Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. február 6-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

Napirendek:
Nyílt ülés:

1./ Tájékoztató a 2020. év január elsejétől hatályos helyi menetrend szerinti személyszállítási
szolgáltatással összefüggő Szolgáltatói és Önkormányzati feladatokról
2./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 20212022-2023. évekre

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költség-vetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szó ló rendelet megalkotására

S./

Előterjesztés

a 2020. évi idegenforgalmi és városmarketing
nagyrendezvények támogatá sára és tartalmi elemeire

szempontból

jelentős

6./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata között - a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában - megkötött
megállapodás jóváhagyására

7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési
nemzetiségi
önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatára
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák
felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére
9./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére

10/a. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV.26.)
önkormányzati rendelet módosítására

10/b. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő,
hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza
szegreált területein" című TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú projekt keretében
történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadására
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10/c. Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015 .(11.20.) önkormányzati rendelet módosítására

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

12./

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának {ITS)

módosítására

13. / Előterje sztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007 . {VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Korányi F. utca
rendezési tervi módosítása, állami főépítészi eljárás

14./

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási
ökormányzati rendelet módosítására

15./ Előterjesztés közterületek

közszolgáltatás

ellátásáról

szóló

8/2014. (111.21.)

elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről

16./ Előterjesztés házszámok megállapításáról

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

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

Nyíregyháza, 2020. február 6.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. február 6-án 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, Lövei 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. Polgári András Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
főigazgatója, 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,
Romanovits Árpád közterület-felügyelet csoportvezetője, Kovács Rita városi főépítész, 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, Ungvári Csaba a
VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese, Németh Tamás VOLÁNBUSZ Zrt. helyi
közszolgáltatás vezetője, Ekés András MOBILISSIMUS Kft. ügyvezetője, Petró Árpád NYÍRVV Nonprofit
Kft ügyvezetője, dr. Pazonyi Péter NYÍRVV Jogi és Lakásügyi igazgató, Szalai István NYÍRVV Nonprofit
Kft. műszaki igazgatója, Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Podlovics
Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Lengyelné Pogácsás Mária Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központ igazgatója, Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója,
Zagyva Gyula Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Tarczy Gyula Város-Kép Nonprofit Kft.
főszerkesztője, Nagy Attila Nyírinfo Kft. ügyvezető igazgatója, Fignár László Nyírinfo munkatársa, Béres
József volt önkormányzati képviselő, dr. Béres József Attiláné jegyzőkönyvvezető, Sipos Marianna
Sunshine Rádió, munkatársa,

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem, foglalja el mindenki a helyét.
Köszöntöm a Közgyűlésünk mai ülésén megjelent képviselőket, előadókat, vendégeket és azokat is,
akik a médián keresztül követik munkánkat. Közgyűlésünk megkezdése előtt egy sajnálatos
kötelezettségemnek kell, hogy eleget tegyek. Bizonyára tudják a jelenlévők, hogy az elmúlt napokban
meghalt dr. Endreffy Ildikó, aki az Önkormányzat '90-94. közötti ciklusában alpolgármester volt. Kérek
mindenkit, hogy egy 1 perces felállással emlékezzünk.
Megemlékezés
Dr. Kovács Ferenc:(po lgármester) Köszönöm szépen. Mindenki foglalja el a helyét és a tisztelt
képviselőket arra kérem, hogy aktiválják szavazógépeiket a határozatképesség megállapításához.
Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, teljes létszámban, azaz 22 taggal jelen van. A mai
ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek szerint egy módosítással teszek javaslatot. A módosítás
azt jelentené, hogy a 2. napirendi pontot az 1-vel cseréljük fel, annak érdekében, hogy a VOLÁNBUSZ
magasrangú vezetői, akik itt vannak városunkban, hatékonyan töltsék ezt a napot a közös feladataink
megoldása érdekében. A javaslatom az, hogy az 1. napirendi pontunk a helyi menetrend szerinti
szolgáltatással összefüggő feladatokról szóló napirend legyen, és a 2. a szokásos két közgyűlés között
történt eseményekről szóló tájékoztató. Van-e valakinek egyéb javaslata? Nem érkezett jelzés,
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akkor arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az általam javasolt módosítással fogadja el mai ülésünk
írásban megküldött napirendi pontjait.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 22 szavazattal, egyhangúlag elfogadta mai ülés napirendi pontjait. Ennek megfelelően 1.
napirendi pontunk.

1./ napirend : Tájékoztató a 2020. év január elsejétől hatályos helyi menetrend szerinti
személyszállítási szolgáltatással összefüggő Szolgáltatói és Önkormányzati
feladatokról
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott:

Ungvári Csaba, a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési vezérigazgatóhelyettese
Németh Tamás VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezetője
Ekés András MOBILISSIMUS Kft. ügyvezetője
Dr. Podlovics Roland IKOP projektvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásra érkezett vendégeinket.
Ungvári Csabát a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettesét, Németh Tamás urat a
VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezetőjét, Ekés András urat a MOBILISSIMUS Kft. ügyvezetőjét .
Az előterjesztést, illetve a tájékoztatót a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Városstratégiai és Környezetvédelmi,
a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket, ismertessék
a bizottsági álláspontokat. Először dr. Tirpák György elnök urat kérem.

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 j avasolja a
tájékoztatót a Közgyűlésnek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a tájékoztató
elfogadását.

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

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
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Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke} Tisztelt Po lgármester úr, tisztelt
Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést .

Közgyű lés!

A Pénzügyi

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztésünk összefoglalja azokat az
eseményeket, amik tavaly nyár óta történtek, am ikor a Közgyűlés döntése alapján megkötöttük a 2020.
január l -jével hatályba lépő, 10 éves közszolgáltatási szerződésünket. Azóta két jelentős vá ltozás
következett be, ugye a VOLÁNBUSZ Zrt.-be integrálódott az ÉMKK, aki akkor még a pályázó volt. Illetve
ez is szerepel az előterjesztésben, hogy január 6-án a telephely tervezésére vonatkozó szerződést
nyíregyházi tervező céggel megkötöttük. Kérdezem vendégeinket, hogy szóbeli kiegészítést kívánnake tenni itt a Közgyűlésen? Igen, megadom a szót. Parancsoljon!
Ungvári Csaba:(VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Képviselő Urak, Hölgyek! Elsőként hadd fejezzem ki nagy köszönetemet azért a lehetőségért,
hogy a tavalyi évben megkötött 10 éves közszolgáltatá si szerződés keretében az elkövetkezendő 10
évben a Volánbusz Zrt. láthatja el Nyíregyháza helyi közlekedésével a közszolgáltatást. Szerződés
e l őkészítésekor is, és az elkövetkezendő 10 évben is mi arra fogunk törekedni, hogy Nyíregyháza
lakosságának a megelégedésére és az Önkormányzat teherviselő képeségének megfe lel ően lássuk el
ezt a szo lgáltatást. Én bízom benne, hogy tényleg az elkövetkező 10 évben a tervezett fejlesztésekkel
és a tervezett korszerűsítésekkel egy még jobb szolgáltatást fogunk tudni nyújtani. Azt hadd mondjam
el, hogy a szerződés struktúrája és a szerződés tartalma ala pján én úgy látom, hogy ez egy olyan
hosszútávú szerződés, ami lehetőséget ad a közös gondolkodásra, lehetőséget ad a közös
fej leszt ésekre és egy jobb minőségű szo lgá ltatásra, hatékonyabban működő üzemeltetéssel egy még
jobb, fi nanszírozhatóbb és egy átláthat óbb, kiszámíthatóbb működést fogunk tudni elérni az
elkövetkezendő években. Polgármester úr is utalt az integrációra, talán egy-két mondattal erre is hadd
térjek ki. Ugye tavaly október l -jén valamennyi közlekedési központ beleolvadt a Volánbusz Zrt-be a
Magyar Állam döntésének hatására, ugye a Volánbusz Zrt. is 100%-os Magyar Állam tulajdonú
közlekedési társaság. Ennek a beolvadásnak is az volt a fő motivációs, indíttató oka, hogy az Állam is
azt várja el a Volánbusz Zrt-től, hogy országosan egy hatékony, egy kiszám ítható és átlátható működést
tudjon felmutatni. Nagyon fontos, hogy a változó világban, a mobilitás változó világában igazodva
ezekhez a megváltozó igényekhez egy hatékonyan, jól működő rendszert tudjunk kialakítani.
Országosan ugye a Volánbusz Zrt. az integrációt követően 71 településen látja el a helyi közlekedési
feladatot. Én azt gondolom, hogy ez a tudásbázis, ami így a 71 település ellátásával kapcsolatosan
számunkra rendelkezésre áll, ez garanciát ad arra, hogy hogy tényleg a lehető legjobb működéseket,
működési modellt és a legüzembiztosabb tevékenységet tudjuk kialakítani. Úgyhogy még egyszer
nagyon szépen köszönöm a Volánbusz Zrt. nevében a bizalmat és azt, hogy lehetőséget kaptunk erre a
hosszút ávú szerződés megkötésére. Minden tudásu nkat arra fogjuk fordítani, hogy
megelégedettségére legyen ez a közlekedés Nyíregyháza lakosságának, és így az Önök számára is.
Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ugye ennek keretében mi egy komplex
feladatellátásba kezdtünk a Volánbusszal és a Mobilissimus Kft-vel együtt, mert hogy itt egyszerre kell
megoldani több dolgot, illetve javítani egyrészt az infrastruktúrát, erről szól a telephelytervezés is. Itt
az IKOP-ban van rá forrásunk, amit még korábban, korábbi években nyertünk. Fontos, hogy modern
buszok legyenek. Ugye ma már látja mindenki, hogy a CNG buszok mellett Solaris buszok vannak, és
január l-jétől a Volánbusz a vállalt kötelezettségét teljesítette . Minden buszon free wifi van és fontos
az is, hogy a menetrend útvo nal az a helyi igényekhez igazodjon. Na ezt nyerte el, erre írtunk ki egy
beszerzési eljárást - a Kft., és ez majd a képviselők, a városvezetési szakemberek bevo násával együtt
készül. Abban egyeztünk meg a Volánbusz vezetésével, hogy júliusban szeretnénk ezt be is vezetni.
Tehát ez azt jelenti, hogy a tisztelt képvise lők várhatóan március-áprilisban - az egyéni képviselők,
különösen, akik egy-egy városrészt képviselnek - majd konzu ltációs l ehetőséggel tudják elmondani az
ott fel merü lt problémákat. De ennél is fontosnak tartom, ami szintén elkezdődött ugye az
utasszám lálás, ez mindig egy kiemelt kérdés volt, utasvesztés van évek ót a a buszokon. Itt pedig a
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Volánbusz javaslatára utasszámláló berendezések kerülnek fel, mert az egy egzakt, pontos adat, nem
pedig aszerint, hogy ki, egyénileg, hogy érzi, hogy hogy lenne jó, milyen útvonalon és milyen
menetrenddel közlekedni. Megnyitom a vitát. Kérdeze m, hogy van-e valakinek kérdése a
tájékoztatóhoz? Lövei Csaba képviselő úré a szó.
Lövei Csaba:( képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Volánvezetők ! Egyetlenegy
mondatos vélemény, mert a véleményeknél má r nem kívánok szólni, és utána két kérdés. Ideje volt,
nagyon fontos kardinális kérdést érint ez a megállapodás és az ebben foglaltak. Időszerű volt nagyon,
hogy áttekintsük és átszervezzük Nyíregyháza közlekedési hálózatát. Tehát ezt én, mint képviselő,
üdvözlöm . Kérdés az pedig kettő lenne, az egyik az, hogy ugye ennek egy fontos pontja az új autóbusz
telephely tervezése. Kérdezném, hogy itt arról van-e szó, hogy a Korányi Frigyes utcai telephelyről a
teljes autóbuszállomány kikerül erre az új telephelyre, vagy csak a helyi közlekedés állománya? Ez egy
nagyon fontos kérdés szerintem . A másik kérdésem pedig az, hogy az ÉMKK vezetése, akivel ugye ilyenolyan okból, de elég gyakran találkoztunk, - mint képviselők és különösen gyakran a városvezetése, többször utalt arra, mikor a uniós pályázaton nyert nyíregyházi CNG-s buszok forgalomba álltak, hogy
Nyíregyházán körülbelül 80 autóbusz kell a szolgáltatás ellátásához. Ennek egy kicsivel több, mint a
felét adják most a CNG-s autóbuszok. Tehát az ÉMKK igazgatója többször utalt arra, hogy állami
forrásból az akkori közlekedési társaság belátható időn belül újabb CNG-s flottát fog beszerezni, és
esetleg középtávon már teljes mértékben ezek láthatják el Nyíregyházán a közlekedést. Nyilván nem
kell mondanom, hogy környezetvédelm i szempontból mennyire fontos lenne. Tehát én azt kérdezném,
hogy erre Önök most látnak-e lehetőséget? Ha igen, akkor milyen távon ? Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté képviselő úré a szó.
Lengyel Máté :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én is először szeretném örömet
kifejezni az iránt, hogy végre a tömegközlekedés strukturális változásában is elmozdulás látszik, és
reményeim szerint nagyon sok fejlesztés fog megvalósulni ezen a területen. A tájékoztató kitér a
digitális jegyrendszerre, s ezzel kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy 2016-ban lezárult-e a
digitális jólét program, digitális Magyarország program és ennek keretében elméletileg elkészült
Nyíregyháza város kártyája. Amikor ez tervben volt, akkor én még anno bizottsági ülésen is
rákérdeztem, és most is szeretnék rákérdezni, hogy ez a városkártya alkalmas lesz-e arra, hogy akár
digitális jegyet, akár digitális bérletet tároljanak rajta a nyíregyháziak, és így vegyék majd igénybe a
tömegközlekedést Nyíregyházán a jövőben? Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Póka Imre képviselő úré a szó .
Póka Imre Tamás: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tisztelt előterjesztők! A Lövei
Csaba a kérdésem első részére rákérdezett. Én a második kérdéssel kapcsolatban, a telephelyépítésre,
az IKOP program keretében szeretnék rákérdezni arra, hogy nap mint nap megállítanak a Kertvárosban
is a terület jövőbeni elképzeléseivel. Ugye tudjuk, hogy ez a telephely hol fog megvalósulni. A kérdésem
nagyon egyszerű . Csak, hogy mikor tervezünk egy lakossági tájékoztatót a Kertvárosban a telephellyel
kapcsolatosan? Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? Eddig jelzés nem
érkezett, mert lezárnám ezt a kört. Nincs több kérdés. Akkor megadom a szót válaszadásra az
előterjesztőnek.

Dr. Podlovics Roland:(IKOP projektvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés ! Lövei képviselő
úrnak a kérdése a Volán telephely és 4 CNG hajtású autóbuszok beszerzésére vonatkozott. A Volán
telephely - ugye, egy speciális helyzetben vagyunk. Az IKOP pályázatban mi, a helyi közösségi
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Minisztériummal, a támogatóval folyamatban van egy egyeztetés és nyilván racionális és logikus
döntés lenne, hogy a Volán telephelyről párhuzamosságok elkerülése érdekében kikerüljenek, de ez
jövőbeni. Még több egyeztetés áll majd nemcsak a Volánbusz részéről, hanem nyilvánvalóan
Nyíregyháza városvezetése és a Minisztérium között is. A CNG autóbuszok beszerzésével kapcsolatban
a válaszadásra megkérem Ungvári Csaba urat. Lengyel Máté, az IKOP kérdése, digitális jegyrendszer,
városkártya. Nagyon fontos, hogy a MAN típusú autóbuszoknál az infrastrukturális hátterével és a
tájékoztatóval kapcsolatban tudok válaszolni Önnek. A 41 db CNG autóbuszon már ilyen digitális
jegykezelésre alkalmas berendezések vannak, viszont a maradék buszon, a Solaris buszokon, amelyek
most szolgálatban vannak még Nyíregyházán, azokban nyilván nincs. Mi a közszolgáltatási
szerződésben, tervezetben már előírtuk a pályázat során, hogy 2021. január l-jétől kezdődően a
Volánbusz Zrt-nek valamennyi autóbuszt, - tehát az általa, az ők tulajdonában lévő autóbuszokat - is
fel kell ezzel szerelni. A városkártyával való kapcsolódásával én nem tudok válaszolni, ezt majd nyilván
valaki illetékes megteszi Önnek. Telephely építése, 2020. január 6-án kötöttük meg a szerződést, 290
nap a teljesítési határidő, ez október végére esik. Az 1. ütemben március végéig kell egy
tanulmánytervet elfogadnunk közösen. A tanulmánytervet nyilván a megrendelő, a szolgáltató
véleményei alapján készíti most a tervező. Nyilvánvalóan amikor van egy tanulmánytervünk, tehát be
tudjuk mutatni, én azt gondolom, hogy ezt követően fog majd lakossági fórumot tartani az
Önkormányzat kint a Ságvári lakosoknak. Köszönöm szépen. Ungvári úrnak átadom.

Ungvári Csaba:(VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese) Köszönöm! Ugye a CNG
buszokkal kapcsolatosan a jelenlegi támogatási struktúrával arra nem látszik lehetőség, hogy a
szolgáltató, tehát mondjuk a Volánbusz Zrt. 100%-os intenzitással alternatív hajtású buszokat kapjon.
Viszont meghirdette a Kormány a zöldbusz stratégiát, amelynek keretében az alternatív hajtású helyi
közlekedési eszközök valamilyen mértékű támogatást a jövőben biztos, hogy fognak kapni. Ugye itt
alapvetően a gázos buszok mellett még az elektromos buszok, amik felmerülhetnek. Én azt gondolom,
hogy az elkövetkezendő egy-két évben valamilyen mértékű támogatásra biztos lesz lehetősége a
Volánbusznak a további gázos buszok beszerzéséhez. Egyébként az idei közbeszerzési tervünkben
szerepel - ugye ez az egész országra vonatkozó közbeszerzési tervünkben szerepel - 200 db, további
CNG busz beszerzése. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a megkötött szerződésünknek vannak olyan
pontjai, amelyek azt biztosítják mind az Önkormányzat, mind a Volánbusz részére, hogy az ilyen jellegű
döntéseknél, - tehát például az, hogy hogy további új buszokat állítunk forgalomba Nyíregyházán, mindig egy egyeztetés előzi meg az Önkormányzattal. Nyilván, hogyha új buszok kerülnek beállításra,
akkor ez módosíthatja a költségszerkezetet, módosíthatja akár a menetrendi struktúrát, hogyha olyan
technológiai váltást igényel. Nyilván figyelemmel kell lenni az ellátási biztonságra. Tehát mondjuk
hogyha esetleg valami, akármilyen havária helyzet van ugye, ha a teljes buszállományt gázos busz fedi
le, ugye akkor annak azért van egy ellátási biztonsága is. Tehát ezeket a kérdéseket nekünk, a
szerződésünk értelmében mindig előzetesen egyeztetni kell az Önkormányzattal, de a lehetőség és a
törekvésünk meg van arra, hogy mi is további gázos buszok beszerzésével, akár Nyíregyházán új buszok
beállításával bővítsük ezt a flottát. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő hónapokban ezeket a
kérdéseket át kell beszélni és közösen ezekre a döntésekre kell jutni. Az egy nagyon jó dolog, ugye egy
hosszútávú szerződésnél az elején, mindig könnyebb beruházási döntéseket meghozni, mert az ember
hosszútávon tud tervezni és számolni. Én azt gondolom, most jött el annak az ideje, hogy az ilyen
kérdéseket is közösen végig gondoljuk. A telephelyfejlesztéshez egy mondatkiegészítés, maximálisan
egyetértve azzal, amit Podlovics úr is mondott. Tehát a szerződésünk alapján is a lehetőség nyitott arra,
hogy akár más tevékenységre is használjuk ezt a műhelyt. Értelemszerűen itt azért vizsgálni kell a tiltott
támogatási kritériumokat, tehát jogilag is jól ezt körbe kell járni, meg hát technológiailag is,
üzemeltetési szempontból is a kérdéseket jól meg kell alapozni. De itt is azt tudom mondani, amit az
előző pontnál, hogy azért ez alapvetően, értelemszerűen a Volánbusznak és a helyközi közösségi
közlekedést megrendelőnek a döntése. Értelemszerűen ez mindig egy párbeszéd és egy közös
gondolkodás eredményeként tud megszületni, a mi oldalunkról is egy ilyen döntés, ha egyébként

ennek feltételei adottak. Köszönöm szépen.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk, hogy nehéz, perekkel

terhelt évek vannak mögöttünk, ahol Nyíregyháza - konkrétan én, bizonyos helyeken a legkevésbé
kedvelt polgármestereként voltam feltüntetve. De ez a helyzet megváltozott és örömmel hallottam,
hogy a Volánbu sz is úgy nyilatkozott, hogy igazából a legjobb hosszútávú, bár időnként kemény, de
stratégiai partner Nyíregyháza. Azért fontos ez, mert a menetrend és útvonal tehető, az elmúlt
években nem tudtuk elővenni . Teljesen érthető volt, többször én is elmondtam, hogy ha nincs egy
hosszútávú szerződés, hanem 1-1,5 éves meghosszabbítás, ilyen közszolgáltatás mellett ez sajnos
kezelhetetlen . Most eljutottunk ide, és én köszönöm Vezérigazgató-helyettes úrnak is és a Volánbusz
vezetésének azt a konstruktív, korrekt partneri együttműködést, amit tapasztaltunk eddig. Én nagyon
bízok benne, hogy ez így lesz a jövőben is, amire azért is van szükség, mert nekünk rugalmasan kell az
új helyzetekre is együtt, felkészülten reagálni. Ilyen például a zöldbusz projekt. Ugye meghirdette a
Kormány, hogy 25 ezer feletti lakosú városoknál néhány év múlva már az a Kormány program, hogy
csak elektromos buszok beszerzésére kerülhet sor. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a Megyei
Jogú Városok szövetsége is tárgyalta ezt a kérdést. 7 várost jelölt meg első szakaszban ebbe a
projektbe, Nyíregyháza benne van. Tehát ez itt a Volánbusz vezetésével együtt történik. Jelenleg nem
túl kedvező, ugye 20%-os támogatással akarnak, szerintem így önkormányzat nem lesz jelentkező . Az
MJVSZ azt a javaslatot tette, hogy ez 100% legyen. Nyilván itt a Volánbusszal együtt, a szolgáltatóval
együtt tárgyalunk a következőkben . Ez nagyon friss hír, tehát ez a múlt héten történt. Az ITM illetékes
államtitkárasszonyával, a zöldbuszprojekt vezetőjével nemcsak én, most már Podlovics úr is beszélt és
beszélünk együtt, tehát ez ennyire képlékeny dolog. Elhangzott a válaszadásban, hogy a telephely
tervezés, hogy áll. Még nem tudjuk, hogy mondjuk március végéig milyen új informá ciónk lesz. Ezért
fontos ez a partnerség, hogy együtt tudjuk a szolgáltatás, a legjobb szolgáltatás biztosítása érdekében
a szükséges tárgyalásokat lefolytatni. Tehát most itt állunk. Azért tájékoztató ez, mert szerettük volna
tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést arról, hogy a január l -jével hatályba lépett a szerződésünk, és hogy
állunk most. Kíván-e valaki hozzászólni? Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető úré a szó.
Dr. Adorján Gusztáv:(frakci óvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tisztelt meghívott
vendégek! Most volt reggel 9-től egy összevont bizottsági ülés. Én arról engedjenek meg, hogy egy

gondolatot hagy mondjak. Én nagyon jó érzéssel álltam ott föl az asztaltól, hisz sikerült maximális
konszenzussal, egyhangúan elfogadni ezt a tájékoztatót. Én azt gondolom, hogy az szándék, ami mind
a városvezetésben, mind a Volánbusz vezetésében is látható és érzékelhető volt, hogy itt egy komoly
előkészítés folyik és fog folyni, amit úgy tudnék fogalmazni, hogy utasbarát, objektív méréseken
alapuló. Én orvos vagyok tetszenek tudni, úgyhogy én szeretem azt, hogy mikor meg van valami
laboreredmény, összejönnek leletek, akkor utána leülünk, elemezzük és a terápiát úgy fogjuk
megalkotni. Én itt ezt érzem, és ezt a tájékoztatót azért is tartom nagyon fontosnak, mert a mi
felelősségünk közösen, ellenzéki képviselőtársaimmal is együtt, hogy mi a lakosokat megfelelő módon
tájékoztassuk. Tehát arról az objektív megállapodásról, amiket itt hallottunk, a jövőt, mert ebben
nagyon sok olyan dolog benne van, amit Polgármester úr említett itt, a zöldbusz program, ami ugye
egy nagyon-nagyon jó gondolat. Maximálisan támogatjuk, ennek még vannak részletei. Tehát hogy ez
step by step, tudunk továbbmenni. Én azt hiszem, hogy hogy az, hogy nyitottak vagyunk valamennyien,
nyitott volt a Volánbusz is a tárgyaláson, nyitott a város és nyitott a képviselő-testület minden tagja,
akik ott voltunk bizottsági tagok, külsős tagok is. De én azt gondolom, hogy ez reménységre ad okot,
hogy itt az elkövetkezendő időben egy nagyon jó, mindenki számára - persze nem lesz mindenki
számára elfogadható, tudjuk nagyon jól, de azért a többség számára - én azt gondolom, elfogadható
eredményt fog születni. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy ezt a tájékoztatót
meghallgathattuk. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Jeszenszki Andrá s frakcióvezető úré a szó.
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Jeszenszki András: (frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Igazgató urak!
Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, illetve köszönjük, hogy itt vannak. Frakcióvezető
úr konszenzusról beszélt és én is innen folytatnám, hiszen mind a képviselő-testület, mind a Városháza
dolgozói tudják, hogy az elmúlt időszakban nagyon so kat beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a
tömegközlekedés. Ahogyan Polgármester úr is mondta, egy nagyon érdekes mutató ugye, nyilvá n a
legfontosabb mutató az az utasszám, és az elmúlt időszakban gyakorlatilag ez folyamatos csökkenésen
ment keresztül. Nagyon sokszor elmondtuk - jó magam is egyébként, szinte néha már saját magam
által a magam mondandóját unva és mantraszerűen, - hogy szükség van egy bizonyos lépéssorozat
rendszeresített megtételére, amit ez az előterjesztés egyébként az S. oldal alján és a 6. oldal tetején
tartalmaz. Én pontosan ezért is kértem szót, mert ez az a két olyan ré sze az előterjesztésnek, ami persze
egy összefüggő döntésrendszert hoz majd magával, amit mi nagyon régóta kérünk és mondunk. Ez a
városi hálózatrendszer áttekintése. Valóban, ahogyan egyébké nt ezek a pontok fogalmaznak, látszik
az, hogy ebben struktúraszerű gondolkodás van, hogy valóban olyan módon történjen ez meg, amelybe
minden érintetett bevonnak. Ezt szintén nagyon fontosnak és kieme lendőnek tartom, hiszen a szakma
mellett nagyon fontos azon képviselőknek is a bevonása akár, akik egy-egy városrészt a választók
bizalmából képviselnek. Úgyhogy ezt a fajta gondolkodást én külön köszönöm . Egyetlen dologra - és
nem kérek rá választ - szeretnék még utalni. Most, hogy összességben egy kézben működik a
tömegközlekedésnek a buszos működtetése, és egy ilyen sajátos városszerkezetnél, mint amilyen
Nyíregyháza városszerkezete - és erre is láttunk utalást, hallottunk utalást egyébként - nagyon fontos
az, hogy áttekintsük a város, illetve a helyközi közlekedésnek a viszonyrendszerét a helyzetrendszerét
is. Már csak azért is, mert ugye vannak ellátatlan részei Nyíregyházának, és hogy ha ebben valamiféle
konszenzusos gondolkodásra is lesz lehetőség, az pedig külön egy nagyon jó eredmény lesz azoknak a
városlakóknak, akik külterületen, és jelenleg egyébként tömegközlekedéssel el nem látott
városrészeken laknak. Nyilván ez egész más vetületet ad majd most már annak, hogy a városi, például
út infrastruktúrát a helyközi közlekedés hogyan használja . Úgyhogy köszönjük szépen ezt a fajta
gondolkodást, és kívánok mindannyiunknak nagyon jó közös munkát ennek az előterjesztésnek, illetve
tájékoztatónak a szellemében. 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 és kedves vendégeink!
Köszönettel vettük, mind képviselőként, mind városlakóként ezt a tájékoztatót, ami igencsak
részletesen mutatja be azt, hogy a megkötött közszolgáltatási szerződésben milyen prio ritások
szerepelnek, illetve milyen folyamatokat indítottunk már el közösen, milyen feladatok állnak még
előttünk. Képviselőtársam említette a telephely kérdését. Ebben a tárgykörben különösen fontos
számomra is a Korányi Frigyes úti telephelynek a kérdése. Köszönettel vettük azt is, hogy ez nagyon
fontos prioritás az elkövetkezendő években, hiszen ennek a telephelynek a léte vagy más módon
történő megvalósítása nem csak esztétikai, hanem más kérdést is felvet egyébként a városlakók
számára. Nagyon fontos kiemelni, amit szintén Jeszenszki képviselőtársam is mondott, azokat a fontos
feladatokat, amik még megvalósításra várnak. Például a digitális jegykezelő rendszernek a kérdése is,
ami mind-mind a városlakóknak a mindennapi életét és komfortzónáját fogja megkönnyíteni és
élvezhetőbbé tenni. Nem mehetek el szó nélkül amellett sem, hogy az elmúlt évek fejlesztései is mind
hozzájárultak a zöldváros tárgykörben végzett feladatinkhoz, és azoknak a hatékonnyá tételében .
Hiszen különösen a busz közlekedéssel terhelt fő közlekedési útvonalakon nem mindegy, hogy milyen
buszok közlekednek, lásd a Korányi Frigyes út, ahol igencsak az ott élők sűrűn lakott terü l etről lévén
szó, nem mindegy, hogy milyen üzemű gépjárművek, és milyen üzemű autóbuszok közlekednek ott.
Köszönjük szépen a városnak ezt a fejlesztés és bízunk benne, hogy az előre vetíti a tájékoztatóban
foglaltak szerint, és a jövőben ez tovább fog fejlődni. Köszönjük szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Vassné Harman Gyöngyi képviselő asszonyé a
'
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Vassné Harman Gyöngyi:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Igazgató urak!
Én a külterületek képviselőjeként olvastam az anyagot és megvallom őszintén, hogy nagyon nagy
reményeket fűzök a közlekedésnek ezen átalakításához és átalakulásához. Azt gondolom, hogy a
külterületek közlekedése az egy nagyon sajátos a település szerkezetből adódóan, és most jelenleg
nem igazán felel meg az ott élők igényeinek. Remélem, hogy az átalakítás és amit kiolvastam ebből az
anyagból majd figyelembe fogja venni az ott élők igényeit, és sokkal jobban ki fogja szolgálni az ott
lakókat. Igaz, hogy az utasszám nem olyan magas, mint ahogy utaltak az utasszám fontosságára, de
ettől függetlenül nagyon szükséges az, hogy az ott élők is kulturált körülmények között, és a városban
lakókhoz hasonlóan tudják használni ezt a közlekedést. Nyilván nagyon fontos lesz majd a képviselőkkel
való egyeztetés, ami szerintem elengedhetetlen is és én is fogok most felmérést végezni ebben a
hónapban a külterületeken lakók között, hogy mik azok, amelyek indokolt átalakítások és indokolt
elvárások a közlekedést illetően . Úgyhogy én remélem, hogy mindenképpen javukat fogja majd
szolgálni az átalakítás. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólót, esetleg utolsó
pillanatban meggondolta-e valaki? Úgy látom, nem. Kérdezem vendégeinket, hogy zárszóként
kívánnak-e reagálni? Nem, elhangzott minden, akkor lezárom a vitát. Természetesen fogunk még
találkozni. De én azt gondolom, az utóbbi évek legjobb hangúlatú napirendi pont tárgyalása volt, tehát
Vezérigazgató úr helyettesek jól választották meg az időt is, az alkalmat is. Azt kell, hogy mondjam,
jókor vannak jó helyen. Ennek reményében jó munkát kívánok a mai napjukhoz, további
együttműködésüket. Mi rendszeresen találkozunk, tehát nem csak itt a Közgyűlésen, hiszen a
közgyűlési előterjesztések mögött mindig több munka van . Akkor kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon a tájékoztató tudomásul vételéről.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal, egyhangúlag meghozat az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2020. (11.6.) számú
határozata
a 2020. év január elsejétől hatályos helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatással
összefüggő Szolgáltatói és Önkormányzati feladatokról

A

Közgyűlés

a 2020. év január elsejétől hatályos helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatással
összefüggő Szolgáltatói és Önkormányzati feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 igen szavazattal egyhangúlag
tudomásul vette a tájékoztató. Köszönjük, hogy itt voltak! Jó munkát!
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2./napirend: Tájékoztató a két kö zgyűlés között történt eseményekről (szóban)
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

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

December 20-án nagy érdeklődés kísérte a Városi Karácsonyi Koncertet a Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyházban.
December 31-én Jászai Menyhért alpolgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes

főjegyző

és Pénzes

Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője a sajtó nyilvánossága előtt
zárták le a Temetői Főkönyvet. Az esemény hagyományosan együtt jár a temetkezési és anyakönyvi
statisztikai adatok elemzésével. Utóbbinál figyelemre méltó, hogy a házasságkötések száma tavaly,
2019-ben a korábbi évekhez képest jelentősen megnövekedett.
Ugyanezen a napon sok ezer nyíregyházi búcsúztatta együtt az óévet a Kossuth téren.
Újév napján a nívódíjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport hagyományosan
megrendezte az immár 33. nyíregyházi újévi koncertjét.
Az év első munkanapján a Kéményseprőipari Kft. munkatársai újévi jókívánságokkal érkeztek a

Városházára. Ezt

követően

a városvezetők együtt köszönték meg a sajtó munkatársa inak előző éves

munkáját.
Január 14-én szakmai workshop-ot és információs napot szerveztek „ A fogyatékos személyek számára
nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése" címmel a megyei
könyvtárban. A résztvevőket Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte az önkormányzat nevében .
Január 16-án Jászai Menyhért alpolgármester és dr. Krizsai Anita, a Szociális és Közneve lési osztály
osztályvezetője sajtótájékoztatót tartottak a „ Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált

területein" című projekt megvalósítása kapcsán . Az önkormányzat a projekt megvalósításával a
leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekben a társadalmi-fizikai-gazdasági problémák
komplex kezelését, a területen élők társadalmi integrációjának elősegítését tűzte ki célul.
Január 18-án rendezte meg a megyei önkormányzat a Magyar Kultúra Napi ünnepséget, ahol Ágoston
Ildikó képviselő asszony helyezett el koszorút a Kölcsey Ferenc szobornál a városi önkormányzat
nevében .
Január 20-tól ismét látogathatók a „ Mozdulj Nyíregyháza! " ingyenes mozgásprogramjai. A

népszerű

sportolási lehetőség régi és új programokkal, helyszínekkel és rendezvényekkel várja a nyíregyháziakat.
Január 21-én a Nyíregyházi Leány és Nőegylet Egyesület és partnerszervezetei „ A nők egészsége
határok nélkül" című rendezvénnyel csatlakozott a Mályvavirág Alapítvány XIV. Európai Méhnyakrák
Megelőzési Hét - „Fontos amit megosztasz?/!" kampányához. A résztvevőket többek között Dr. Kovács

Ferenc polgármester is köszöntötte.
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A „Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése" című projekt keretében
befejeződött

megerősítése,

a Kölyökvár felújítása . A belváros ikonikus épületében többek között a födémszerkezet
nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés és az akadálymentesítés is megvalósult. A

munkálatok állását január 21-én Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselő, a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság elnöke is megtekintette.
Nyíregyháza Önkormányzata január 22-én rendezte meg a Magyar Kultúra Napi ünnepséget. A
„Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula-d íj" kitüntetést - Dr. Kovács Ferenc polgármester
az ünnepi beszédet követően - Baracskáné dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató, főmuzeo lógusnak
adta át. Ugyanezen a napon dr. Ulrich Attila alpolgármester nyitotta meg az 11 Alkotó Idősek" című
kiállítást a Váci Mihály Kulturális Központban .
Január 23-án a Magyar Természettudományi Múzeumban rendezték meg „Az önkormányzati ASP
rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése" elnevezésű projekt záró rendezvényét. Az
eseményen Dr. Kovács Ferenc, polgármester a Megyei Jogú Városok Szövetségének Informatikai Rekreációs Bizottsága elnöke és Dr. Kása Brigitta, aljegyző asszony is előadást tartott.
Tovább fejlődik városunk
fejlesztések Nyíregyházán"

csapadékvíz-elvezető
című

hálózata a 11 Környezetvédelmi infrastrukturális
projekt megvalósításával. A fejlesztés részleteit január 24-én Dr.

Kovács Ferenc polgármester sajtótájékoztató keretében ismertette.
Január 27-én az önkormányzat meghirdette a második lakossági fórumot a Korányi Frigyes utca - Csaló
köz csomópontba tervezett körforgalom megépítésével kapcsolatban . Az eseményt nagy érdeklődés
kísérte a Városháza dísztermében.
Folyamatban van, és jó ütemben halad a Modern Városok Program keretében megvalósuló „A
nyíregyházi Kállay-kúria fejlesztésének II. üteme" című projekt kivitelezése. A munkálatok állását
január 28-án Dr. Kovács Ferenc polgármester és Dr. Ulrich Attila alpolgármester sajtótájékoztatóval
egybekötött helyszíni bejáráson tekintették meg.
Január 29-én Nyíregyházára látogatott Rácz Zsófia, az Emberi Erőforrások Minisztériumának fiatalokért
felelős helyettes államtitkára, aki a Mustárházban dr. Ulrich Attila alpolgármesterrel közösen, kötetlen
beszélgetést folytatott középiskolásokkal.
„Vállalatfejlesztés nemzetközi piacra lépés" volt a témája a Budapesti Értéktőzsde Zrt, az
önkormányzat és az Ipari Park Kft. közös rendezvényének január 30-án. A helyi KKV-k számára hasznos
információkat nyújtó eseményt a Tiszavasvári úti Technológiai Transzferközpontban rendezték meg.
Az utolsó simításokat végzik azon az Őz utcai, a jövőben szociális nappali ellátást nyújtó intézményként
működő épületen, amely a „Szociá lis alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése II.
ütem" című projekt keretében épült meg. Február S-én dr. Kovács Ferenc polgármester sajtónyilvános
helyszíni bejárást tartott az új épületben.
Az eltelt időszakban városunk hat szépkorú polgárát köszöntöttük:
A 90. születésnapja alkalmából :

Fekete Lászlónét - Lövei Csaba közgyűlési képviselő,

Ladányi Mihálynét - Jászai Menyhért alpolgármester, (sajtó nélkül)
Herka Bélát - Póka Imre közgyűlési ké pviselő,
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Tarnai Ottó Alajosnét - dr. Rákóczi Ildikó közgyűlési képviselő.
A 95. születésnapja alakalmából:
Molnár Jánosnét - Lövei Csaba közgyűlési

képviselő,

Jaskó Pálnét - Dr. Ujhelyi János közgyűlési képviselő (sajtó nélkül) 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. Tisztelt Közgyűlés! Ez az időszak városunkban
mindig báli időszak is. Így én szóbeli kiegészítésként csak 1 dologról szeretném tájékoztatni a tisztelt
Közgyűlést.

A mindig jótékonysági céllal szervezett városi bál január 25-én minden eddigieket

felülmúlóan sikeres volt, már a bevételek szempontjából. Az idén a fogyatékkal élő speciális nevelési
igényű

nyíregyházi tanulók támogatására fordítjuk a felajánlásokat. Megnyitom a vitát! Kérdezem,

hogy van-e valakinek kérdése az tájékoztatóhoz? Jeszenszki András frakcióvezető úr.

Jeszenszki
első

András:(frakcióvezető)

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

Közgyűlés!

Két kérdésem lenne. Az

kérdésem a tavalyi évben történt útfelújításokhoz kötődik Bethlen Gábor utca, Vasvári Pál utca

például. A kérdésem az lenne, hogy milyen módon és milyen

idejű

intervallummal

működik

az út -

garanciális - javításoknak a kérdésköre? Hiszen ugye ezen a két érintett szakaszon például, de máshol
is tapasztalható ez. Valahol ez egy fajta magyarországi betegség egyébként. Gyakorlatilag a csatorna
fedelek rosszabb helyzetben vannak, és hullámosabbá vált bizonyos részeken az újonnan kiépített
aszfalt, mint amilyen előtte volt egyébként. De különösen a csatornafedelek. A Vasvári Pál utcán
egyébként az egyéb, más gáz közműveknek és egyebeknek a tetejei süllyedtek meg nagyon erőteljesen
és gyakorlatilag zavarják egyrészt az ott élőket, másrészt pedig műszaki problémát is okozhatnak az
autókban . A második kérdésem pedig a Nyíregyházi Naplóhoz, illetve a naplóban

megjelenő

két

hirdetéshez kötődik. Az elmúlt időszakban két olyan pályázati felhívás is megjelent a Nyíregyházi
Naplóban, amelyeknél az

idő

intervallumra, és nem is a pályázat témájára és tényére szeretnék

rákérdezni. Az egyik például egy január 21-ei

keltezésű

Nyíregyházi Naplóban megjelent

ingatlanértékesítési pályázat, ahol ugye január 24-ei dátummal jelenik meg a Nyíregyházi Napló - ugye
ez pénteki nap. Gyakorlatilag a naplónak a terjesztése általában szombat, vasárnap, illetve vannak
olyan városrészek, ahol még hétfőn, kedden történik és a pályázat kiírá si határideje, illetve benyújtási
határideje viszont január 28-ai kedd, 12 óra . Gyakorlatilag nincs érdemi ideje a városlakónak arra, hogy
ha valaki érdemben ezen a pályázaton, vásárló szándékkal részt kíván venni, akkor érdemi módon részt
tudjon venni. Az elmúlt héten volt egy hasonló az Örökösföldi Otthon Étterem kapcsán, szintén ugyan
ilyen, nagyon rövid

idő

intervallumot adott meg a pályázati felhívás. Nem feltétlenül

életszerű

az, hogy

ilyen rövid idő alatt egy ilyen pályázatnak akár utána járni lehessen nem, hogy beadni vásárlásra vagy
egy bérleti szándékot. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Lövei Csaba képviselő úré a szó.
Lövei Csaba :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Egy kisebb és egy nagyobb súlyú
felvetésem lenne Jeszenszki frakcióvezető úrral. Útépítések. A Korányi Frigyes utcai beruházás még be
sem fejeződött ismert okokból. De a két nappal ezelőtti nagy esőzéskor a Korányi utca végén, inkább
úgy fogalmaznék, - tudják Önök, ahol a csempe bolt van és az elágazás Sóstó, illetve Sóstóhegy fe lé komoly csapadékvízelvezetési probléma keletkezett. Én tudom, hogy rendkívüli mértékű volt ez az eső,
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de akkor is, ez egy új beruházásnál mindenképpen problémát jelent szerintem. Ami ettől fontosabb,
hogy újra és megint ugyan abban az időszakban gyalogos gázolás volt két nappal ezelőtt a Korányi
Frigyes utcán . Sajnos megint akkor történt, amikor a közvilágítás már lekapcsolt és rendkívül rosszak
voltak még a fényviszonyok. Én annyit kérdeznék, hogy - mert ilyen felvetés már pár hónnappal ezelőtt
szintén volt, részemről és városlakók részéről is, - el lehetne érni az EON-nál, hogy vagy középtávon,
úgynevezett alkonykapcsolós rendszer, nem pedig időkapcsolós legyen . Vagy ha nem, vagy rövid távon
nem lehet elérni akkor módosítsanak a kapcsolási időpontokon . Köszönöm szépen .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Smidt Ferenc képviselő úré a szó.
Smidt Ferenc:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Kapcsolódnék az előttem
szólókhoz és közlekedéssel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Egy pár évvel ezelőtt történt
meg a Bethlen Gábor utca, Mező utca és Vasgyár utca csomópont átépítése. Az átépítés során a Mező
utca irányából haladva a Vasgyár utcájában a balra kanyarodást megszüntették. Igazából az ott lakók,
az arra közlekedők, és én sem láttam indokoltnak, vagy nem értettem, hogy miért történik meg a balra
kanyarodás megszüntetése. Ugye így a közlekedésnek más utat kell választani a belváros elérésére,
ahol több intézmény található . Így csúcs időszakban reggel és délután a Pacsirta utcán, a Bethlen Gábor
utcán nagyon hamar feltorlódik és gyakorlatilag az utca teljes hosszában a kocsisor, ami meg nehezíti
a közlekedést. Terheli az ott

élőket

a zaj szempontjából, a légszennyezettség szempontjából is. Azt

szeretném megkérdezni, hogy van-e lehetőség arra, hogy felülvizsgáljuk a csomópontnak ez irányú
működését

és esetleg újra lehetővé tegyük a Me ző utca, Vasgyár utca irányából a balra kanyarodást a

Bethlen Gábor utca irányába? Köszönöm szépen .

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Szemán Sándor főjegyző úrnak adom meg a szót.
Dr. Szemán Sándor:(címzetes
Közgyűlés!

főjegyző)

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

Szerintem tudják, hogy mi következik. Szeretném megjegyezni, hogy a Szervezeti és

Működési

Szabályzatunk értelmében Jeszenszki András egy kérdést és egy interpellációt nyújtott volna

be, ha ezt

hétfőn

12 óráig megtette volna, míg Lövei Csaba egy kérdést és Smidt Ferenc is egy kérdést

tett fel. Szeretném szokás szerint megjegyezni, hogy a Szervezeti és Működési Szabá lyzat értelmében
ezeket

legkésőbb

a

közgyűlés előtt

3 nappal korábban, 12 óráig, írásban be kellett volna nyújtania a

Polgármester úr részére. Köszö nöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ez teljesen így van. Ez már többször

előkerült,

még mindig nem

sikerült ezt az akadályt átlépni. De tényleg jobb lenne konkrétan a felvetett kérdések korrekt
megválaszolása érdekében, ha nem egy kicsit ilyen puccssze rűen, hanem a saját szabályainkat betartva
kerülne erre sor. Mert aztán én is tudnék az én

részemről

nagyon sok olyan dolgot mondani, - hiszen

nyilván a legnagyobb, legfőbb információk birtokában én vagyok - visszafordítva, de nem teszem . Azt
gondolom, hogy ez egyrészt a korrekt tárgyalása a napirendi pontoknak, másrészt ilyen egyébként és
nem is mondom, hogy nem jogos kérdések megfe lelő megválaszolása ezt így tenné lehetővé, és ugye
a szabályzataink pedig így rendelkeznek. Egy dologra hagy reagáljak! Tehát Smidt Ferenc

képviselő

ezt

én is megnéztem, megkérdeztem, nem lehet balra nagyívbe kanyarodni. Azért, mert laikusként azt
látjuk, hogy van hely -személygépkocsikra igen-, de csuklós buszokra már nincs. Azt mondták, hogy ezt

annak idején lehetett volna kezelni - c5ak ugye ez megint 5zámtalan problémát vetett fel, mert a
nagykörút kétszer két sávos. Azt nem lehet, hogy legye n egy csomópont, ami kitüremkedik oda,
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körforgalmat egyéb okok miatt nem lehet. A Közlekedési Felügyelet se engedte volna, az egész
nagykörút lámpás szabályozását törné meg. Tehát több szakmai oka van . Ez a lényeg, hogy ezt nem a
városvezetési frakció találta ki, hogy bosszantsa az embereket. Én arra kérem frakcióvezető urat,
képviselőtársak

itt is, hogy ezt jó lenne így mindannyiunk érdekében, és akár a közgyűlés, akár a nézők

érdekében, ha betartanánk a saját szabályzatainkat. Úgyhogy én most hozzászólásokra adom meg a
szót.

Frakcióvezető

úr elkezdi, Jeszenszki András.

Jeszenszki And rás :(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés ! Én még nem kaptam

választ a kérdésekre és tisztelt Főjegyző úr, akkor konkretizálom. Tehát ugye az egyiknél a garanciára
vonatkozó kérdések voltak, ott szerintem teljesen

egyértelmű

és konkrét kérdés volt. A másik kérdés

arra vonatkozik, hogy ezeket az idei pályázati idő intervallumokat és annak a megjelentetését mi
indokolja, hogy ilyen rövid . Tehát ez nem interpelláció volt, ez egy konkrét kérdés volt. Akár az adott
kereszteződés

kapcsán is Polgármester úr említette, hogy sok mindent fel lehetne említeni, hogy mi

fér el és mi nem . Hát ugye azt is fel lehetne, hogy milyen módon épülhetett meg például az a nagy autó
alkatrész kereskedelmi központ oda arra a sarokra, ami mondjuk lehetőséget nyújtott volna egy
szélesebb csomópont építésre. Ott azért bizonyos helyeken a szabályozási vonalnál nem biztos, hogy
az új szabályozási vonalat követi az az épü let. Valóban ezek a dolgok tényleg messzire vezethetnek.
Azért is én nem gondolom, hogy ezzel kell itt nekünk foglalkozni, amit Smidt Ferenc képviselőtársam
megfogalmazott, szerintem is egy releváns kérdés. Hiszen a városlakókat, a Búzán lakókat, a környéken
élőket

azért ez élénken érdekli. Egyetlen mondatot szeretnék még hozzá tenni. Igyekszünk o lyan

kérdéseket megfoga lmazni, amik valóban két közgy űlés közöttiek. Hiszen akár amit Lövei
képviselőtársam ,

érintőek,

akár amit Smidt Ferenc vagy jó magam megfogalmaztunk, valóban ezen

időszakot

városlakókat érintőek. Valóban érdemi választ várnánk rájuk. Arra pedig nyilván törekedni

fogunk, hogy ami interpelláció szagú, - vagy szokták ezt mondani - az interpellációként kerüljön a
közgyű lés

elé. A kérdésekre nyilván várjuk a szakmai válaszokat. Köszönjük szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tóth Imre képviselő úré a szó.
Tóth lmre:(képviselő) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Több

észrevétel, kérdés elhangzott. Személy szerint szeretném megjegyezni azt, hogy a például az Otthon
Étteremmel kapcsolatban nem ez az első hirdetés, ami a városlapján is megjelent. Én nagymértékben
támogatom azt, hogy ez az Otthon Étterem végre ha sznosíthatóvá váljon . Tehát nem lehet újdonság
az érdeklődők számára az, hogy ez a hirdetés megjelent, hiszen ez már több alkalommal vo lt ebben a
lapban is meghirdetve. A közlekedésse l kapcsolatban számos hozzászólás érkezett. Engem is sokan
keresnek a városrészből, keresnek a városból ezzel kapcsolatban. Én intenzíven egyeztetek a NYÍRVVvel, a Városfejlesztési Osztállyal sőt, közlekedésbiztonsági kérdésekben a rendőrséggel is. Ezt majd
rendőrkapitány úr is biztosan meg fogja erősíteni, ha eljön hozzánk a tájékoztatója során . Én ezt

javasolnám Önöknek is, hogy ezeket szépen vegyék sorba, és egyetértek Polgármester Úrral. Akárhogy,
ha interpellációra van szükségük, vagy azt az igényt fogalmazzák meg, akkor azt tegyék meg az SZMSZünk szerint. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Természetesen Frakcióvető úr minden kérdésükre választ kapnak

írásban . Én most csak azért mondom ezt, hogy ne nyújtsuk a vitát és ne legyen még több te ljesen
haszontalan felszó lalás, hiszen nagyon sok fontos napirendi pontunk van . Mindent írásban megkapnak.
Én nyugodt vagyok. Mind a garanciális ügyekkel foglalkozunk, de azt is tudni kell mindannyiuknak, még
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ha ellenzéki képviselők is vagyunk, hogy az elmúlt nyáron is volt olyan nap, amikor 3 havi csapadék
esett le. Ezt egyetlen egy rendszer sem tudja kezelni, és természetesen minél jobban fejlődik a város,
annál nagyobbak az igények. Már kevésbé tudják a nyíregyháziak tolerálni, hogy másfél óráig a Szegfű
utcáig állt a víz. Nincs olyan rendszer, ami ezt tudná kezelni. Ez egy évben 1 nap volt. Dr. Szemán Sándor
főjegyző

úré a szó .

Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Ismerve
Polgármester úrnak az ide vonatkozó kérését, nyilván nagyon gyors és hatékony szeretnék lenni. Meg
kell, hogy cáfoljam frakcióvezető urat- nem szívesen teszem-, de igenis ez egy burkolt interpelláció
volt és három kérdés hangzott el. Ezt csak azért vagyok kénytelen elmondani, mert nyilvános a
közgyűlés,

jelen vannak választópolgárok, televízióban is követik. Amit elmondtam, az úgy igaz

szerintem. Ez az én véleményem . Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Arra kérem frakcióvezető urat, és főjegyző urat is, hogy
ezt a jogi vitát majd szünetben folytassuk. Ne itt, ne ezzel húzzuk a
frakcióvezető

közgyűlést.

De természetesen

úré ismét a szó.

Jeszenszki András:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Tóth Imre
képviselőtársam!
megfelelően

Köszönöm szépen főjegyző úr válaszát és polgármester úr intelmét, ennek

majd az ebédszünetben ezt a vitát folytatjuk. A társamat csak azzal egészíteném ki, hogy

valóban, mi is ugyanezt tesszük, mint egyéni képviselőink, mint egyébként azok, akik nem egyéni
képviselőként,

hanem listán kerültek be a

közgyűlésbe.

Folyamatosan egyeztetnek a

képvise lőtársa im

a NYÍRVV -vel, illetve az adott érintett szakemberekkel. Egy mondatban azért kiegészíteném képviselő
urat. Smidt Ferenc úr által felvetett probléma nem NYÍRVV hatáskör, hanem Magyar Közutas. E ze ktől
egy sokkal bonyolultabb probléma. Arra meg egyébként - hagy legyen még egy mondatom - a NYÍRVVnél több szakemberrel is beszélve a véleményük ugyanaz, hogy ez a balra kanyarodási tilalom nem
szolgálja a városlakók érdekét, és közlekedés szervezési szempontból sem tesz jót a városnak.
Köszönöm szépen .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Akkor én ezt szeretném lezárni, mert ahogy egyébként frakcióvezető
úr mondta, valóban 2010. előtt már éve kig árulta az önkormányzat. A szabályozási terv pedig más,
sokkal-sokkal

előrébb

van. Ez volt az a helyzet, ami alapján végül is el tudtuk adni és jó áron ezt a telket.

Emlékezzenek még, Mikó Dániel

képviselő

úr a kalapjának a megevését helyezte kilátásba, ha azt el

tudjuk adni olyan áron. Erre tudomásom szerint nem került sor. Tehát ahhoz voltunk kötve és a
szabályozási terv felülvizsgálata most indul majd nyáron, és jövő év végig tart. Már az új
főépítészünkkel erről

többször beszéltünk, hogy ezeket a meglévő, akár több 10 éves anomáliát - vagy

nem is anomáliát, mert nem biztos, hogy lehetett ezt előre látni ezelőtt 15 évvel, hogy ilyen változások
lesznek pozitív értelemben Nyíregyházán. Nem látok több hozzászólót, lezárom a vitát! Kérem a tisztelt
Közgyűlést,

hogy szavazzon a „ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről" szóló

tájékoztató tudomásul vételéről.
Szavazáskor jelen volt 22

képviselő.

A Közgyűlés 13 szavazattal, 9 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2/2020.(11.6.) számú
határozata

a két közgyűlés között történt eseményekről
A

Közgyűlés

a két

közgyűlés

között történt

esem é nyekről

szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3./napirend : Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének
megállapítására 2021-2022-2023. évekre
Előadó:

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

Meghívott: Varga János könywizsgáló
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszöntöm Varga János könyvvizsgáló urat. Az el őterjesztést a
Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnö köket a bizottsági
vélemények ismertetésére. Először Lengyel Máté elnök urat.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, t isztelt Közgyű l és ! A Pénzügyi
Bizottság egyhangúlag 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Dr. Kovács Ferenc: (po lgármester) 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 S igen szavazat mellett javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Egyhangúlag. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem könyvvizsgáló urat, szóbeli
kiegészítésre? Nem kíván! 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 szavazatta l meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2020. {11.6.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető
fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról 2021-2022-2023.
évekre

ügyleteiből eredő

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza :

1.

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak
szerint az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek vá rható összegét a 2021-2022-2023. évekre jelen határozat
melléklete szerint állapítja meg.

2.

A tárgyévi költségvetés tervezésekor a tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételek lényeges
változása esetén lehet eltérni, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet
indokolásában ismertetni kell.
Felelős :

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

Határidő :

adott évi költségvetés benyújtásá nak határideje.
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Mellékl et a 3/2020.(11.6.) számú határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés

Sorszám

Saját bevételek és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettségek
összegei (Forintban !)
2021.

2022 .

2023.

Helyi adók

01.

12 642 OOO OOO

12 694 OOO OOO

12 756 OOO OOO

Tulajdonosi bevéte lek

02.

252 400 OOO

252 400 OOO

252 400 OOO

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

03.

80000000

80000000

79 OOO OOO

értékesítése

04.

125 OOO OOO

135 OOO OOO

145 OOO OOO

Részesedések értékesítése és részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05.

-

Privatizációból származó bevételek

06.

-

1mmateriá lis javak, ingatlanok és egyéb tárgyi esz közök

-

-

-

-

-

Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek

07.

Saját bevételek (01+.„ ...+07}

08.

13 099 400 OOO

13 161 400 OOO

13 232 400 OOO

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09.

6549 700000

6 580 700 OOO

6 616 200000

10.

315 834 427

280 883 515

221304 374

11.

315 834 427

280 883 515

221304 374

Előző

év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+..... +17)
- felvett, átvállalt hitel

(tőke+járulék)

- adott váltó

14.

- pénzügyi lízing

15.

-

-

- halasztott fizetés

16.

- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet

17.

-

-

-

terhelő

18.

-

-

-

-

-

-

- hit elviszonyt

(tőke+já rulék)

megtest esítő

értékpapír

fizetési kötelezettség (19+.„ ..+25}

- felvett, átvállalt hitel

(tőke +járulék)

- felvett, átvállalt kölcsön
- hitelviszonyt

( t őke +járu lék)

megt e stesítő

értékpapír

12.

13.

19.
20.
21.
22.

- adott váltó
- pénzügyi lízing

23.

- halasztott fizetés

24.

- kezességvállalásból

eredő

fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen (lo+18}

-

-

-

- felvett, á tvá Ila lt kölcsön

25.
26.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel
(08-26)

27.

Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

28.

-

315 834427

280 883 515

221304 374

12 783 565 573

12 880 516 485

13 011 095 626

2,41%

2,13%

1, 67%
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4./ napirend :

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi
költségvetéséről és a költségvetés vi telének szabá lyairól szóló rendelet megalkotására
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 természetesen valamennyi bizottság tárgyalta.
Kérem a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv
elnök urat.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tu lajdonosi Bizottság megtárgyalta, és 3 igen és 2 tartózkodással javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztés és a rendelet-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm . Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Po lgá rmester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizott ság 3 igen szavazatta l, és 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet a közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm . Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi Ild ikó :(Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és S igen
szavazat, 4 tartózkodás mellett javasolja a rendelettervezet elfogadását a közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza : (Városstratégiai és Környezetvéde lmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tiszte lt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a rendelettervezet elfogadását S
igen szavazattal, két tartózkodó szavazat me llett támogatta.
Dr. Kovács Ferenc : (po lgármester) Köszönöm . Jeszenszki András el nök úr.
Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Közneve lési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
rendelettervezetet, S igen és 4 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra . Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármeste r úr, tisztelt Közgyűlés ! A Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen, 3 nem szavazattal elutasította a költségvetés
tervezetét.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Tájékoztatom a tisztelt Közgyű lést, hogy az önkormányzati
érdekegyeztető fó rum február 4. napján tartott ülésén megtá rgyalta ez évi költségvetés tervezetünket,
és 16 igen szavazattal, egyha ngú lag a közgyűlés számára elfogadásra javaso lja. Tájékoztatom továbbá
a tisztelt Közgyűlést, hogy ellenzéki képviselők részérő l a költségvetés-tervezethez 16 módosító
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indítvány érkezett, amelyből Jeszenszki András frakcióvezető úr hetet, Lengyel Máté képviselő úr 8-at,
és Babosi képviselő úr 1-et adott be . A Babosi György képvise l ő úr által beadott módosító indítvány
nem szabványszerű, tehát arról nem fogunk dönteni. A többi 15-ről természetesen majd egyenként
szavazzunk a költségvetés elfogadása előtt. Kérdezem könywizsgáló urat, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni. Parancsolj!

Varga János:(könywizsgáló) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Megvizsgáltam Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvet ési rendelet-tervezetét. Ezt a
rendelettervezetet a város a vonatkozó jogszabályok teljeskörű betartásával állította össze. A
kiadásoknak a forrásai rendelkezésre állnak. Véleményünket írásban is közöltük, és ugye ez közzé lett
téve a városnak a honlapján, a meghívó mellett. Így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020. évi
költségvetését 61milliárd 19 millió 79 ezer 96 forint (61.019 .079 .096) főösszeggel, egyezően bevétellel
és kiadással. Illetve 21 milliárd 765 millió 189 ezer 817 forint (21.765.189.817 Ft) hiánnyal hitelesítjük
és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ! Kérdezem, hogy kinek van
kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Hajdú Nándor képviselő úr jelentkezett.
Hajdú Nándor: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tisztában vagyunk azzal, hogy a
városban működő multinacionális cégekkel, vezetőivel szoros kapcsolatokat ápolnak. M i javasolnánk,
hogy egy tanácsadó és egyeztető fórumot hozzunk létre a cégeknél működő szakszervezeti vezetőkkel
a munkavállalókat érintő kérdésekkel kapcsolatban . Kérdés az lenne, hogy miért nem tudjuk ezt
befogadni a költségvetésbe, és hogy mire tudnánk ezzel jutni, hogy ez befogadásra kerüljön?
Köszönöm szépen a szót.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Smidt Ferenc képviselő úré a szó .
Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Azt tudjuk jól, hogy a szociális
és közművelődési dolgozók bére a közalkalmazotti szféra többi ágazatához képest,
illetve az országos átlagbérekhez képest jelentős elmaradást mutat. Tudjuk jól, hogy a város saját
anyagi lehetőségein belül igyekszik javítani ennek a szférának a helyzetén, és az adható cafatériát a
szféra dolgozói maximális mennyiségben megkapják. Ennek ellenére továbbra is jelentős
bérelmaradásuk van a más szférák ágazatihoz képest. Én azt szeretném kérdezni, hogy lenne-e
lehetőség esetleg az önkormányzat számára, hogy további juttatást nyújtson ebben a szférában
dolgozóknak? Hogy egy kicsit kompenzálja azt a hátrányt, amive l jelen pillanatban ugye rendelkeznek
a Magyarországon dolgozó többi közszférában lévő, többi dolgozókhoz képest, illetve az országos
átlagbérhez képest. Továbbá, még két kérdést szeretnék feltenni, illetve javaslatot. Az egyik javaslatom
az Egyház utca és Síp utca között található területnek a hasznosít ása zöld parkolóként vagy zöld parkoló
házként, ami jelenleg is parkolóként üzemel. De úgy gondoljuk, úgy gondolom, hogy ezt a területet be
lehetne zöldesíteni, zöld fákat telepíteni, és a parkolást ezen a téren más módon megoldani. Ugye ezzel
a városképet is át tudnánk alakítani, nem lenne egy ilyen foghíjas telek és hozzá tudnánk járulni ahhoz,
hogy csökkenjen a városnak a légszennyezettsége, a szállópor koncentrációja. Ugye ami nagyon magas
Nyíregyháza városában, Magyarországon a 3. legmagasabb a szállópor koncentrációja nálunk. A
harmadik ké rdésem, illetve javaslatom, hogy a meglévő anyagi juttatások mellett szeretném bővíteni
a rossz anyagi körülmények között é lő, szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor kiemelkedő
képességű gyermekeknek, tanulóknak az ösztöndíját. Tanulások tovább támogatását, és ennek
kapcsán szeretnék több forrást biztosítani a számukra, ame lyet az írásban beadványunkban le is írtunk.
Körülbelül 3 millió forinttal szeretnénk növelni azt az összeget, ami eddig az ilyen jellegű támogatások
rendelkezésre állt. Köszönöm szépen, én ezt szeretem volna.

Smidt

Ferenc :(képviselő)

közgyűjteményi

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Major József képviselő úré a szó.
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Major József:(képviselő) Tisztelt Közgyűlés! Fontosnak tartjuk egy hosszútávú turizmusfejlesztési
stratégia elkészítését. Ehhez nyújtottunk be módosító javaslatot, kezdeti 1 millió forint plusz költség
biztosításának a javaslatával. Az lenne a kérdésünk, hogy ezt a módosítást miért nem támogatta
Polgármester úr? Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Babosi György képviselő úré a szó.
Babosi Gyö rgy :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A szabálytalan módosító
javaslatot én adtam be, bánom, hogy nem sikerült rendesen megfogalmazni. 3 kérdésem lesz, rövid
leszek! Az Európai Unióban Magyarország éllovas a daganatos megbetegedésekben és halálozásokban.
Megbetegedni valójában attól lehet, ami bekerül a szervezetünkbe. Nyíregyházán az egyik ilyen dolog
a rossz levegő ! Évek óta figyeljük és most már nagyon sok helyen lehozták, hogy az első 5 legrosszabb
levegőjű város közé tartozik Nyíregyháza. A módosító javaslatom is erről szólt. Arról, hogy a
környezetvédelmi sorban felsoroltakhoz, amik úgy igazából nincsenek is kifejtve, talán beletehetnénk
azt, hogy működtessünk-e saját levegőminőségmérő rendszert, illetőleg egy fixet, egy telepítettet és
vásároljunk 3-4 mobil levegőminőségmérő készüléket, amivel a városban a gócpontokat fel tudnánk
mérni, és pontos képünk lenne arról, hogy Nyíregyházán ténylegesen milyen a levegő minősége. Mert
most igazából ugye egy mérőpont van, a Széna téren, amin állítólag azért rossz a levegő, mert nincs jó
helyen. A kérdésem arról szól, hogy a környezetvédelmi sorba bele tudnánk-e szúrni? Nagyjából ez
egy 1,5 millió forint érintene. A következő kérdésem a kis-és középvállalkozások helyett a helyi
mikrovállalkozások, akik nagyon sokszor nem tudnak pályázati pénzekre pályázni, mert nincs szükségük
5-10 millió forintra. Főleg, hogy még mellé kell tenni ugyan annyit. Néha csak 100-200 ezer forintra van
szükségük ahhoz, hogy például be jegyezzenek egy új találmányt. Tehát, hogy be tudjanak jegyezni, le
tudják védetni a találmányukat, vagy esetleg meg tudják vásárolni a magyar szabvány gyűjteményből
egy-két szabványt, amire szükségük van . A város tervezi azt, van-e arra lehetőség, hogy egy 4-5 millió
forintos keretet biztosítsunk arra, hogy a helyi mikrovállalkozások pályázhassanak ilyen pénzekre? Pld.
szakfordítói tevékenységet lehetne ebből támogatni, ami a külpiacokon való megjelenésüket segítené.
A 3. kérdésemről már volt szó az első vagy 2. napirendi pontnál - a közvilágítás. Tegnap beszéltem erről
az egyik bizottsági ülésen. Ott azóta utána néztem, mert mondtam, hogy magyar szabvány írja elő azt,
hogy a gyalogátke l ő helyeknek milyen megvilágításának kell lennie. Én ezt 25 évvel eze lőtt tanultam és
utána néztem. A 2000 évek elején megvá ltozott a szabvány, most már csak ajánlások vannak. De ettől
függetlenül benne van, hogy a gyalogátkelőhelyeknek a megvilágításának milyennek ke ll lenni. A
NYÍRVV-nek a költségvetési sorai közül valamelyikbe be tudnánk-e illeszteni? Mondjuk nem is
fejlesztjük a közvilágítást, de a levegőminőséghez hasonlóan felmérnénk azt, hogy Nyíregyházának
igazából milyen közvilágítása . Főleg azokon a helyeken, ahol gyakran ütnek el gyalogosokat, vagy ahol
szubjektív érzés szerint rosszak a fényviszonyok. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Póka Imre képvise l ő úré a szó.
Póka Imre Ta más:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Hamarosan több
testvérvárosi és partnervárosi jubileumi évfordulók közelednek, és tulajdonképpen a fiata lokról lenne
szó. Ugye javasoltuk, hogy a jó tanuló, jó sportoló gyerekeinket juttassuk el a partnervárosok
különböző rendezvényeire . Erre tulajdonképpen egy összeget, 3 milliós összeget természetesen nem
csak, hogy oda eljuttatni, az ottani partnervárosi gyerekeket is meghívjuk a mi városu nkba. Nagyon
remélem, hogy ez a szerény összeg bele fog tudni férni a költségvetésbe. A másik nagy öröm számomra,
hogy elég sokszor az oktatási bizottsági ülésen is, kulturális bizottsági ülésen téma volt a művelődési
házaknak a felújítása . Többek között többször szóvá tettem a Prága utcai közösségi háznak a szerény
voltát, illetve felújítását. Köszönjük szépen. Elindult a folyamat, egy II. ütemnél járunk. 1. ütemben a
tetőszerkezet, nyílászárók és a belső festést sikerült lebonyolítani. Illetve a gya lázatos kerítés cseréje
és a be lső udvar. A jelen pillanatban a költségvetésben nem találom a Ill. ütem, a falazat külső
burkolatának a szigetelését. Én nagyon remélem, hogy teljessé válhasson és 100%-os pompájában
legyen Prága utca büszkesége a '<özösségi ház, valami úton-módon a végére tudunk járni a Ill. ütemnek.
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A költségvetésben nem látom a régit, de remélem, hogy valamilyen energetikai pályázat útján a végére
tudunk majd járni. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Dr. Ujhelyi János képviselő úré a szó.
Dr. Ujhelyi János:( képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Örömmel olvastam a
költségvetés szép számait, a 61 milliárd forintot, de azzal is tisztában vagyok, hogy az önkormányzat
mozgástere nem olyan nagy, ahogy gondoljuk, hogy ezt a 61 milliárdot csak úgy el lehet költeni. Tehát
vannak kötött feladatok. Ugyanakkor engedjék meg, hogy én alapellátó orvosként az egészségügy
mellett próbáljak érvelni. Mindnyájan ismerjük az egészségügy állapotát és azt gondolom, hogy
magunk között legalábbis megállapíthatjuk, hogy az országunkban az egészségügy és az oktatás az, ami
nagyon komoly változtatásra szorul. Ezt bizonyos kormányprogramok is megcélozzák, olvastam azt is
az előterjesztésben, más előterjesztésekben is és látjuk, hogy ez így is van . Az önkormányzat a lakosság
egészségügyi állapota érdekében sok mindent tesz, hisz nem csak egy költségvetési tétel ez. A korszerű
alapellátás megteremtéséért sok mindent tesz, és kiemelt szerepe van a prevencióban, a prevenció
kérdésében. Nos emiatt néztem ezeket a sorokat. Megdöbbenve láttam, hogy az egészségügyi
alapellátásra 17 millió forintot áldoz az önkormányzat ebben költségvetési évben . Azért 7500 forinttal
több, mint a múlt évi. Én tudom azt, hogy más soron megjelenik - itt van a mozdulj Nyíregyháza, az
idősek mozgási vagy az uszoda használati lehetősége, és sok minden más is ide tartozik - de az
alapellátás m inden egyes egészségnapon ott van, és az ott lévő emberek szolgálnak és segítik a
lakosokat. Az a tény, hogy immár több mint az 1/3-át a városlakosságának egy 3 generációs projekt
keretében, egy prevenciós programmal próbáljuk segíteni én azt gondolom, hogy egy komoly tételt
kellene elkülöníteni ahhoz az önkormányzat költségvetéséből, hogy ezek a prevenciós szlogenek
tényleges számok is legyenek. Tehát ez az első megállapításom és első kérésem, hogy bízom benne,
hogy az a tétel, ami révén - például a költségvetésben megvan az iparűzési adó - számai dinamikusan
növekednek, talán keretet biztosít a későbbi forrásbővítésre. A 2. kérdés éppen Babosi
képviselőtársamho z egy kicsit igazodik. Kedden volt a rák ellenes világnap, és Kásler miniszter úr szép
számokkal és nagyszerű programokkal készült. Hisz csináljuk ezeket a szűrőprogramokat, de mégiscsak
tudjuk, hogy Európában Magyarországon van a legtöbb rákos halálozás. Ezen belül az országon belül
pedig Kelet-Magyarországon . Tehát azt gondoltuk mi, hogy ebbe talán a városnak is lenne valami plusz
szerepe. Ezért kezdeményeztük egy olyan alapítvány létrehozását, amivel azok a szerencsétlen
emberek, akik ilyen betegségben szenvednek nem szorulnak arra, hogy kókler emberek a termékeiket
rátukmálják és a gatyájukat elköltik azokra az egyébként hatástalan szerekre. Ugyanakkor egy
alapítvány keretében mód lenne arra, hogy a szakembereknek a képzését, továbbképzését,
kiadványokat biztosítsunk és azért mertük azt tenni, hogy ennek a régiónak ezen a szinten is tudnánk
valami pluszt adni. Egy alapítvány erre kiváló keretet biztosít. A harmadik megjegyzésem, és fo ntos
kérdés mégpedig az, hogy a lakossági képviselői fogadóórán többször felvetődött, hogy a lakosság
öregedési tendencia révén egyre nagyobb probléma az, hogy a szociális otthonok a férőhelyeinek a
száma már kritikus szint alá csökkent, és egyre hosszabbak a várakozási idők . Én szívesen láttam volna,
hogy erre is va lamilyen terv születik, hogy ezt az igényekhez igazítsák. Én bízok benne, hogy ez meg is
fog történni, mert ez tényleg komoly elvárás. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Jeszenszki András frakcióvezető úré a szó.
Jeszenszki András :(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt előterjesztők! Én
onnan folytatnám, ahol dr. Ujhelyi János abbahagyta . Ujhelyi doktor úr az idősek bentlakásos
otthonaira kérdezett rá . Ehhez kapcsolódóan akármennyire is nem csökkenő Nyíregyháza lakossága, sőt ebből a szempontból nem mondhatjuk azt, hogy rossz helyzetben vagyunk - de mégiscsak, azért
életkorilag nálunk is megjelenik az idősödésnek a tendenciája . Ugye nem véletlenül adtunk be
módosító indítványt azzal kapcsolatosan, hogy a szépkorúak nappali közösségi életét aktívabbá tudjuk
tenni . Hiszen nagyon-nagyon sok Nyíregyházán a magányos, idős ember, akik a mindennapjaikat akár
egy lakásba bezárva többnyire a hozzátartozók dolgoznak. Munkába járása révén szinte akár hetekig
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nem nyitják rájuk az ajtót. Nagyon fontos lenne, hogy ezen a területen előrelépés történj en . Én látom,
hiszen nyilván a két közgyűlés közötti filmben is láthattuk annak az ingatlanna k az átadás közeli
állapotát, ami az Őz közben látható. Érdemes lenne végig gondoln i azt, hogy az elmúlt években jó
néhány olyan nappali ellátó épület szűnt meg szépen folyamatosan, ami ilyen típusú ellátásokat
folytatott és éppen ezért nyújtottunk be módosító indítványt. Hát meglátjuk majd a szavazásná l mi
történik, érdemes lenne ilyen irányba gondolkodni. A következő kérdésem az lenne, hogy évek óta
visszatérő módosító indítványunk a bérlakás állomány növelésének a kérdésköre. Azt látjuk, hogy 2010
óta ebben nincsen elmozdulás a városvezetés részéről. Nem nagyon történik ilyen irányú go ndolkodás,
hogy a bérlakás állománynak gyarapodnia kellene, ugyanakkor látjuk az igényeket. Látj uk majd a mai
nap folyamán, egy napirend kapcsán ennek a fontosságát. Mikor jön el az a pont, amikor a
költségvetésben már nem lesz szükség arra, hogy mi módosítót nyújtsunk be ahhoz, hogy bérlakás
állomány bővítés legyen? Mikor történhet meg végre az az áldott állapot, hogy legalább a mi
módosítóink által bérlakás állomány növekmény lehessen Nyíregyházán? Hallottunk ma már sok
mondatot - és egyébként ebben elismerjük a város törekvését - a zöldvárossá válásnak a
kérdéskörében. Éppen ezért nyújtottunk be módosító indítványt a közterületeken is megjelenhető
szelektívhulladék gyűjtő egyénekkel kapcsolatosan . Az lenne a kérdésem, hogy ennek valamilyen módú
visszatervezését akár a hulladékgazdálkodó cégen keresztül tervezi-e a város? Hiszen ez nagyon fontos
lenne, akár pedagógiai szempontból is. Még 4 db. kérdésem lenne összesen. I pa rűzési ad óhoz kötődik
kettő. Kérdésem az lenne, hogy ha ilyen stabil gazdasági helyzetről beszélhetünk, amelyet ugye
láthatunk az előterjesztésben, a rendelettervezetben, akkor nem tervezi-e a város azt a fajta lépés
visszaépítését, ami 2010-2011-ben történt, hogy konkrétan kisebb vállalkozások számára iparűzés i
adókedvezményt, nagyobb mértékű iparűzésű adókedvezményt nyújtson? Ehhez kötődik a másik
kérdésem, hogy ágazatonként egyébként az iparűzési adóban van-e adat arról, hogy milyen a
növekedés, melyek azok az ágazatok, ahol növekmény, és melyek azok az ágazatok az iparűzési adó
kapcsán, ahol csökkenés figyelhető meg? Következő és utolsó két kérdésem egyben. Vizsgálja-e azt az
önkormányzat, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanoknál egy kisebb, állagjavító beruházással
esetlegesen nem érhető el a beruházáshoz képest összességében egyébként nagyobb ár? Nem tud-e
az önkormányzat nagyobb bevételre szert tenni azáltal, hogy esetlegesen az eladás előtt adott,
eladásra szánt ingatlanon valamiféle javításokat végez, és értelemszerűen azért nagyobb mértékben
tud-e árat emelni? Az utolsó kérdésem pedig az, hogy nem tervezi-e az önkormányzat azt a
barna mezős területeken, hogy - hiszen azért ebből jó néhány van Nyíregyházán valamiféle vállalkozás
ösztönzéssel - ezeket a területeket beruházók, illetve a kis és középvállalkozások számára támogatás
nyújtásával vonzóvá tegye? Köszönöm szépen .

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm . Lövei Csaba képviselő úré a szó .
Lövei Csaba:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én nem gondoltam , amikor
benyújtottuk a módosító indítványainkat, hogy ezt majd nagy számban be fogja fogadni a városvezetés.
De azt gondolom, hogy legalább egy olyan módosító indítványunk volt, illetve van, amelynek a
befogadása kölcsönös érdek lett volna . Amennyiben most erre nem kerül sor, akkor a későbbiekben
azért javaslom, hogy ezen gondolkozzunk el. Ugye ebben a ciklusban hálistennek még nem történt
ilyen és remélem nem is lesz. De a múlt ciklusban többször feszültünk itt egymásnak olyan
kérdésekben, amikor az országos sajtóban megjelent nyíregyházi beruházásokat érintő ügyekben
gyanús körülményekről, esetleges korrupcióról hasonlóan írtak. Itt nyilván nem fogjuk most egymást
meggyőzni, kinek-kinek álláspontja szerint, ebben aggodalmunkat fejezzük ki. Beszé lt arról a
városvezetés, hogy minden rendben van, nincs itt semmi. Ebben ilyen-olyan eredménnyel folytak is
különböző eljárások. Nos, az ilyenek elkerülésére nyilván az a legjobb út, ha minden beruházás,
közbeszerzés nyilvánosan, becsületesen lezajlik. Ebben én nem kételkedem, hogy így van . De ugye van
az a mondás, hogy nem csak tisztességesnek kell lenni, annak is kell látszani. Ezért nagyon fontos
kérdés az átláthatóság kérdése. A módosító indítványunk is arra irányult, hogy hozzon létre a város egy
olyan könnyen elérhető, nagyon könnyen kezelhető, átlátható webes felületet,
hozzáférhetők az érdeklődő városlakók, és az újságírók számára, is az önkormányzat

amelyen
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és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerződései, közbeszerzési eljárásai és állás
pályázatai. Tehát én azt gondolom, hogyha mind a 15-öt nem is, de egy ilyet érdemes lett volna
befogadni a városvezetésnek. Ha pedig ez nem történik meg én javaslom, hogy azért, hogy ebben a
ciklusban minél hamarabb törekedjünk minél nagyobb átláthatóságra . Hiszen szerintem kölcsönös
érdek, hogy itt átláthatóság legyen, és joggal vagy jogalap nélkül még inkább ne fogalmazódjanak meg
olyan problémák senkiben, ami felesleges vitákhoz vezethet. Mondom, ennek az eszköze az
átláthatóság. Én nagyon örültem volna, ha ezt befogadja a városvezetés. Ezen mindenképpen,
szerintem akár most, akár rövid távon gondolkodjunk el, hogy erre szükség lenne. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Lengyel Máté képviselő úré a szó.
Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Nekem is lenne egy-két
kérdésem, ami elsősorban a bérlakás állomány bővítését, illetve növelését érinti. Nyíregyházán nagyon
sok olyan terület van, nagyon sok olyan ingatlan van, amiknek nincs tulajdonosa vagy nem tudjuk a
tulajdonosát, vagy egyáltalán gazdátlan tulajdonról lehet beszélni . Ezeknek az összeírása nagyban
segítené azt, hogy Nyíregyháza Önkormányzata a bérlakás állományát bővítse. Többek között
megszűnne a gazdátlan tulajdonokon a parlagfű probléma, ami a külső peremkerületeken nagy
problémát okoz. Nem mellesleg nagyobb lehetőség nyílna arra, hogy a város segítse a fiatalokat, hogy
városunkban maradjanak, vagy pedig pont azért, hogy a képezett munkaerő városunkba költözzön. A
kérdésem az lenne, hogy miért nem tartja fontosnak Polgármester úr, hogy összeírásra kerüljenek a
város gazdátlan és tulajdonos nélküli ingatlanjai? A másik kérdésem szintén részben a fiatalokat érinti,
de gazdaságfejlesztési téren is egy javaslatot fogalmaztunk meg. Nyíregyházán, ahogy országos szinten
problémát jelent az elvándorlás. Ahhoz, hogy a fiatalokat városunkba tartsuk fontos lenne, hogy egy
gazdaságfejlesztési stratégiát dolgozzon ki a város. Ennek a stratégiának a kidolgozásában az egyetem
is nagy segítségre lehetne. Épp ezért ennek az első lépésének, kezdeti lépésnek jó dolognak tartanánk
egy innovatív ötletpályázat kiírását az egyetem hallgatói számára. Ez által a városvezetés testközelből
tapasztalhatná meg, hogy mik azok a fejlesztési területek, amire a fiatalok úgy gondolnak, hogyha ezen
a területeken fejlesztés valósul meg, akkor biztosabban maradnának városunkba . Ezze l kapcsolatban a
kérdésem az lenne, hogy miért nem támogatja Polgármester úr, hogy a fiatalok ilyen fajta
véleményüket kifejtsék és egy innovatív fejlesztési, vagy innovatív ötletpályázat valósuljon meg az
egyetemisták körében? A harmadik javaslat, illetve a kérdésem a közbiztonsággal kapcsolatos lenne.
Nagyon jól tudom, hogy Polgármester úr szerint Nyíregyházán a közbiztonsággal minden rendben van,
nincs semmilyen probléma . De sajnos mindazok, akiket bármilyen incidens vagy bűntény ér, legyen szó
egy diákról a 24-es buszon, egy állomásra igyekvő férfiról, akit éppen leütnek az utcán, vagy egy fiatal
lányról, aki este hazafelé tart és molesztálják a nyíregyházi utcákon. Ők nem úgy gondolják, hogy
Nyíregyházán a közbiztonsággal minden rendben lenne. Egy adatot szeretnék mondani. November 7e, illetve január 6-a között, tehát a 60 nap alatt Nyíregyházán 250 bűncselekmény történt. Ez 250
áldozat, vagy 250 áldozatról beszélhetünk. Meggyőződésem, hogy az önkormányzati rendészet
létrehozásával nagyban segíthetne a város közbiztonságának a tovább javításában. Ezzel kapcsolatban
kérdezném, hogy Polgármester úr miért nem tartja fontosnak, hogy a közbiztonságot tovább javítsuk
városunkban? Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm. Azért nem ismertettem a módosító indítványaikat,
mert erre számítottam, hogy a képviselő urak elmondják. Köszönöm, ezt megtették helyettem.
Szeretnék először általában reagálni. Ezek a beadványok egyrészről - jóindulatú megközelítéssel
mondható talán az, hogy- túlértékelnek bennünket, a városvezetés önkormányzat lehetőségeit. Mert
minden olyan terület, ami állami vagy egyéb terület, ott is nekünk kellene szerepet vállalni a
módosító indítványuk szerint. Ez egyébként több esetben jogilag is lehetetlen. Más megközelítésben
mondható az,
hogy az ellenzéki képviselők szórják, osztogatják a pénzt, a város pénzét. Olyan
dolgokra osztogatnák, aminek egy része egyébként meg is valósul, más része pedig - vagy nem
tudnak róla, vagy nem akarnak tudni - teljesen értelmetlen. Mindegyik módosító indítványnál, ahol
szabályosan adták be, a Városkép Nonprofit Kft. forrásait csökkentenék. Csak ugye
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azt sem számolták össze talán, hogy az 16 millió 900 ezer forint, ez meg 37,5 millió, amit beadtak,
pénzügyileg sem jön ki a szám . Az is látszik, amit én igazán nem értek, hogy ugyanolyan beadványokat
is adtak be. Nem tudom, hogy milyen frakció egyeztetés volt. Kiemelném, többször szóba került a
levegő, a szállópor. Ugye ebből tudjuk azt, hogy ez egyébként nem a közlekedésből, ez a lakosság nem
megfelelő fűtési rendszeréből ered. Ezt már megállapították nagyon sokszor, ehhez kutatás sem kell,
alapítvány sem kell, semmi. Mérőműszerre tekintve - tehát Babosi úr 4 mérőműszert 360 ezerért,
Jeszenszki frakcióvezető úr 1 millióért, és itt elhangzottak más számok is. Hát tisztelt Közgyűlés, ez
ennél komolyabb! Mi most beadunk egy pályázatot egy lnterregbe, 20 millió forinttal számolunk, egy
mérőműszerrel. Azt is fontos elmondani - nem először mondtam el itt, hiszen az elmúlt években
többször szóba került, - hogy alapvetően a rossz számokban benne van az is, hogy az egyetlen
mérőműszer egy nagyon rossz helyen van, ami nem valós adatot mér. Ezért az elmúlt évben sikerült
azt elérni, hogy az állami szervek egy mobil mérőműszert letettek. Ugye mi azt tervezzük, hogy Sóstón,
- Debrecenben is van egyébként - a belvárosban (legzsúfoltabb), meg legyen egy külvárosi rész is, és az
átlagot számítsuk. Csökkentek ezek a számok. De önmagában ez nem megoldás. Mi most egy
pályázatot adunk be, és azért én megvárnám mindenképpen annak az eredményét. Mert ez nem 360
ezer és nem 1 millió forint. Tehát ennél sokkal előrébb vagyunk mi már az elmúlt évek munkája alapján,
ami egy 20 millió forint körüli összeget jelent. Ha ez a pályázat nyer, akkor ez rövid időn belül
megvalósulhat. Azt gondolom, hogy amire tudunk pályázni, azt ne saját pénzből fizessük,
finanszírozzuk a város pénzéből, ez az elmúlt években mindig szempont volt - már a városvezetés
frakciónál. Másik ilyen konvertibilis, talán örökzöld téma a bérlakás állomány. Hát akkor tegyük tisztába
ezt is. 1990-ben a rendszerváltáskor 8500 bérlakása volt az önkormányzatnak. 2010-ben, amikor mi
vettük át a városvezetést 1936, tehát több, mint 6564 lakást eladtak. Nem mi, az előző város, a 2010
előtti városvezetés. A fő probléma innen ered! Aztán mondhatnám azt is, azért érdemes hozzá tenni,
hogy mi több mindent felújítottunk, és fel is újítunk, erre vannak nyertes pályázataink. Tisztelt ellenzéki
képviselő urak, több 100 millió forint egy projekt, és egy projekt nem old meg mindent, ezt azért
tartsuk szem előtt. Azt is azért tegyük hozzá, hogy mindenkinek a lakhatása elsősorban saját
felelőssége . Az önkormányzat ebben csak segíteni tud, mint ahogy segít is, most is van ilyen napirendi
pontunk. A következő, ami szintén előjött több helyen, nem is igazán értettem. Már Ujhelyi képviselő
úr mondta, hogy az önkormányzat mozgástere nem végtelen. Én ezt nem is értem megmondom
őszintén . Az önkormányzatunk hagyományosan 2010 előtt is, azt követően még inkább önként vállalt
feladatokat teljesít a szociális ellátó rendszerben . Felmerült az idősekkel való foglalkozás és a nappali
ellátás. Ezért építjük - 471 millió forint csak, hogy tisztázzuk, tehát nem 1 millió, vagy 5 millió vagy 3
millió - 471 millió forintból az Őz közi nappali ellátót, amit én tegnap meg is néztem. Jól állnak a
munkák, 190 főt tudunk fogadni. De közben felújítottuk a Vécsey úton a családvédelminek a Körte
utcán, a Május 1 téren. Ezt igazán nem lehet mondani, hogy itt nem történtek jelentős, komoly dolgok
ezen a területen, ezért nem értettem a felvetést. A közösségi programok - hát nincs egy város, nem
tudok egy várost, ahol ennyi közösségi program van az időseknek . A szépkorúak az olimpiától kezdve
az akadémián át, a Mozdulj Nyíregyháza, a Meséld el könyv sorozat, ami nagyon sikeres. Nagyon
örülök, hogy az idősek ilyen aktívak, és ilyen jól fogadják ezeket az önkormányzati programokat,
aminek egy része egyébként az ő kezdeményezésük az idősügyi tanácson keresztül. Nem mellesleg a
Nyíregyházi Önkormányzat csak az elmúlt 5 évben kétszer nyerte el az idősbarát önkormányzat címet.
Tehát azért itt nagyon komoly dolgok történtek. Ha valaki ezeket hallgatja akkor persze arra gondolhat,
hogy ezen a területen is óriási problémák lehetnek itt Nyíregyházán. A következő terület a
vállalkozások. A mikrovállalkozásokra alpolgármester úrnak adom meg a szót, majd elmondja . Azt
hiszem, Babosi képviselő úr vetette fel. Tehát itt is én azt gondolom, hogy nem ismerik a valóságot,
hogy milyen dolgok történnek hálaistennek ebben a városban. Mondhatnám a másikat, amit most
indítottunk. Az Ipari Park kiköltözött január l -el a Technológiai Transzfer Központba . Én a múlt héten
ott voltam, hihetetlen színvonalas program volt. Sajnos egy ellenzéki képviselőt sem láttam. A
Hiventures egy olyan magyar fejlesztési, politikai, kockázati tőke társaság, ami több, mint 100 milliárd
forintot kezel és arról tárgyaltam a vezetőjével, hogy együttműködési megállapodást kötünk, - én
szeretném márciusban . Irodát nyitnak, és a nyíregyházi kis- közép vállalkozásokat finanszírozzak. A
mikrot nem kell! Mert a mikrot a PRIMOM finanszírozza . Elmondja alpolgármester úr, hogy egész jól.
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Ebből adódik az is, az egyetemi ifjúság bevonása . Az ifjúságnak van egy kiterjedt programja, azt pedig
Ulrich Attila alpolgármester úr viszi. Ezek nyitott kapuk. De azért azt, hogy milyen legyen a város
gazdaságfejlesztési stratégiája, ezt így felvetni egy ilyen 1 milliós alappal, hát azért elnézést kérek. Hát
novemberben hoztuk ide, novemberben fogadta el a közgyűlés a befektetés ösztönzési stratégiát, ami
nem 1 millió forintba került, sokkal többe! Körülbelül 10 hónap munka van mögötte. Amit Önök
egyhangúlag megszavaztak. Decemberben hoztuk ide a befektetéseket segítő rendelettervezetünket.
A harmadik fontos elem, ami a költségvetésben szerepel, 300 millió forint erre a célra . Am inek én azt,
ha egy mondatban fogalmazom meg a lényegét, az az, amit szintén emlegettek, az ifjúság, a fiatalok
elvándorlásának a lassítása, megállítása . Ez nem egy 1 milliós kérdés, nem is 5. Nem is 1 év, sőt azt kell,
hogy mondjam, nem is ciklus. Mert ennek minimum 50 éves múltja van. Amikor én végeztem a 80-as
évek elején pesti egyetemen, akkor is az volt a helyzet sajnos, ami most, hogy a Pesten egyetemen
végzettek 10-15%-a jött vissza Nyíregyházára. Holott tudjuk azt, hogy hálaistennek egy nagyon erős
kötődés van. Itt pesti fiatalok dolgoznak, sokszor találkozok velük, teljesen képben vannak . Tudják,
hogy mi van, jönnek a programokra és általában - nem mindenki, nyilván - hozzáteszi, hogy ő szívesen
visszaköltözne. Én azt gondolom, hogy az, ami az új hotel megnyitásánál történt, azért az az első fecske .
Ott a 86 főből 10-12 fő jött vissza . Nem pályakezdő, inkább azt mondanám 30-as, 40-es évei elején, aki
nemcsak, hogy Budapesten vagy Nyugat-Magyarországon, vagy mondjuk Svájcban vagy Londonban
dolgozott. De ehhez is az kellett, hogy figyelik, hogy mi történik a városban . Azt mondták megkérdeztem-, hogy ők, hogy élik ezt meg. Látták, hogy itt egy ilyen színvonalas hotel nyílik. Ők amúgy
is tervezeték, hogy visszajönnek, de nem volt l ehetőség. Nem volt olyan munkalehetőség. Úgy is
visszajönnek, hogy kevesebb a fizetésük, mint ott kint. A megélhetési költségük meg ott több. Most
van olyan lehetőség, amit nem szeretnének elszalasztani. Na én azt várom, azt remélem, - erről szól a
városvezetés programja, - hogy egyre több ilyen lehetőség lesz a következő években . A másik, adó
kérdés Frakcióvezető úr. Én nem tudom, ez a berögződés, én ezt nem is értem. Körülbelül a 14-es
kampányban én azt gondoltam, hogy tisztáztuk, hogy nem tudunk kedvezményt adni. Az Eu-s
szabályozás szerint, ha adunk, mindenkinek adunk. Az iparűzési adó és az építmény adó a két
legnagyobb bevételi adónem . Tehát itt 80% fölött van. A multi nagycégek köszönjük szépen, jól vannak
adócsökkentés nélkül is. Tehát ez azt jelenti, ha adunk 100 millió adókedvezményt, - az belekerült, a
20 millió forint jut el a kis- közép vállalkozáshoz, - az 80 millióba kerül. Hát ez nem egy jó üzlet. Tehát
más módszereket kell keresni, és mi ezt is tesszük. Aztán ugye felmerült a turisztikai stratégia . Hát
uraim, hol élnek? Mi történt ebben a 10 évben a turizmus területén? Azt gondolják, hogy ilyen
véletlenszerűen? Az egy kidolgozott, alapos szakmai stratégia mentén történt, és így megy tovább. De
ezek persze nagyon fontos témák. Ezekről lehetne egy külön 2 órás programot szervezni. Én egyébként
javaslom is, hogy ismerjék meg, mert én azt gondolom teljes jó indulattal, hogy nem rosszindulatból
mondják önök ezeket, mert nem ismerik, hogy mi minden történik. A szakszervezet - bocsánat Hajdu
képviselő úr - megint szerepel Jeszenszki frakcióvezető felvetésében. Hát azért a szakszervezeti
vezetőket ne az önkormányzat finanszírozza már. A szakszervezet a dolgozó érdekképviseleti szerve,
és ott van egy munkáltató és munkavállaló. Mint, hogy én is tartom a Polgármesteri Hivatalunkban a
szakszervezeti vezetőkkel folyamatosan a kapcsolatot, azért figyelek rá . Azért az már nem a
városvezetés dolga, hogy az itt működő nem tudom én, hány 100 cégnél - egy, akárcsak két, három
tucat cégnél - a szakszervezeti ügyekkel foglalkozzunk. Az egyszerűen nem ide tartozik. Mint, ahogy
nem ide tartozik a daganatos megbetegedések alapítvány. Hát elnézést, erre nem 5 milliót, hát erre
milliárdokat és nem is forintba, hanem euróba költenek, és erről Adorján főigazgató úr többet tud
nyilván, mint én. Hát nekünk volt komoly önkormányzati szerepvállalásunk azért, hogy a POLUS projekt
így sikerült. Az onkológiát nem akarták, hogy Nyíregyházán legyen onkológia, különböző ellenérdekek
és az volt 2,5 -3 milliárd forint. Tehát 5 millió forint! Hát azt elnézést nem is tudom értelmezni, hogy
az, hogy kerül ide? Tehát, hogy miért nem tudom én támogatni? Ezért. Lövei képviselő úr, a
transzparencia teljesen megvan . A transzperanciát törvények, jogszabályok kötelezővé teszik. Nálunk
nem egy eu forrásból finanszírozott projektnél volt eu ellenőrzés, és mindent rendben találtak. A
számvevőszéktől a kincstárig mindenki ellenőriz bennünket, és mi mindent törvényesen bonyolítunk.

~elmerülhet a kérdés, hogy miért Mm írunk ki mindent nyílt közbeszerzésbe, - ami törvény szerint
lehet, 300 millió alatt - meghívásosba. Egyértelmű a válasz! Egyrészt az idő, mert egyik ennyi hónap,
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másik minimum a duplája, ha nem a háromszorosa . Másrészt pedig így tudunk nyíregyházi
vállalkozásokat meghívni. Mert, ha észrevették, a nyíregyházi beruházások 90 valahány %-át
nyíregyházi cégek végzik. Nyíregyházi cég építi az Őz közben az atlétikai centrumot, és sorolhatnám. A
két nagy hotelt nyíregyházi cég építette. Azok, akik itt fizetnek adót és azok, akiknek az alkalmazottjai,
a dolgozói nagyon nagy mértékben - nem is teljes körűen - nyíregyháziak. Tehát én megmondom
őszintén, mikor ezeket olvastam, volt bennem egy kis tanácstalanság, hogy kerül ez ide? Amellett azt
nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy - és rem élem, hogy ezt így is gondolják - teljes a korrekt
együttműködés. A költségvetésnél én kértem kabinetvezető urat, gazdasági osztályvezető asszonyt,
hogy menjenek önökhöz addig ameddig kell, tehát nincs időlimit, minden kérdésre adjanak korrekt
tájékoztatást, hogy képben legyenek. Hát ez is az egyik oka, hogy utána olvastam én ezeket a
beadványokat. Természetesen itt van például a Síp, Egyház utca. A Síp, Egyház utca sokkal komolyabb.
Nem biztos, hogy oda parkolóház kell. Egyáltalán nem biztos! Oda lehet építeni mást. Oda tudni kell
ta lajszerkezetet, kell egy talajmechanikai vizsgálat, hogy például lehet-e oda parkolóházat, 2-3 szintet
vagy nem, és ha felfelé megyünk, akkor mi van? A közlekedési helyzetet az hogyan befolyásolja.
Sorolhatnám. Ugyanakkor tegnapelőtt itt volt 2 menedzser komoly budapesti befektető csoportból,
ahol ajánlottam nekik 3 helyszínt a belvárosban. Ezt, az Univerzum melletti területet, és az uszoda
melletti területet. Ezek a munkák folynak, de ez nem úgy jön, hogy most csináljunk egy 1 milliós alapot
és mi mérjük fel. Hát én sok mindent megtanultam itt lassan 10 éves polgármesterként, de nem
mernék ilyen magabiztos kijelentést tenni, hogy félmillió, 1 millió és akkor mindent tudunk. Tehát ez
nem, egyáltalán nem ilyen egyszerű dolog, és természetesen érintkezik azzal, hogy a nagykörútnak a
bezárására szükséges kiviteli terv elkészült. Aztán, hogy lesz az IMCS amit szeretnék, hogy lesznek a
stratégiai útvonalak. Például tegnap főépítész asszonnyal és a tervtanáccsal körülbelül 2 órát
beszélgettünk erről, és én kértem a tervtanács tagjait, hogy most ne egy házat nézzenek. Mindenkinek
van munkája, hanem meg is egyeztünk 3 hónap múlva egy újabb találkozásban, ahol tekintsük át együtt
ezeket a kérdéseket. Uraim, ez nem kerül 1 millióba se, 3-ba se. Örültem, hogy jól fogadták amellett,
hogy vannak itt is van előzmények . Tavaly előtt a műszaki egyetem tanszékvezetőivel kötöttünk egy
megállapodást doktorandusz képzésben résztvevőknek, eljöttek. Finanszíroztuk, - volt nyíregyházi is a
doktoranduszok között, - és többször itt voltak tanárokkal együtt és tettek javaslatokat, hogy ők, hogy
látják. Hogyan látják a városfejlesztést? A problémákat én vetettem fel, illetve kértem, hogy
nevezzenek ők is meg, és tegyenek javaslatokat. Eljutottunk önöktől - hangos kis iróniát majd viszek
bele -, a kampányban oda, hogy minden fő úthoz építsünk egy parkolóházat, akár zöld lesz, akár nem.
Most már, az Egyház, Síp utcára, de oda mindenképpen, és zöld legyen. Azért ennél szélesebb a
portfólió és hát én azt tudom mondani, hogy ennél sokkal komolyabb munka is folyik. Természetesen
én kérem is önöket, hogy ezekbe az ügyekbe keressük a polgármesteri hivatal illetékes osztályait, de a
legegyszerűbb, hogyha kabinetvezető urat. Mert ő koordinálja ezeknek egy jó részét, és kapnak egy
korrekt tájékoztatást arról, hogy hogy is állunk. Jászai Menyhért alpolgármester úrnak adom meg a
szót.
Jászai Menyhért:(alpolgármester) Nagyon szépen köszönöm Polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés,
tisztelt Polgármester úr! Igyekszem azokra a kérdésekre koncentrálni, amit Polgármester úr kevésbé
fejtett ki. De mielőtt válaszolnék a kérdésekre hagy legyen egy olyan megjegyzésem, miszerint a
bizottsági üléseken a bizottsági színteret a képviselők, akik most nagyon aktívan kérdeznek, egyáltalán
nem használják. Volt olyan bizottsági ülés, amely 20 perc alatt végett ért. Zsúfolásig megtelt a Váci
terem szakemberekkel, képvi se lőkkel, és szerintem kínos volt az, hogy csend volt végig. Azt gondolom,
hogy nagyon sok dolgot meg lehetett volna ott beszélni. Ez nem azt jelenti, hogy itt nem lehet feltenni
a kérdést, de ott is tere lett volna annak, hogy átbeszéljük, hiszen egy 61 milliárdos költségvetésről van
szó. Most ehhez képest apró dolgokról beszélünk. Rögtön az elején, még el nem felejtem szeretném
elmondani, hogy az Európai Unió az otthon ápolást preferálja a bentlakásos intézményekkel szemben.
Nyilván a demens ellátás területén vannak lehetőségek, azon el lehet gondolkodni, hogy fejlessze a
nappali ellátást. Nemcsak az utcán folyt, folyik szociális fejlesztés, nappali ellátás. Nyírszőlőben is egy
komplex megújítás történt. Ez valahogy mindig kimarad, de akkor hagy legyen annyi bennem, hogy ezt
szóvá teszem . Lakhatás! A lakhatás az én vélemény szerint 4 lábon áll. Az első helyen mindenképp az
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öngondoskodás kell, hogy szerepeljen . Bármelyik lábát ennek túlhangsúlyozzuk, akkor ezt egy picit
relavitizáljuk, vagy el se hangzik. Tehát első helyen az öngondoskodás. Én azt gondolom, hogy az
államnak, a kormányzatnak kifejezetten komoly szerepe kell, hogy legyen a szabályok, a támogatási
formák megteremtésében. Nagyon röviden anélkül, hogy történelmi fejtegetésbe mennék bele,
közismert az, hogy az első kormány alatt 2003-ig volt egy nagyon jól működő, támogatott
lakásprogram . Ami után mind a lakosok 2010-ig, mind az önkormányzatok bele lettek hajtva a
devizacsapdába . Most jelenleg ez a második láb, a családi otthonteremtés kedvezmény rendszerében
megint egy kiterjedt lakhatási támogatás tudott kiépíteni a kormányzat. Ez nagyon fontos! A bérlakást,
mint megoldást teszem én a 3. helyre, és el kell mondanom azt, hogy azzal együtt, amit Polgármester
úr mondott, 6000 lakás el lett adva. Nyíregyházán az országos átlaghoz képest még most is kétszer
nagyobb az átlagos lakás állomány, a szociális bérlakás állomány, mint az országban . Mindenképpen az
a cél, hogy üresen álló, lakhatatlan bérlakásokat felújítani és nyilván átadni a rászorulóknak. Én 4.
lábnak tenném, és legalább ugyanolyan fontos, mint az előző 3., a legrászorultabbak lakhatási
támogatása . Az is kaphat lakbértámogatást, aki bérlakásban lakik, aki bérlakásra vár, de még nem
tudunk neki biztosítani, ő is kap lakbértámogatást. A lakásfenntartási támogatást mondhatnám. De
ugyanígy nagyon fontos a családok átmeneti otthona vagy éppen az albérlők háza. Itt a lakhatást segítő
ellátási formák. Úgyhogy én röviden a lakhatás, lakbér kérdéshez ennyit szerettem volna hozzászólni.
Az egészségügyi alapellátást képviselőtársam érintette is, részletesen belement ebbe a kérdésbe. Az
egészségügyi alapellátás finanszírozása szintén két lábon áll. A praxisok - ez alkotja a gerincet,
közvetlen állami forrásból kapják a támogatásukat. Itt szeretném megjegyezni azt a szerény számot,
hogy 2010-től a praxisok támogatása közel megduplázódott. Természetesen az önkormányzatnak
jelentős szerepe van az egészségügyi alapellátás biztosítása és fejlesztése érdekében. Nem fogom végig
mondani, hogy mi mindent tettünk - a 24 órás ügyeletet, a felújításokat, az új rendelők építését, ami
most is tart. Ami a megelőzést illeti és a betegségek kezelését, egészségfejlesztési irodát működtet a
kórház a partnereivel együtt. Sikeres praxis közösségi pályázatok vannak a városunkban és az, amit
képviselőtársam hiányol, az nem fel meg teljesen a valóságnak. Semennyire! Hiszen minden pályázati
programban, ahol lehetőség van, az egészségügyi támogatásokat és fejlesztéseket beletesszük.
Közösen a kiútért programnak kifejezetten van egy olyan fejezete, amely egészségügyi alapellátás
fejlesztését és a hozzáférést biztosítja . Ez nyilván nem szerepel az intézménynek a költségvetésében,
hisz egy projekt költségekről van szó. Tehát lehet egy olyan kimutatást csinálni, hogy mennyi forrást
helyezünk ebbe az ágazatba . Akkor a végére hagytam a mikrovállalkozások támogatását. Nagyon
röviden mert tudom, hogy sok jelentkező van, és sokan szeretnének hozzászólni. Én azt gondolom,
hogy a mikrovállalkozások támogatására egy nagyon kiterjedt intézményrendszer működik már most
is városunkban . Én elsősorban említeném a Kereskedelemi és Ipar Kamarát, az Agrár Kamarát, akinek
mint önszerveződő közösség köztestületnek az első számú feladata a vállalkozások segítése. Az
ingyenes szaktanácsadó hálózatot. Ezt az intézmény rendszert egészítik ki olyan nonprofit szervezetek,
mint a Vállalkozás Élénkítő Alapítvány, amelyet a város is alapított, megyei és vidéki szereplők is. Vagy
örvendünk az új belépőnek az Ipari Park Kft.-nek, aki a maga sajátos eszközeivel a vállalkozás fejlesztést
segíteni fogja . Külön kitérnék a mikrovállalkozásokra és a külpiacra jutásnak a segítésére. Valóban lehet
abban valami, amit Polgármester úr mond, hogy eseteként az ismeretek hiánya az, ami problémát
okozhat. Városunkba működik az Európa Unió DG Enterprise irodának az irodája, kifejezetten a
külpiacra jutást segíti. Csak 8 ilyen iroda van Magyarországon, Nyíregyházán működik az egyik.
Kifejezetten a külpiacra jutást segíti, akár adott esetben fordítási üzletszerzés, üzletépítés programok.
Teljes mértékben ingyenes. Ugyanígy említhetném a mikrohitel programot, a nonprofit mikrohitel
programot, ahol nincs alsó igénylésű határ. Nyugodtan valaki igényelhet 200 ezer forintot vagy 500
ezer forintot, van is erre példa egyébként. Megint kevesebb figyelem irányul a nagyprojektek mellett
erre . Bizony városunk mikrovállalkozásai nagyon sikeresek voltak a vissza nem térítendő támogatások
elnyerésében . Több száz, több ezer mikrovállalkozás részesült a gazdasági fejlesztési operatív
programból, kedvezményes hitelből részesült és vissza nem térítendő támogatást kapott a
fejlesztésekhez. Ez több milliárd forint, közel S milliárd forint Nyíregyházán. Tehát be lehet menni a
részletekbe én azt gondolom, hogy a városnak, ahogy eddig is tette, célzottan kell támogatni, ha
mindenkit támogatunk egy adókedvezménnyel, akkor nem támogatunk senkit. Célzott támogatás
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lehet a kamattámogatás, amit alkalmaztunk, célzott lehet egészségügyi támogatási alap, amikor erre
van szükség. Tehát lehet célzott segítő programokba gondolkodni. Kell is, én azt gondolom, hogy ez
lehet a jövő útja. Köszönöm a figyelmet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Dr. Ulrich Attila alpolgármesternek adom meg a szót.
Dr. Ulrich Attila:(alpolgármester) Köszönöm szépen . Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Két
témához szeretnék nagyon röviden hozzászólni. Az első a zöld város. Nem tudom, lehet, hogy elkerülte
az önök figyelmét az, hogy van egy nagy sikerű polgármesteri faültetési program és hagy tájékoztassam
önöket arról, hogy tavaly körül-belül 1000 fa és 3000 cserje került kiosztásra és elültésre a város
költségén és felajánlásként. Ennyire foglalkozik a város vezetése a környezettudatossággal és a
levegőnek a kérdésével. A második dolog amikor láttam azt, hogy a testvérvárosokba a jó tanuló, és jó
sportoló iskolásoknak a kivitele a testvérvárosi kapcsolatok - révén rögtön eszembe jutott, hogy akik
nem jó tanulók vagy nem jó sportolók, azoknak nincsen szüksége arra, hogy esetlegesen lássanak olyan
példákat, amelyek követendőek lehetnek a számára? Az önkormányzat egyébként nagyon sok, önként
vállalt feladatot teljesít. Hagy mondjam azt el, hogy ott az ifjúsági alap, ami több, mint 1 millió forintot
ad . Ott van a külügyi alap, ott a civil alap és ráadásul eseti támogatásokat is szoktunk mindig adni,
hogyha az iskolák kérik, akkor eljuthassanak az általuk megjelölt célba. Sőt, hogyha külföldről hozzánk
jönnek és szerintem ebben a sorban Polgármester úr, Főjegyző úr, én is és Alpolgármester úr is
többször tartottunk itt előadást . Fogadjuk őket mindig, sőt ajándékokkal is elhalmozzuk az ide
érkezőket, a testvérvárosukba kimenő iskolásokat, iskolákat is. Elsősorban azt gondolom, ha van olyan
iskola, akinek van jó testvérvárosi kapcsolata, ha megszervezi önmagát, akkor mi egyrészt segítsük.
Másrészt pedig mi vagyunk az az önkormányzat, aki nemcsak az idősekkel folytatunk párbeszédet,
hanem a fiatalokkal is. Hagy említsem meg a diák parlamentet, hagy említsem meg az ifjúsági
kerekasztalt, hagy említsem meg az ifjúsági hetet, ahol meghallgatjuk a gyerekeknek a véleményét és
a gyerekek véleményén keresztül alakítjuk ki az önkormányzatnak az ifjúságpolitikáját. Tehát
Polgármester úr, ahogy elmondta, nem akarom ezt tovább ragozni. Van egy olyan elképzelése az
önkormányzatnak, hogy végül egy 10-20-30 éves intervallumban hogyan lehetne ezeket a gyerekeket
itt tartani. Ahhoz pedig identitást kell nekik adni. Ezen dolgozunk, ez nem egy rövid folyamat és a
pénzbeli támogatást is mindig megadtuk. Köszönöm szépen Polgármester úr.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Hagy tegyem ehhez hozzá, hogy az elmúlt ciklus első
felében a polgármesteri keretből 5-10 millió forint közötti összeg ment arra, hogy idejöttek a
testvérvárosok iskolái. Tehát egy nagyon széles - javaslom megismerni - testvériskolai
kapcsolatrendszer is működik, és ezt egyébként ki is bővítettük. Azt hiszem Rzeszów-ban kezdtük vagy
Bielsko-Biatá-ba, hogy azt mondtam az ottani polgármestereknek, hogy nem fognak a gyerekeink
lengyelül megtanulni, ők sem magyarul. Viszont mind a két iskolában tanulnak angolul. Ez a
legáltalánosabb idegen nyelv, amit tanulnak. Keresünk olyan osztályokat, iskolákat ahol van egy közös
nyelv - ez nagyon jól be is vált - és már esete inek, a kapcsolattartás élő. De hálaistennek ma már nem
kell 8-10 millió forintot fordítani erre, mert itt van a tankerület, akinek ez a dolga. Örüljünk, hogy most
is támoga tjuk 1-2 millióval, meg mindig vannak ilyen projektek ajándékokkal. Ugye nem tehetjük meg,
hogy elmennek a mi gyerekeink lserohn-ba, fogadják őket, és ide jön mondjuk 35 gyerek 3-4
pedagógussal és nem tudjuk viszonozni. Mert nem azt fogják mondani, hogy tankerület, hanem azt
fogják mondani, hogy Nyíregyháza. Ez működött is és hálistennek a tankerületnél is sokkal jobban
működik ez ma, már az elmúlt években. A Bursa Hungarica-ná l Jeszenszki frakcióvezető is felvetette,
más is. Tehát azé rt ezt is tisztázzuk. A Bursa Hungarica ösztöndíj az nem a jó tanulók, hanem a szociális
rászoruló, hátrányos diákokat segíti. Ugyanakkor a kormányzat részéről nagyon komoly támogatás
történt a szociá lis tanulmányi ösztöndíjakkal. '18 szeptemberében 119 ezer forintról 128.520 forintra,
most pedig február 1-től 166 ezer forintra növekedett, ami több, mint 30% -os növekedés. Ehhez
képest ez a javasolt nem oszt, nem szoroz. De ha meg hozzátesszük, hogy Nyíregyházán nem is indokolt
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csökkent. A felére! A keret pedig megvan. Tehát bőven van lehetőség arra, hogy ezt a támogatást
adjuk. Dr. Szemán Sándor főjegyző úré a szó .
Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Az államháztartási
törvény értelmében a jegyző a felelős a költségvetési tervezet elkészítéséért, de gyakorlatban ez a
jegyző által vezetett polgármesteri hivatalt jelenti. Én ezt azért is hangsúlyoznám rögtön az elején, hogy
a Hivatal munkatársainak kell előkészíteni ezt a költségvetést és ez csak óvatos becslés szerint is egy
több hetes, több hónapos napi munka. Ennek a költségvetésnek minden sorában össze kell érni. Ez a
költségvetés jelen állapotában 61 milliárd 19 millió 79 ezer 96 Forint sorsáról dönt. Nagyon sokat
dolgoztak a munkatársaim azon, hogy itt egy nagyon alapos, óvatos vagy szépen mondva prudens,
szakszerű költségvetés készüljön. Ezért is mondanám azt első megjegyzésemben - mert nem kívánom
a szót szaporítani, hiszen a másik három vezető tisztségviselője az Önkormányzatnak már alaposan
kivesézte ezt-, hogy a módosító indítványoknak meg kellett volna felelni ezeknek a követelményeknek
is. Jelzem, volt amelyik megfelelt, de döntő többségük nem egy kimunkált, számszakilag megalapozott
előterjesztés volt, hanem sokszor becslésen alapult, illetve az is igaz, hogy nem volt megfelelően
átgondolva . Mi viszont ilyen estben az utolsó napon már csak olyan döntéseket hozhatunk meg,
amelyek ezt az egyébként rendkívül konzekvens költségvetés minden sorát alá tudják támasztani . Ez
az első megjegyzésem . A má sodik - ez is többször elhangzott, de szeretnék ráerősíteni-, hogy ez az
Önkormányzat nagyon sok feladatot lát el, de a törvény egyik legfontosabb rendelkezése az, hogy a
kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok. Egy
nagyon felelősségteljes döntés az, hogy milyen önként vállalt feladatok irányába megyünk el, és
hogyha elindulunk egy irányba, azzal milyen precedenst teremtünk. De úgy gondolom, hogy
Polgármester úr ezt nagyon szépen elmondta, de ezt mindenképpen el kell mondani még egyszer. Az
utolsó az nem feltétlenül a költségvetéshez kapcsolódik, de szeretném, hogy ha ez itt elhangzana, mert
amikor a képviselő-testület ülésén a nyilvánosság előtt kijelentések hangzanak el képviselő szájából,
akikben a lakosság megbízik, akkor nagyon nem mindegy, hogy a tényeknek mennyire felelnek meg
ezek a kijelentések. Én most egyetlen dologról szeretnék beszélni. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy
tartózkodjunk attól a kijelentéstől, hogy Magyarországon a harmadik legmagasabb
szállóporkoncentrációjú település Nyíregyháza. A másik, ugyanebben a tárgyban történt megszólalás,
hogy benne vagyunk az első öt legrosszabb levegőjű településben. Ez egész egyszerűen nem igaz. Az
igazság az, hogy csak bizonyos lakosságszám fölött kötelező a mérés. Polgármester úr nagyon szépen
megvilágította azt, hogy a méréseknek is többféle formája lehet. De azt tessenek elhinni, hogy ettől
sokszorosan rosszabb a helyzet sajnos azokban a kis falvakban, ahol a lakosság ki tudja, mivel fűt,
esetleg olyan zsákfaluk vagy hegyek-völgyek által zárt falvak, ahonnan ki nem megy a levegő . De ne
keltsünk már rémhíreket, mert állandóan elhangzik ez. Ez egyszerűen nem igaz. Senki nem állítja azt,
hogy Nyíregyházán a levegő m i nősége jó. Egész Magyarországon a Kárpát-medence adottságai miatt
nehéz helyzetben vagyunk. Ezt nem kell ragozni. De azt kijelenteni és elhitetni az emberekkel, hogy itt
mi a legrosszabb háromban vagy ötben vagyunk, az egyszerűen felelőtlenség. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Ehhez csatlakozva én is szóvá akartam ezt tenni, csak
elfelejtettem a sok más mellett. Úgy tűnik, mintha az ellenzéki képviselőknek a minél rosszabb, annál
jobb elve szerint működne a hozzászólásuk időnként . Minél rosszabb a város, nekik annál jobb. Nem
így van. Mielőtt Lengyel Máté képviselő úrnak adnám meg a szót, személyesen szeretném kikérni, mert
soha nem mondtam ilyet, hogy a közbiztonsággal minden rendben van, nekem minden jó. Soha nem
mondtam ilyet. Azt mondtam, hogy az a rendészeti nem is tudom milyen megnevezés, arra itt
Nyíregyházán semmi szükség. Mert, hogy lehet felelőtlenül - kibicnek semmi se drága, mondani egy
ilyen javaslatot, ami itt indokolatlan. A közbiztonsági mutatószámok viszont folyamatosan javulnak.
Akkor lesz igazán jó, ha egyetlen egy bűncselekmény sem lesz, ilyen meg sajnos nem várható, tudjuk
mindannyian . Az, amit itt felvetett, nem reagáltam erre sem - rendészeti önkormányzati rendszer, 4500 millió forint. Hát bocsánat, hát miből? De nem is, hogy miből, miért? Hát számtalan dolog történt
ebben, ezen a területen, a közbiztonság javftása. Közterület-felügyeletet behoztuk, rengeteg
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térfigyelőkamerát. Egy sem volt az Önkormányzatnak 2010. előtt, csak a MÁV-nak. Nekünk már - nem
is tudom összeszámolni -180 körül van, és akarjuk ezt növelni. Ugyanúgy, mint a zebráknál is. Elkezdtük
2011-ben a polgármesteri keretet a piros zebrákra. Most okoszebrák, megvilágítás. Persze lehet ilyen
dolgokat így felvetni, hogy a közvilágítás, csak hát ez egy nagy horderejű dolog. Babosi képviselő úr,
tárgyalásban vagyunk az E.ON-nal közvilágítás ügyben. Óriási nyomások jöttek rám az elmúlt 9 évben,
egyetlenegy jó megoldást nem láttam, ezért mindet visszautasítottam. Gondolok itt a led-esre, nagyon
sok város megcsinálta. Most az E.ON-nál ott állunk, hogy azt mondtam, hogy kísérleti jelleggel 4-5 utcát
nézzünk meg, és ha egy év eltelik, akkor utána az egész várost tekintsük át. Csak itt azért ez megint
más kérdés. Tehát ez egy ilyen horderejű program, így kell hozzá állni. Tudni kell számtalan olyan
információt, amit nem tudunk. Ez viszont sok munkával és tanulással is jár, az is igaz. Lengyel képviselő
úré a szó.
Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Polgármester úrnak szívesen

átküldöm e-mailben azt a Nyíregyházi Televízió által felvett, Közgyűlésen elhangzott részt, amin ezt
mondja Polgármester úr. De ha facebook oldalamra hogyha ellátogat, akkor ott is megtalálja . Az elmúlt
9 évben nagyon sok olyan beadvánnyal próbálkoztunk, ahol normálisan, szakemberek által kidolgozott
pénzügyi javaslatot fogalmaztunk meg. Ezeket minden egyes alkalommal elutasította a Fidesz-es
városvezetés. Most megpróbálkoztunk olyannal, hogy minimális összeggel, hogy ezekben a témákban
előrelépés történjen és foglalkozva legyenek ezekkel az ügyekkel, ezt is elutasította, pont erre
hivatkozva. Tehát egyik se, másik se jó. Arra kérem Polgármester urat, hogy mondjon egy összeget,
aminek a keretén belül be tudunk nyújtani javaslatokat, és azt el fogja fogadni, vagy megfontolásra
fogja javasolni a városvezetés, vagy pedig mondja ki nyíltan Polgármester úr, hogy az ellenzék ne adjon
be egyetlen egy módosító javaslatot sem, mert úgysem fogják támogatni. Akkor azt elfogadjuk, és más
területen, máshogy próbáljuk azokat a javaslatainkat eljuttatni Önökhöz, amivel előrébb tudjuk vinni
Nyíregyháza fejlődését, mert nekünk is ez a célunk. Említette Polgármester úr, hogy vannak olyan
javaslatok, amik nem a városnak a hatáskörébe tartozik. Igen, viszont a városnak van lehetősége
határozati javaslatban megbízni akár az országgyűlési képviselőinket, akiket saj nos ritkán lehet a
Közgyűlésen látni, hogy bizonyos ügyekben járjanak el, lobbizzanak, országgyűlési üléseken olyan
szavazatot adjanak le, amik a város érdekeit szolgálják. Tehát van erre is megoldás, sok város ezzel él,
Nyíregyházának is élnie kellene . Nem, nem vettünk részt a Kertvárosi rendezvényen, sajnos nem
kaptunk meghívót. Ilyen területeken nagyon sok kulturális eseményre meghívót kapunk, és ezt
köszönjük is az Önkormányzat munkatársainak, viszont ilyen fejlesztési vagy egyeztetési dolgokra
nagyon ritkán kapunk meghívót. Hogyha ezt a hiányosságot lehetne pótolni, akkor örömmel
elmennénk ezekre a megnyitókra, illetve egyeztetésekre is. A turizmu s fontos. Azt mondja, azt
említették, hogy turizmus stratégiája az meg van Polgármester Úr fejében. Én azt elhiszem,
megnyugtattak. Viszont sem a választási programjuk alapján, sem egy tanulmány alapján nem tudunk
mihez nyúlni, hogy lássuk ezt a programot, ezt a stratégiát. Pont erre irányult egy felvetés, hogy akkor
dolgozzuk ki, 10 évre legyen meg, legyen ott mindenkinek, lássuk, hogy hogyan, milyen menetben fog
Nyíregyhá zán a turizmus fejlődni. Ez nem csak nekünk fontos, de fontos a nyíregyházi
vendéglátósoknak, fontos a Nyíregyházára látogatóknak. Én úgy gondolom, hogy a szándékos vagy
véletlen félremagyarázásokra nem szeretnék külön válaszolni, de hogyha ezt levesszük, akkor igenis a
módosítóink érdemi módosítók voltak. Az összegen lehet vitatkozni, hogy miért csak 1 milliót, de azért
egy 60 milliárdos költségvetésbe 1 millió forintot nem tudunk beiktatni, hogy akár egy pályázatot
létrehozzunk a fiataloknak, én ezt problémásnak tartom . A bérlakásállománnyal kapcsolatban lehet
visszamutogatni 2010 előttre, és nyugodtan tegyék. Én se tartom jónak, hogy el lett adva a bérlakás
állomány. Viszo nt azt tegyük hozzá, hogy akkor nem voltak 30 milliárdos európai uniós források. Igenis
bővíteni kell a bérlakás állományt. Köszönöm szépen . Ennyit szerettem volna most.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Lengyel képviselő úrnak! Először is, nem korrekt a hozzászólása, egy
sem. De nem akarok visszamenni, csúsztat, mást mond, egyáltalán nem így van. Ne általánosítsa a saját
helyzetét, 2017-18-ban is befogadtunk ellenzéki módosító javaslatot a költségvetés elfogadásban . Azt
hiszem, hogy Jeszenszki frakcióvezető úr is adott be egyet, elfogadtuk. Tehát Önök az összes európai
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forrásról, amibe talán, ha elolvasták volna, már nem mondanának ilyen dolgokat, ott van a stratégia
programszerűen, a turizmustól kezdve mindenbe. Én attól félek, hogy nem olvassák el. Tehát meghívót
mindenhova nem küldünk, ha Önönöket ennyire érdekli, ugye itt a módosító indítvány, több is
foglalkozott ezzel, akkor fáradjanak el oda, nézzék meg, nagyon érdekes volt. Egyébként több
meghívóra meg nem jönnek el, de örülök, hogy az utóbbi időben - október óta - az ellenzéki képviselők
is részt vesznek sokkal inkább, mint korábban városi rendezvényeken. Szerintem ez egy jó dolog. Nem
is beszélnék erről tovább, mert nincs miről beszélni. Örülnék, hogy ha egyszer Lengyel Máté képviselő
úr olyan javaslatot tenne, ami értelmes. Nekem ez a szempont, nem az, hogy mennyibe kerül, mert az
másodrangú kérdés. Jeszenszki András frakcióvezető úrnak adom meg a szót, mert ügyrendire
jelentkezett.
Jeszenszki András:{frakcióvezető) Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Igen, ugye jó néhány
kérdés elhangzott és közben már félig-meddig áttérünk a véleményekre. Ugyanakkor a kérdések újabb
kérdéseket szülnek. Hogyha lehetőség van rá Polgármester úr, akkor arra kérném, hogy adja meg a
válaszadáslehetőséget az Osztályvezető asszonynak, illetve Könyvvizsgáló úrnak, hogy utána az
esetlegesen még felmerült kérdéseket újra fel tudjuk tenni, amire nem kapunk választ. Hiszen a
vélemények csak utána - még a kérdések rovatnál vagyunk. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Tisztelt Frakcióvezető úr! Itt valóban összemosódott, de Önök
mosták össze a kérdést a véleménnyel. Dr. Tirpák György képviselő úr is ügyrendi re jelentkezett. Előbb
meghallgatom . Ügyrendit nyomtál. Tehát én azt gondolom, hogy a kérdések nagy része megválaszolást
nyert, de megadom a szót az előterjesztőnek, Patóné osztályvezető asszonynak, hogy további választ
adjon, ha tud .
Patóné Nagy Magdolna:{gazdasági osztá lyvezető) Köszönöm szépen Polgármester úr! Tisztelt
Közgyűlés! Ami konkrét kérdés és a gazdasági kompetenciába tartozik, az Smidt képviselő úrnak a
felvetése, a szociá lis, közgyűjteményi dolgozóknak a bérrendezése. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést,
hogy az egészségügyben, a szociális intézményekben dolgozók, kulturális intézményekben dolgozók
pótlékot is kapnak. Van egy olyan törvényi rendelkezés, - amire utalt Polgármester úr is, - hogy a
gazdasági előterjeszté seket a gazdasági kamarákról szóló törvény érte lmében meg kell küldeni a
gazdasági kamarának, illetve a területen működő érdekképviseleti szerveknek a véleményét is ki kell
kérni . Akik itt részt vettek ezen intézményeknek a vezetői, illetve az érdekképviseleti szervek vezetői,
itt egyhangúlag fogadták el ezt a költségvetést. Ugyanakkor tájékoztatom még Önöket, meg bizonyára
nem kerülte el azért a figyelmüket, hogy törvényi kötelezettségünk, hogy a költségvetéshez egy
tájékoztató anyagot küldjünk ki - ami meg is jelent a honlapon - az intézményekkel lefolytatott
egyezteté se kről. Ott minden igényt figyelembe vettünk. Összesen egyetlenegy intézménytől érkezett
differenciálási bérrendezésre vonatkozó javaslat, ez az egyik gazdasági szervezetünk. Ugyanis összesen
két gazdasági szervezet működik az Önkormányzat területén, ami kifejezetten intézményi gazdasági
feladatokat lát el, és ezen intézményekben dolgozók egyáltalán nem részesülnek a Kjt. szerinti
illetményen felül semmi lyen kiegészítésben. Itt adott az Önkormányzat lehetőséget, hogy a
minimálbér és a garantált bérminimum miatt - ugye az olló összeér- itt egy differenciálási lehetőségre
adott nagyon csekély összegben lehetőséget. De mondom, a két egyhangú lag elfogadta, tehát ott ők
képviselhették volna az intézményben dolgozók érdekeit. Ez az egyik. A másik Ujhelyi doktor úrnak a
kérdése volt. Igaz, hogy az Önkormányzatnak nem kötelező feladata az egészségügyi alapellátás. Ennek
ellenére, hogyha összeszámoljuk a 4-es, a 7-es és a 9-es mellékletben lévő feladatokat, akkor 1 milliárd
191 millió 54 ezer Forintot talál meg a kiadási oldalon a tisztelt szemlélő . Tehát ennyit fordít az
Önkormányzat ebben az évben az egészségügyre. Az, hogy a szociális, az ugye hány milliárd? Azt
szintén, ha összeszámoljuk, több, mint S milliárd Forint. De csak az egészségügyről, ha beszélünk. Az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságnál azért jelenik csak az a csekély összegű különbözet, ami
önkormányzati önerőként jelentkezik, mivel csak a foglalkoztatás, egészségügyi az, ami az

önkormányzat kötelező feladata ebből, és atöbbi pedig ugye állami pénzeszköz. Köszönöm szépen. Ez
volt az a két kérdés, amit én kívántam megválaszolni.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Közönöm szépen . Ez egy jó példa Ujhelyi doktor képviselő úr
felvetése, hogy azt mondta, hogy 17 milliárd, kiderült, hogy 1 milliárd. Most jóindulatúan azt mondom,
hogy nem értette . Kevésbé gondolom, nem is akarta érteni. Tehát itt politikai kérdések és
hozzászólások voltak egyben, és egyébként minden megválaszolásra került szerintem. Vassné Harman
Gyöngyi képviselő asszonyé a szó . Elhangzott, akkor dr. Tirpák György képviselő úré a szó.
Dr. Tirpák Gyö rgy:(képviselő} Tisztelt Polgármester úr! Én már a hozzászólás kategóriába csúsznék át.
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Elhangzott itt Jeszenszki frakcióvezető
úrtól és lengyel Máté képviselő társamtól is az önkormányzati bérlakások számának a növelése. Ugye
ez nemigen történt meg 2010-től. Polgármester úr is és Jászai Menyhért alpolgármester úr is
ismertette, hogy körülbelül 2010-ig 6500 önkormányzati bérlakás került eladásra, értékesítésre. Ezt a
számot nem vitatta az ellenzék sem. Én az eladás, illetve értékesítés szó körül szeretnék egy kicsit
bolyongani, hogy úgy mondjam . Magam is hét évet dolgoztam a NYÍRVV Nonprofit Kft első
jogelődjénél, az Ingatlankezelői Szolgáltató Vállalatnál, ezért tudom, hogy ténylegesen, hogy történtek
ezek az ingatlan értékesítések. Már magát az ingatlant is rendkívül nyomott áron, mintegy 25-30%-kal
olcsóbban értékelték fel. Mondok rá egy példát. 2 milliós forgalmi értéket képviselő ingatlant 1,5 millió
forintra, a bérlő ebből kapott 40% engedményt, az lejön belőle, az 600 ezer Forint, marad 900 ezer
forint. Amennyiben a bérlő a részletfizetést kölcsön formájában akarta megoldani, 15 évre kapott
kamatmentes részletfizetési lehetőséget. Tehát 180 hónap alatt 5000 forintjával letörlesztette ezt a
900 ezer fo rintot. De az esetek nagytöbbségében az emberek kézpénzben fizettek, és akkor ebből a
900 ezer Forintból további 40% engedményt kaptak. Tehát leveszünk belőle még 360-at, az azt jelenti,
hogy durván 540 ezer forintért a 2 milliós forgalmi értéket képviselő ingatlan X-ed rész, 3 került
értékesítésre. Hát a legkevésbé sem, - ilyen volt az akkori szabályozás, - nevezhető ez értékesítésnek,
legalábbis a forgalmi értéket tekintve, hanem inkább azt mondhatnám, hogy kótyavetyének. Így lett el
kótyavetyélve a '90 előtti, állami tulajdonban lévő, aztán pedig önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok. Így lettek el kótyavetyélve. A lakásfenntartási támogatás kapcsán még szólni szeretnék,
amit nagyon jól érzékeltetettJászai Menyhért alpolgármester úr. A RÉS Közalapítványnak a munkájáról,
a Rászorulók Életének Segítésére van ez a közalapítvány. Magam vagyok a Kuratóriumának az elnöke,
tehát be tudok számolni arról, hogy az elmúlt évtől kezdődően a felgyülemlett lakbér-, illetve
vízdíjhátralék vonatkozásában 2/3-ad részét az adósságnak átvállalja ez a Közalapítvány. Példával élve,
van valakinek önhibájából, nem önhibájából keletkezett 150 ezer forintos lakbérhátraléka, abból 100
ezer forintot átvállal a Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány- abban az esetben az 50 ezer forint
megfizetésé re pedig a bérlő részletfizetési megállapodást köt a NYÍRVV-vel. Ugyanez vonatkozik a vízdíj
vonatkozásába a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő megállapodás alatt. Tehát én úgy gondolom, hogy
rendkívüli széles körben élnek a lakásfenntartási támogatások azzal együtt, - ahogyan Polgármester úr
és Alpolgármester úr is elmondta, - hogy elsősorban a lakásmegoldás mindenkitől egy bizonyos
öngondoskodást igényel. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Fe renc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András

frakcióvezető

úré a szó.

Jeszenszki And rás :(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én még mindig
kérdeznék. Tehát én azt gondolom, hogy miután nem kaptam válaszokat kérdésekre, ezért vannak
újonnan felmerültek, illetve még mindig meg nem válaszolt kérdések. Egyrészt meg nem válaszolt
kérdés az, hogy az iparűzési adó esetében ágazatonként kimuta t ható-e, hogy milyen növekedés vagy
csökkenés figyelhető meg? Mert erre nem kaptam választ. Összességében egyébként a kérdésre adott
válaszok kapcsán nekem is az jut eszembe, hogy elbeszélünk egymás mellett, és ebben egyébként
hasonlítunk egymásra. Csak néhány példát szeretnék mondani és nyi lván újra bizonyos kérdésekre
utalni. A bér lakásállományról nagyon hosszasan beszélhetnénk. Ugye nagyon elegánsan elhangzott,
hogy 2010 előtt - igen, de 2010 előtt nem csak egyfajta önkormányzat volt Nyíregyházán, hiszen '90
és 2000, '90 és '94 között Fidesz vezette önkormányzat volt Nyíregyházán . Ezeket a számokat senki

nem vitatta, de azt érdemes itt megjegyezni azzal kapcsolatosan, amit Tirpák képviselő úr mondott,
hogy a tulajdonosok vásárolták meg. Ez egyébként az öngondoskodásnak is egyfajta módja volt. Még
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egy dolgot. Hogyha konkrét adatokról akarunk beszélni azt se felejtsük el, hogy a 2006-10-es ciklusban
200-al nőtt a bérlakások száma Nyíregyházán. Hiszen 114 fecskelakás, 60 vásárolt használt panellakás,
9 könnyűszerkezetes lakás és emlékeim szerint 16 olyan lakás került kialakításra, amelyek a nőtlen
tisztiszálló épületében valósultak meg. Ez 200 új lakást jelent egyébként 2010 előtt. Erről azért nem
nagyon hallottunk itt a hozzászólásokban. Az én kérdésem továbbra is releváns kérdés, mert erre sem
kaptam választ, hogy tervezi-e az Önkormányzat - igen, vagy nem válaszként - a bérlakásállomány
növelését Nyíregyházán? Következő kérdésem. Nem vitatkozunk dr. Ulrich Attila alpolgármester úrral.
Én el is mondtam egyébként, hogy a kulturális területen és éppen például az idősek kapcsán is
elismerésre méltó az, ami történik. Ebben semmilyen vita nincs közöttünk. De én nem is erre tettem
fel a kérdést, hanem gyakorlatilag a napköziszerű, - nem szeretem ezt a szót használni - típusú
ellátásokra, amely valóban az Őz közben bővülni fog. Az életkor idősödésével a város többi részén is
szükség lenne, - nem ilyen mértékű beruházásokkal, - adott esetben akár intézményi, iskolai ingatlanok
vagy egyéb kisebb helyiségek kialakításával arra, hogy ezek az idős emberek napközben is valamiféle
közösségbe kerülhessenek. Az én kérdésem konkrétan erre vonatkozott. Van-e ilyen típusú terv a
következő időszakban? Jászai képviselő úr beszélt a lakbértámogatásról, és ez újabb kérdést vetett fel.
Mikor emelkedett utoljára a lakbértámogatás összege Nyíregyházán? Ennek a konkrét összege? Mikor
emelkedett utoljára, amit a városlakó igénybe vehet? Az utolsó kérdésem szintén dr. Ulrich Attila
zöldvárosi tájékoztatójához kötődik. Ezt sem vitatta senki és természetesen elismerjük egyébként a
fásításnak a kérdéskörét. Az én kérdésem arra vonatkozott, hogy a zöldvároson, vagy egyéb más
programokon belül tervezi-e a város és mikor, milyen összegből, szelektív kisméretű hulladéktárolók
elhelyezését a város közterületein, a járdák mentén? Tehát arra lehetőséget nyújtva, hogy a sétáló
városlakók nem a nagy közösségi gyűjtőkben, hanem a kis szelektív gyűjtők során is tudjanak
szelektíven hulladékot gyűjteni. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Frakcióvezető úr! Ez vita, politikai vita, kérdés, hozzászólás
együtt, már egy órája. Szögezzük le. Olyan témák, - egyébként tényleg nagyon fontos, - sokrétű témák
jönnek elő. De mindet nem lehet, ha este 10-ig ülünk itt, akkor sem lehet végig venni és egyébként
nincs is értelme. Bocsánat, azt kell, hogy mondjam . A bérlakásokba is lehet mutatgatni vissza, és nem
visszamutogatás, ez a helyzet. Nem tervezi az Önkormányzat Frakcióvezető úr, hát látja a
költségvetést. Miből? Akkor terveznénk, ha 1: a jelenlévő bérlakásállományt fel tudnánk újítani, mert
ugye nagyon sok olyan dolog van, és ez folyik egyébként. De hát ez 100 milliókat, milliárdokat emészt.
Természetesen ez megtörtént és nagyon-nagyon jól ki tudtuk használni az elmúlt hét éves eu-s
időszakot. Ha megnézzük, hogy hogy vettük át, - az is érdekes ebből a szempontból, - az iskolákat,
óvodákat, bölcsődéket, orvosi rendelőket, szociális intézményeket. Nem fogunk úgy újat építeni, amíg
rohad le az egész rendszer bocsánat, mert ez volt, ezt vettük át 2010-ben. Teljesen nyilvánvalóan ez az
elsőszámú feladat, ahol élnek, használják stb . Hát ne beszéljünk mellé. Tehát az, hogy miért nem
építünk? Azért, mert körülbelül 12-14 milliárd forint közötti összeget fordítottunk csak az elmúlt S
évben arra, hogy ezt a rendszert élhetővé tegyük. Azért az nem kis teljesítmény, én azt gondolom .
Mindamellett kérem dr. Kása Brigittát, hogy ezt az adókérdést, - mert ez valamiért frakcióvezető úr
nagyon fontosnak tartja, - válaszolja meg.
Dr. Kása Brigitta:(aljegyző) Köszönöm szépen a szót Polgármester úr! Frakcióvezető úr! Képviselő
urak! Bár ugye még nagyon az év elején vagyunk és azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek a
megválaszolása inkább a beszámolóhoz kapcsolódna, mint a költségvetés elfogadásához. Azért gyors
elemzéseket mi is végeztünk, de részletesebbeket nem, tehát számokkal nem fogok tudni
természetesen szolgálni. Azonban azt gondolom, hogy az az 5%-os magyar gazdasági növekedés, ami
az előző évet jellemezte, ez Nyíregyházán is megmutatkozott. Inkább növekedésről tudunk beszámolni,
és ez természetesen az itt jelenlévő multinacionális ipari szereplőknek köszönhető, tehát elsősorban
az ipari szektorban mutatkozott meg ez a növekedés. Ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon
egyébként, itt is az építőipar és a hozzákapcsolódó ágazatok azok, amelyek növekedést mutattak. De
szinte nincs olyan ágazat most a magyar gazdaságban, amelynél lassulás lenne jellemző . Erre nyilván
most nem feltétlenül koncentráltunk. A költségvetés tervezéséhez részletesebb elemzéseket majd a
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beszámoló környékére tudok esetleg ígérni, hogy ha erre igénye van
ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm.

Képviselő

úrnak. Ennyit szeretnék

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Azért tegyük hozzá itt is, mert itt is látok egy tudatos szándékot arra,
hogy belerondítsanak minden jóba. Tehát azért bocsánat! 7,1 milliárd volt az Önkormányzat
adóbevétele 2010-ben . Most 13 milliárd 200 milliót meghaladtuk. Azért ez nem rossz, talán ennek még
az ellenzék is örülhetne. Tehát ez a helyzet. Ne az legyen, mint Ujhelyi doktor, hogy 17 millió 50 ezerrel
többet az alapellátásra, mert az nem igaz egyszerűen , nem korrekt. Ha valamit nem ismerek,
kérdezzem meg. Ha már felvetem, akkor korrekten vessem fel. Én azt gondolom, hogy ez mindkét
oldalról elvárható, és ne vezessen félre nyíregyháziakat olyan marhaságokkal, amit itt én már egy órája
hallgatok. Ami a szelektív kukákat illeti, az Önkormányzat természetesen nem tervezi Frakcióvezető úr,
mert nem az Önkormányzat feladata . Feladata lesz a Hulladékgazdálkodási Társulatnak, amiben 50%os tulajdonosok vagyunk. Április-májusban az üzleti, a mérlegbeszámoló elfogadása, ez ott, oda illik,
nem ide. Hát itt összehordanak hetet-havat azt kell, hogy mondjam és az egészből az a tudatos
szándék, hogy ez egy baromi jó költségvetés. Már megint, tisztelt ellenzéki képviselők. Én ezt nem
mondom ki, de most már ki kell mondjam, hogy ellensúlyozzam és valahogy helyére, a valóságra
billentsem ezt a sok módisító indítványt, meg ezt a hozzászólást. Halkóné dr. Rudolf Éva képviselő
asszony következik.
Halkóné dr. Rudolf Éva:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Igyekeztem nagyon
figyelni valamennyi ellenzéki képviselőtársam szóban tett módosító javaslataira, indítványira.
Próbáltam összevetni a tárgyalandó előterjesztés soraival, a költségvetési rendeletnek az általunk
megjelent vagy tárgyalt soraival. Smidt Ferenc képviselő úrnak csak a pontosítás kedvéért, - mert
nagyon-nagyon sok városlakó figyeli ezt a napirendi pontot és ezt a közgyűlést, - a közalkalmazotti
bértáblára vonatkozóan, hogy szinte már mindenhol rendezték. Nem. Itt a felsőoktatási dolgozók, nem
oktató, kutató tanári munkakörben dolgozók közalkalmazottainak bértáblája van beragadva. A
garantált bérminimumon és a minimálbéren áll, de ezt csak zárójelben, mert nem igazán témája ennek
a költségvetésnek. Ami viszont témája, hogy szinte valamennyi ellenzéki képviselő megszólalt.
Szeretném valamennyi, kedves vendég előtt és a televízió képernyője előtt lévő városlakóknak is
mondani, hogy a Fidesz-KDNP Frakció jelenlévő képviselői nem azért hallgatnak, mert nincs
hozzászólásuk ezen napiendi ponthoz. Ez a költségvetési rendelet-tervezet, ami most előttünk van, az
a Fidesz-KDNP városvezetés és a Frakció által megtárgyalt, jóváhagyott, véleményezett rendelettervezet. Tehát egy általunk már valóban kivesézett, szétszedett rendelet-tervezet. Higgyék el uraim,
hogy nekünk is szinte valamennyi képviselőnknek lett volna egyéni módosító indítványa is, de akkor
meg kellett volna jelölni, hogy azt a bizonyos összeget, amit szerettük volna betervezni, azt honnan
vegyük el? Melyik az a terület, ami sérüljön, honnan tudjuk még pótolni? Úgy gondolom, hogy ezt el
kellett mondani mindenképpen. Szeretném, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy az Önök által előtt akár
írásban, szóban előterjesztett módosító indítványokra érzéketlen a városvezetés. Erről szó sincs. Szinte
va lamennyi tárgykörben Polgármester úr és Alpolgármester urak már megválaszolták azokat a
kérdéseket, amiket Önök is érintettek és szerintem mindannyiunkban benne van, hogy saját
területünkön meg tudnánk valamennyi kérdésre válaszolni. Tehát mi nem érzéketlenek vagyunk ezekre
a témákra, de higgyék el, hogy a felvetett tárgykörök szinte valamennyi benne van a költségvetési
rendeletben itt-ott, ilyen-olyan sorokon, ilyen-olyan összeggel. Esetleg Önök azok esetében
emeléseket próbáltak eszközölni, amit mondtam, hogy illő lenne megjelölni, hogy mégis honnan
vegyük el azt akkor. Ilyen például a Máté által mondott egyetemi hallgatók ösztöndíja, az a bizonyos
kis alap. Jelent ez va lamit Máté? Tehát érdemben az egyetemi hallgatóknak - csak felsorolom:
Tanítsunk Magyarországért ösztöndíj, Klebelsberg ösztöndíj, Nemzeti Bankos ösztöndíj, Bursa
Hungarica támogatás, - számos projektben egyedileg meghirdetett ösztöndíj rendszerünk van
egyébként az egyetemen belül. Közös projektek a Város és az Egyetem között. Olyan közös projektek,
ami közösen használt például az élménylabor, aminek közösen infrastrukturális eredményei is vannak.

Ezek mind-mind tetten

érhetők.

A hallgatóknak módjuk van arra, hogy az ötleleteiket TDK-s

dolgozatokban vagy akár szakdolgozati témában is közzé tegyék. Erre szolgál például a duális és a
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kooperatív képzés. A kooperatív képzésnek éppen ez az egyik jelentősége, hogy az ipart és a
vállalatokat is bevonva akár szakdolgozati konzulensként is összehozzák azokat a javaslatokat, amik
együttesen fejlesztést ösztönöznek a városban, illetve azon az iparterületen . Összességében tehát el
kell mondanom, hogy nagyon sok tárgykör, - amit már mondtam az Önök által említett - közvetlenül is
és közvetett módon is benne vannak az önkormányzati rendelet-tervezetben. Ezek a tárgykörök
közvetett módon érintik azokat a fejlesztéseket, amiket Önök javasoltak. Például, a
befektetésösztönzés, - egy példát mondok csak, - gazdaságélénkítő program, azok mind-mind arra
irányulnak, arra ösztönzik a fiatalokat, hogy akár megtartsuk itt őket majd a jövőben Nyíregyházán,
vagy visszajöjjenek tanulmányaik befejeztével Nyíregyháza városába. De ahogy, hallottuk ez egy több
10 éves projekt, és tervezést igényel a városvezetés részéről is. Annyit szeretnék zárásként elmondani,
hogy az én meglátásom szerint - és a mi meglátásunk szerint - ez a költségvetés egy stabil, fejlesztést
előremutató, előrevetítő költségvetés, ami nem sodor minket hitelcsapdákba. El kell, hogy mondjam,
hogy jelentős gazdaságélénkítő, befektetést ösztönző szereppel is bír. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Babosi György

képviselő

úré a szó.

Babosi György:(képvise l ő) Tisztelt Polgármester Úr! Kedves jelenlévők! Köszönöm szépen
Polgármester úr válaszát. A végén úgy éreztem magamat, mint Karinthynak a rossz tanulója, teljesen
elszégyelltem magam, mert kiderült, hogy hülyeségeket, marhaságokat mondunk, hetet-havat
összehordunk, úgyhogy, ha megengedi Karinthyval folytatnám . Tanár úr, én készültem. Azt, hogy
Nyíregyháza levegőminősége a mért városok között az első öt vagy hétben a legrosszabb, ez egy
tudományos cikkeket felvonultató oldalon van, két kattintással bárki megtalálhatja, nem én terjesztem
ezt a rossz hírt. A 20 millió forintos levegőminőségmérővel kapcsolatban annyit szeretnék mondani,
hogy én a kimondottan a PMlO, a szállópor koncentrációt mérő egységekről beszéltem . Tudom, hogy
az önkormányzati költségvetés az nem rugalmas, főleg az ellenzéki beterjesztéseket illetően, úgyhogy
Nyíregyházán már megvalósult egy civil összefogás, amiben én is benne vagyok. Nyíregyházán
nemsokára 5-6 ilyen, kimondottan csak PMlO mérőállomás lesz, amit magánszemélyek fognak
működtetni. Egy európai hálózathoz csatlakozunk, bárki megtekintheti majd az aktuális adatokat.
Említette Polgármester úr, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemrő l docensek vagy tanszékvezetők meg
doktoranduszok jöttek és mondtak véleményt Nyíregyháza városáról. Ha ez kulcsszó, akkor szeretném
megjegyezni, hogy én is a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem mérnökként és több, mint 20 éve
ebben a szakmában is dolgozok és Nyíregyházán élek. Tehát mi, azt hiszem, felérünk ugyanezekkel az
emberekkel. Felírtam még azt, hogy még, ami itt nekem az utóbbi félórában, egy órában feltűnt és meg
szeretném jegyezni, hogy én úgy szeretek vitatkozni, ha kérdésre válaszolnak, nem minősíti senki a
kérdést és nem minősíti senki a kérdés feltevőjét. Mert ezzel szerintem időt is spórolhatnánk.
Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tormássi Géza

képviselő

úré a szó .

Tormássi Géza:(képviselő) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Bár
véleménymondásról van, vagy véleményadásra, vélemény megnyilvánulásra van lehetőség, én először
két kérdést tennék fel. Nem Polgármester úrhoz, illetve az előterjesztőhöz, hanem tisztelt
képviselőtársaimhoz a túlsó oldalon. Az első kérdése m az az, mint bizottsági elnöknek, hogy itt
rengeteg kérdés hangzott el, azonban a bizottsági ülésen egy se. A bizottsági ülés az a hely, ahol ezeket
a kérdéseket meg lehetne vitatni. Idő van rá, lehetőség van rá, és mégsem történt ez meg. Én ott
megkérdeztem, hogy miért? Megkaptam a választ, azt mondták, majd a Közgyűlésen . A másik Babosi
képviselőtársamnak . Azt mondja, hogy rá lehet keresni a neten. Az a kérdésem, hogy az az adat, amit
ott fölhasználtak, vajon honnan származik? Nem erről az egy mérőállomásról? Ami már vélemény, ugye
a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságot vezetem, és itt néhány számot azért hagy mondjak.
Nem túl sokat, mert már nagyon elment az id ő. Az egyik dolog az ugye, hogy a városfejlesztési és
városüzemeltetési kiadások a teljes költségvetésünk 20,3%-át teszi ki. Ez 12 milliárd 367 millió forint.
Itt azt kell megfogalmazni még, hogy azon kívül, hogy itt városfejlesztési vonatkozásban nagyon komoly
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előre

lépések vannak. Nemcsak fejlesztünk, hanem ehhez az üzemeltetési költségeket is
hozzárendeltünk. A korábbi időszakban ez nem volt mindig példa, sőt, hogyha megnézzük, akkor azt
lehet látni, hogy a 2010 előtt időszakban lényegében föléltük a vagyonunk egy részét, sőt, működési
kiadásokra is hitelt vettük föl. Ennek lett az eredménye ez a 23-24 milliárd, amit utána itt örököltünk.
Még egy szót, ha már visszatértünk 2010 előtti időszakra és lakás értékesítés kérdésére. Az én
emlékezetem szerint a lakásértékesítésből befolyó bevételeket elvileg vissza kellett volna forgatni
ebbe a szférába, ami viszont nem történt meg. Az a 200 lakás, amiről képviselőtársam beszélt, az bőven
kevés ahhoz képest, hogy mi volt az befolyó pénzösszeg abból a durván 6,5 ezer lakásból. Turisztika.
Összeségében nem csak koncepció kell, hanem tenni is kell érte. Ez a költségvetés turizmusra ebben
az évben ágazati fejlesztésekkel együtt ugye több költségsorból összeszedve 8 milliárd 444 millió
forintot szán, ez 13,8%-a a költségvetésnek. Tehát értékelni kell a költségvetést összességében.
Képviselőtársamat, Halkóné Rudolf Évát tudom csak idézni, ez egy stabil és nagyon jó költségvetés,
úgyhogy javaslom Önöknek is, hogy fogadják el.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lövei Csaba képviselő úré a szó.
Lövei Csaba:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Kedves jelenlévők! Én először is azt
mondanám, hogy ne vitassuk senkinek a jó szándékát. Magyarul, ne legyünk idegesek egyik oldalon
sem, másik oldalon sem. Higgadtan folytassuk tovább ezt a vitát, hiszen egyébként itt a válaszokból,
Polgármester úrnak a mondanivalójából többször kiderült, hogy nem arról van szó, hogy valaki rossz
vagy jó, rosszat gondol vagy jót gondol. Egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos kérdésekben más
nézetrendszer, más filozófia mentén gondolkodik a városvezető oldal, más mentén gondolkodik az
ellenzék. Nos, a hozzászólás érdemi részében én először is szeretném megköszönni Jegyző úrnak, a
Hivatal minden dolgozójának azt munkát, amit a költségvetés összeállításában végeztek, hiszen erről
Polgármester úr is, Jegyző úr is beszélt, hogy ez mekkora munka. Magunk is tapaszta ltuk, amikor a
Hivatal illetékes munkatársaival, Kabinetvezető úrral leültünk, átbeszéltük a költségvetés készítésnek
a folyamatát és a részleteit. Tehát ezért a munkáért köszönetünk. Nos, beszéltem itt a filozófiai
különbségről. Én azt gondolom, hogy nyilván nagyon fontos és az alapja minden városműködésének a
költségvetési stabilitás és az egyensúly. Azonban lehetnek olyan helyzetek, amikor olyan társadalmi
igények, olyan problémák vannak, hogy ez, ha nem is szorulhat sosem háttérbe, hiszen minden pénzből
jön létre, de valamelyest szükséges lazítani ezen . Akár azt is mondhatnám, hogy elismerésem, hogy
ilyen költségvetési egyensúly van és az, hogy bizonyos területeken hát, hogy egy kicsit vulgárisan
fogalmazzak gatyába lett rázva Nyíregyháza költségvetése. Én még egyszer mondom, hogy akár kalapot
is emelhetnék ennek az egyensúlynak, ha mondjuk ez nem Nyíregyháza, nem egy város költségvetése,
hanem Ha szon Bt. vagy a Profit Zrt.-nek lenne az üzleti terve. De ezen néha egy kicsit túl kell tekinteni.
Én azt gondolom, hogy ennek a költségvetésnek, ami például a beruházási oldalt illeti, - de ez nyilván
évekre visszamenőleg így van, - azért minimum a fele, de inkább a nagyobb része látványberuházás.
Olyan beruházás, amelynek ellenzéki oldalról azért lehetne vitatni a szükségsze rűségét és a
cé lszerűségét is, meg a hosszútávon való költségeit is. Értem én persze, és idézőjelben mondom, okos
városvezetés, okos polgármester úgy gondolkodik, hogy jobb szél mentén hajózni, mint széllel
szemben. Tehát ha egy kormányzati filozófia és a pénzforrások ezt támogatják, akkor arrafelé megyünk
el. Épüljön, szépüljön a város, de lehetnek olyan igények - és sajnos most már parancsolóan vannak
ilyen igények, - hogy azért legalább jelzés értékkel ezekkel az igényekkel szembe is kéne menni. Jelesül
vannak olyan szociális követelmények, olyan szintű lett Magyarországon a lakásár, olyan szintűek lettek
az albérletárak, hogy bizony, - ha értem is én azt a filozófiát, amit Polgármester úr mondott és ez
Magyarországon ma a kormányzati filozófiai is, hogy lehetőleg mindenki oldja meg a saját lakhatását,
- mi ebben másként gondolkodunk. Azt gondoljuk, hogy lehetnek olyan élethelyzetű embercsoportok,
akiknek bizony állami és önkormányzati segítség kell. Ezért mondom azt, és itt most már az
általánosság mellet egy területet én is kiemelnék, hogy bizony a bérlakásépítésben mi másképp
gondolkodnánk. Egy példát hadd mondjak. Ha ma a magyar kormányzati filozófia ezt nem is támogatja,
de uniós források erre vannak, nem kell messzire menni, megyénkben van Nyíregyháza lakosságának
a tizedét alig meghaladó ki sváros, ahol tíz éves 800 bérlakást építő programot indított részben
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magánforrások bevonásával is. Tehát azt gondolom, hogy értve azt, hogy milyen a kormányzati
széljárás, merrefelé menő fejlesztéseket támogatják, de van olyan helyzet, konkrétan lakhatási helyzet,
- én fogalmazhatnék erősebben is, a Magyarországon kialakult lakhatási válság, - amelyben egy megyei
jogú városnak legalább jelzésértékkel kéne e területen is tenni. Én mivel az elején mondtam, hogy hogy
nem gondolom, hogy valaki jó vagy rossz, jó az álláspontja vagy nem, hanem másképp gondolkodunk
dolgokról és ezt tudomásul kell venni. Ezért csak nagyon röviden céloznék itt egy-két elhangzott
dologra a bérlakás kapcsán. Én sosem szerettem a visszafelé menést, bár vannak annak is tanulságai,
de előre nem fogunk vele menni. Itt a '90-es évek elején vo lt egy olyan igény szinte az emberekben
Nyíregyházán is, és akkor is volt egy olyan kormányzati filozófia, amelyik a magántulajdont támogatta,
a tulajdonszerzést támogatta. Ezzel azért nehéz lett volna az akkori önkormányzatnak szembe menni.
Tehát ne tegyünk most úgy, mintha az akkori dolgok azok az ördögtől valók lettek volna . Olyan jellegű
volt az egész országban a hozzáállás. Ennek vannak tanulságai. Valószínűleg nem úgy, és nem akkora
mértékben kellett volna - Egyetlen szó még Polgármester úr lezárásképpen. Többen mondták
Alpolgármester úr, Tormássi képviselőtársam, hogy miért nem bizottságon hangzottak el ilyen jellegű
kérdések. Nos, egy dolgot szögeznék le, ez Jegyző úr felé is irányulna, ha már többször beszélt itt ma a
törvényességről. Általános tendencia most már évekre visszamenőleg, és most is ezt tapasztaljuk,
bizony a törvényes kiküldési határidőben nem kapjuk meg az anyagokat, így a bizottságon szerintem
akár erre hivatkozva is nyugodtan mondhatjuk, hogy nincs módunk kellően alaposan átgondolt
hozzászólásokat tenni. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Lövei képviselő úr folytatta az eddigi ellenzéki képviselői stílust.
Azért filozófiáról beszélünk, akkor ebben a hihetetlen acélos filozófia jegyében eladtak 6600 lakást és
nem fektettek be semmit, ezt szögezzük le. Tehát azért, hogy ez a helyzet kialakult, ez onnan ered. A
jelenlegi városvezetés pedig folyamatosan újítja fel, ami meg volt, az is le volt rohadva képviselő úr. Ki
tudjuk mutatni, hány száz milliót fordítottunk eddig rá és fordítunk is. Tehát ez is csak a korrektséghez
tartozik . Lengyel Máté képviselő úré a szó.
Lengyel Máté: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Hol kezdjem? Tirpák György
képviselőtársam azt említette, hogy 2010 előtt itt hűtlen kezelés, elkótyavetyélés történhetett a
bérlakások ügyében, illetve Tormássi Géza képviselőtársam is ugyanerre célzott. Én úgy tudom, hogy
mindketten önkormányzati képviselők voltak ebben az időben, ebben a 2010 előtti időszakban . Hogyha
bármi ilyet tapasztaltak, akkor érdemes lett volna akkor megtenni a jogi lépéseket, és a város is biztos
jobban járt volna . Miért nem a bizottsági ülésen tesszük fel a kérdéseket? Erre én is csak annyit tudnék
mondani, hogy például én nagyon örülnék annak, hogyha a módosító javaslatok, amiket az ellenzék
vagy éppenséggel a Fidesz-KDNP-s képviselők megfogalmaznak, azok bizottsági ülésre is
bekerülhetnének, nem pedig ilyen hátsó beszélgetések alapján döntenék el a Fidesz-es képviselők,
hogy akkor most ez bekerülhet a költségvetésbe vagy nem? Mi ezzel sajnos nem tudunk élni, ezért
folyamodunk a módosító javaslatokhoz. Bérlakásépítéssel kapcsolatban egy-két számot említenék.
Közösen a kiútért projekt 830 millió forint, szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált
területein 1 milliárd 726 millió forint. Mind a két projekt két-három évvel ezelőtt kezdődött, összesen
2,5 milliárd forintot ölelt fel ez a két projekt szegregátumok felszámolására, ez is az ott élők
felzárkóztatására szól a két projekt. Támogatom ezt a projektet, mindannyiunk érdeke, hogy ezek
megvalósuljanak, viszont nekem az arányokkal van gondom. 2,5 milliárdot elköltünk a
szegregátumokra, mellette nulla forintot költünk el az önkormányzati bérlakásoknak a fejlesztésére és
vásárlására . A baj az arányokkal van, ezen kellene változtatni. Én, hogyha a Huszártelepre elmegyek,
akkor az elmúlt két-három év fejlesztései alapján sajnos nem látom azt a 2,5 milliárd forintot. Lehet,
hogy valahova el van dugva, de mindannyiuk érdeke az lenne, hogy ezek valóban fel legyenek
használva . Az Európai Unió biztosít olyan fejlesztéseket, és akár ezek is lehettek volna olyan
fejlesztések, amik nemcsak a szegregátumokat érintik, hanem egész Nyíregyházát érintik. Köszönöm.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Képviselő úr! Ez egész Nyíregyházát érinti és a szegregátumon
önkormányzati bérlakások felújításáról is szó van. Jászai Menyhért alpolgármester úré a szó.
Jászai Menyhért:(alpolgármester) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én azt gondolom, hogy
Képviselőtársam veszélyes vizekre evezett, hiszen az a város közösségének az érdeke, hogy a
legrosszabb, leghátrányosabb helyzetben élő embertársainkat felemeljük. A lakhatásukat támogattuk,
programokat indítsunk el, akár a bűnmegelőzé stől az egészségi alapellátáson keresztül az oktatási
hozzáférés biztosításáig, amely az ő felemelkedésüket biztosítja . Ezt megkritizálni, hogy miért oda
adjuk ezt a forrást, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes. Annál is inkább egyébként,
hiszen ez a címzett európai uniós forrás kifejezetten városrehabilitációra volt dedikálva. Hát, ha
Nyíregyháza nem pályázza meg ezt 2017-ben, akkor valószínűleg elkölti valaki más. Ez a program még
nem fejeződött be, és én nem becsülném le azokat a szakembereket. Működik egy támogató csoport.
Most végeztem egy fejszámolást, tizenegyszer ülésezett, ahol több tíz, száz szakember, az
önkormányzattól kezdve, segítő-támogató szakemberek, akik közreműködnek ennek a tervezésében,
nagyon sok szervezet. Az ő munkájukat nem lehet ezzel lesöpörni vagy ledegradálni. Ez egy nagyon
fontos program és közös ügyünk valamennyi nyíregyházinak. Igazából, amikor megnyomtam a gombot
akkor nem ehhez szerettem volna hozzászólni, de képviselőtársam gyakorlatilag tálcán kínálta ezt a
reagálási lehetőséget. Bérlakás. Még egyszer elmondom, a nyíregyházi szociális bérlakás állomány
kétszerese az országos átlagnak. Volt egy konkrét kérdés, hogy mikor volt utoljára lakbértámogatás?
Megmondom, 2003-ban. Én is fölteszek egy kérdést és válaszolni is fogok rá . Mikor volt utoljára
lakbéremelés? 2003-ban . Adok még egy plusz információt, 2010-től ' 18-ig a nyíregyházi lakosok egy
főre eső átlagjövedelme 38,6%-kal nőtt 95 ezer forintra, az egy főre eső jövedelem. Most nem megyek
bele, hogy a munkanélküliség hol tart, a foglalkoztatási ráta. Egyébként az adatokban ez köszön vissza,
amikor csökkennek bizonyos támogatásnak az igénybevételi köre. A lakhatás támogatása messze nem
áll meg a lakbértámogatásnál, hiszen ott van egy nagyon fontos eleme - a lakásfenntartási támogatás,
amit gyakorlatilag megdupláztunk. Ha el lesz fogadva a költségvetés, - remélem, hogy támogatják, akkor a következő közgyűlés elé újabb emelést tervezünk. Ez még terv szintjén van és nemcsak a
támogatás összegét emeltük, hanem emeltük a rászorultságnak a határát és az egy főre eső jövedelmet
is, hogy minél többen vehe ssék igénybe . Ez egy folyamatos, következetes munka, felülvizsgáljuk a
különböző támogatási formákat és beavatkozunk minden esztendőben . Még egy utolsó információ. Én
azt gondolom, az első lakáshoz jutók támogatása egy jelentős innováció Nyíregyházán, több célt is
szolgál. Megint csak remélem, hogy elfogadják a költségvetést, megemeljük a tavalyi keretösszeget,
hiszen nagyon népszerű és sokan veszik igénybe. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tekintettel arra, hogy két órája megy ennek a napirendi
pontnak a vitája, most már csak rövid, és csak a költségvetéshez tartozó hozzászólásokara látok
lehetőséget . Aki elkezd másról beszélni, megvonom a szót. Dr. Ulrich Attila alpolgármester úré a szó.
Dr. Ulrich Attila:(alpolgármester) Kö szönöm szépen Polgármester úr! Frakcióvezető úrnak sorolom a
számokat, jó? Hogyha valakinek van lehetősége és szeretne ezzel élni, akkor ezt bátran tegye meg.
Külügyi alap 1,8 millió, ifjúsági alap 1,25 millió forint, kulturális alap 3,75 millió forint, civil alap 7,5
millió forint, amelyben van lehetőség az iskoláknak, alapítványoknak, egyéb szervezeteknek arra
pályázni, hogy bárki, bárhová esetlegesen eljusson . Úgyhogy én annyit szerettem volna csak mondani,
konkrét kérdésre konkrét választ adtam. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Dr. Szemán Sándor főjegyző úré a szó.
Dr. Szemán Sándor:( címzetes főjegyző) Köszönöm a szót Polgármester úr. Akkor még inkább szeretnék
határozott és tényszerű lenni. Három megjegyzés. A bérlakásvitához kénytelen vagyok jogászként
hozzászólni. Sok mindenről beszélünk, csak a lényegről nem. A '90-es évek elejétől - emlékeim szerint

három vagy négy évén kérésztül - a törvény értélmébén a bérlakásokra vétéli joguk volt a bérlókMk.
Aza z, aki meg kívánta vásárolni, annak el kellett adni. Ezt ne felejtsük el. A má sik, hogy azért voltak
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ilyen kedvezmények, mert a törvény kedvezményeket adott. De teljesen igaza van a Jogi Bizottság
elnökének, amikor azt mondja, hogy bizony ez - mint utóbb kiderült- egy rendkívül veszélyes és káros
szabályozás volt. De minden a jogszabályok alapján történt és nem nyíregyházi hatáskörben, hanem
törvény alapján. Ami viszont tény, ez többször elhangzott, legutóbb éppen két percce l ezelőtt Jászai
alpolgármester úr erősítette meg, hogy Nyíregyházán nem törekedett az Önko rmányzat arra, hogy ész
nélkül eladja ezeket a bérlakásokat. Arányaiban lényegesen több bérlakásunk ma radt, mint az ország
egyéb településeinek. A második. A legnagyobb tisztelettel Babosi képvise lő úr felé : tényleg egy picit
elbeszélünk egymás mellett. Én nem azzal vitatkozom, amit Ön mond. Én arról beszéltem, hogy
Magyarország jelentős részén nincs mérés és hogyha számokat mondunk, akkor azt jegyezzük meg,
hogy nem tudjuk, hogy mondjuk a 20 ezer lakos alatti településeken milyen adatok vannak. Tényleg ne
vitatkozzunk, mert alapvetően mind a kettőnknek van igazsága, csak másfelől közel ítjük meg. A
harmadik. Ezt viszont kénytelen vagyok a legnagyobb udvarias hangon mondani lövei képviselő úrnak,
hogy remélem félreértettem valamit. Azt azért szeretném megjegyezni, hogy az alatt a 22 év alatt,
amióta ebben a székben ülök, nem emlékszem arra, hogy ne küldtük volna ki a közgyűlési anyagot a
törvényes határidőn belül. Jelenleg ez hét nap. lehetett ilyen technikai vagy egyéb probléma miatt, de
azt nagyon jól tudják a kollegáim, leginkább az itt tőlem balra ülő Jegyzői kabinetvezető, hogyha
valamire odafigyelek, az az, hogy addig innen senki haza nem megy, amíg csütörtökön az
anyagmegjelenítéssel nem végeztünk. Próbálok finom maradni. Az egész egyszerűen nem felel meg a
tényeknek, hogy nem küldenénk ki törvényes határidőben az SZMSZ szerint az anyagot. Ha valakinek
technikai vagy egyéb problémája van és nem kapja meg, tisztelettel kérem, akár engem, akár a Jegyzői
kabinet vezetőjét keresse meg, és meg fogjuk nézni, hogy mi a gond és a probléma . Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Tormássi Géza képviselő úré a szó.
Tormássi Géza :(képviselő) Köszönöm szépen. Részben Jegyző úr elmondta, tehát kedden van
bizottsági ülésünk. Hogyha én el tudom olvasni az anyagot, akkor feltételezem, más is el tudja olvasni.
Amit én mondtam, lengyel Máténak címeznék két mondatot összesen, nem többet. Ugye én azt
mondtam, hogy a fejlesztés és az üzemeltetés az utóbbi időszakban összhangba van - ugye, a jogi
szabályozás is ezt mondja ki, mármint üzemeltetés vonatkozásában, míg ez korábban nem volt. Erről
beszéltem, illetve azt mondtam, hogy a bérlaká s eladásból származó forrásokat erre a területre kellett
volna visszafordítani. Tehát olyan szavakat, amiket én nem mondtam, ne adjon a számba. Köszönöm
szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) lengyel Máté képviselő úr.
Lengyel M áté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én úgy gondolom, hogy a
Közgyű lés időtartalma nem fix, hogyha valamilyen témát nagyon sokáig beszélünk, akkor épp azért
beszéljük, hogy minél jobban tisztába kerüljünk és egy közös álláspontot tudjunk kialakítani
Nyíregyháza, a nyíregyháziak érdekében . Igen, tehát ahhoz csatlakozni tudok, hogy itt félrebeszélünk
egymás mellett és így teljesen felesleges vitatkozni. Az előző felszólalásomban azzal kezdtem, hogy
támogatom a két projektet, ami a szegregátumok felszámolását, illetve a fejlesztését illeti. Akkor utána
közvetlenül Jászai Menyhért alpolgármester úr felszólal, hogy ezt a magas labdát lecsapja, mert, hogy
én azt mondtam, hogy nem támogatom ezt, meg fölösleges volt. Tehát vagy figyeljünk jobban
egymásra, vagy nem tudom, de tehát ez így lényleg teljesen értelmetlen, hogy ha így ennyire
elbeszélünk egymás mellett.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm . Végül Jeszenszki András frakcióvezető úr.
Jeszenszki András :(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés ! Mielőtt a konkrét
hozzászólásomra rátérnék, csak két nagyon rövid reagálás. Miért itt kérdezünk? Azért, mert úgy
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pártszövetség szavazása, illetve az önkormányzati választás során, akár arra is feljogosít minket, hogy
igen, ezeket a kérdéseket itt is feltegyük. Ez a Közgyűlés, a nagyobb nyilvánosság előtt és akár kérdések
által is áttárgyalt legyen. A másik reakcióm, a két alpolgármester úrhoz szólnék, dr. Ulrich Attilához.
Igen, köszönöm szépen ezeket az adatokat. Nyilván tisztában vagyok vele, de ez az elbeszélés továbbra
is működik. Én nem a kulturális területre gondoltam és igazából ez nem Alpolgármester úr területe,
amire én rákérdeztem, hanem inkább Jászai Menyhért úré, hiszen a szociális területhez tartozik az az
idősügyi ellátás, amire én gondoltam . Alpolgármester úrra nézek, ugye 2003-at említette, hogy akkor
volt utoljára albérlettámogatás, emelés. Valóban és 2003 - és ugye kérdezte, hogy mikor volt utoljára
lakbéremelés, mondta saját magának válaszol, hogy 2003-ban, akkor én ehhez még feltennék egy
kérdést. Mikor lesz legközelebb lakbéremelés? Ma, Alpolgármester úr, tehát ezt azért ne felejtsük el,
ahogy a mai közgyűlési napirendekre, ha rátérünk. Akkor magáról a költségvetésről, hiszen ugye akár
Halkóné Rudolf Éva képviselő asszony is megfogalmazta, hogy ez nagyon jó költségvetés. Én egy kis
félmondattal egészíteném ki, én azt mondanám rá, hogy első látásra egy nagyon jó költségvetést
láthatunk. Hiszen ugye a hiánynak a kérdésköre rendezett ugye, erre kaptunk választ, illetve
egyértelmű tájékoztatást, hogy magas az adóbevétel. Bár itt azért azt is érdemes megemlíteni 2010hez képest, hogy véget ért a válság és ezért itt közben egy inflációs emelkedés is volt. Nincsen
hitelkényszer, sok pénz fordítható fejlesztésre és hogy tíz év után elindul a szegregátumoknak a
felszámolása . Ezekkel természetesen minden féle módon mi is egyetértünk, azonosulni tudunk és
támogatjuk. Ugyanakkor, hogy ha az arányokban a - ez még, Polgármester úr nekem ez az első
véleménymondó hozzászólásom - akkor viszont frakcióvezetőként akkor nyomok egy újat, mert az
SZMSZ szerint tudomásom szerint benne maradt, hogy frakcióvezetőként még egyszer hozzászólhatok.
Köszönöm szépen. Hát ugye, ha a számok mögé és a sorok mögé nézünk, akkor azért látható
hiányosság és látható az aránytalanság, hiszen nagyon sok területen nincsenek megoldások vagy
olyanok vannak, amellyel az ellenzéki frakciószövetség, a nyíregyházi frakció nem tud azonosulni. Mi
nem tartjuk megoldottnak a lakhatási megoldásokat. Vannak egyébként ellenkező példák
kisvárosokban, budapesti kerületekben vagy éppen Fideszes városokban is-Tatabánya, vagy korábban
Fideszes városokban - látjuk azért azokat az ingatlanokat, amelynél nagyjából legalább százat át
lehetne alakítani. Tirpák képviselő úr megjegyezte, hogy kétszáz lakás nagyon kevés. Kétszáz pont
kétszázzal több, mint a nulla, Képviselő úr. Tehát az a kétszáz lakás, ami átadásra került én azt
gondolom, hogy pont kettőszáz családdal több, mint - elnézést akkor, hogyha rossz felé céloztam, - a
nulla. Sok tekintetben azt látjuk és a képviselőtársaim hozzászólása is azt bizonyítja, hogy sokszor nem
reagál a költségvetés, az önkormányzat a lakosság igényeire akár a szociális otthonok, a nappali ellátás
kapcsán vagy éppen az egészségügy kapcsán. Ezeknek az arányait vizsgálva sokkal nagyobb a
látványberuházások és a sportberuházásoknak az aránya. Félreértés ne legyen, nagyon fontosnak
tartjuk mi is a sportbe ruházásokat, csak talán az arányokat érdemes lenne végig gondolni, hiszen ugye
ezekhez kötődően majd működtetési költségek is lesznek. Nagyon sokszor nincsen esélyegyenlőség
különböző támogatás típusokban, iskola fenntartásban. Például a nem állami intézmény
fenntartásban, legyen itt szó egyházi vagy éppen magán jellegű intézményekről. Természetesen
mielőtt itt ránk sütődne az, hogy egyház ellenesek vagyunk, mert szó nincs róla, nagyon fontos az, amit
a Görögkatolikus Egyház végez, de vannak olyanok, akik nem akarják egyházi intézménybe vinni a
gyermeket, például Waldorf iskolába és azért érdemes megnézni ezeknek a támogatási arányát. A
rászorultsági határok, kategóriák átrendeződését is érdemes megvizsgálni. Hát ugye nagyon sok
szociális feladat átkerült a járásokhoz. Évek óta mondjuk, hogy nem látjuk át igazából olyan módon a
szociális támogató rendszert, ami a városban elérhető, hiszen egy jelentős része a feladatoknak nem a
város által ellátott. Azért az ellentmondás a hozzászólásokban is megjelent, hiszen ugye az SZMSZ,
illetve a munkaterv kapcsán hallani sem akartak a városvezetés részéről mélyszegénységi kifejezést,
amit Ujhelyi képviselőtársam javasolt. Ugyanakkor itt többszörösen elhangzott, hogy a levegő
minősége azért rossz, mert műanyag flakonnal tüzelnek. Hát akkor ebben azért van némi
ellentmondás, azt gondolom. Ritka kivételektől eltekintve azt is érdemes megjegyezni, hogy a
gazdasági társaságok csak hatalmas támogatásokkal tudnak működn i. Az utolsó, amire kitérnék, a
módosító indítványok. Osztályvezető asszony tökéletesen emlékszik, pontosan így van, az elmúlt tíz
évben mindösszesen kettő darab módosító indítványt fogadott be a Fideszes városvezetés. Az egyik

43
Nagy László képviselőtársamé volt, a másik jómagamé, amit én beadtam . Nem olyan je lentős
összegűek ezek, amelyeknél akár nagyvonalúságot tanúsítva érdemes lehetne és akár megelőzhetnénk
ilyen típusú hosszú politikai vitákat. Polgármester úr feltett még egy kérdést, hogy miért pont a
Városkép Kft-től? Hát, ez sem véletlen természetesen. Itt azért emlékezzünk meg 2019 . októberéről,
illetve az augusztus-októberi időszakról. Érdemes megjegyezni azt, hogy a választási kampányban
nagyjából egy a százhoz volt az ellenzéki lehetőség és a fideszes városvezetés és képviselőjelöltek
megjelenési lehetősége. Ebben a kérdéskörben semmilyen változás nem történt a Városkép Kft.
működésében , azóta sem . Azért itt most már egy 9 fős frakció ül a városvezetéssel szemben, 2019 .
októbere óta egyetlenegy alkalom nem történt, amikor a képviselő-testületi ülésekhez kötődőt
leszámítva bármilyen módon a városi közmédia munkatársai megkerestek vo lna minket. Akár interjú,
akár televíziós műsor vagy bármilyen megjelenés szempontjábó l. Éppen ezért tartottuk fontosnak,
hogy ha egy ilyen, egyértelműen elfogultan működő intézmény fe lé jelenítjük meg ezeket a módosító
indítványokat, annak azért értelemszerűen politikai üzenete is van . Nagyon sok részével egyetértünk a
költségvetésnek, de egészével nem tudunk azonosulni, ezért nem fogjuk megszavazni azt. Köszönöm
szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Hát ez nem okozott senkinek meglepetést, Frakcióvezető úr.
Utolsónak Jászai alpolgármester úrnak adom meg a szót. Utána én zárom le a vitát. Azt gondolom, hogy
két óra 20 perc elég volt, és a vita színvonala kezd csökkenni és a hozzászólások színvonala is és lehet,
hogy ez a fáradságtól is van. Parancsolj.
Jászai M enyhért:(alpolgármester) Köszönöm szépen! Oda-vissza megszólítjuk egymást. Én azt
gondolom, hogy átlátható a szociális ellátórendszer Nyíregyházán. Van egy helyi esélyegyenlőségi
programunk, az intézményeink évente beszámolnak a Hivatalnak, a működéséről is évente
beszámolunk. Nagyon-nagyon-nagyon részletesen . Általános tapasztalatom szerint ezek az érdemi,
szakma i napirendi pontok, úgy siklik át a Közgyűlésen, mint kés a vajon, mert nem hangzanak el
kérdések. Ott van ezeknek a kérdések szerintem a helye. Nem tudok elmenni szó nélkül viszont
amellett a kifejezés mellett, hogy mélyszegénység. Ez is visszatérő motívum és toposz. Én azt
gondolom, hogy az itt jelenlévő városlakók, illetve a televízió előtt ülők is megérdemlik azt, hogy
néhány adattal árnyaljam ezt a nagyon torz képet. Nyíregyházán a munkanélküliség jelenleg a relatív
mutatók szerint 2, 7%. Ez 8%-ról zuhant le az elmúlt nyolc évben . Az aktivitási ráta az közelít a 70%-hoz.
Az átlagjövedelmet már említettem, az elmúlt tíz évben 38,6%-kal emelkedett. Akkor most jön a
mélyszegénységről egy adat. Nem én mondom, az egyetem kutatói mondják. Jövedelmi
mélyszegénységi ráta 2010-ben 16,6%-os volt, 2018-ban 12,7. Szeretnénk, hogyha nulla lenne, de a
tendencia az látszik. Még egy dolgot hoznék fel. Körülbelül húsz mutató alapján mérjük az
életminőségnek az indexét. Ez az index 2008-ban - azért az a dátum, mert akkor volt kutatás, két
évente van kutatás- hat volt, e mögött húsz mutató van . 2018-ban 9, 7-re emelkedett, az életminőségi
indexünk 61,6%-kal emelkedett, nem én mondom, hanem az egyetemi kutatók. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szeretném összefoglalni, és reagálni ezekre a dolgokra. Tehát
megismétlem . Ezek a módosító indítványok nem összehangoltak, nem átgondoltak és több esetben
alapvető információk hiányában készültek. Ez a jóindulatú meglátásom . M indenre választ kaptak.
Amikor választ kaptak, akkor azzal jöttek, hogy elbeszélünk egymás mellett. Nem beszélünk el egymás
mellett. Tehát konkrétan meg volt a Bursa Hungarica, miért nem kell enek a testvérvárosi évfordulók,
ez az Ipari Park Tanács, ahol egyeztető fórum lenne, és sorolhatnám. Az, hogy nem fogadjuk el ezeket
a beadványokat, az bocsánat azért van, mert olyan minőségűek . Ezt azért ki kell mondani, nem szeretek
mellébeszélni és az, hogy azt mondtam és most is fenntartom, hogy nem korrekt. Azért nem korrekt,
mert több esetben itt a hozzászólások kimutatták, hogy tényszerűen nem igazak, amiket mondtak.
Tényszerűen nem, ez ellenőrizhető, bizonyítható. Az, hogy miért itt mondják el? Mert a TV közvetíti,
ez teljesen nyilvánvaló, tehát ne beszéljünk másról. Én jobban örülnék, hogy ha bizottsági üléseken is
~2~ ket megvitatnák, mert akkor megkíméltük volna magunkat és a nézőket körülbelül egy
há romnegyed órától, nem baj az. Tehát mi ezt csináljuk a Fidesz frakcióban, átbeszéljük. Ott is jönnek
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elő olyan dolgok, amik, de nem hozzuk ide. Akkor itt órákig lehetne beszélni és ez bizony tetszik, nem

tetszik, a Közgyűlés színvonalát is befolyásolja . Azért legyünk tisztában ezekkel a dolgokkal, és én azt
mondom, igenis továbbra is azt mondom, hogy ez egy jó költségvetés. Nyíregyháza fejlesztéséről szól.
Egyetlenegy látványberuházásról nem tudok, eddig sem tudtam . Szükséges beruházásokat végzünk és
törekszünk arra, hogy ne a Város pénzét költsük, ha vannak rá pályázati források. Komoly
eredményeket értünk el nem mellesleg a testvérvárosi kapcsolat aktív fenntartásával, ahol közvetlen
brüsszeli vagy V4 alaphoz pályázatokat tudtunk benyújtani. Ez a helyzet. Politikai vitát azt lehet
folytatni, de most itt nagyobb részt erre ment a hangsúly. Én mindig szeretek konkrétan beszélni.
Tartsunk majd egy politikai vitanapot és akkor lehet filozófiáról, morálról, mel lé beszélésről,
elbeszélésről konkrétan vitatkozni, de most azért mégis ennek a napirendnek a témája tisztelt
Képviselők, az a Város ez évi költségvetése. Például engem teljesen meglepett, hogy az elő se jött az
ellenzéki képviselőkből, hogy egy óriási dolgot, változást raktunk be, a gazdaságfejlesztést, a
munkahelytermést. Ez annak a folytatása, mit a novemberi, a decemberi, egyébként az ellenzék által
is támogatott közgyűlési döntésnek megfelelően annak a továbbvitele. Én azt gondolom, hogy a Város
jövője szempontjából ez az első, a legelső, a prioritás. Nyíregyháza eljutott oda, erre az évre
infrastrukturális városfejlesztési eredmények után. Egy befektető az egész várost értékeli, amikor ott
vagyunk a térképen, munkaerő van, a Kormány támogatása teljesen egyértelműen érezhető és
ugyanakkor a külföldi befektetők is jönnek. Ez a legfontosabb, mert ez teremti a jövőt. Vitatkozhatunk
arról, hogy most mennyi bérlakás van, de ez mellékvágány. Egyébként fontos, de ebből a szempontból
mégis csak mellék kérdés. Az a fő kérdés, hogy azt az ötven-hatvan éve Nyíregyházát sújtó, - igenis úgy
gondolom, sújtó - tendencián tudunk-e változtatni, hogy elmennek a nyíregyházi, megyei fiatalok
egyetemekre, főiskolákra és nem tudnak visszajönni? Ezen kell - és azt gondolom, hogy ez közös
felelősség. Hiszen a Közgyűlésnek minden képviselő tagja, az ellenzéki frakciónál is örülnék, hogy ha ez
a szempont lenne. Nem ilyen filozofikus. Én se szeretem ezt, hogy mi volt tíz évvel, húsz évvel ezelőtt,
viszont a diagnózist tudnunk kell és inkább előre nézzünk és nézzük azt, hogy mik a lehetőségek. Ez a
költségvetés ezzel az újítással afelé tesz egy komoly lépést, meg a novemberi, decemberi Közgyűlés
határozatai is, hogy azt a lehetőséget, ami most van a következő években, - de nem tudjuk, hogy
meddig, - a legjobban használjuk ki. Ugyanolyan jól használjuk ki, mint ahogy kihasználtuk az elmúlt
éveket arra, hogy a végte lenül leromlott, egész önkormányzati intézményrendszert majdnem teljes
körben felújítottuk. Az útépítések, közlekedési csomópontok, azért ezt lássuk. Persze fontos lehet más
szempontból, hogy a Mező utcán miért nem lehet balra kanyarodni, de nem lehet. De azért ez nem
ugyanaz a horderejű kérdés, amire azt mondjuk, hogy van már nyugati elkerülő, a nagykörútnak a
kiviteli terve és most már egy reális lehetőség, amiről huszonvalahány évig beszéltek, de semmit se
tettek. Nyilván sokat vitatkozhattak, én nem voltam ott, hogy Nyíregyházának igazából két körgyűrűje
legyen. Egy be lső körgyűrő a nagykörút bezárással, és a nyugati elkerülő, ami most, amit tavaly
átadtunk. Azzal tulajdonképpen ennek a külső körgyűrűnek a 80%-a megvan. Ha azt be tudjuk fejezni,
csak ugye ezek milliárdok. Közben még a Tiszavasvári úti felüljárót javítani kell, mert statikailag ott van,
és közben még a Tokaji úti aluljárót is szeretném. Mondjuk a kivitelező tervei egy-két hónap múlva kész
lesznek. Miért nem ezekről beszélünk? Tehát, hogy 500 ezer forintot adjunk a szakszervezeti vezetők
egyeztetésének támogatására. Hát én ezt egy kicsit - elnézést kérek - nonszensznek érzem és igenis
mellébeszélésnek és igenis méltatlannak, ma már méltatlannak Nyíregyháza város költségvetéséhez és
Közgyűléséhez. Tehát ez a különbség köztük, filozófiai különbség. Én vállalom, de alapvetően ez nem
politikai filozófia, hanem megközelítés kérdése. Úgyhogy én ennek jegyében kérem a tisztelt
Közgyűlést, támogassa ezt a Közgyűlést azzal együtt, hogy természetesen ezeket a vitákat le kell
folytatni. De abban már nem vagyok biztos, hogy itt körülbelül nem is tudom, hány vitanap anyaga jött
elő . Értem én, hogy a TV szereplés az fontos, de nézzük végig. Vitát lefolytatni felkészülten, korrekt
módon érdemes. Én azt gondolom, a városvezetés erre mindig nyitott is volt és nyitott is lesz, és én
egyébként látok pozitív jeleket az ellenzékkel való együttműködésben . Ezt is korrekten meg kell
mondanom, és ez jó dolog, akkor is, ha időnként kényelmetlen. De én mindig örülök annak, akár hiszik
akár nem, hogyha konkrét, értelmes felvetést mondanak, amire mi nem jöttünk rá vagy nem jól
csináltuk. Nem ai érdekel, hogy most ez ellenzéki képviselő, a mi frakciónkban is vannak viták. Nem is
kicsik. Tehát mi ehhez hozzá vagyunk edződve, úgyhogy azt javaslom, hogy aktívan, nagy
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felkészültséggel - különösen az új képviselőknél ez teljesen értelmeszerű még egy-két hónapig, utána
már nem lehet mentség, - beszé ljük meg. Jeszenszki frakcióvezető úrral megbeszéltük, hogy bármikor,
ha úgy gondoljuk, akár én, akár ő, hogy frakcióegyeztetés szükséges, bárki kezdeményezésére
folytassuk le. Én már gondolok is egyet, ami majd következik, de ezt legelőször majd neki mondom el.
Úgyhogy mindezek jegyében arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a költségvetési tervezet
elfogadásáról, amit természetesen jogszerűen, először a módosító indítványokról való szavazással
kezdünk. Sajnos a Babosi úr módosító indítványát nem kell szavazásra bocsátani, mert nem
szabályszerűen lett beadva, a másik tizenötöt igen . Ebből Jeszenszki András frakcióvezető úr hetet
jegyez, ezekkel kezdünk. Természetesen újra megerősítem, hogy sem a városvezetés, sem én egyiket
sem tudom támogatni. Tehát ennek sze llemében. Első módosító indítványa Jeszenszki András
frakcióvezető úrnak. Lakóingatlan volt Benczúr Iskola melletti lakások felújítására 10 millió forintot
javasol, a Városkép Nonprofit Kft-től ugyanennyi összeget elvonva. Kérdezem, hogy ki támogatja,
illetve, hogy szavazzon a Közgyűlés a módosító indítvány támogatásáról vagy nem támogatásáról.
Kérem szavazzon.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) 2. módosító indítványa Frakcióvezető úrnak a Nyíregyházi Ipari Park.
Szükségesnek tartjuk támogatással segíteni a mikro-, kis- és közepes vállalkozások külpiacra jutását,
hazai, nemzeti versenyképességüket, a KKV szektor innovációját. Erre S millió forintot javasol, szintén,
- de mindet egyébként - a Városkép Nonprofit Kft-től elvonva. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon a módosító javaslat elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) 3. módosító indítvány. Szükségesnek tartjuk egy tanácsadó és
fórumot létrehozni, amely nyíregyházi vállaltok szakszervezeti vezetőiből áll. A támogatás a
működési kiadásokra szolgálna, 500 ezer forint, a Városkép Nonprofit Kft-től elvonva. Kérem a tisztelt
Közgyűlést szavazzon a módosító javaslat elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.
egyeztető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Következő módosító indítvány. Fontosnak tartjuk elkészíteni
Nyíregyháza turizmusfejlesztési stratégiáját a következő 10 évre vonatkozóan. 1 millió forintot javasol
Frakcióvezető úr a Városkép Nonprofit-tői elvonva. Kérem a tisztelt Közgyűlést szavazzon a módosító
javaslat elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.

Dr. Kovács Ferenc:(po lgármester) S. módosító indítvány. A szépkorúak nappali közösségi életét
további pályázati forrással indokolt bővíteni. 2 millió forint a Városkép Nonprofit terhére . Kérem a
tisztelt Közgyűlést, szavazzon.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Következő a 6. Nyíregyháza testvérvárosi és partnervárosi jubileumi

évfordulóinak, kiemelt események megünneplése fiatalok bevonására. Jól tanuló, jól sportoló diákok
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jussanak kirándulással a testvérvárosokba. 3 millió forintot javasol Frakcióvezető úr, szintén a Városkép
Nonprofit Kft-től elvonva. Kérem a tisztelt Közgyűlést, szavazzon a módosító indítvány elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Akkor a 7., utolsó Frakcióvezető úrnak. Bővíteni szükséges a rossz
anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, ugyanakkor kiemelkedő képességű,
tehetséges és kiváló tanulmányi eredményű tanulók ösztöndíjas támogatását, Bursa Hungarica 3 millió
forint. Szintén a Városkép Nonprofit terhére . Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a módosító
elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Következik Lengyel Máté képviselő úr módosító csomagja. 1.
Közterületen lévő utcai gyűjtőedényeknél legyen lehetőség a hulladék szelektív elhelyezésére, első
belvárosi ütemére javasol 2 millió forintot a Városkép Nonprofit Kft. terhére . Kérem, szavazzanak.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Következő módosító indítványa képviselő úrnak a gazdátlan és/vagy
tulajdonos nélküli ingatlanok összeírására javasol - itt nincs is összeg. Jól látom? Nincs összeg. Javasolt
összeget? 1 millió forintot, nálam ezen a papíron nincs, tehát 1 millió forintot. Kérem a Közgyűlést,
szavazzon a módosító indítvány elfogadásról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Következő. Továbbra is fontosnak tartja az önkormányzati rendészet
létrehozását, ennek előkészítésének költségére Képviselő úr 2 millió forintot javasol a Városkép
Nonprofit Kft. terhére. Kérem a Közgyűlést szavazzon, elfogadja-e.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Következik a szakértői tervezési díjakra egy zöld parkolóház
az Egyház és Síp utca közötti területen. 2 millió forintot javasol Képviselő úr a Városkép
Nonprofit Kft. terhére. Kérem a Közgyűlést szavazzon, elfogadja-e a javaslatot.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.
előkészítése

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Következő . Egy újabb levegőminőség vizsgáló állomás építését
javasolja képviselő úr, melynek előkészítésére 1 millió forintot a Városkép Nonprofit Kft-től elvonva.
Kérem a tisztelt Közgyűlést szavazzon, elfogadja-e a javaslatot.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Következik egy rákkutatási alapítvány létrehozása Nyíregyházán
azzal a céllal, hogy támogassuk a városunkban az onkológia területén dolgozó, egyészségügyi dolgozók
továbbképzését. S millió forintot javasol Képviselő úr a Városkép Nonprofit Kft. terhére. Kérem a
Közgyűlést

szavazzon, elfogadja-e a javaslatot.
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Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Következik a Nyíregyházi Egyetemmel közösen olyan
gazdaságfejlesztési stratégiát dolgozzon ki, mely Nyíregyházán tartja a fiatalokat. Innovatív ötlet.
Pályázati kiírást a Nyíregyházi egyetemi hallgatók körében, erre 1 millió forint a Városkép Nonprofit
előirányzatából elvonva. Kérem a Közgyű l ést szavazzon, elfogadja-e a javaslatot.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Következik a teljesítményt e l ismerő, és a va lódi versenyt érvényesítő
közbeszerzési rendszer kialakítá sára, webes felület létrehozásához szükséges forrás. Itt sincs
megjelölve, javasol a Városkép Nonprofit Kft. terhére. Van összeg? 1 millió forint. Kérem a Közgyű l ést
szavazzon elfogadja-e vagy nem ezt a javaslatot.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 9 igen szavazattal és 13 ellenszavazattal elutasította a módosító indítványt.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tehát ezzel szavazott a tisztelt Közgyűlés az összes módosító
ind ítványról. Végeredmény, egyiket sem fogadta el. Akkor most arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztésben foglaltak, azaz az előterjesztett, ez évi költségvetésünk elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 13 szavazattal, 9 ellenszavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséne k
1/ 2020.(11. 7.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

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, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rende li el:

1.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2020.évi
a) költségvetési bevételeit

31.070.573 .764 Ft-ban,

b) finanszírozási bevételeit

29.948.505.332 Ft-ban,

c) bevéte lek fő összegét

61.019.079 .096 Ft-ban,

d) kö ltségvetési kiadásait

52.552.097.581 Ft-ban,

e) fi nanszírozási kiadá~ait

8.466.981.515 Ft-ban.
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f) kiadási fő összegét

61.019.079 .096 Ft-ban,

g) a költségvetés hiányát

21.765.189.817 Ft-ban,

ga) működési többletét
gb) felhalmozási hiányát

587.218.744 Ft-ban,
22.352 .408.561 Ft-ban,

előirányzat-csoportok,

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti
részletezéssel, míg a 2020. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 13.265.189.817 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradványból,
b) 8.500.000.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételéből 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
6.895.336.188 Ft- ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait
5.061 .137.876 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülrő l 1.834.198.312 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
5.843.255.725 Ft-ban,
c) A közhata lmi bevételeket
13.266.195.496 Ft-ban,
d) A működési bevételeket
2.606.055.935 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket
453 .168.445 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket
290.611 .975 Ft-ban,
g) A fe lhalmozási célú átvett pénzeszközöket
1.715.950.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét
29.948.505 .332 Ft-ban,
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 hozzájáru lási 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.

13.265.189.817 Ft-ban,
13.500.000.000 Ft-ban,
183.315.515 Ft-ban,
3.000.000.000 Ft-ban,
26.040.220.729 Ft-ban,
7.473.432 .865 Ft-ban,
1.451.379.285 Ft-ban,
12.802.921.365 Ft-ban,
344.900.000 Ft-ban,
3.967.587.214 Ft-ban,
26 .511.876.852 Ft-ban,
23.094.206.743 Ft-ban,
2.981.209.596 Ft-ban,
436.460.513 Ft-ban,
8.466.981.515 Ft-ban,
283.666.000 Ft-ban,
3.000.000.000 Ft-ban,
S.OOO.OOO.OOO Ft-ban,
183.315.515 Ft-ban,
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(2) Az ön kormányzat hivatali költ ségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az
egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet, a célfeladatok előirányzatát
a 14-20. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézmények 2020. évi bevételi és kiadási e lői rányzatait elői rányzat-csopo rtok és
kiemelt e l ői rányza tok szerinti bontásban az S. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormá nyzatnál foglalkoztatottak engedé lyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban
résztvevők te rvezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(S) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az
azokhoz ka pcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós
támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja
jóvá.

(6) Az önkormányzat költségvetésében
szerint hagyja jóvá.

szereplő

felújításokat feladatonként a 9. melléklet

(7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási e l ő i rá nyzatait a 10. melléklet szerint hagyja
jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási
e l őirá nyzatai na k keretszámait a 11. melléklet sze rint határozza meg.

(9) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 12. melléklet
szerint hagyja jóvá.

(l O)A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak
felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

tervezetéről

(ll)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások e lőirányzatai
önkormá nyzati szinten a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

az e lői rányzat

mérlegszerű

bemutatását

(12)Az önkormá nyzat hitelállományának alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.

(13)Az önkormányzat adósságot keletkeztető
alakulását a 23. melléklet szerint jóváhagyja.

ügyletekből

adódó kötelezettségei nek

(14)Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények vá rható összegét a 24. melléklet szerint
hagyja j óvá .
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(15)Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 25. melléklet szerint jóváhagyja .

(16)Az önkormányzat a kiadások között 120.000.000 Ft általános és 1.557.232.266 Ft
céltartalékot állapít meg.

2.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) A célfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó - előirányzatok
fe lhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő
közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra
használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali
kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés
jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a
Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Közgyűlésnek beszámolni.
(4) A polgármesteri keret felhasználá sáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri
keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések
finanszírozására, valamint magánerős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés
helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére .
(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési
fő összeg 5%o erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő
közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű e lőirányzat- módosítási jogkör
2020. december 31-ig gyakorolható.
(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét
és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába . A bevételi
előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási e l őirányzat nem jár felhaszná lási
kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén - annak mértékére figyelemmel - a Polgármester elsősorban a
kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési
célú előirányzatok felhasználását korlátozza .
(8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében
érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék
előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik.
Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás
előirányzatának növelésére használható fel.
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(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú,
takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a
költségvetési szervek vezetői kötele sek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek
megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási
előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások
következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a
Polgármester - a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett - a teljes önkormányzati körben
a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja,
az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi
folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának
stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében .
(13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a
kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.
(14) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható
szervezetnek.
(15) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármeste rt, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját
forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában - az Önkormányzat által
benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében
előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő
Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.
(16) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a
polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a
gazdasági osztályvezető javaslata alapján.
(17) Az államháztartá si előírásokra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással
történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben
szabályozott esetekben kerülhet sor.
Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából
készpénzbenteljeslthető

a) elszámolási kötelezettséggel adott

készpénzelőleg

b) belföldi kiküldetés költségtérítése
c) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.)
d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
e) helyi és helyközi utazási költségtérítés
f)

üzemanyag vásárlással kapcsolato s kiadások, amennyiben üzemanyagkártya
használata nem lehetséges

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
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h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
i) reprezentációs kiadások
j) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások
k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi
pénzbeli ellátások

1) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása
m) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások
n) kerekítési különbözet
o) fizetési számlára

történő

készpénz- visszafizetés

p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések
q) igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése
r)

jogcímtő l

függetlenül 100.000 Ft összeghatárig

vezetőjének

történő

egyéb kifizetés a szervezet

egyedi írásbeli engedélye alapján .

4.§ (1) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri
Hivatal dolgozói részére a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000
Ft/fő megállapított cafetéria juttatás, valamint havi bruttó 1.000 Ft bankszámlahozzájárulás összegét az intézmények költségvetésében biztosítja .
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az
illetményalap 2020. évben 50.000 Ft. A béremelés fedezetét az Önkormányzat saját forrásai
terhére a hivatal költségvetésében biztosítja .
(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69 . §-ában foglalt
illetménypótlék számításának alapja 2020. évben 20.000 Ft.
(4) A 2020. január l-től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a
garantált bérminimum összege 2020 . január l-től 210.600 Ft.
(S) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető,
évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére
fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető
ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig
kezdeményez.
(6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek
megfelelő jutalom tervezhető .
S.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési
intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi
pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni.
(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát
évközben csak a Közgyűlés módosíthatja.
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(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele
terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az
intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
(4) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az
engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek
fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.
(5 Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a
Közgyűlés engedélyezhet.
(6) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános
szabályokon túl - kötelesek a céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.
(7) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladate llátáshoz kapcsolódó olyan nettó
(az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből
származik.
(8) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos
kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eFt-ot.
(9) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az
eredményesség követelményeit érvényesíteni . A kiadások a bevételek teljesülési ütemére
tekintettel teljesíthetők . A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás
esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.
(10) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami
támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő
intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A
támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást
vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője
kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb
kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó
kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
(12) A költségvetési szerv sze llemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott
feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az
igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
(13) A (12) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét
és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra .
(14) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon
ha sznosításából származó bevételt - a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem
él'lgédhétik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és far-profit szervezetek és
a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére .

54

(15) A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ben kijelölt szervezeti egységének kötelessége
intézkedni az önkormányzati ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az
értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről.
(16) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb
felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást,
városfejlesztést szolgálják.
(17) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési
kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is
ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az
intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása
iránt intézkedik.
6.§ A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben
kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és szám la rendjükben rögzíteni.
Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabá lyzatot a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabá lyozásbeli hiányosságokért a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.

3.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer
kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A
nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító
szervnek.
(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást,
működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet
követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Közgyűlés elé terjeszti
jóváhagyásra.
(3) A Közgyűlés a 2020-as költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az
önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.
4.

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati
gazdá lkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés
szerint a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hite lkereten belül gazdálkodhat.
(2) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek törlesztő részleteit
és azok kamatát az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.
(3) Az intézmények finanszírozása heti egy alkalommal történik az esedékes szá llítói
számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az
intézmények fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével.
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(4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi
önkormányzatok részére 2020. március 31-ig átutalja .
(S) Az Önkormányzat fizetési számláj án átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról
(állampapír vásárlás, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról
készített évközi tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.

S.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 2020. február 08-án lép hatályba .
(2)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott
köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
Nyíregyháza

„ 4. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan
az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan az
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a."
(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 . évi
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 29/ 2019.(Xll.20.) önkormányzati
rendelete.
Nyíregyháza, 2020. február 6.
Ezt a rendeletet 2020. február hó 7. napján kihirdetem.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:
Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatána k 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban : Költségvetési
törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (Xll.31.) Kormányrendelet

56
(továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait
figyelembe véve került összeállításra .
A 2020. évi átmeneti gazdálkodá sról szóló 29/2019 .(Xll.20.) önkormányzati rendelet csak arra az
időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2020. évi költségvetési
rendeletet. Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az
Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény
hatálybalépését követő negyvenötödik napig - nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési
törvény 2020. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására
előírt határidő 2020. február 15-e.
Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a
rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az
egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve
többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében
a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32 . cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(Xll.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és
meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően
tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai
szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok,
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami
hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll :
•
a rendelet normaszövegéből,
előirányzatok

•

a bevételi és kiadási

részletes bemutatásából,

•

valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évre szóló
költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat
gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben
meghatározott kötelező, állam igazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető
önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes
költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben az 3/2019. (11.07 .) számú
határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2020-2021-2022 . évekre vonatkozóan. A
fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, az
eltérés okát, amelyet a 2020-as adóévre prognosztizáltunk az alábbiakkal indokoljuk:
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Az előző évben a 2020. évre leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést a magyar és helyi
gazdaság tartósan jó teljesítményével, dinamikus növekedésével indokoljuk, amely elsősorban a helyi
iparűzési adó bevételek, az építményadó bevételek terén hatnak. A turizmus élénkülésének hatásai, a
megvalósult turisztikai, szálláshely fejlesztések révén növelik a korábban tervezett idegenforgalmi adó
előirányzatot . A további évek vonatkozásában ezt a növekedési ütemet stagnáló vagy kissé lassuló
tendencia jellemezheti a világgazdasági prognózisok alapján, amely a magyar és ezen belül a helyi
gazdaságra csak az azt követő években hathat ki az említett adónemeket érintően .

RÉSZLETES INDOKOLÁS
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához
1.§-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés
egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra .
2.§-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt
előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.
3.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.
4.§-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.
5.§-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

6.§-hoz

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek
meghatározásra.
7.§-hoz
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza .
8.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú
tartalmazza .
9 .§-hoz

műveleteinek

végrehajtásával kapcsolatos

előírásokat

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a hatályon
kívül helyezett jogszabályt.

.
. r· r
A 2029,évi KOLTSEGVEJe5. MELLEKLETEI

1 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. evi tervezett pénzforgalm i mérlege

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormanyzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett bevételek

4. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

5 melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

6 melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkodö intézmények 2020. évi létszámadatai, valamint a
közfoglalkoztatottak 2019 évi tervezett eves létszám

előirányzata

7 melléklet

Ny1regyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó
bevételek és kiadások

8. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló
feladatainak bevételei és kiadásai

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással jaró feladatai

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási
előirányzatainak keretszámai

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. evi tervezett támogatása

13 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. evi előirányzat felhasználási ütemterve

14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi köznevelési célfeladatainak

15. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. evi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

16 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi sport célfeladatainak

17. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

19 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális és egészsegügyi célfeladatainak előirányzata

20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

21 . melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett
pénzforgalmi mérlege

22 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

23. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

24 melléklet

Tájékoztató a 2020. évben igénybe v ehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

25. melleklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
államigazgatási feladatok bontásban

előirányzata

előirányzata

kötelező ,

önként vállalt és

.•.

59
Tájékoztató mellékletek

26. melléklet

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költsegvetési keretszámai

27. melléklet

Eszterlánc Északi óvoda Költségvetés! keretszámai

28. melléklet

Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai

29. melléklet

Tündérkert Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai

30. melléklet

Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai

31. melléklet

Közintézményeket

32. melléklet

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai

33. melléklet

Váci Mihály Kulturális Központ Költségvetési keretszámai

34. melléklet

Nyíregyházi Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai

35 . melléklet

Jósa András Múzeum Költségvetési keretszámai

36. melléklet

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Költségvetési keretszámai

37. melléklet

Nyíregyházi Gyermekjólét• Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai

38. melléklet

Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ Költségvetési keretszámai

39. melléklet

Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai

Működtető

Központ Költségvetési keretszámai
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

Forintban!
A.
1.

Megnevezés

B.

e.

D.

F.

Mutató

Fajlagos összeg

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

3.

- 1.1.a) Önkormányzati hivatal mOködésének támogatása

4.
5.
6.

- 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

H.

Támogatás

Mutató

Fajlagos összeg

217,69

4 580 OOO

998 027 800

Eltérés
Támogatás

2020/ 2019.

összege

2 045 816 607
f(j

1.

2020.évben

összege

2.

G.

2D19.évben

Mennyiségi
egység

E.

2 070 221531
217,69

4 580 OOO

634435 980

24 404 924

998 027 800
649 552 OOO

15 116 020

ha

22 300

106 344 240

25 200

120 173 760

13 829 520

- 1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

415 OOO

341 711 OOO

415000

142 997 500

1286 500

7.

- 1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m'

70

29 941 240

70

29 941 240

8.
9.

470 OOO

156 439 500

- 1.1.c) Egyéb ön kormányzati feladatok támogatása

fő

120086

2 700

324 232 200

119 767

10.

- 1.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

f{j

10309

2 5SO

26 287 9SO

10 474

11.

- 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

Ft

62132 677

1,00

62132 677

71977 331

12.

- 1.1.f) Beszámítcís összege

1.1.ba) A zöldte-rulet gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

13.

- 1.2. Nem közm(ível összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

14.

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁlTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BES2ÁMITÁS UTÁN

15.
16.

-1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után

17

- 1.1.a) Önkormányzati hivatal múködésének támogatása - beszámítás után
1 1.ba) A zöldte rulet·gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után

18.

-1.1.bb) Kö1világ1tás fenntartásának támogatása beszámítás után

19

- 1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

20.
21.
22.

1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után

km

m3

7000

100

323 370 900

sso

26 708 700

2

1,00

700 OOO

s 848

100

44 438 700
fő

217,62

4 S80 OOO

43 738 700

217,69

71977 331

9 844 654
352 869 687

584 800

22 300

25 200

415 OOO

415 OOO

m'

70
470 OOO

fő

12 086

2 700

fő

10 309

2 S50

62132 677

1,00

7000

100

23.
24.

- 1.1.e) Üdülllhelyi feladatok támogatása - beszámítás után

Ft

- 1.2. Nem közmílvel összegyújtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

m3

25.

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

26.

- 11.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

-

-

115 200
43 853 900

-

5 450 OOO

ha

861300
420 7SO

584 800

km
km

-

2 354 247 S94

-

- 1.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

- 2019. évben 4 hónapra illetve 2020. évben

156 439 500

2 700

2 001377 907

- 1.1.c) Egyéb ön kormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

27
28.
29.
30.
31

470 OOO

43 738 ~o

. .- ·---·-

70
470 OOO

-

-

700 OOO

119 767

2 700

10474

2 5SO

71977 331

1,00

s 848

100

2 437 768 466

_e"
__ ...
584 800

115 200

2 461 262170

23493 704

2019. évben 8 hónapra illetve 2020. évben
11.1. {l) óvodapedagógusok bértámogalása

fő

342,4

2 914 333

997 867 733

341,3

2 914 3H

9'l4 6fil %7

11.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenul segítők bért.imogatása

fő

216,5

1 470 OOO

318 25S OOO

218,0

1 úOOOOO

348 800 OOO

30 545 OOO

fő

9,5

2 914 333

27 686 167

9,0

2 <)14 333

26 229000

1457167

- 11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját kölVetlenul segítők bértám.

~

2or, u,1

.U

- 11.1 (1) óvodapedagógusok bértárnogatása

fő

336,3

1457167

490 045 150

328,7

1 457 167

478 970 68~

11074467

33
34

-11 1 (2) óvodapedagógu sok nevelő munkáját közvetlenul segítők bértárnogatása

fő

217,S

735 OOO

159 862 500

218,0

800000

174400000

14 sn 500

fő

9,5

l 4S7 167

13 843 083

9,0

1 457 167

B 114'í<Xl

728 583

35.

- 11 .2. óvodaműködtetési támogatás

36.

- 2019 évben 8 hónapra illetve 2020. évben

fő

3 939

64 933

255 772 400

3 9111,0

127 702

2019. évben 4 hónapra illetve 2020. évben

fő

3 890

32 467

126 295 333

3 798,0

611933
·32 467

255 900 102

37

123 307 318

2 '188015

38.
39.

11 1 (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelö munkáját közvetlenül segítők bértám.

-

- 11 .4. Kiegészítll támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítllk minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

1 oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. é vi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

For intban!

1

e.

B.

A.

0.

egység

F.

Alapfokozatú vegzettse~li ped,1gógusok

·12

· Pedagógus 11. kateg. sorolt óvodapedag. koeg. lám. ako~ 2018. ian. 01 ·i iitsor. szerezték meg

fő

43.

Mpsterpedagógus kateg. sorolt óvodap1.>dag. k11.>g. tárn akik 2018. 1an. 01-og szerezték meg

fd

4•1

Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedap,. kieg. tam. akik 2018. ian. 011 átsor.s1pre1trk mpg

fő

PPdagógus 11. kategóriába sorolt ovocliipedag. k1Pg t~rn. dkok 2018. jan. 01· og szereztek meg

Eltérés
Mutató

Fajlagos összeg

fő

98

396 700

Támogatás

Mutató

'!8 87& hOO

s

1 447 300

4~

Mesterfokozalú végzPttsi>gü óvodapedap,ógusok
·Pedagógus 11. kategóriába sorolt óvodapedag. kirg .. tám. akol: 2018. ian. 01-og szerezték meg

fő

1

434 300

Mesterpedagógus ~ateg sorolt óvodapedar, k1Pf tám. aki~ 2018. ian. 01 ·og szerezték meg

fő

1

1 593 700

8'j

tii . A TELEPÜLÉSI ÖNKORMANYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTET~SI íELADATAINAK TÁMOGATÁSA

7 2lG SOO

l)~I)

7

100

1

1 S'l1 700

1

18,0

3400000

61 200000

l&,19

szá1111tott ls1

23.2

3 300000

76 560000

23,2

52

e Szociális éüeztetés

fö

99

SS 360

5 480640

H
S-1.

d,1 . Szollális 'egotl's ll;\11 sc>gltsétinvú1tas

fő

2

25000

db <;z„melyo gondozás- háli sei:1tsl>envu1t,1s

fő

457

55

f ldöskorúak nappali inté1111tl11yi ellátása

fő

174

56.

g. ícgyatékos személyek nappali 111tf>m1ény1 ellátása

fö

57
58.

g. (3) Foglalk.tám.reszesulő fogyat.nappalo 111té1111é11yl>en ellátottak száma
h. Psmhiátri ai betegek nappali inté1111Pny1 Pil,)tása

5q

1. Támogató szolgáltatás

60.
61
61

4~4

100

1 r.q3 700

1ll 1 H IUO

1

1

2 894 [,()()

1

4 ~/) lllO
1 <;<Jl 7!XI
<JROíi7 71q

1

1

61 2CXJ OOO

~

JOOOOO

76560000

<)<j

65 !60

6470640

CJQOOOO

50000

1

25000

25000

2o;ooo

330000

150 810000

457

nnooo

1'iO810 OOO

109000

lR%f1000

174

190000

HOGOOOO

4

500000

2000000

~

689000

2 Oú7 OOO

fi70Q9

fő

18

200000

3 úOOOOO

lR

4H400

7 441 200

i84l 200

fő

13

310000

4 CHO lKKl

13

3S<JOOO

4667000

4HOOO

hó

felad egység

·alaptámogatás

múkődeso

ho

felad.egyseg

• tel1esitrnénytámog.1tás

12

4 100000

7 324

1800

12

3 400000

68

150000

4 100000

~ {)()()

(){)()

14~M~<JO

12

'1000000

7 324

2 500

3 400000

1.<

2 OOO llOO

2000000

1400000

10 200 OOO

7fi

l'JfiOOO

14 8% OOO

4 f,lJ5 OOO

114 fi82 fi25

28 IG7

1~1R3

2lKl

18 110ll(l(J

1100~0

512Gr~

n. óvodai és iskolai szonlhs segítő tevekenység t.imogatása

114 710 7<J2

-111.3. Bölcsöde, mini bölcsőde támogatása
3 ab (1) A fonanszirozas szempont1ából ehrn1ert dolgozók bértámogatása felsöfoku végzettségű

6R.
69

k1sgyermeknevelök, szaktanács;idók

70.

3.ac (2) A

fon anszirozás szempontjából elismert dolgozók bf>rtámogatása

e

fő

28

4419000

123 732 OOO

37

44J'l000

163 'i03 OOO

l'l 771 OOO

fii

112,8

2 993 OOO

.H7610400

103,l

2 9'H000

30R 'i78 l00

zq 032 100

bólcsődeo da1kák,

középfoku végzettségű kisgyNmehievPlók, sz~ktanácsadók

71

81

s 157 100

• rszoch1átria1 betegek részére nyuitott

66.

78

l 4•17 1lKl

no. Közösségi alapellátás

6·1
65.

80.

1

3 780000

működési

·alaptámogatás
- telwsitmé nytamogatás

61

77

2020/2019.

111 2. f1?ves szocoálos é• gyermPkJóll'lo feladatok támogatás;
szamotott ls1

74

B /14'j00

1 895 3814B

b. (s;1lad l's gye1 n•ek1ólét1 kcnpm"

75.
76.

!% 700

1797 313 734

.i. Család <•s gyerrtoek,ólé>ti szol1ia1,n

7~

Tamogatás
ösSlege

51.

72

Fajlagos összeg

1

46.
47
48
49
50

67.

1

2020.évben

összege

·10
·11.

lf.

G

2019.évben

Mennyiségi

Megnevezés

E.

3 b Bölcsődei uzemelteté'I támogat,i~

• 111.4 .ac A számitott 111tézmi'11yvezető1 és a seg1tö1 munkatárs létszámhoz kapcs bértámogatás

78 8Gfi OOO
fő

29

2 848000

h lnté1meny-uzemelteté ,, tiimog,1tás

82 <;1 12 OOO

27

~ 8'i8 040

IS 454 OOO

71 'i6 .3 OOO

1303000

104 167 080

21 '>75080

38848000

H i'MOOO

Ili.S. Gyermeketkeztetés támogatása
111.S.aal A fona n szirozás szempont1aból elismert dolgozók bf>rtárnogatása

fő

186,90

1900000

111 S.ab) Gyermekétkeztetés uzemelt!'l!'>si t.\111011~tása
111 S b) Rászoruló gyermekek s1l111idPi étkeztl'tésc'nek támogatása

178,15

2 200000

~22 lf>G 802
fő

28S

47 340

IV. A TELEPÜLÉS 1 ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
IV l.b. Megyeszékhely megyei JOCll vJrosok kö11nüvrlőd<'s1 t<ionogatása

3SS 110 OOO
13 491 900

285

'l'J(l()(J

225 205 444
fö

120086
2 o ldal

454

54 r,J<J ll44

119 767

4'i'l

391 9l0000

%820000

-110 31l>608

11 850 \CJ4

11286000

2 205 'llJO

ns 659 453

1)<;4009

!íiJ<J/30~3

IJ'i4009

.

'

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2 melléklet

rorintbanl

A.

1.

82

e. Mrgy1>1 h atókorti városi konyvt<lr k1stelppulés1 konyvt;\n és kozműv. célu

lakosságszám között1 telepulés

tPlepulés

3'l

1 ~01 - 5.500 fő lakosságszám kö10lll tplppulés

trlrpulés

71

l..~00 fő

TAMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

87.

V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési köteleze ttség

88.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TAMOGATASAI

89

1. Múködési célú támogatások
• 12 Szoriálls ágazati összevont pótlek és egészségugyi kiegészítő pótlH

92

-13. Telepulés1 onkormányzatok kulturális feladotamak kiegé.szitő t ámogatása

93

·a. Megy!'i hatókörú városi múzeumok feladatainak támogatása

2020.évben
Támogatás
összege

Mutató

Fajlagos összeg

Eltérés
Tamogatás

2020/2019

összege

110 68(1•WO

81
1'l

668 300

<,R 14l lllO

1OGO760

58 142 100
41 3ú'l h40

1 060 /(,0

41 %'l r,411

1002460

71 174 íif>O

71

l 002 4(,()

71 1"14 (,(;()

4 504 726 344

4 582 887 876

78 161 5'J7

169 549 251

169 549 251

~

.

Jósa András Múzeum

b. Megyei hatókörű városi

140800 OOO

l •1 ~ 'lGll OOO

Móricz Zsigmond MPgyei és Városi Könyvt<ír

lOI ()()(!()()()

201 000000

-

-

11&0000

könyvtára~ feladatainak támogatása

°'
(..N

e. Srn1hazmlivrszeti s1ervezf'tC'k támogatása '
· Mónc1 Zsigmond S7inh,iz
tilrnogat~s

99.

muvészeti

100.

létesítmPny·gazd,\lkodási rélú mlíködf>s1 támogatás

103

I.

H.

11 A koltségvetés1 11>rveknél loglalk. 2019. évi áthuzódó és 2020.évi kompem:inóia

91

102

G.

170 686 400

86.

101

F.

k1egérntő támogati\sa

668 300

85.

96.

Fajlagos összeg

!17

1001

97
98

Mutató

tel!'pulés

84

94

egység

az alatti l!'lepulés

1.000 fő lakosságszámú vagy

95.

E.

2019.évben

osc;1esen

83

Q(),

D.

Mennyiségi

Megnevezés

IV 1

e.

B.

210 400 OOO
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S melléklet

fllyiregyhaza Megy•' Jogu Varos Önkormanyuta 2020. evi költ>e,r.tetesenek beveteh e; kladasl comrendje

...

6K
Forintban!

1.

2

A.

B

Com

AJ-c1m

szam

szam

1

e.

1

D.

Elo

Kiemelt

1ranyzat1

el6orany·

f.

E
Cim nev

1
1

4

1

5

1
4

AlcJm nev

csoportnev

Kiemelt el6ir anyzat neve

Eceszsegugyo Alapellatasl lgazgatósag
Műkodeso celu támogatasok állaMhaztartasoe belulr01
'.1ükodés1 bevetel
l='1nans.::1rozas1 bevetel

8
M-.k_des1

1

H

Elóiranyzato

csap szam z1at1 szam

3

6

G.

1

Szernéty1 Juttat.Js:oi...

8

2

Munkaadókat terhelö iarulei<o•

9

3

;>olo;: kiadasok

2
6

11

Bevetel
732 108127

Kiad.is
749 367 433

622 802 655
28 836 OOO
80 469 472

koa~as

7

10

1

J.
2020. ev1 e<edetl elöoranvzat

1

446814110
85 201289
212 352 034

Felhal,..ozaso k •das
Beruha:a;1 k1ada>ok

5000000

12
13

Eszterlanc ~szaki óvoda összesen

2

14.

1

IS.

l

Működesi

4

137 626 012
bevetel

3 449 153 118

137 626 012

Múkodéso koada;
2 205 495 414

16.

l

Szemeiy1 Juttatasok

17

2

Munkaadókat terhe16 Járulekok

436 751981

18.

3

Ooloeo koadasok

795 578 663

!9.

2

20.

felhalmozaso k1adas
Seruha~a.;1

6

l
1

22
23
24

1

25.

2

26.

633 287 441
126 317 057

Dologi k1ada1ok

229 059 412

Beruház:as1 k1adasok

6

29

2

l

30
31

3b 508 614

Felhalmoraso k1adas

2

28

993 520 910

MukodeSI k1adas
S:emely11unata1ok
Munkaadókat terhel6 Járulékol

3

27

36 SOS 614

Műkode> ' bevetel

4

11 321 OOO

k1adasok

Eszterlanc ~szaki óvoda

l

21

4

1

Gyermekek Haza Déli óvoda
Mükodes1 bevetel
Műkodeso k1adas

4 857 OOO
33 819 256

907 471061

33 819 256

32

1

Személyi JUttatasok

595 774189

33

2

Munkaadokat terhel6 iarulókok

116 333 147

34

3

Dologi koadasok

193 646 725

35

Felhalmo.:a u k1adas

2

36

1

39
40
41
42.

Műkode.>;

4
Műkodeso

1

Személyi Juttataso~

566 534 228

Munkaado~at terhelll 1arul~kok

112 521666

Dologi k1adasok

Hl 249 042

6

Felhalmoza>i k1adas
Beruházas1 k1adasok

1

47
48

1

Múkodes1 be1etel

4
1

Szemelyi iunatasok

2

Munkaadokat ttrhel6 Jarulékok

50

3

Dologi koadasok

53

KöZ1ntézményeket

3
1

55

1

4

Működtető

Központ

1 518 OOO

Mükode> be11etel

1357 307 141

545 303 839

MUkodeu k•adds
1

Szemelyi JUttatasok

2

Munkaadókat torhelll Járu•é1<ok

58

3

Doloe" koadasok

2

60

81580111

lJl 623 484

545 303 839

56
57

59

409 899 616

8eruhazas1 k1aduok

6

54

25 900 072

FelhalmOld:ii k1adas

2

52

634 621211

MUkodes1 k1adas

49
51

3 235 OOO
25 900 072

Búzuzem Nyusati óvoda

4

46

41398070

k1adas

2
2

44
45

bevetel

913 539 936

1
3

43.

41398 070

Tündérkert Keleti óvoda

3

1717000

Beruha::a;1 k1adasok

6

37
38

204 369 883
38 174 974
1108 262 284

Felhalmozá" k1adas
6

6 500000

Beruhaza;o koadasok

61
62
63

4
1

64
65

4
8

l

Mória Zs11mond Mesvel és Városi Könyvtar
MükodeSI bevetel
Finansz1rozasr be1Jétel
Mükodes• k1adas
Szemeiy1 JUttatasok

66

1

67

2

Munkaadokat terhelll Járule<ok

68

3

Doloe• k1adasok

69
70

45 539 085

528171593

17 000000
28 539 085
213 410 761
41426170
131 184 662

Felnalmoaso k1adas

2
6

Beruhazasi k11dasok

1 oldai'

142 150 OOO

S. melleklet

Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Önkorm•nyiata 2020 evi koltsegveté•enek beveteli és kiilda>i umrend1e

69
Forintb1nl

A.
1

71
72

C1m

St.im

1 B.

e.

0.

Kiemelt
Elö·
Al-c1m
iranytati előlrany ·
szóm
csop szam zat1 szam

s
1

s

n
74
75

1
1

,,
1r,

l
3

Cím név

G.

AIClm név

Elóir•nvzato
csoportnev

Kiemelt előiranyzat neve

Vad Mihály Kulturális Központ
Mukodes bl!Vetel
F1narsz1rozas1bevetel
Mükode;. k adas
Szemelyi 1c>utasok
Munkaadoka! terhelő 1arulekok

6

H

H.

F.

~el ha1moza.;1

2

78

80

4

E.

1

1

Múkodésa celu tamogatuok all•f'lhaltartason belulról

82
83
84

1
1

4

Mukodesa bevétel
Mukodesa célu atvett penzeszkozok

E5

1

1

80
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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

2

131
132
133
134

6
1

138
139
140.

Mükodesi bl!Vete'
F1nann1rozau be"1e<:.el

8
1
1
2
3
2
6
8
1
1

4

2
6
9
4
1
2
3
4

2
6
10
1

1
8

1
1
2

3000000

3 000000

uoooooo
117142 ~73
20873869
119 047 640

232 487 976
180000000
52 487976

10 107 488
545446 646

299 287 944
56 746 970
171836 350

Dolo111 k1adasok
Felhalmozasi kiadas
Beruhazasi k1adasok

Személyi 1uttatasok
Munkaadokat terhelő jarulekok
Dologi kiad.sok
FelhalmozaS1 k1adas
BeruhazaSJ k1adasok
Nyiregyházi Gyermekjóleti Alapellatasi Intézmény
Mukodósi bevetel
MUkodes1 k1adas
Szemelyi iuttatasok
Munkaadókat terhelő iaruleko"-

143 858483
1H858483

17 575 382
998 968 540

6

1
3
4
8

1

Nyiregyhazi Csalad-es Gyermek1óleti Központ
Műkode<1 célu tamogata1ok allamháztartason belulr61

F1nansz1rozasi bevete'

148 386136
6 049 625
142 3~D 511

651754835

Dologi k1adasok

113 820 621

Műkodósi célú tamogatasok alfamhaztartason belulr61

Kozhatalmo bevetelek
Műkodes1

bevetelek

F1nansz1rozas1 be"etel
Mükodes1 k1ada1
SzemelY11unataso~

8

6 985 OOO

Felhalmozas1 k1add.i
Beruhazás1k1adasok

Munkaadokat terhelő iaruleko~:
Dolot11 k1adaso~

6

784 008 371
152 506 710
19.; 652 007
500000

449 074 OOO
83 860 214

1

3

5 18' OOO
1138 652 088

Múkodesi k1adas
Szemóly1 iunatasok
Munkaadókat terhelő 1arulekok

2
2

15 813 865
15813865

Felhalmo:.as1 kiadas
Beruhaza51 k1adasok

Polgarmesterl Hivatal

11

681 074 216
130 072 801
182 741 523

Dologi kla1asok
Ellatottak penzbe!11uttata">a~

3
2

1
1
1

267 171470

Mükodes~ k1adas

1
2
3

1
1

376 592 804

58 389 200

Múkodés1 kiadas
Személy• 1uttatasok
Munkaadókat terhelő iarulékok

Nyiregyhazi Szocialis Gondoz•si Kozpont
Mükodes1 be11etel

Kiadás

5 000000

Dologi k1ada1ok

4

J.
előiranvzat

162 985 685
31959473
176 647 6-15

Felhalmo:asi loadas
BeruházaSt k1ada1ok

Josa Andras Múzeum

1

135
136
137

Fmansmozlisa bevétel
Mukodes. k;adu
Szemelyi 1unatasok
Munkaadokat terheló iarulékok

3

l

124
125
126
127
128
129
130

6

82 000000
79000000
3 000000

96 389 200

81

8

Bevetel

Dolo111k.~~asok
k1ada s
Beruhaza s1 k1adasok

Nyiregyh.n1 Cantemus Korus

6

1
2020. ev1 eredeti

Felhalmozasa kiadas
Beruhazása k1adasok
E&veb felhalmozasa célu kiadások

2. old11

5 000000
112101588
54 065 324

2 576 475 042

9 000000
30 749 946
18 286 318
1537260002
297 125 971
670 433 589
62 655 480
9 000000

S melléklet

Nyiregyhau Mecve• Jocú V• ros Önkormanyzata 2020. evi köl tsegvetesenek beveteli e< 1k1ada1i cimrend1e

0
A.

l
l~l

1 B

Clm

Al·tim

szam

szam

Elö
iranyzatl

elc5irany·

Cím név

Alcim nev

Kiemelt

Elő1ranytati1

csoportne11

kiemelt elöiranyzat neve

>.lúkodes. celu tamogataso• ailam~aztartason be1ulró1

1
3

Kozhatall'"1 bevetelek

4

>.lukodeso bevetelek

6
8

F·nanszirozas1 bevetel

Mukodes. celu •tvett peozeszkozok

l

58 727 464 785

1

Onkormányzatok mükodesi támogatásai
Múköd~•• c~!Ji rámogotosok AH·n ~/ül

2

Felhalmoza;, celu tamo;;atasok allamhaztartason belulr61

2
3
4

Kozliatalm1b.-éteiek
MG•odes1 bevetelek
Felhalmozaso bevetelek

s

Műkodes1

6
7
8

celU atvett pef'zeszkozok

Felhalmoza11 celú atvett pfonzeszkbzok
Finansz1rozas1 bevetel

s 061 137 876
l J4S 280 708
5 843 255 725
13 257 195 496
1369 .178 590
453 168 445
287 611975
l 715 950 OOO
29 591385970

MükOdes1 k1adcH
1
2
3

Szomelv• iuttatasol,

4

Ellatottak penzbel1 iuttat•>a•

s

E&veb mükodési celu koadasok

8

F1nansz1rozás1 k1adaiok

372 509 946
76 678 863
8 926 364 346
344 400 OOO
3 967 587 214
8 4óó 981 515

Munkaadókat terhelő iarulekok
0010111 koadasok

FeJhalmoza il k1adu
Felúiotaso k1adasok
E11yeb felhalmozasi celu k1adasok

Mindt>sszesen

1

22 816 826 393
2 981209 596
427 460 513

Beruha1iso kiadasol

6
7
8

l

48 380 018 386

Múkodes1 célu tamogatások allamh„tartáson belulró1
ebből;

176

277 380 350
9 000000

Beruha.ras1 k1adaso~
E;:yéb felhah'lozasi célu k1adasok

Önkorm•nvzat1 feladatok

1

7 100 922 919
1374 700422
3 876 557 019
500000

Ellátottak penzbeh JUttata •••

6
B

168
169
170
171
172
173
174
175

2 291614 311
685 917 604
9000000
! B6 577 345
3 oocooo
357 119 362

Felhalmozas1 k1ada1

2

2
l
l
2
1
2

Kiad~s

12639 060 710

Szemel'; 1utta!asok
>.lunkaa~okat torhelo iari.lekok
:>olog1 k1adasok

1
2
3
4

1

Bevetel

Mukodes• k1adas

1

13

Fonntb1ol
).
1.
2020 evl eredeti eló11anytat

H

lnté.zmények összesen

1.16
141
118
119
150
151.
152.
153
15.1
155
156

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

E.

G.

CSOP - szam zatl sz•m

l
1
1
l

145

158
159
löO.
161
162
163
164
165
166
167

0.

12

142
143.
14.1.

157

e.

F.

Mükodés1 celu tamogatások allamha,tartaiOn belulr6l
ebb61:

- Onkormónyzatok mÚl(ódesi támogatasa
- Mükod~s i c~lú tomogarasolc AH·n ~ILl l

2
1
1

2
3
4

Felhalmozasi celú tamoaatasot államhaztartason belulröi

2
l
2

s

Felhalmoza" bevetelek.

6
7
8

Mükodesi celú atvett pénzes:kozok

Kozhatalm1 bevetelek
MukodéSJ bevetelek

Felhalmozasi ceiú atven pénzuzkozok

Finansz1roza>1 bevetel

61
6
5
l

019 079 096
895 336 188
061137 876
834 198 312
s 843 255 725
13 266 195 496
2 606 055 935
4531684.15
290 611975
l 715 950 OOO
29 948 505 332

61 019 079 096

Müködesi k1adas

1
l
2
3
4
5
8

Személyi 1uttatasok
Munkaadokat terhelő 1arulekol
Oo1og1 k1adasok
Ellatottak penzbel1 iuttata ;a·
E11veb mükode;i celu kiadasok

F1nansz1rozas1 kiadasok

7 473 432 865
1451 379 285
12 802 921365
3.1.1900000
3 9,;7 587 214
8 466 981 515

felhalmoza;1 k•ada;

2
6
7
8

Beruhazu1

k1adaso~

Felu11t•S1 kiadasok
Egyeb felha1mozaso célu k1adaso>

3 oldtl

23 094 206 74 3
2 981 209 596
436 460 513

Nyíregyháza Megyei Jogú Varos

l.

Önkormányza\a.teliiidrtasába~üködő

intézmények 2020. évi letszamadatai

e.

o.

A.

B
Enged.

Letszam

Megnevezés

létszam

valtozas

2019. )(11.31 .

1. 01.

Enged. létnam

6. melléklet

F.

E
Létsza mva ltoza s

2020.1. 01.

Enged. letszam

2020. XII. 31 .
111.01

93,0

93.0

93.0

~ i~erlanc ~szaki óvoda

173.0

173.0

173.0

Gvermekek Haza Oé11 Ovoda

156.5

156.S

156,S

163,0

163 n

163.0

111,0

111,

111.0

2.

Egeszsegugyi Alapellata>l lgazgatósag

4

5

Tunderkert Keleti óvoda

6

Buza>Zem Nyugati óvoda

7

Eszterlanc Északi Ovoda összesen

603,5

603,5

603,5

8

Nyiregyházi Ca ntemus Kórus

25,0

25,0

25,0

9

Kozintézményeket Műkodtető Központ

56.0

10. Mörocz Zsigmond Megyei es Varosi Könyvtár
11

Vaci Mihaly Kulturalis Központ

12. Josa András Múzeum
13

Nyiregyhazo Szoc1alis Go ndozasi Központ

54,0

54,0

59.0

59,0

59,0

49,0

49,0

49.0

2,0

61.0

61.0

61,0

196.5

196,5

196,5

14

Nyiregyhazo Csalad- es Gyermekjóleti Központ

100,0

100,0

100,0

15

Nyoregyházi Gyermekjóleti Alapellátasi lntezmény

246,0

246,0

246,0

16

Polgarmesteri Hivatal
EFOP Palyazat 'Női lnformacios es Szolgáltato Kozpont letrehozasa
17 Nyiregyhazar

276,

276.0

2,0

2,0

18. Polgarmesteri Hivatal osszesen

278,0

278,0

6,0

6,0

19.

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

1 773,0

20 M1ndosszesen

2,0

Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Onkormanyzata kozfoglalkoztatottainak

2020 evi tervezett eves létszám
1

előirányzata

Megnevezés

Tervezett éves átlag létszam
(fö)

A Nyiregyhá11 Va" •uzemeltető es Vagyonkezelő Nonprofit Kit által

2. foglalkoztatott kozfoglalkoztatásban
létszama

résztvevők varható eves atlagos

720,00

1 771,0

8.

268,0

8,0

270,0

2,0

6,0
8,0

1 763,0

N';'„tg';'hala Mecyei Jo1u va,os önkormányzata 2020. ht kol1st1vete~b•n "'"'elttt varosfe1tent •si ftl;td;nokhoz kapc~olódó bevételek"' kiolld.,~k
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10. melléklt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

Forintban•
A.
Előirányzat

megnevezése

e.

e
Összes költsége

1.
2.

Nyíregyháza Nyímőlős kerékpárút (l'°l\OP p ályázat)

3

Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (fAOP 3.1.3. pályázat
onerö) •

Terv evet

E.

D.

KIADAS

megelőző

kiadás

F.

2020.

2021.

2022.és tovabbi évek

2G2 892 013

258 (j65 513

l 575 500

1 32<; 500

1 l25 500

467 985

67 985

100000

100000

200000

571 500

25 000000

10000000

15 OOO OOO

10000000

IOUOOtl()()

36425 500

21525 500

Nyíregyháza Város zöldterulet feJlesztesi l\kciótervek l.utem városi hősziget
4.

képződés visszaszorítása, tervezés, k1v1telezés •

5

Ttlronformatokao rendszer koalakitás;i, ti11>111eltl'lése •

35 571 500

35 OOO OOO

D1g1tális Magyarország Nyíregyházi Alpror,r.im-D1g1tális Nyíregyháza Smart City

-

6.

Okos Város csomag

7.

Fejlesztési tábla 7. melléklet (3.,4.,16.,46.,52. sorai)

8.

Barnamezős

9.

Zöld város kialakitása (TOP 6.3.2·15)

teruletek rehabilitációja (TOP 6.3.1·15)

10. fgészségugyo Alapellátás reilesztése Nylr('gyházán 11 utem (TOP 6.6.1·16)

-11.

renntartható városi közlekedésfejlesztés Ny1regyházán (TOP-6.4 .1-15)

12. Gazdaságösztönző közlekedésfeilesztés Nyoregyházán (TOP 6.1.5-15)

40 457 143

30 477 143

9980000

333 931498

258 733 498

27 227 OOO

1713449 154

1710758 065

2 691 089

1 602 861 80'

1364 911995

237 9119 810

432 800 OOO

295112176

403 257 !124

2 147 <l()l 530

2 135 657 765

1 323 302 142

1320677 306

12 243

76~

- -

2 624 836

00

rv

Gazdaságfejlesztést és munkaerő 111ob11itás ösztönzését szolr,áló
közlekedésfeilesztés Nyíregyháza délkeleti tis délnyugati területem (TOP 6.1.5 15

13. NY1 ·2016 00002)

2 518 554 404

2 516 281400

2 273 004

1131 321 242

309 014 057

822 307 185

711 553 764

709 514 652

2 039 11 2

996 726 058

839 289 478

157 436 580

73 658 418

73 541 578

116 840

317 778 354

316106 355

1 671 9')<)

399 507 630

~24

597 753

74 909 877

644 638 373

629 047 413

1';590%0

.37 767 264

34 967 501

Korányi rngyes u feluJitása,Korány1 Frigyes u .- Csaló köz csomópontban
14. körforgalom k1épitése és Szarvas u. ft>lúJit;ha {TOP-6.15· 16·NY1 2017-00003)
15

Családbarát munk:íba állást segi t ő intézmények fejlesztése (TOP 6.2.1 ·15)
Családbarát munki\ba állást segitö 1nté1mi:lnyek kor szerúsltése Nyíregyháza MJV

16. Önkorm ányzatánál (TOP 6.2.1 16 NY1·2017 00003) 11.utem
17

Kórh ázi ÚJ óvoda (TOP-6.21·16-NY1·201Hl0002)

·-

Onkormányzat1 épuletek energet1ka1 korszerlís1tése Nyíregyh;lza MJV
18

önkormányzatánál {TOP 6.5.1-16-NY1·2017-00003) 11.lJtem

-

Onkormányzat1 épuletek Pnergetokai korszerlísi tése Nyíregyháza MJV
19

Önkormányzatánál (TOP 6.5.1-16·NY1 2017 00002) llllotern
Onkormányzato épuletek energet1ka1 korszerlísitése Nyíregyh.üa MJV

20. Önlo.ormányzatánál (TOP 65.1-16-NYl-2017 00004) IV.litem
21

Közösen Polyakbokor!'>rt (TOP 6.9.1 l S)

1. oldal

2799

76~

·-

Ny1regyháza Megyei Jogu V;:ira Önkormanyzata tt„1 :J éves kihatassal járó feladatai

A.
El őirányzat

megnevezése

e.

e.

-erv évet

Ös• zes költsége

22. Nyíregyházi íoglalkoztatási Paktum (TOP 6 8 215 )

0.

E.

F.

KIADAS

megelőző

kiadás

1.

10. mellékle

2020.

2021

2022 és tov.í bbi évek

-----

405 159 58l

213 249 492

110 983 074

631820858

GJO 338 682

21482176

1. 751 OOO OOO

141 002 561

1GO'l997 439

133 %7 549

121 257 87'i

85 575 !KJU

600000000

40 426 387

557 278 190

2 2%423

54 970 562

51 845 313

3 125 249

28. l l•thrcvolut1011

16 203 55'>

2 782 401

13 421154

29. INTlRRCG EUROPE 13f.THH

55 888 640

4 GIB 650

22 203 271

19 986 079

'I 080 b40

R O'iG 110 c;r;r;

4 933 222 084

997 228 029

1 835 808 !ilKJ

..!8!J 8~ 1 'l42

79 750000

55 397 680

24 352 320

80927017

Nyiregyhi\za Borbánya és Malomkert tsapadPkvíz elvezetési hálóz<1t fejlesztése
23. (TOP 6.3.3 15)

24

Szoc1.ílis városrehalJihtjc16 Ny1regyház.i Slegregált teruletPin (TOP·G.7.1-16)

25

(TOP 6 !J 1 16.) "Kozösen

Tarsadaln11 egyuttnniködés erösitését szolg.íló helyi sz111tll komplex programo~

a k1utért" projekt

340 800 424

' -•

--

Ga1daságfe1lesztés és közlekedés Tiszavasv,íri út- Derkovits utca csomópontiának
26. fejlesztése (TOP 615 ·16- 2017 00001)

27

CITYWALK projekt

-

-----

Nyiregyháia Megyei Jogú Város közössér,1 kö1lekedésének fejlesztése érdekében

·-

47 dl> ÚJ ;iutóbusz beszerzése és tóltö<lllomás létesítése (IKOP 3.2 0·15·2016·
30

00013)
Kulturális és közosség1 tPrek mfrastruktui,ilis fejlesztése és helyi
~.özösségfeilesztés a Nyiregyház1 Helyi Közösst'g1 re1les1tési Stratégiájához

31

bpcsolódva (CLLD) (TOP 7.1.116·2016 00067)

o:>
0-.1

renntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Müvelődés1 Otthon rev1talizác1ója
32

által (TOP·6.l 4 16 2017 00005)

954717478

bO 835 905

89.l 881 57.:l

Gazdas,igfejlesztést és munkaerö rnob1htJs osztönzését szolgaló
33

közlekedésfejlesztés Nyiregyháza 6 pontján (TOP 6.1.5-16-2017·00002)

999500000

488 597 287

')10902 713

34

MTMI rlményközpont Nyíregyháza (EFOP 3.3.6 17·2017 OOIG)

269 745 2">9

239 654 638

i0090 621

35. Sóstói Müzeumfalu ít>Jlesztése (TOP 6. 1.4 16·2017 00002)

910 416 476

872 103 886

38 312 590

36. lndiaház és MadJrröpde létesítése a Nyíreeyhá11 Állatparkban (TOP·6.l.4 l 6)

835 346 088

GO 196 973

775 14!J 11'>

l 036000000

203 785 081

832 214 919

37

Környe1etvédelmi lnftastruktura íe1les1tések Nyíregyházán (TOP·6.3.3 ·16)
Nylregyháza Sóstógyógyfu rdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP

38

7.1 9 ·17 2018 00005)

1 011529317

15 985 149

'l9S 544 168

39

Modern Városok· Allatpark feilesztese Jégkorszak

3 623 543 322

163 140 124

3 4GO 403 198

2

olct~I

-- -

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

A.
Elöirányzat megnevezése

összes költsége

1.
40. Modern Vi\rosok-lltlét 1ka1Sport kö1pont kia laki t Js~

7 535115 257

41

3 OOO 4'l5 300

Sóstói Múzeumfalu FejlesztésP MPSPkert

u.

c.

e.

10. m ellékle

Terv évet megell!zö
kiadás

E.

F.

KIAOAS
2020.

2022.és további éve k

2021.

679 067 824

6 J(,4 (i82 455

6911(,4 <J78

B~

216

1 033 36Q 484

1Q377<J2 600

1 339 510 389

J 335 362 389

4 148 OOO

Ci85 690 5Ci4

61670904

Ci24 0\9(if,()

821 887 500

55 SCiQ 962

7f,h Hl 538

1 007 110 375

4122ű433

%">883'M2

1 919480812

1 882 423 400

10 709175

656 0')4

10 053 081

28 478 234

23 69Ci 156

4 782 078

2Q

- - --

Nyit('gyházi Szabadtéri S1i11pad re~.011strukc1óp és a "K1srrdök" tPruleténd
42

f un kc1011alts bövitese (TOP·6.3.2 16 2017·000<Jl )

1-

43

Csomópont és kerékpárut f PJlesztés Nyíregyhá1a (TOP Ci.4.1 16 NYl 2017 00001)

-

--

-

---

Csomópont és kPrékpán1t fejles1 tés Nyíregyháza 11.ü tem (TOP·6.4 .1-16·NYl· 2017
44

00002)

45. TerulE'lt Infrastruktur ális fe1lesztések
Terulet1lnfrastruk tur álts fe1leszt ések-ú t , járda, kerékpárú t feilesztés Nyíregyháza
46. ter ulPtén
4

Határon Átnyúló Zöld Közlekedést Hálózat (CGTN)

u

057 412

2db új elektrom os gépJár mu beszerzése Ny1regy háza MPgyei Jogú Város

48 Önkormányza ta r észére
Nök a családban és a munkahelyen Nö1 lnforrn,ic1ós és Szolgáltató Kozpont
49

létreh ozása Ny1regyh ázán (ffOP 1.2.9· 7 201700047)

123 061 OOO

5074 ~

115

72 317 285

co

Fejlesztési táblában szereplő Eu s palyázatok es Modern Városok összege (5850. 59.,61 66.,68-73., 75-90„92-95.,97 99„101.,102„104.,106.,107 .,112.soral)

52 155 860 861

24 764 807 429

22 438 371 253

4 653 749 597

298 932 582

51. Mindösszesen

52 489 792 359

25 023 540 927

22 465 598 253

4690175 097

320 458 08.Z

• Tartalmau a a 2013„~v elóir, nyzatalt 1

3. oldal

.;::..

85

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszáma i

Forintban!

A.
Sor·
szám

Megnevezés

e.

8.

2020. évi előirányzat 2021. évi

o.

előirányzat

E.

2022. évi előirányzat 2023 . évi előirányzat

1. 8 E V É T E l E K

1.

önkormányzatok mükodés1 támogatasa

5 061137 876

5 465 855 255

5 520 513 807

2.

Mükodes: celu tarnogatas Ah·n belulröl

1834 198 312

1200000000

1200000000

5 575 718 945
1200000000

3.

Felhalmozási celu tamogatás Áh·n belulröl

5 843 255 725

3 800 000000

3 000000000

3 000000 OOO

13 266 195 49&

13 172 OOO OOO

13 223 OOO OOO

13 285 OOO OOO

2 606 055 935

2 736 358 732

2 873176 668

3 016 835 502

4.

Kozhatalm1 bevételek

5.

Mükodés1 bevételek

6.

Felhalmozas1 bevételek

453 168 445

125 000000

135 OOO OOO

145 OOO OOO

7.

Mükodes1célú átvett penzeszkozok Ah·n k1vulröl

290 611975

200000000

200000 OOO

200000000

1 715 '150 OOO

50000000

50000000

50000000

31 070 573 764

26 749 213 987

26 201 690 475

26 472 554 447

3 000000000

3 000000000

3 000000000

3 000000000

Belfold1 értékpapírok bevetele

13 500 OOO OOO

2 000000000

1000000000

1000000 OOO

12
13

Államházta ·:ason beluh megelolegezesek

183 315 515
13 265 189 817

185 000000

185 000000

185 000000

Maradva ny igénybevétele

3 500 000000

"900000000

2 500000000

14.

Finanszírozási bevételek összesen

29 948 505 332

8 685 OOO OOO

7 085 OOO OOO

6 685 OOO OOO

15.

Bevételek összesen

61 019 079 096

35 434 213 987

33 286 690 4 75

33 157 554 447

7 930 866 743

8.

Felhalmozas1 e. 1u atve ·t penz1 szkozok Ah·n k1vulröl

9.

Költségvetési bevételek összesen

10

Hitelek bevétele

11.

II. K 1AOÁS0 K

16

Müködési kiadások

17.

Személyi Juttatások

7 473 432 865

7 622 901 523

7 775 359 552

18.

Munkaadókat terhelő 1arulékok és szocial1s h.j. adó

1451 379 285

1480 406 870

1510015 008

1540 215 308

19.

Dologi kiadása~

12 802 921365

9 723 427 509

9 274 716 583

9 113 680 929

20

Ellatottak pénzbeli juttatásai

344 900000

350 000000

360000000

370000000

21.

Egyéb mükodési célu kiadasok

22.

Mükodési e. pénzeszkozatadás Áh·n belulre

22 500000

25 000000

26000000

27000 OOO

23.

Mükodési e. pénzeszkozátadás Áh-n kívulre

3 193 068 057

2 800000000

2 500000000

2 500000 OOO

24

Mük.célú visszatér.támg. Kolcs.nyúitása AH-n kívulre

252 OOO OOO

140000000

140 OOO OOO

140 OOO OOO

25.

Elvonasok és befizetése~

169 549 251

26.

Altalános tartalék

120000000

100 000000

100000 OOO

100000000

27

Céltartalék

210 469 906

300000000

300000000

200000000

28

Felhalmozási kiadások

21 747 444 383

6400000000

6000000000

6000000000

.

.

.

.

-

29

Beruházások

30

Pályázatok tartaléka

1346 762 360

31.

Felú11tás1 kiadások

2 981 209 596

888100000

728100000

720000000

32.

Felhalm.c. penzeszkozatadas Ah-n k1vulre

424 960 513

100000000

100000000

100 000000

33

Felhalmozás; célú kolcsonok nyu1tása Ah n k1vulre

11500000

12 000000

12 500 OOO

13 OOO OOO

34.

Költségvetési kiadások osszesen

52 552 097 581

29 941 835 902

28 826 691143

28 754 762 980

283 666 OOO

307 378 085

-

.

35

Hosszu lejaratú hitel torlesztese

274 999 332

217 791467

36.

Rov1d lejáratu hitel torlesztése

3 000000000

3 000000000

3 000000000

3 OOO 000000

5 000000000

2 000000000

1000000 OOO

1 OOO OOO OOO

183 315 515

185 000000

185 000000

185 OOO OOO

8 466 981515

5 492 378 085

4 459 999 332

4 402 791467

61 019 079 096

35 434 213 987

33 286 690 4 75

33 157 554 447

2 625 OOO 668

2 282 208 533

2 625 OOO 668

2 282 208 533

37.

Belfoldi értékpapirol. kiadása

38

Allamhaztartá;on beluh megelölegezések

39.

Finanszírozási kiadások összesen

40.

Kiadások összesen

41.
42.

Költségvetési hiány/ többlet

. 21 481 523 817

43.

Finanszírozási hiány/többlet

21 481 523 817

.

3 192 621915
3 192 621915

.

12. melléklet

86

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. évi tervezett támogatása

Forintban!

A.
Megnevezés

1.

2.

B.
Működési

célú

támogatás

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

3.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

4.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

5.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

6.
7.
8.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO
1500 OOO
1500 OOO
1500 OOO

9.

Összesen

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

10 500 OOO

87
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14. mell~klet

Nyiregyhaza Megyei Jogu Város Önkormanyzata 2020. evi kozncvclési cclfcladatainak előirányzata

rorintbanl
-

1.

A.

B.

(..

D.

E.

r.

G.

11

1.

J.

K.

1.

Megnevezé s

Személyi
juttatások

Munkaadókat
j.lrulékok
és 510C.
hozzáj.lrulásl adó

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi
kiadás

Egyéb
mukodésl célu
kiadás

Muködésl
kiadás
összesen

Felujotas

Beruház.Is

fgyéb
felhalmoz.i si
célu kiad.Is

relhalmoz.lsl
kiadás
öss1esen

Mind o\\ZP\Pn

N evelésl,nevel~sl okU1t~sl

terhelő

21.

alaphvinyalk timocatisa

3 000000

3 000000

Muködt'' célu tamoeatas
mtf>1me11vek "s "-ultu1áhs

1000000

1000000

1000000

1 000000

1000000

1000000

3

Pedacócusok timocatis•

1000000

1000000

31

---

1 000000

l 000000

1000000

1000000

l 000000

1 ()()()()(]()

4

GyQaypeda1<'11us szak elv•1ziistne~ 1ámo1atiH

~"''"Y ti mogatisa

41

e---

tamt•11ti\a

1000000

1 ()()()()()()
-

-

- -- -- -

- - I (KX)(XK) --1 <KIOUOO
1000000
- --------1000000
l 000000
-- ----- ----(KXJ
I CXIO CXKI
--- 1-OlXI--1000000
t IXIO <KIO
l
IY'<)
1 ()()()()()()
- --JOOUOO
700 OOO
- - ---- - -IM~)

-

-

s.

Hlrdotmenyek díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)

6.

l11enybevótele

200000

200 OOO

300000

300000

Fenntartói siakmal ellen6rr~sh't kUlséli ua k ~rtlS

7.

000000

~

1 (XKIOOO

Varosl, lritei 11'1env1 sz111t i bern1.1tatkozó kiadv11 1y,
fl"lf'sj~•'!'ntett:i.ene~

flttr~•

---~

1ntézmenyf'~

4!1:yuttmO l Ctde~et se11tó p10111mok

'

~.,

l 000000

~

SnklThli pro1r1mck tamc1ata.sa

O~tatu.j

1u1q

N

lnt,tm,nyek és

-- - - 2.

M.

OSSZESEN

-

-

500000

5 OOO OOO

5 500000

-

-

300000

!00000

5 S(IOOOO

s sooooo

c.o
00

15. melléklPt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak előirányz ata

Forintban!
A.

e.

e.

0.

Munkaadókat

1.

Megnevezes

Személyi
juttatások

terhe lő járuléko k és

s zoc. hozzá1árulási
adó

2

Ellátottak
pénzbeli
j uttatásai

E.
Dologi
kiadás

F.

G.

Egyéb

Múködési

m ilködési célú

kiadás

kiadás

összesen

H.

1.

J.

Felújítás

Beruházás

Egyéb
felhalmozási
celú kiadás

K.

L.

M.

N.

felhalmozási
kiadás összesen

Mindössresen

2019. évi

Eltérés

Oiákpolg. Iroda program1ai

800000

800 OOO

800000

ROOOOO

D1ákpolg. Iroda telefo n, lntPrnPt

100 000

100000

100000

100000

4

lf1úság1 Ház működtetése

s 080000

5 080000

5 080000

~

5.

Drogrrwgelö ;ré~.

1 ~00000

1 500000

1 <;()()(){)(}

1 500 tlOU

7 480000

7 480 OOO

7 480 OOO

7 480 OOO

6.

J>rPvf'nríó

ÖSSZESE N

-

-

-

-

-

-

-

-

080000

-

00

'°

16. mellekle t
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata 2020.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!
A.

L

M' l "'vezé s

--

2

ParupQtt, fop,yatt>~.osok sportja

3.

-4.

fgvitb versiPn'r'Jport

e.
Szemólyl
juttatások

e
Munkaadókat
terhelő járulékok

és szoc.
hozzájárulást adó

NYVDSF: Oiaksport támogatás

0.

E.

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi kiadils

fi .

f,

),

K.

l.

M.

N,

Feluj1tás

Beruházás

Egyéb
felhalmozá <I
célu kiadás

í • lha lmozási
klad• s

Mindossl PSen

2019. évi

Eltérés

G.

f.

Mliködésl
Egyéb mukodésl
célu kiadás
kiadás osn's'n

2 2000

l 200011

16500000

16 500000

28000000

28 000000

-

8 000000

.

-- -

·-

- t--

8.JOOOOO

Szabad1dfüpo1t

8000000

6

Spor ttartalék

4 500000

4 500000

~ ~ocooo

6000000

6000000

fiOUC.000

--8
7

q

10

K1f"nlt"!li--edó spo1trendchté-nyek

1100000

-

11300000
>-27500UOO

28000000

~.

--

-

2 100 OI

---6SOOOOO

-

-

osszesen

--

~200000
~00000

-- - -

...----- -----8000000
4~00000

~500000

-qoooooo

----<;()()000

~

SportosztondiJ r~ndszer
)limp1a1

f~lkészu·,:c

t.imugatasa

ÖSSlESEN

'1000 0:

9000000

800 00

8 )O- OOO

17 000000

.

65 200000

82 200000

-- -

----·

-

9000000

8000000

OOO

87100000

16 OOO OOO

- 6 700 OOO

0

17. melleklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 évi külügyi és EU s célfeladatainak előirányzata

forintban!
A.

1.

Megnevez~s

lestvforvarc· kapcst 1at( kat elöseg1tö p• igram1 •

rende1venyek., k1 uta zaso~
Partnervaros1 ~a pcsolato._.at elösegtt6 programok,
rendezv~nvck ~!Utazasok

4.

~„egbizas:

~

Pilyazat1 alap (okt.mt .,nf'm u~tk . kapcs.előseg.)

-

-6.
7
8

9.

B.

e

0

E.

f.

G.

II.

1

J.

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok és
szoc. hozzájárulási
ad6

Ellátottak
pénzbe li
jullalásal

Dologi kiadás

Egyéb mükodésl
célu kiadás

Múkodésl kiadás
ossztsen

Felujltás

8eruhh"s

Egyéb
felh almozási
cflu kladá<

1210000
360000

290 00

3 200

°' 0

410000

140 OOO

2 600000

3 10000

1 sooooo

1SOOOKl

d1jak ( tolrnai.:solas, fordrta,, <"IY~b}

Nemzetközi viroshalózatok tagsága hói adódó feladatok

1800000
250000

100000

Gazd. ~s e1yeb ter hasznosuló nemz kapc:s. e16s.

Pályctzati

öntrő

''Aktív f urn~a1 Pnlgársar"

ÖSSZESfN

1820000

530000

1800000

felhalmoz.hl
kiadás
ouzese n

---

-

-

Mlnd oss1P~Pn

1 o;QC,OCJO
-~-

---

N

2019. evi

fltéres

l

.1100000
l 100000

-----

-

M.

l

K

1800 OOO
~81CJU

-

J()()CJOO

2 ~00000
~--

-· . 1 <00000
- -·1800000
-600000

231932

581932

>oooon

200000

,00000

100000

200000

200000

20000<.'

12 081 932

12 081912

10 100 OOO

7 931932

lOC.' 000

>-- -

1800000

..

800000

600000
-~---~~-

-

-18068

-

- ---1 381912

'-.(;

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. évi

kulturális célfeladatainak előirány zata

18. m e llé klE> t

Forintban!

1.

A.

B.

M 'g nev e z ~s

Sz•mélyl
j uttatások

e.
Munkaadókat
terhela Járulékok
~s

szoc

homljárulásl adó

2

Pályáza ti öne1ö

3

Sra~ ért ő1 d11ak

D.

E.

F.

Ellátottak
pén1b•ll
juttatásai

Dologi kiadá s

Egyéb
mukodésl célu
kiadás

G.
Mukodésl kiadás

osszesen

1 OOO OOO

1 OOO OOO

500000

500000

H.

1.

J.

K.

L.

M.

N.

F• lujotils

BoruMzás

fgyéb
felhalmozási
cólu kiad.is

f pfh alm o zasl
kiad.is

M1ndo<iiSZPsen

2019. evi

fit eres

1 OOUlXKJ

1 O<X.>000

--· sooooo

7'>0000

OS'SlflS en

-

4

Müves1et1 o5.,tond11

~

lgyeb ( koszo1 u k, s1akma1 fo1um ok)

6

Kladva n yok ta m ogatasa

1 000000

1 OOO OOO

-"

51 Sz B Megyei Szemle

300000

300000

!00000

-

8

Vörös Post akocsi folyóirat

300000

300 OOO

3lKJUOO

9.

1Plep u l és1 é11ek tá1 B110ttság

900000

9<XJ (J(Xl

-10.
-

l l.

--

12.

B

14.

-

1~

16.

5 /00 OOO

5 700 OOO
~DO OOO

900000

600000

51épkorúak Akadémiája

---

500 OOO

-

l OOO OOO

.Közm u velöd~s1 megállap odás

500000

l 000000

Nyrrseg Könyvtar Alap1tvany szakmai
500000

Bu ra ttino Babszrn ház szakmai t ámogatása

500000

500000

•.uo OOO

- - ---- -

600000

) 000000

) O<Kl lKJO

-

-

1900 OOO

6 700 OOO

14 300 OOO

-

~-- - --

-

- - - - --- - ·- •,ooouo - - ----'>00000

~()()()()()

'>00000
-

··-

--

'>00 OOO

~

4
S 700 OOO

-

moooo
•oo
OOO
----------

600()()()

Nyrregyha1a V;Jro< ~.épeskönyv

ÖSSZE S E N:

~ ---

-ILI
-OOO
--

1 000000

500000

500000
500000

-- - --Hl l-()()()--

150000

'> 700000

-- '100000-- -- --- -- ------

600000

t.1mogat asa

>---

1 000000
-----

Sóstói k ultu1 ,1lrs programsoroza t
tam oga t ása

-

e, 100 OOO

-

-

-

14 300 OOO

lt~JOOO

18 563 OOO

1

"()(J

OOO

4 263 OOO

'°

i'-.)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önko rmányzata 2020. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak előirányzata

19. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

Megnevezés

Személyi
juttatások

e
Munkaadókat
járulékok és
szoc. honájárulási

terhelő

•dó
]

-

0.

E.

F.

G

H.

1.

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi
kiadás

Eg yéb múkodési
céhi kiadás

Mukodési kiadás
osszesen

Felujltás

Beruházás

K.

Egyéb
Felhalmozási
felhalmozási
kiadás összesen
célú kiadás

l.

M.

N

Mlndosszesen

2019. evi

Eltérés

Egészségugyi Ala pellátási Igazgatóság által
bonyolltott feladatok
rendel ö~ bé rlell d11a

2 500 OOO

l 500 OOO

4.

veszélyes hulladék szállotasa
épuletek kaobantartasa

6000 OOO
l OOO OOO

6 000 000

~

10 500 OOO

10 500 OOO

6.

J.

ÖSSZESEN

-

-

-·

2 ',()0000
--- ---úOOOIKlO
b OOO OOO

J ~00 OOO

} ()()() ()()()

-

.

.

} 000000

l IKlOOOO

10 500 OOO

10 500 OOO

--

-

\.0

<..N

10. mellekle

Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Önkormanyzata 2020. cvi szocialis cllatasra tervezett kiadasai

rorlntbanl
A.

!.

Mecnevezés

(.

B.

Munkaadókat
torhela jarulékok

Sromllyl
juttatások

és SlOC.
hon.ajárulásl adó

0

Ellit ottok
pémbeh
juttatásai

t.

f

Dolo1I kladis

Ervéb
mliköd ésl célu
kiadis

G

Múködésl klad;ls

ösnesen

lt

rolujlt;\s

1.

1.

Ecvéb
Beruh.11.is felhalmoz.1s1 célu

kiadás

Rend szeres pénr.bell ell,t;bok
l@ll'!pUI-

4

Es~tl

t

t ámc·1ata•

Rendszeres pénzbeli ell. osuesen ·

.J:tén1bel1 és term. ellá t4isok:

l<•izterr.~te1

Helyi autóbusz kozlekedesJ umoeaus
8

-

NO OOO OOO

l<MJOOOOOI

190000000

190000 000

16 250000

16 250000

3 000000

1000000

f-

e14
!S

16.
11

l.

M.

N.

Felhalmoza„1
k1ad"s öuzesen

Mmdossust'n

2019. t'vl

lltéré•

-

190000000

229 500000

190000000

22~~00000

l9 500000
.

hnuló1tanszer tam0t:1t as

14 OOO OOO

14 000000

Szun1de1 etkH•s

26000 OOO

26000C

--

-

i=rHebet--utat~•nv jan..M~os lo.olt5'1e

·•1t·lyek 1arul#kos költse1e1

100000

sooooo

,ztpkoruak ~öszón\es,e
Telepules1 ta.,!!lo&•tas
Ebó lakásho1 jut11i tl mc•1atása •

120150 OOO

hetf pén:r:bell 's term. ell össz.
Onlcormjnyut osnesen

139400000

40600000

329 400000

40600000

100000
500000
120150 OOO

100"~

16250000

--

-

-----

39 500000

- - 18 ZSO OOO
3000000
1000
'000000
- 14 OOO OOO- -- 10000000 ---400
()('()
15000()(
IS 000000
-28404
---OOO. -- 2 104000
- --26000000
------_ __
3000000
- - - 100000.. - iOOOOOO
100000
500000
500000
---- - ---10
138 500000
-~

rei! re1s1csoUentes
11

K.

._

~

~

2a

!SOOOO

~~o

00<1

1J<>OOOU·)()

30 00000

180000000

30000000

300UOOOO

210000000

218154 OOO

8154 OOO

370000000

300UOOOO

30DOOOUO

400000000

448154 OOO

48154 uuo

10000000

!0000000

• 2019.,vben céltart alflcban nerepelt 25.000.000ft

.:::..
'°

21. mellékll't
Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata miikodéso célú bevételeinek és koadásaonak tervezett pénzforgalmi mérlege

2020. év
Forontbanl
A.

e.

B.

D.

Mukodési bevételek

1
2.

Megnevezés
Onkorrnanyz atok mukoctt\11 tamogat.\1a1

3
4

Mukodés1 célu tamogatarnk AH-n beluhól

s.

Kozhatalm1 bevetelel:

6
7
8.
q

Mukodés1 célu ,1tvett pt'nzeszkozok AH·n kivulröl
Mukodé11 bevételek

Mukodéso kiadások
elölrányzat
~

06113181&
1834198 312
13 266 195 496
290 611 975
2606 05S 935

előirányza t

Megnevezés
Személyi iuttatasok

1413 432 8&'1
1 4513/'l }I!~

Munkaadókat terhelő Járulékok l's szoc. ho11á1.11ulás1 adc'o

11 801 921 lF.S

Doloy,1 koad.isok

344 900 OOO

E11,1tottak pémbeh 1uttatasai
FgyN> múkodés1 célú kiadások

l &3/ 117 lOH

Tar t,1iékok

H0469 'lOú
3 ·69 13'1
22 470 980 850

Varo<fr1iesztés1 feladatok mulodrs1 k1ada1.i

10.

Költségvetés bevétele fonan sz. nélkul

11.

Költségvetési tobblet:

1}

Hitelek bevételei

23 058 199 594

Koltségvetes kiadá s flnansz. nélkul

587 218 744

B.

Rovod leiar atu 111uko<fll11 hotelek felvétele

14

llosszu leiaratu mukodé11 hotelek felvétele

l'>

Belfoldo értelpapirok bevetele

16.
17

Banl bett•tek rnegszuntetésenek bevétele

3 OOO OOO OOO
3 OOO 000000

Hotelek k1adása1
Rovod leiaratu műkodé11 hitelei tooiesztése
Ho111u le1áratu rmiködé11 hotelek torlesztése

7 500000000

Bel fold1 t'1tekpapío ok k1ada1a

5 000000000

Pémeszkozok betéti ént elhelye1t'1e

Allamhaztarta<on beluh megelőlegezes

183 315515
843051517

Mao adva ny ogénybev/>tele múkodéso célu
Flnanszlrozási bevétel osszesen

11 526 367 032

Finanszlrozási kiadá s osszesen

20.

Önkormányzat bevételei osszesen

34 584 566 626

Önkormányzat kiadásai összesen

Hiány/tobblet ósszesen

22.

Tárgyévi múkodésl tobblet:

183 315 515

Allamhaztartason beluh megelOlegezés

18
19.
21.

3 000000000
l UOOOOO! J0

8183 315 51!>
30 654 296 365
3 930 270 261
587 218 744

Nyoregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célu bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

2020. év

\!)
Forintba ni

e.

8.

A
Felhalmozási bevételek

1.

Megnevezés

2.
3
4.

J elhalmozasi celu tamogatasok Aft n beluh 61

5.

J elhalmo1,i 11 celu atvett pénzeszko10k AI 1 n kovulröl

relhalmo1a11 bevetelek

(f1

D.

Felhalmozási kiadások
előirányzat

~

843 255 llS
453 168 445
1715950000

Megnevezés
Beruházasok
Felu11ta1
fgyeb felhalmo1a11 célu

k1ada 10~

V.irosfe1leszté11 feladatok múködé11 kiadasa

6
7

Varo1fe1leszt és1 feladatok tartali'kok

8 012374170

elóiranyzat

ll 141444

8.

Ki>ltségvetés bevétele fonansz. nélkul

9.

Költségvetési hiány·

10
1l
12.

Hotelek bevételei

Hotelek kiadásai

Rovod le1aratu felhalmozaso hotelek felvétele

Rovod leiaratu felhalmozási ho telek torleszt~sf'

13
14

Belfoldo értékpaporok bevétele
Maradvany ogenybevetele felhalm élu

15.

Fonanszirozási bevétel osszesen

16.

Önkormányzat bevételei osszesen

Koltségvetés k iadás fonansz nélkul

i~

} 981 20Q 59ú
436 4&0SI1
3 56'! H9 8/9
1 ~46 76} i(,()
30 081116 731
22 068 742 561
283 666 OOO

Ho-.zu leiaratú fel11almo1ás1 hitele~. felvétele

6 OOO 000000
422 138 300

llosHú le1aratu felhalmozaso hotelek toole11té1e

183 666 !XlO

!}

18 422 138 300
26 434 512 470

Fmansztrozasi kiadás osszesen
önkormányzat kiadásai osszesen

283 666 OOO
30 364 782 731
3 930 270 261

17

Hiány/tobblet összesen

18.

Tárgyévi felhalmozá11 hoány osszesen

22 352 408 561

19.

Hiány mondosszesen

21 765 189 817

Nylregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata hitelállom án yának alakulása

22 melléklet

Forintban!

A.

e.

B.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

J.

K.

L.

2020. évi kamat

2020 XII. 31.

Hotel törlesztés

2021. évi kamat

2021. XII. 31

Hotel törlesztés

H ote 1
1.

lejárat

Meg n evezés

Hitelt lolyosltó szerv

2019. XII. 31.

felvé te l

2 lleouh.i1áso hot el 2013. evo hotelkovalt.is

i

121 marc 31

OTP Bank Nyrt

124 378 753

92 000000

712 103

OTP Bank Nyrt

442 792 135

125 OOO OOO

3459 104

317 l'J}

OIP Bank Nvrt

311059 238

66 666000

} 526480

2'14 393 J3R

MKB Bank lrt.

476 675 984

4 340 739

476 r.1s 984

1071240 110

3.

r ~lhalmoz.\51 kokson (1015)

4.

r elhalmoz.rn hllPI (2016.)

1

5

r elhalmozáSt hitel (2017.)
r olyószamlahotel

1 '6 . !ZPpt. 30
,JQ. d•c.

01 P Bank Nyrt

6.
7

ÖSSZESEN

8.

Adósságszolgálat

J023.szept 30.
4

sz~pt

~

31

törlesztés

1354 906110

3 ()()(}()()(}()()()

3000000000

l 002 140

3 OOO OOO OOO

3 283 666 OOO

12 041166

3 295 707166

]} J/8 753
13~

32378753

f2(,q

OOO

} 3)[) 042

l'll 192 l l'J

fi(, 6&&000

l 918 98&

171127 HB

bú 666000

R3 B3 Hl

4 1·14 661

l'l l 34 l fi',}

83 !B B2

307 378 085

8 456 342

763 862 025

274 999 332

!}~OOO

315 834 427

ll~

O!NIOOO

280 881515

'°
°'

1. oldal

22. melléklet

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzat a hitelállo mányának alakulása

1

A.

M.

N

0

P.

Q.

R

s.

T

u

v.

w.

x.

Megnevezés

2022. évi kamat

2022. XII. 31.

Hitel torlesztés

2023. évi kama t

2023. XII. 31.

Hitel tö rlesztés

2024. évi kamat

2024. XII. 31.

Hitel torlesztés

2025. évi kamat

2025. XII. 31.

Hite l törlesztés

2

Be1uháza~1

~-

fe lhalmornsl kol<so n 17015)

h1tel -70 l l évi h1telk1valtás

1182 541

677q2 135

67 791135

4. felhalmo1,i\1 lutel (1016.)

1 312 325

111 061238

66 666 OOO

105 665

44 395 738

44 395 238

150 180

relhalmo1ás1 hitel (1017 J

3 38BlS

310 009 310

83 3H 332

} 630 982

226 675 988

83 333 311

1 874 5gq

143 342 65(,

8l 3B 332

1 113411

f,U OO'l 114

W1Kl'13J•l

5 884 183

488 867 693

217 791467

3 512 907

271 071226

127 728570

2 025 369

143 342 656

83 333 332

1113411

60009 324

60 009 324

5

116 260

-

6. f >lyós1ámlah1tel
7
8.

ÖSSZESEN
Adósságszolgálat

221 304 374

129 753 939

84 446 749

60 365 306

'°

'--!

2 oldal

22 melleklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

1.
]

A.

Y.

2.

AA

AB

M egnevezés

2026. évi kamat

2026. XII. 31

Hotel torlesztés

Kamat ósszesen

Beouh.ízaso hotel - 2013. évo hotel~ováltds

216 378 753
567791135

3. íelhalmozá" kol crnn (10151
4 , Felhalmoza" hotel (]016.)
~

íelhalmozási hitel (]017.)

35~ 98]

6. Folyómlmlah1tel
7.

ÖSSZESEN

8.

AdósságStolgálat

355 982

i ni

qus

11 132 990

311059 B~

!1444 876

476 61~ 984

7J 187 4H

4 000000 OOO

2 H3 181

5 571906110

48 011 992
5 619 918102

'.0
00

3. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. mPlléklet

Forintba n i

1

A.

B.

e.

0.

E.

F.

G.

H.

Megnevezés

2020.év

2021. év

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

2026.év

12 725000000

12 642 OOO OOO

12 694 OOO OOO

12 756 OOO OOO

l2 756 000000

ll 15h ()()() 01)()

l l 751, OOO OOO

252 400000

252 400000

2">2 400000

252 400000

252 400000

2'i2 4Ull OOO

251400000

93 195 496

80000000

80000000

79 OOO OOO

19 OOO OOO

1'1 {)()()()()()

1"1 lXKJOOO

453 168 445

125 000000

135 000000

145000000

145 OOOCXXI

14';000000

145 000000

2

Helyi adók

3.

Tula1donosi bevételek

4

D1jak, pótlékok, birságok, telepulési adók

5.

lmmateráils javak, ingatlanok és egyéb tárgyi
eszközök ertékes1tése
Részesedések értékesítése és részesedések

6.

m egszunéséhez kapcsolódó bevételek

7

Privatizációból származó bevételek

-

-

.

.

Garancia és kezességvállalásból szá rmazó
8.

bevételek

9. Önkormányzat saját bevétele
10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a
11. Hitel/kölcsön törlesités

12. Hitel/kölcsön kamat

13

13 523 763 941

13 099 400 OOO

13 161 400 OOO

13 232 400 OOO

13 232 400 OOO

13 232 400 OOO

13 232 400 OOO

6 761881971

6549 700000

6 580 700000

6 616 200000

6 616 200000

6 616 200000

6 616 200000

283 666000

307 378 085

274 999 332

217 791 4fi7

127 728 r;70

8l 3B 'B2

f,(J O()l) 124

12 041166

8 456 342

5 884 183

3512907

2025 %9

1 1H417

355 <J82

.

Kezességvallalás

14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen
15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

295 707166
2,19%

315 834 427
2,41%

'°
\,()

280 883 515
2,13%

221304 374
1,67%

129 753 939
0,98",.(,

84 446 749

60 365 306

0,64%

0,46%

24. melléklet
Tájékoztató a 2020. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

Forintban!

Kedvezmény jogcíme

1.

2.

e.

B.

A.

D.

E.

Kedvezmény nélkül

Várható kedvezmény

várható bevétel összege

összege

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

3.

Iparűzési adó

18/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelet
haladó vállalkozások 60 % 2§
adóalapot meg nem

103 333 333

62 OOO OOO

198 598 237

191094 990

2 026 626

518 027

os adokedvezménye

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

s.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

6.

- bérlakás értékesítés kedvezménye

7.

- tanulóbérlet

8

- szigligeti üdültetési támogatás

9.

-

10.

első

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

26/1997. (IV.01.) KGY
rendelet
54/2011. (XII. 16.)

lakáshoz jutók támogatása

munkáltatói kölcsön kedvezménye

54/2011 (XII . 16.)
önkormányzati rendelet

3 OOO OOO

12/2019. (IV.26.)
önkormányzati rendelet

30 OOO OOO

9.643/2004. (1.01.)
utasítás;

jegyzői

15.629/2010. XIII.
iegyzői

11 .

12.

3 OOO OOO

önkormányzati rendelet

- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett
a nyíregyházi lakosok fürdőjegy
kedvezményének megtérítése
furdőkben

Összesen

695 154

225 925

utasítás

Megállapodás alapján

175 OOO OOO

464 838 94 2

Nyíregyháza Megy ei Jogú város Ö nkorm ányzata költségv etésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és állam igazg a t ási

25 m e lléklet

feladatok b ontásban

1 01
Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

E.

Megnevezés

2020. évi kiadas
összesen

Kötelezö feladat

Önként vállalt feladat

Allamigazgatási
feladat

2.

K1segitö mez5gadaság1 szolgáltatas

3

Alla:egészsegugy1 felaelatok

4.

Egyéb "arosuzemeltetés1 fe:adatok

s.

Zöldfelület fenntartás

6.

Csapadék és belvizelvezetes

7

Teleoulés v1zellatás

8

Kozvilágitas

9
1.

L.-.ómgatlan

~

1zutak, hidak íenntartása
(ka~bantart„üzemelt

)

11.

Vagyonkezelesbe adott ingatlanok kezelése (Ni.C átalany)

12.

Intézményi vilagitás, túzvedelm1feladatok

13.

Tanműhelyek

14
15.
16.

Közfoglalkoztatás

17

Városüzemeltetési feladatokhoz szukseges gépbeszerzések

18.

Folyékony hulladék szállítás

Sport letesitmények uzemeltetése
Sz1gl1get1 gyermeküdullí üzemeltetése

37 500 OOO
163 000000
271890 OOO
814 350000
220 000000
12 784 OOO
464 500000
1945 000000
380000000

37 500 OOO
163 OOO OOO
271890000
814 350 OOO
220 OOO OOO
12 784 OOO
464 500 OOO
1945 OOO OOO
380 000000

70 OOO OOO
136 500000
12 700 OOO
150 000000
195 000000
40000000

70 OOO OOO
136 500 OOO
12 700 OOO
150000 OOO
195 000000

150000000
18 000000

150 000000
18 000000

40 OOO OOO

Nyíregyházi Varosüzemeltetö es Vagyonkezelő Nonprofit Kft

19.

által ellátott feladatok

5 081224 OOO

4 878 224 OOO

20.
21
22.

Társasházi lakások üzemeltetése

150 OOO OOO

23

Lakbértámogatás

24
25
26

Repülötér üzemeltetés
Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés

27

Területelökészités

150 000000
80 000000
40 000000
12 000000
34 OOO OOO
28 OOO OOO
1000000
250000 OOO
289 306 OOO
30 OOO OOO
87 OOO OOO
72 OOO OOO
300000000
826133 OOO
279 502 453
237 000000
276 924 OOO
621100 OOO
907 200000
1677 950 OOO

28
29
30.
31
32
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

NLC kezelés Onkormányzat
NLC kezelés NYIRVV
Kornyezetvédelmi célfeladatok

Ingatlanvásárlás
Szakértöi. tervezési díjak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
Nyíregyházi Ipari Park Kft.
Beruházásösztönzést és munkahelyteremtést támogatás
Volánbusz Zrt tárgyévi megállapodás szerint
Volánbusz Zrt elözö évek tartozása megállapodás szerint
Nyíregyházi Sportcentrum Nonproftt Kft.
Város-Kép Nonprofit Kft.
Móricz Zs Színház Nonprofit Kft.
Sóstó-Gyógyfürdök Zrt.
Sóstó-Gyógyfür dök Zrt. hosszú leiáratú követelés tőkésttése
Nyirvidé~

203 OOO OOO
80000000
40000000
12 000000

34 OOO OOO
28 OOO OOO
1 OOO OOO
250 OOO OOO
289 306 OOO
30 000000
87 OOO OOO
72 OOO OOO
300 000000
826133 OOO
279 502 453
237 OOO OOO
276 924 OOO
621100 OOO
907 200000
1677 950000

Ki pzö Központ Kíemelkedöen Közhasznú Nonprofit

40.
41
42.
43
44
45
46
47

Kft

48.

Vagyoni kiadások

49.
50.
51

Rendszeres pénzbelt ellátás

Nyiregyházt Turisztikai Nonproftt Kft.
Onkormányzatt felúiitiisok
Várost lőtér
Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése
Egyéb vagyoni ktadások
Vagyonbiztosítás
Továbbszamlazott vagyoni kiadá'

Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás
Lai.bértámogatás

25 OOO OOO
80 000 000
402 269 514
2 000000
31 528 512
40000000
41130 838
40000 000
6 861 044 317
190000000
210000 000
3 000000

25 OOO OOO
80 000000
402 269 514
2 000000
31 528 512
40000000
41 130 838
40000000
958 230 838

s 902 813 479

190 OOO OOO
210 OOO OOO
3 000000

Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület

52

-

felújítása)

e;~

Perrféria Egyesület

54

Bursa Hungarica

SS.

Rés Alapítvány

56.

Szoctá11s és egészségúgy1 célfeladatok

2 500000
14 604 OOO
7 000 000
4 000000
10 500000

1 oldal

2 500000
14 604 OOO
7 000 000
4 OOO OOO
10 500 OOO

-

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bonta~an
25. melléklet

A.

1.

57
58
59.
60

Megnevezés

Keknefele1cs Alap1tvany
Human-Net tanyagondnLk
Nyiregyhaz1 Egyházmegye Huszarvar 'llúködése
Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda. iskola k1eg támog.

61.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatá,, fejlesz:es )

62
6.'

SBkertö1 te11é1<enység
Szigligeti gyermeküdultetés

8.

2020. evi kiadás
összesen

7 000000
8 968 604
16 500000
77 000000
5 000000
15 OOO OOO
3 OOO OOO

e.

0.

Kötelezö feladat

Önként vallalt feladat

E.
Allamigazgatasi
feladat

7 000000
8 968 604
16 500000
77 000000
5 000000
15 000000
3 000000

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM

64.

l/a1lalkozásélénkitö Alap1:11ány

65.

Kmis a ap

66.
67
68.
69.
70.

KAB-KEF pályázat
Értékünk a család projekt
ERASMUS+CROSS projekt
'fiusag. határok nélkül pro1ekt II.
Gépiármu beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz

71

ldosbarát Onkormányzat

72.

Raszoruló Hallgatókért Közalapítvány

73.
74
75
76.

lf1uság1 célfeladatok

77

78.
79
80
81
82
83
84.
85
86
87
88
89
90.
91.
92.
93.
94.
95
96.
97
98.
99
100.
101
102
103
104
105
101
107
108.
109
110.
lil

SNl-s gyermekek fejlesztésének tamogatasa
Köznevelési célfeladato~
Szociális és Köznevelési kiadások
Kulturális célfeladatok
C1v1 Ház múkódtetése. tagdij fizetés
Varosi nagyrendezvenyek
Városi rendezvények, társadalmi ünnepek
Nagyegyüttesek támogatása
Happy Art Alap1tvány nivódij
Hely• önszervezöd1· kozossegek pénzügyi alapja
Kulturális kiadás
Sport célfeladatok
Nyóregyházo Élsport Kft. Szpunzoráuós di1
NYVSC támogatása
Nyíregyházi Spartacus FC Kft. Szponzorációs dij
Spartacus

1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása

Városi sportrendezvények
Rally EB támogatása-Truck Race Promot1on Kft.
Sport kiadások
Polgármesteri keret
Képviselő

testület kiadásai

Kitüntetések
Külügyi és EU·s célfeladatok
Testvérvárosi Jubileumi évfordulók

12 000000
1000000
1 OOO OOO
1500 OOO
1 831443
1 500 OOO
8 OOO OOO
500000
3 000000
7 480000
35 OOO OOO
5 500000
652 384 047
14 300000
4 OOO OOO
50 824 OOO
25 181500
15 OOO OOO
158 750
25 OOO OOO
134 464 250
82 200000
150000000
32 OOO OOO
66 500000
30000000
25 871 OOO
15 OOO OOO
401571 OOO
30 OOO OOO
110 754 330
37 914 630
12 081932
10 212 887

12 000000
1000000
1000000
1500000
1 831443
1500000
8 000000
500000
3 000000
7 480000
35 OOO OOO
455 468 604

.

.

5 500 OOO
196 915 443
14 300000
4 000000
50 824 OOO
25181500
15 000000
158 750
25 OOO OOO
134 464 250
82 200 OOO
150 OOO OOO
32 OOO OOO
66 500 OOO
30 OOO OOO
25 871 OOO
15 000000
401 571 OOO
30 000000

.

.

.

110 754 330
37 914 630
12 081 932
10 212 887

Városd1plomácia, testver és partnervárosi kapcs. elösegitö
pro1gr rendezvények
Onkormányzat1 Tervtanács
Megyei Jogú Városok Szövetsége
Kozb1ztonság1 megállapodás
Kózb1ztonság1 Alapítvány
Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing
Mána út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok
Egyéb önkormányzati feladatok
Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követö visszafizetés
Nemzet1seg1önkormányzatol tamogatása
Önkormányzati egyéb feladatok
Polgárvédelmi kiadások
Varosfe1lesztés1 kiadások
AFA befizetes ,egyéb adók

112

Kamatfizetés

113.
114
115.

Önkormányzat• számlavezetéssel kapcsolatos kiadások
Továbbszámlázott kiadások
Befizetési kotelezettség ( Szol1daritás1 hozzájárulás)

4 500 OOO
15 OOO OOO
3 583 470
5 OOO OOO
8 500 OOO
22 OOO OOO
650 OOO
54 701 040
2 OOO OOO
10 500 OOO
327 398 289
2 720 OOO
24 426 690 453
91152 OOO
12 041 166
49 365 832
12 700000
169 549 251

2. oldal

110 754 330
2 720 OOO
130 679 345

4 500000
15 OOO OOO
3 583 470
5 000000
8 500000
22 OOO OOO
650000
54 701040
2 000000
10 500000
216 643 959
24 296 011108
91152 OOO
12 041166

49 365 S32
12 700000
169 549 251

-

·1 ; '1

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költs'égvetéséber\ tetvi!"zett előíranyzata i kötele z ő, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban
25. melléklet

8.

A.

1.

2020. évi kiadas

Megnevezés

összesen

116
117
118.

Tarsadalm1 szervezetek tamogatasa

119

Rövid 1e1ára:u h1tel,kö1csön törlesz:és

120
121.
i22

Belfo1d értékpapíroK K1adása1
Allal'T'l°'altar on belul mugelo egez

123.

Önkormányzati kiadások mindösszesen :

Céltartalék
Altalanos tartalék

Hosszu leJára:u hltel,kölcsör tórlesztés
1sszaf.zetése

124 Eg~ ,zs••gügy• Alapel.atás1 lgaz~at0sag
125 Eszterlánc Északi Ovoda
126. Gyermekek Háza Déli óvoda
127 Tundérkert Ke1et1 Ovoda
128. Búzaszem Nyugati Óvoda
129 Kozintezményeket Mükodtetó Központ
13)

131
132
133
134
135
136
137

Móncz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár
Va'i Mihály Kulturális Központ
Ny,cegyház1Cantemus Kórus
Jó~a

András Múzeum

Nyiregyház1Szociális Gondozási Központ
Nyiregyház1 Gyermek1ólét1 A1apellátás1 Intézmény
Nyiregyház1 Csalad·és Gyermekjóléti Központ
Ny1regyháza Megyei Jogu Város Polgármester• Hivatal

138.

Intézményi kiadá s összesen

139.

Mindösszesen

e.

0.

Kötelezö feladat

Önként vállalt feladat

13 500000
1 557 232 266
120 000000
3 000000 OOO
283 666 OOO
5 000000000
183 315 515
48 380 018 386

6 536 077 117

13 500 OOO
1 557 232 266
120 000000
3 000000000
283 666 OOO
5 OOO 000000
183 315 515
41 843 941 269

749 367 433
993 520 910
907 471061
913 539 936
634 621211
1 357 307 141
528 171593
376 592 804
267 171470
545 446 646
998 968 540
1138 652 088
651 754 835
2 576 475 042
12 639 060 710
61 019 079 096

720 531433
985 687 911
903 607 060
906 294 936
631 684 211
1302 808 436
500 432 721
375 251 604
173 492 270
312 958 670
998 054 140
1136 747 088
503 368 700
1193 969 148
10 644 888 328
17 180 965 445

28 836 OOO
7 832 999
3 864 001
7 245 OOO
2 937 OOO
54 498 705
27 738 872
1 341 200
93 679 200
232 487 976
914 400
1905 OOO
148 386135
1037 503 608
1649 170 096
43 493 111 365

3. oldal

E.
Allamigazgatási
feladat

-

345 002 286
345 002 286
345 002 286

1 ..., 4

·-

'I
25. mellékle
Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében terveze!t előirányzatai kótelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!
A.
BEVÉTELI

1.
~

e.

B

FORRAS M EGN EVEZESE

2020. evi elooranyzat

Kotelezo feladat

Hely bnkor'Tlanyzatok mu<odeseoek altalanos tamogatasa

534 80C

584 81.JC.

4.

ielepules1 onk egyes kozneveles1 feladatainak tamogatasa

2 461252170

2 461 262170

5.

Telepules1 onk szociális gye•mekJOlet1 es gyermeke:keztetes
felJdatainak tamogatasa

1895 381453

1895 381 453

Telepuies1 onkor-•- --·-• kulturat1s feladatainak tamogatása

225 659 453

225 6c'1453

478 250 ooc

4782: IOQC

5 061137 876

5 061137 876

641 7914:16

641 791 406

Helyi bnkor'Tlan. at

· · .„ észrti5 tamo;;a:asa

s.
9
10

E

Onkent vállalt feladat

Allam1gazgatasi
feladat

Onkormanyzatokat mukodes1 tamogatasa1

3

6
7

0

(>snesen:
Müködési célú tamogatasok államháztartáson

-

Egyeb mükodes .:e1u tamogatasok bevetele1 államh. belu1
- Mukod•s celu atven penzeszkoz

11

12

KAB·KEF, IÍJuSag hata•ok nélkul parvaza:

2 800000

2 800000

'3

Egveb tamo;;atasok ( Komvezo· edr ,_ •

3 000000

3 000000

14

Fe1le• zté11 feladat' a atvett muk célu pénzesz •. o.

15

Osszesen·

16

Felhalmozas• célú tamogatasok államhaztartason belülről

17
18

21

'°'

689 302
1148 280 708

Egy"" felharm .~lú tamugatasok bevetele1 allamh. belul
- Feilesnés1 feladatokhoz a•··~tt ?e

19
20.

5 843 255 725

Vag-

- Ep1tmenyado

,;005000000

24

- lparűzes1 adó

9 630000000

25

- Gép1armuado

448000000

- Idegenforgalmi adó

29

TaiaJterheléSI diJ
- Adópótlekol<, adOborsagok

31
32

Egyéb birsag
- Szabalysertés1 es helysz1m birsa,;

33.

37.

3 005 OOO OOO
9 630000000
448000000

90000000

90000000

17 OOO OOO

17 OOO OOO

60000000

60000000

Osszesen:
Működesi

2 934 405

2 934 405

4 261 091

4 2bl 091

13 257 195 496

448000000

12 802 OOO OOO

Szolgáltatasok ellenérteke
- Nem lak c.szolg.hely1s.bér•.d11
Lakber + uzemelte:es

165 000000

165 OOO OOO

285 150 OOO

285150000
97000000

- Egyéb onkormanyzat1 vagyon bérbeadása

97 OOO OOO

39

- Egyéb szolgaltatasok ellenértéke

24 200000

24 200000

23 100 OOO

23100000

252 400000

252 400000

40

Kozvet1ten szolgaltatasok ellenerte•e

41

Tula1donos1 bevetel

42.

Kiszamlazon általanos forgalmi adó

91152 OOO

91152 OOO

43

Általa nos forgalmi adó v1sszater :ese

263 976 590

263 976 590

44

Kamatbevételek

165 OOO OOO

165 000000

45

Egyéb mükodes1 bevetel

2 50\ 1()()

46.
48

Osszesen:

- Egyéb lngat.an ertékes1tes
- Telekertékes1tés

51

Lakasvételar hatralek

52

Egyéb targy1 eszkoz értékes11es

57

allmh 1ztartason

66

2

-

243 OOO OOO

műkodes1 celu

atvett pénzeszro,ok

60.

65

5 "'10 OOO

1()()

0000

453 168 445

-

243 OOO OOO

Egyéb rriúkodé11céru a11en penzeszkozok
Egyéb

64

60000000

5000000

k1vulről

- Tagi kolcson

FeJlesztés1 feladatokhoz atvett pe

63

-

Mükodesi célú atvett pénzeszkozok államháztartason kivülréíl

59

62

386168 445

60000000

453168 445

Összesen:

58

61

822 328 590

386 168 445

200

53.

56

2 50' OOO
547150000

Ingat a1 ·~ ert .es1tese

50.

55

1369478 590

Felhalmozási bevételek

49

54

7195 496

bevételek

38

47

-

Egyéb kozhatalm1 bevetelek

30

36.

5 843 255 725

Egyeb áruhasznalat1 és szolgaltatas1 adók

27

35

5 843 25~ 725

-

t1pu,,u adók

Termékek és szolgáltatasok adói

34

tJ89 302

506 489 302

Kozhatalmi bevételek

23

28

5r
641 791406

843 255 725

Osszesen

22.

26

-

belülről

Osszesen:
Felhalmozasi céhi atvett pénzeszkozok államhaztartason
áilmháztartá101 ~IVUI

1 831 442

1 831 442

42 781 533

42 780 533

287 611975

-

287 611975

kivülről

1

- Lakasvasarlási,

eprt~s1

kolcson

Egyéb KOICsOnok

500000

5 000000

s 00000...

5000000

1 677 950000

l 677 950000

Egyeb felhalmozas. célu atvet: penzeszközok
Sóstógy6gvfurd6 penzeszkoz v1sszaf1zetes

1 olda:

-

.

~

1.Ü 5

Nyiregyháza Megyei Jogú város Onkormányzata költségvetésében tervezett elő irá nyzata i

A.
BEV· TELI

FORR AS

MEGNEVEZESE

LTP bef1zetes v1zikozmu hitel

68

Fe1lesztes1 feladatokhoz átvet' penzeszkozok

72
73
74

- Rov1d le1áratu hite:
Bello1d1 ertekpapirok bevételei
- Eldzó ev kol•segvete~. 'Tlaradvanyanak 1gé'1ybevétele

feladat

800COOO
8000000

20 OOO OOC
l 707 950 OOO

300COOOOOO
13 SOC OOO OOO

3000000000
13 500 OOC OOO

48S S32155

485 9'U 155
~2

12 422 138 300
:83 3:. 515

'pa' 'á'1tOk)
A1 at

•a.,tar" 1n beluh megelőlegezés

-

58 727 464 785

Bevételek m1ndbsszesen

6 706079 282

422 138 300
18. !1 5:-

52 014 190 007

7 195 496

Egeszségügyi Alapellatasi lgazgatosag
Műkodés•

Müködés1 bevetel

108.
109
110.
111
112
113
114
115
116
117
118
119.

Onként vallalt feladat

- Elözó ev koltségvetes1 marad•anyaoak 1genybevetele

80.

85.
86
87.
88.
89.
90.
91
92.
93.
94
95
96.
97
98
99
100.
101
102
103
104
105
106
107.

feladat

Allamigazgatasi

Maradva ny .genybevetele

81
82
83
84

8000000
2000COOO
l 715 950000

Kötelező

E.

0

>i1tel • kOltSDl'felvéte' al.am~aztzrtasor k1vu1rd;

76

78
79

e.

Finansziroza sl bevételek

75

77

2020. evi el6iranyiat

~stesen:

69.
71

25 mellékle
önkent vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

B.

67

70

kötelező ,

celu tamogatasok allamhaztartason bel~lról

622 802 6SS
28 836000
80 459 472

Finansz1rozas1 bevetel

.;22

BvL

ö55

28 836 OOO

80 469 472

-

Eszterlanc Északi Óvoda

36 508 614

28 675 614

7 833 OOO

beve:e1

33 819 256

29 955 256

3 854 OOO

bevet el

41398070

34 153 070

7 245 OOO

Mükodés1 bevetel

25 900072

22 963 072

2 937 OOO

545 303 839

490 805 134

54 438 705

el

17 OOO OOO
28 539 085

17 000000
800 213

27738872

1zas1 beV"étel

79000000
3000000

79000000
1658 800

Mukodes1 bevétel
Gyermekek Haza Déli Óvoda
Mül •dt

Tündérkert Keleti óvoda
Mül.od1
Buzaszem Nyugati Ovoda

-

.

-

Közintézmenyeket M ükodtető Központ
Mükode bevetel
Móricz Zsigmond Megyei és Varosi Könyvtar
bevet e

Múkod1
F1nan~

r zas1 be•

.

Váci Mihály Kulturális Kozpont
Mül de• bevetel
Finam

1

"

Nyiregyházi Cantemus Kórus
MukodP·

elu tamogatáso• allaMhá:tartason belulről

Mukodés1 bevetel
Műkodés1

célú atvett penzeszkozok

Finansmozás1bevetel

Finanszirozás1 bevetel

.

3000000
58 389 200
3 000000
32000000

3000000
58 389 200
3000000
32 OOO OOO

180000 OOO
52 487 976

180 000000
52 487 976

.

Jósa Andras Muzeum
Mükodes1 bevétel

1 341 200

Nyiregyhazi Szociális Gondozási Központ
Mükodés1 bevetel

143 858 483

142 944 083

914 400

15 813 865

13 908 865

1905 OOO

Nyiregyhazi Gyermek16le!I Alapellatási Intézmény
Műk

.de• bevetel

.

-

Nyiregyhazi Csalad-és Gyermekí61étí Központ
Mül 1des1 elu tamogatasok allamhaztartáson be1ulrOI

Finanszirozás1 bevetel

6 049 625
142 336 511

6 049 625
142 336 511

54 065 324
9000000
30 749 946
18 286 318
2 291614 311

54 065 324
9000000
3" 749 946
18 286 318
1583 422 552

708191 759

61 019 079 096

8 289 501834

52 722 381 766

-

Polgármesteri Hivatal
Mükodés1 célu támogatasok allamhaztartáson belulról
Kozhatalm1 bevetelek
Múkodes1 bevetelek
Finansmozas; bevétel
Intézményi bevételek osszesen

120. Bevételek mindösszesen

2. oldal

7195 496

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Költségvetési keretszámai

26. melléklet

106
Forintban!

1

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

2.

NktJKJt 1 Sz. Mell.

290 431 294

440192 754

3

Munkáltatói dcintésen alapuló

17 306 358

23 707 740

4

367 12019(Xll.30) Korm rend alapján

59 758 783

25 515 301

s

Kcizlekedés1 költsegterítés -munkába1árás

1442 870

1690440

Kozlekedés1 kolt.égtérités -helyi közlekedés

2 595 612

Megbízási díjak ,t1szteletdíj,akkreditált képzés

5 903 643

10 466 393

8

Jubileumi jutalom

5 757 510

4 893 875

9

Nyugdíjazás

1434 837

280 414

18 600 OOO

18 600 OOO

1 333 620

1311300

Cafeteria

11. Bankkciltség 12000 Ft/fő
12

553 763

Bérkompenzáció

13. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
14. Szem élyi juttatások.munkaadót

t erhelő

járulékok össz.

6 401 382

-

34 243 482
247 570

-

6
7

10

149 761 460

2 595 612
4 562 750

-

863 635
1154 423

-

22 320
553 763

4 693 500

5 357 182

663 682

409 811 790

532 015 399

122 203 609

72 219115

85 201 289

12 982 174

4 142 076

4 142 076

15.

- eb ből járulék

16.

Kozlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

17.

Egyéb dologi kiadás

5 449 300

7 199 479

18

Karbantartás kisjavítás

1 038 OOO

85 237

882 300

933 596

51296
1 297 257

19. Közüzemi díjak- TÁVHŐ
20

- Gáz

2 635 OOO

3 932 257

21.

- Villamos energia

2 209 800

2 994 328

22

-Vízdíj

798 500

745 559

23.

- Szemétszállítás

363 300

541 258

- Hajtóanyag

24.
25.

Egyéb müköd bev terhére dologi kiadás

26. Dologi kiadások össz.
27. Felhalmozá si kiadás
28.

Kiadás összesen

Müködési célú támogatások ÁH-belül
29.
(Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kezelő)

1750 179

-

952 763

784 528
-

52 941
177 958

-

2 283 600

1 851 727

181 368 051

189 926 517

8 558 466

197 027 851

212 352 034

15 324183

16 OOO OOO

5 OOO OOO

622 839 641

749 367 433

126 527 792
109 026 155

-

431 873

11 OOO OOO

513 776 500

622 802 655

30. Müködési bevétel

25 328 400

28 836 OOO

3 507 600

31. Maradvány igénybevétele

66 550 651

80 469 472

80 469 472

32. Önkormányzati támogatás

17 184 090

17 259 306

75 216

622 839 641

749 367 433

193 078 443

17 184 090

17 259 306

75 216

93, 00

93,00

33.

Bevétel összesen

34. Állami támogatás
35.

Önerő

36. Létszá m

-

Eszterlánc Északi Óvoda
Költségvetési keretszámai

27. melléklet

107
Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

560 021 037
4 211 228

541939 599

15.
16.
17.
18.
19
20
21
22

Nkt/KJt. 1. Sz. mell.
Munkaltató1 döntésen alapuló
Bérrendezés
367/2019(Xll.30) Korm rend alapián
Végkielégítés, felmentési bér
Kozlekedési költségtérítés -munkábaiarás
Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
Jubileumi Jutalom
Nyugdíjazás
Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás
Cafetéria
Bankköltség 12000 Ft/fő
Bérkompenzáció
Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
- ebből járulék
Közlekedési költségtérités -helyi kozlekedés
Élelmezési költség
Egyéb dologi kiadás
Dologi normativa
Karbantartás kisjavítás

23
24
25.
26.
27.
28
29.
30.

Gondnoksági normatíva
Közüzemi díjak- TÁVHŐ
- TAVHÖ (gáz)
-Vízdíj
- Szemétszállítás
Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás
Dologi kiadások össz.
Felhalmozási kiadás

2.
3.
4.
5.
6.
7

-

-

18 081 438

-

2 777 719
1551 OOO
14 008 879
3 128 510

6 988 947
1551 OOO

98160 786
3 128 510
1 329 660
418 154
19 740 731
10 080 506
2 349 115
34 600 OOO
2 480 820
72 417

112 169 665

10 741 410
747 334 374
133 959 449
145 435 822
16 271528
4 920 323
3 297 580

11 736 900
759 604 498
126 317 057
285 120
152 171 765
18 948 120
4 916 989
3 294 720

1 OOO OOO
25 413 018
7 883 652
6171127
1564 451
7 501 685
219 459 186
7 928 OOO

1 OOO OOO
25 413 018
7 883 652
6171127
1564451
7 410 450
229 059 412
4 857 OOO

31. Kiadás összesen

974 721560

993 520 910

18 799 350

32. Müködési bevétel
33. Önkormányzati támogatás

35 902 870
938 818 690

36 508 614
957 012 296

605 744
18 193 606

34. Bevétel összesen

974 721560

993 520 910

18 799 350

35. Állami támogatás
36. Önerő

783 572 277
155 246 413

788 276182
168 736114

4 703 905
13 489 701

173,00

173,00

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

37. Létszám

-

926 897
-

25 899 808
18 971832
2 380 550
34 600 OOO
2 439 300

-

-

402 763
418 154
6159 077
8 891 326
31435

-

-

41520
72 417
995 490
12 270 124
7 642 392
285 120
6 735 943
2 676 592
3 334
2 860
-

-

-

91235
9 600 226
3 071 OOO

-

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Költségvetési keretszámai

28. melléklet

188
Forintban!

1

A.

8.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

506 959 280

499 805 071

-

7 154 209

1 571 951

1 545 642

-

26 309

98 434 651

113 383 490

2

Nkt./K.Jt. 1. Sz. mell

3.

Munkaltató1 döntésen alapuló

4.

367 /2019(Xll.30) Korm rend.alapJan

5

1<.ozlekedés1 költséb-éntés -munkábaiaras

6.

Megb1zasi diJak ,tiszteletdíj.akkreditált képzés

7

ubileumí jutalom

8.

Nyugdíjazás

9

Bevétel eléresere érd felm.személyi kiadás

10. Cafetéria

11 Banl:koltség 12000 Ft/fö
12. Bérkompenzáció

13 '<ülonféle koltségvetés1 befizetés · rehab.)
14. Személyi juttatások,munkaadót te r helő járulékok össz.
15.

- ebből járulék

16. Élelmezési költség
17. Egyéb dologi kiadás

-

14 948 839

403 344

403 344

-

489 008

481 520

16 751 970

27 572 515

10 820 545

11147 163

25 831 494

14 684 331

125 475

970 550

845 075

31 300 OOO

31 300 OOO

2 244 210

2 206 650

.

8 689 680

8 607 060

-

677 827 989

712107 336

120 793 900

116 333 147

116 295 037

125 940 331

9 645 294

114 601

7 488

37 560
114 601
82 620
34 279 347

-

4 460 753

12 732 280

16 524 256

3 791 976

18. Dologi normativa

4 965 363

5 068 686

103 323

19. Karbantartás kisjavítás

2 63 1 200

2 719 860

88 660

20. Közüzemi dijak-TAVHÖ

3 265 500

3 265 500

24 506 338

24 506 338

6 842 760

6 842 760

664 444

664 444

21.

- TAVHŐ (gáz)

22.

-Vízdíj

23.

- Szemétszállítás

24. Egyéb müköd bev.terhére dologi kiadás

-

8 459 125

8 114 550

180 362 047

193 646 725

3 901 OOO

1 717 OOO

27. Kiadás összesen

862 091036

907 471061

28. Müködési bevétel

33 819 256

4125 543

29. Önkormányzati támogatás

29 693 713
832 397 323

873 651805

41254 482

30. Bevétel összesen

862 091 036

907 471061

45 380 025

31. Állami támogatás

649 768 543

666 466 603

16 698 060

32. Önerő

182 628 780

207185 202

24 556 422

156, 50

156, 50

25. Dologi kiadások össz.
26. Felhalm ozási kiadás

33. Létszám

344 575
13 284 678

-

2184 OOO
45 380 025

-

Tündé rkert Keleti Óvoda
Költségvetési keret számai

29. melléklet

109
Forintban!

1
2

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019 . év

2 020. év

Eltérés

SOS 404 SS6

S02 992 643

2 411 913

1 047 967

1030428

17 539

98 184 094

116 3S6 93 1

18 1 72837

602 OOO

1 277 864

67S 864

8 048 368

14 769 942

3

NKt / KJt 1 Sz . mell
Munkáltatói dontésen alapulo

4

367/ 2019(Xll.30) Korm rend alapian

s

-:öz1ekedési kóltségtérités -munkába1á rás

387 1 80

.

387 180

6.

Közlekedési költségténtés -helyi közlekedés

7

Jub1leum1 Jutalom

22 8 18 3 10

8.

Nyugdíjazás

13 841 900

3 493 980

9.

Bevétel elérésére érd. felm .személyi kiadás

4S8 880

1 0 4 6 220

S87 340

10

Cafetéria

32 OOO OOO

32 600 OOO

600 OOO

11

Bankkoltség 12000

2 294 400

2 298 300

Ft/fő

12. Bérkompenzáció
13

Különféle koltségvetesi befizetés ( rehab.)

14. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.

23 S4 2
9 172 440

-

10 347 920

3 900

-

23 S42

9 911160

738 720

-

686 235 269

679 055 894

122 543 664

112 521 666
3 24 OOO

3 24 OOO

17. Elelmezési költség

137 673 8 0 1

1 46 4 78 7 34

8 804 9 33

18. Egyéb do logi kiadás

12 324 440

15.

- ebből járulék

16. Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

-

7 179 375
10 021998

4 4 09 620

16 7Sl 307
4 472 946

4 426 867

1 9. Dologi normatíva
20. Karbantartás kisjavítás

3 114 S40

3 1 68 880

S4 340

21. KözLizemi díja k - TAVHŐ

14 238 S19

14 238 S19

22 .
23.

- Gáz
- TAVHŐ (gáz)

24.

-Vízdíj

2S.

- Szemétszállítás
26. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás

-

63 326

-

1106 170

1106 1 70

.

24 6 23 298

24 368 893

8182 8 6S

8 182 86S

1 S23 2S8
11 084 310

-

27 . Dologi kiadások össz.
28. Felhalmozási kiadás

217 174 651

1 S2 3 2S8
1 0 63 3 470
231249 042

3 750 OOO

3 235 OOO

29. Kiadás összesen

907 159 920

913 539 936

2S4 40S

4SO 840
14 074 391
515 OOO
6 380 016

30. Müködési bevétel
31. Önkormányzati támogatás

38 401362

41398 070

2 996 708

868 758 558

872141866

3 383 308

32. Bevétel összesen

907 159 920

913 539 936

6 380 016

33. Állami támogatás

741 741546

766 017 167

24 275 621

34. Önerő

127 017 012

106124 699

160,00

163,00

35. Létszám

-

20 892 313
3, 00

Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai

30 melléklet

1 u
Forintban!

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020. év

Eltérés

359 767 741

360 003 651

27 246

26 790

456

66113 588

74 285 191

8171603

1102 507

565 433

2

Nkt./KJt. 1. Sz. mell

3

Munkáltato1 dontésen alaputo

4

3ti','2019(Xll 30) Korm. rend.alapjan

5

Kozlekedesi költségténtés ·munkába1~ra1

6

Közlekedési költségtentes helyi kozlekedés

7

Megbizas1 dijak ,t1szteletdij,akkred1tált kepzés

8

Jub1leum1 Jutalom

9
10

.

.

537 074

.

.

170 359

.

8 755 144

14 359 422

5 604 278

Nyugdíjazás

10 230 192

11040 770

810 578

Caf„téna

22 200 OOO

22 200 OOO

1 591 740

1565100

11

Bankkoltség 12000 Ft/fö

12

Bérkompenzáció

13

. ulonféle költségvetést befizetés ( rehab.}

14. Személyi juttatások,munkaadöt terhelö járulékok össz.
15.

170 359

235 910

- ebböl járulék

13145

.

.

.

26 640

.

13145

6 758 640

7 433 370

674 730

476 730 302

491479 727

14 749 425

85 340 486

81580111

.

3 760 375

142 560

142 560

98 075 954

96 542 002

1533 952

18. Egyéb dologi kiadás

7 740 200

10 466 845

2 726 645

19. Dologi normat1va

3 143 655

2 987 004

156 651

20. Karbantartás kísjav1tas

2 222 220

2 087 800

134 420

10 663 483

10 663 483

16. Kozlekedési koltségténtés -helyi közlekedés
17

Élelmezést koltség

21. Kozüzemi díjak - TÁVHŐ
22.

• TAVHŐ (gáz)

7 371 522

7 371522

23.

• Vizdíj

4 239 961

4 239 961

- Szemétszáll1tás

1125 437

1125 437

24

.
.
.
.

5 545 970

5 996 870

450 900

140128 402

141623 484

1495 082

4 015 OOO

1518 OOO

28. Kiadás összesen

620 873 704

634 621211

29. Müködési bevétel

25 345 466

25 900 072

554 606

595 528 238

608 721139

13192 901

25

Egyéb muköd bev.terhére dologi kiadás

26. Dologi kiadások össz.
27. Felhalmozási kiadás

30. Önkormányzati t ámogatás
31. Bevétel összesen

620 873 704

634 621211

32. Állami támogatás

520 709 544

512 701414

74 818 694

96 019 725

111,00

111,00

33. Önerő
34. Létszám

.

2 497 OOO
13 747 507

13 747 507

.

8 008130
21 201 031

.

Közintézményeket Müködtető Központ
Költségvetési keretszámai

1

31 melléklet

11
Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019 . év

2020. év

Eltérés

104 466 301

98 719 738

s 746 563

42 083 S98

45 889 860

3 806 262

4 277 383

s 318 638

1 041 255

50 864 817

S9 287 328

8 422 511

2

Nkt./KJt. 1. Sz mell.

3.

Munkáltatói döntesen alapulo

4.

Bérrendezes

s.

367/2019(Xll.30J Korm. rend.alapián

6.

Végkielégites. felmentést bér

486 724

7

Kozlekedes1 koltségtérrtés -munkábajárá;

860 398

700 920

8

Megb1zási driak ,trszteletdij.akkred1talt képzés

1974 840

2 142 S33

9

Jubileumi jutalom

3 427 977

10. NyugdiJazas

486 724
159 478
167 693

-

3 427 977

2 628 044

2 474 433

11

Bevétel elérésére érd felm.személyr kiadás

14 620 650

14 819 882

199 232

12

Cafetéria

11 200 OOO

10 800 OOO

400 OOO

803 040

761400

41640

905 175

1630 125

724 9SO

238 607 193

242 544 857

3 937 664

40 461510

38174 974

2 286 536

930 979 052

934 418 859

3 439 807

33 696 OOO

36 SSl OOO

2 8SS OOO

2 785 OOO

2 78S OOO

36110 343

36110 343

13

Bankkoltség 12000 Ft1fö

14

Bérkompenzáció

15

Külonféle koltségvetési befizetés ( rehab.)

16. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.

17.

- ebből járulék

18. Elelmezést koltség
19. Egyéb dologi kiadás
20

Karbantartás k1sjav1tás

21. Kozüzemi díjak - TAVHŐ

8 246

8 246

22

- TÁVHŐ (gáz)

21312 623

22 169 063

23.

-V1zdíj

11038 930

11038 930

24

- Szemétszálhtás

2 SOS 266

2 SOS 266

2S. Egyéb müköd . bev.terhére dologi kiadás

153 611

8S6 440

-

66 768 883

62 683 823

1105196 097

1108 262 284

6 500 OOO

6 500 OOO

1350 303 290

1357 307141

7 003 851

29. Müködési bevétel

511 217103

545 303 839

34 086 736

30. Önkormányzati t ámogatás

839 086187

812 003 302

26. Dologi kiadások össz.
27. Felhalmozási kiadás
28. Kiadás összesen

31. Bevétel összesen

4 08S 060
3 066187

-

-

27 082 885

1350 303 290

1 357 307141

7 003 851

32. Állami támogatás

361494 993

366 022 208

4 527 215

3 3. Önerő

4 77 591194

445 981094

-

31610 100

56,0

54,0

-

2,0

34. létszám

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Költségvetési keretszámai

32. melléklet

11 2
Forintban!

1

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

160 560 319

157 523 672

3 036 647

19 855 164

19 522 860

332 304

4 750 OOO

4 750 OOO

36 875 669

45 943 558

2

Nkt ..'KJt. 1. Sz mell.

3

Mun~áltató1

4

Egyeb feladat szemelyi juttatasa

5.

367 / 2019(Xll.30) Korm. rend .alapjan

dontésen alapuló

9 067 889

722 106

899 371

177 265

8 816 250

8 241400

574 850

6

Közlekedesi költsegténtés -munkába1árás

7.

Megb1~as1

8.

Jubileumi jutalom

9

Nyugdíjazás

1 792 022

1123 770

668 252

10

Bevétel elérésére érd. felm .szemely1 kiadas

6 668 860

1157 500

5 511 360

11

Cafeteria

11800 OOO

11800 OOO

12

Bankköltség 12000 Ft/fő

846 060

831900

13

Bérkompenzáció

14

Kulonféle koltségvetés1 befizetés ( rehab.)

d1jak ,tiszteletd1j.akkreditált kepzés

993 045

154 394

-

993 045

14 160

-

2 916 675

3 042 900

154 394
126 225

-

256 750 564

254 836 931

16.

- ebből járulék

45 175 122

41426170

17

Egyeb dologi kiadas

93 336 400

98 336 400

5 OOO OOO

18. Karbantartás kisjavitás

10 200 OOO

13 OOO OOO

2 800 OOO

19. Közüzemi díjak TÁVHŐ

12 307 034

12 307 034

716 280

716 280
754 380

15. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.

20

- TAVHŐ (gázl

21.

- Vízdíj

754 380

22.

- Szemétszállitás

190 663

190 663

23.

· Hajtóanyag

1 798 320

1798320

1913 633
3 748 952

.

-

7 664 392

4 081585

3 582 807

25. Dologi kiadások össz.

126 967 469

131184 662

4 217 193

26. Felhalmozási kiadás

202 284 999

142150 OOO

-

60134 999

27. Kiadás összesen

.

57 831439

.
.
.

52 079166

24

Egyéb mükod bev.terhére dologi kiadas

586 003 032

528 171 593

28. Müködési bevétel

22 OOO OOO

17 OOO OOO

29. Maradvány igénybevétele

80 618 251

28 539 085

30. Önkormányzati t ámogatás

483 384 781

482 632 508

31. Bevétel összesen

586 003 032

528171593

32. Állami támogatás

391304 715

390 948 880

.
.

92 080 066

91 683 628

-

59,00

59,00

33. Önerő
34. létszám

5 OOO OOO
752 273
57 8 31439
355 835
396 438

.

Váci Mihály Kulturális Központ

33. melléklet

Költségvetési keretszámai

11 3
Forintban!

1.

A.

B.

e

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

96 501806

96 522 842

21036

11777442

11 580 330

197 112

52 960 906

62 514 935

9 554 029

632 830

801 878

169 048

2

N~~

3.

Mun~ciltató1 donté>en

/KJt. 1. Sz. mell

alapuló

4.

367/ 2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

5.

Kózlekedesi koltségtentes ·munkabajaras

6

Megb1zasi d1jak ,t1szteletdí1.akkred1tált képzes

5 853 990

5 810 650

43 340

7

Jubileumi jutalom

1936 498

494 910

1441588

8.

Nyugdíjazás

648 013

648 013

9.

Bevétel elérésére érd . felm.személyi k1adas

3 526 500

3 472 500

54 OOO

10

Cafeténa

9 800 OOO

9 800 OOO

11

Bankkoltség 12000 Ft/fö

702 660

690 900

11 760

2 413 800

2 608 200

194 400

186114 319

194 945 158

33 071138

31959473

59 970 OOO

63 270 OOO

3 300 OOO
2 552 295

7 887

12. Berkompenzácio

13

~

ülonféle költségvetés befizetés ( rehab .)

14. Személyi juttatcisok,munkaadót terhelő járulékok össz.
15.

- ebből járulék

16. Egyéb dologi kiadás
17

Karbantartás k1sjav1tás

18. Közüzemi díjak TÁVHŐ
TAVHŐ (gáz)

19.

.

-

.

21900 OOO

24 452 295

35 259 988

35 259 988

9 156 267

9 156 267

20.

·Vízdíj

1929130

1929130

21.

• Szemétszállítás

1043 076

1043 076

7 887
8 830 839

-

1111 665

-

.

-

.

4 009 390

4 009 390

37 473 500

37 527 500

54 OOO

170 741351

176 647 646

5 906 295

5 OOO OOO

5 OOO OOO

26. Kiadás összesen

361855 670

376 592 804

14 737134

27. Müködési bevétel

72 OOO OOO

79 OOO OOO

7 OOO OOO
3 OOO OOO
4 737134
14 737134

22.
23

• Hajtóanyag
Egyéb mükod . bev.terhére dologi kiadás

24. Dologi kiadások össz.
25. Felhalmozási kiadás

28. Maradvány igénybevétele

-

-

29. Önkormányzati támogatás

289 855 670

3 OOO OOO
294 592 804

30. Bevétel összesen

361855 670

376 592 804

66 633 954

67 071088

437134

223 221 716

227 521 716

4 300 OOO

49,00

49,00

31. Állami támogatás
32. Önerő
33. Létszám

-

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Kö lt ségvetési keretszámai

34 melléklet

11 4
Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés
2 429 614

2.

Nkt /KJt 1. Sz. mell.

65 005 986

67 435 600

3.

Mun~áltató1

23 597 513

23 683 262

85 749

4

367 '2019(XI 30) Korm. rend a:apján

12 870 461

20 128 573

7 258 112

donté;en alapuló

5.

Kozlekedes1 koltsegténtés munkcibaiárás

6.

Megbízási d1Ja~ ,t1szteletdíj,akkred1tált képzés

7

Jubileumi jutalom

8.

Bevetel elérésére érd . felm.személy1 kiadá s

9.

Cafetéria

10

Bankkoltseg 12000 Ft/ fő

11

Bérkompenzac10

12. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
13.

- ebből járulék

14. Egyéb dologi kiadas
15. Egyéb müköd . bev.terhére dologi kiadás

847 792

847 792

10 109 300

2 893 750

-

7 215 550

742 365

742 365

15119 500

16 932 500

1813 OOO

4 833 335

5 OOO OOO

166 665

346 550

352 500

5 950

7 051

7 051

132 737 488

138 016 342

21832 788

20 873 869

47 496 588

61590 940

5 278 854

-

958 919
14 094 352

9 380 500

57 4 56 700

48 076 200

16. Dologi kiadások össz.

56 877 088

119 047 640

62170 552

17. Felhalmozási kiadás

17 OOO OOO

10107 488

18. Kiadás összesen

-

6 892 512

206 614 576

267171470

60 556 894

19. Müködési célú támogatások ÁH-belül

1500 OOO

3 OOO OOO

1500 OOO

20. Müködési célú támogatások ÁH-kívül

3 OOO OOO

3 OOO OOO

30 OOO OOO

58 389 200

172114 576

170 782 270

24. Bevétel összesen

206 614 576

267171470

25 . Állami támogatás

142114 576

140 782 270

30 OOO OOO

30 OOO OOO

25,0

25,0

21. Müködési bevétel
22. Maradvány igénybevétele
23. Önkormányzati támogatás

26. Önerő
27 . Létszám

28 389 200

32 OOO OOO

32 OOO OOO

-

1332 306
60 556 894

-

1332 306

-

Jósa András Múzeum
Költségvetési keterszámai

35.

'i 1 5
Forintban'

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020. ev

Eltérés

188 390 502

185 830 056

2 560 446

15 268 716

14 596 320

672 396

41454 OOO

41454 OOO

52 441339

10 751803

2

Nkt./KJt. 1 Sz. mell.

3.

Munkáltatói dontésen alapulo

4

Egyeb feladat személyi iuttatasa

-

5

367/ 2019(Xll.30J Korm rend.alapian

6

Végkielégites, felmentesi bér

1 023 398

7

Kozlekedés1 költségtérítés -munkábajaras

1438 030

8

Kozlekedés1 koltségtérités -helyi kozlekedes

9

Megb1zasi diiak ,tiszteletd íj.akkreditált képzés

41689 536

49115

-

1 023 398

1506 120

68 090

-

49115

8 340 173

20 110 174

11770001

10. Jubileumi Jutalom

1681604

4 949 863

3 268 259

11

NyugdiJazás

2 387 610

4 184 227

1796617

12

Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás

50 363 045

12 290 615

38 072 430

13

Cafeténa

13 400 005

14 600 OOO

1199 995

14

Bankköltség 12000 Ft/fő

960 780

1 029 300

15

Külonféle költségvetési befizetés ( rehab.)

3 318 975

3 042 900

328 311489

356 034 914

58 065 536

56 746 970

40 324 040

58 868 309

18 544 269

1116 OOO

1116 OOO

16. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
17.

- ebből járulék

18. Egyéb dologi kiadás
19. Karbantartás kisjav1tás
20. Kozüzeml díjak - TAVHÖ
21.
22.

- Gáz
- Vízdíj

23

- Szemétszálhtás

-

3 911600

-

1 219 200

1219 200

-

310 102

128 068 580

87 442 779

26. Dologi kiadások össz.

192 801882

171836 350

27. Felhalmozási kiadás

34 433 725

17 575 382

28. Felújítás

31358 459

Egyéb müköd bev.terhére dologi kiadás

29. Kiadás összesen
30. Müködési célú támogatások ÁH-belül
31.

Működési

bevétel

1 318 566

3 911600

5 534 660

25

27 723 425

-

13 433 700

310102

Haitóanyag

-

13 433 700

5 534 660

24.

68 520
276 075

586 905 555
8 534 620
141 OOO OOO

545 446 646

-

-

-

40 625 801
20 965 532
16 858 343
31358 4 59
41458 909
8 534 620

180 OOO OOO

39 OOO OOO

32. Maradvány igénybevétele

155 056132

52 487 976

- 102 568156

33. Önkormányzati támogatás

282 314 803

312 958 670

30 643 867

-

34. Bevétel összesen

586 905 555

545 446 646

35. Állami támogatás

161 025 614

163 810 920

2 785 306

36. Önerő

121 289 189

149147 750

27 858 561

61,00

61,00

37. Létszám

41458 909

-

melléklet

Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ

36. melléklet

Költségvetési kerftstámai
1
: Cl

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

2. Nkt./KJt l. Sz mell
3. Munkáltatói döntésen alapuló
4. 367 /2019(Xll.30) Korm. rend.alapián
5. Közlekedési költségtérítés -munkábaJárás
6. Kozlekedesi költségtérítés -helyi kozlekedés
7. Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditalt képzés
8 Jubileumi jutalom
9 Nyugdíjazás
10 Cafetéria
11 Bankkoltség 12000 Ft/fő
12 Bérkompenzáció
13 Külonféle költsegvetés1 befizetés ( rehab.)
14. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
lS. · ebből járulék
16 Kozlekedés. koltségtérítés -helyi kozlekedés
17. Elelmezési költség
18 Egyéb dologi kiadás
19 Karbantartás kisjavítás
20. Közüzemi díjak - TÁVHŐ
21.
·Gáz
22.
• TAVHŐ (gáz)
23
·Villamos energia
24
·Vízdíj
25
- Szemétszállítás
26
- Hajtóanyag
27. Egyéb mükod. bev.terhére dologi kiadás
28. Dologi kiadások össz.
29. Felhalmozási kiadás

426 806 459
31955887
227 707 429
4 349 015
8 603 140
18 580 423
3 998159
6 298 038
39 300 OOO
2 817 810
350 255
9 353 475
780 120 090
137 827 182

421379121
31988191
267 465 009
5317565

.
23 129 211
9 721269
2 360 076
39 300 OOO
2 770 650

.

61513 777
54 612 865
5 809 353
1 885 333
2 060 310
16 102 113
946 083
5 079 510
2 366 942
4 609 727
1 329 207
1S6 315 220
6 604 OOO

7 715 925
811147 017
130 072 801
6 629 040
69 733 302
65 580 039
6 350 OOO
1885 333
2 060 310
16 102 113
1 016 OOO
5 079 510
2 366 942
4 609 727
1 329 207
182 741 S23
S 080 OOO

30. Kiadás összesen

943 039 310

998 968 S40

31. Müködési bevétel
32. Önkormányzati támogatás

149 967 414
793 071896

143 8S8 483
8SS 110 OS7

33. Bevétel összesen
34. Állami támogatás
3S. Önerő
36. Létszám

.

.

5 427 338
32 304
39 757 580
968 550
8 603 140

.

4 548 788
5 723 110
3 937 962

.

.
.

-

47 160
350 255
1 637 550
31026 927
7 7S4 381
6 629 040
8 219 525
10967174
540 647
.

69 917
-

-

26 426 303
1 S24 OOO
SS 929 230

-

6108 931
62 038 161

943 039 310

998 968 540

SS 929 230

361435 335
431636 S61

419 S98 976
43S Sll 081

S8163 641
3 874 S20

196,S

196,S

-

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

37 m elléklet

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

2

Nkt./KJt. 1. Sz. mell

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

4.

367/2019(Xll 30) Korm rend alapján

5.

Kozlekedési költségténtes -munkábajárás

6.

Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

7.

Megbizási d1jak ,tiszteletdíj,akkreditalt képzés

8

Jubileumi iutalom

9

Nyugdíjazás

10. Cafetéria
11. Bankköltség 12000 Ft/fó
12

Bérkompenzáció

13

Kulönféle koltségvetés1

530 390 246

556 221 486

1 035 348

1326810

291462

264 128 699

295 230 265

31101566

5 945 830

6 457 605

141 060

138 900

9 769 603

8 105 620

-

-

8 853 755

5 498 295

49 200 OOO

49 200 OOO

3 513 300

3 468 600
-

255 539
2 160
1663 983

.

3 355 460

.

44 700

-

464 019

-

10 258 650

10 867 500

608 850

883 956 049

936 515 081

52 559 032

156 447 915

152 506 710

73 190 260

69 639 335

1 7. Egyéb dologi kiadás

60 759 487

54 183 850

18 . Karbantartás kisjavítás

13 824 779

12 319 OOO

19. Közüzemi díjak - TÁVHŐ

29 233 271

29 233 271

1 776 127

1 776 127

14. Személyi juttatások,munkaadót
15 .

- ebből járulék

16

Élelmezési költség

20.

- Gáz

( rehab.)

511 775

.
.

255 539

464 019
befizet~1

25 831240

t erh elő

járulékok össz.

21

- TÁVHŐ (gáz)

12 112 664

12 112 664

22
23

- Villamos energia

1 729 740

2 032 OOO

-Vízdíj

9 371 655

9 371655

24

- Szemétszállítás

1 475 412

1 475 412

25

- Hajtóanyag

603 693

603 693

1905 OOO

1905 OOO

205 982 088

194 652 007

500 OOO

500 OOO

26. Egyéb

működ.

bev.terhére dologi kiadás

27. Dologi kiadások össz.
28. Ellátottak pénzbeli juttatása

.

3 941 205
3 550 925
6 575 637

-

1 505 779

-

-

302 260

-

-

.

-

11330 081

.
.

14 592 300

6 985 OOO

30. Kiadás összesen

1105 030 437

1138 652 088

31. Müködési bevétel

36 567 192

15 813 865

32. Önkormányzati támogatá s

1068 463 245

1122 838 223

54 374 978

33 . Bevétel összesen

1105 030 437

1138 652 088

33 621651

34. Állami támogatás

675 801486

694 480 076

18 678 590

35. Önerő

392 661 759

428 358 147

35 696 388

246,0

246,0

29. Felhalmozási kiadás

36. Létszám

7 607 300
33 621651

.

20 753 327

.

Nyíregyházi Család - és Gyermekjóléti Központ
Költségvetési keretszámai

38. melléklet

11 8
Forintban!

1.

A.

8.

e

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

338 374 605

336 699 539

2 258 402

2 621 947

363 545

60 996 863

78 559 208

17562345

Közlekedési koltségtérités -munkábajárás

4 358 310

4 426 455

Kö~leKedés i

8 517 960

2.

Nkt./K.Jt. 1. Sz. mell

3.

Munkáltatói dontésen alapuló

4.

367 /2019(Xll.30) Korm rend.alap1án

5
6
7.

Jubileumi jutalom

költségtérítés -helyi közlekedés

-

1 675 066

68145

-

8 517 960

989 820

989 820

8.

Nyugdíjazás

937 358

1979 640

1042 282

9

Bevétel elérésére érd. felm.személyi k1adas

67 832 402

82 226 630

14 394 228

10

Cafeténa

20 OOO OOO

20 OOO OOO

11

Bankköltség 12000 Ft/fö

1434 OOO

1 410 OOO

12

Bérkompenzáció

13

Külonféle koltségvetés1 befizetés ( rehab.)

14. Személyi juttatások,munkaadöt te rhelő járulékok össz.
15.

- ebből járulék

16

Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

309 147

-

24 OOO

-

309 147

4 123 575

4 020 975

102 600

509142 622

532 934 214

23 791 592

91 517 315

83 860 214

-

7 657 101

4 490 640

4 490 640

28 062 123

35 187 OOO

7 124 877

1687 577

2 222 500

534 923

19. Közuzemi díjak - TÁVHŐ

2 436 407

2 436 407

-

20

- Gáz

1175 188

1175 188

-

21.

- TÁVHŐ (gáz}

653 256

653 256

22.

- Villamos energia

502 544

2 387 600

23

-Vízdíj

421 737

421 737

-

24

- Szemétszállítás

242 796

242 796

25

- Hajtóanyag

-

17. Egyéb dologi kiadás
18

Karbantartás kisjavítás

1 885 056

1 996 714

1 996 714

26. Egyéb müköd bev.terhére dologi kiadás

62 457 198

62 606 783

149 585

27 . Dologi kiadások össz.

99 635 540

113 820 621

14185 081

28. Felhalmozási kiadás

11213 800

5 OOO OOO

619 991962

651754835

29. Kiadás összesen
30. Müködési célú támogatások ÁH-belül

-

-

6 213 800
31762873

6 049 625

6 049 625

31. Maradvány igénybevétele

133 503 400

142 336 511

8 833 111

32. Önkormányzati támogatás

486 488 562

503 368 699

16 880 137

33. Bevétel összesen

619 991962

651 754 835

31762873

34. Állami támogatás

363 551952

364 282 698

730 746

35. Önerő

122 936 610

139 086 001

16 149 391

100,0

100,0

36. létszám

-

Polgarmesteri Hivatal
Költségvetési keretsi'tim'li

' '

39.melléklet

9
Forintban!

1.

A.

B.

e.

o.

Feladatok megnevezese

2019. év•

2020.év•

Eltéres

l 051556187

1072 388 722

20 832 53S

31 151675

49 807 895

18656220

322 972 448

333 685 393

10 712 945
523 89S

•t ..... é1

2
3

....,unkat.:irvenvkon,.

4

lle1menyk1egésme1

5

Nyeivpotlék

43 28S 246

43 809 141

fi

Kotelező

13 960 660

14 306 6SO

34S 990

7

Juta:om

155 017 151

157 164 891

2 147 740

Koztisztvisellll. a:a:

~ata1,a

a:a tartozo• (palyazatJ

,netmenypótle•

8. Jub1leum1 jutalom
9.

Cafeteria

23 335 578

25 925 083

2 089 SOS

SS 033 377

53 856 524

1166 853
503 513

1~

Ruhazat1 koltségierites (anyakonywezetllk:

2 266 013

1 762 500

11

Kozlekedes1 koltségterités

4 500000

4 OOO OOO

500000

12

Banl:szamla hozzajarulás

4 227 910

3 790 550

437 360
22000

b

Kozt1sztv1selllk munkáltato• segélye

1 314 500

1 292 500

l~

Apparátusi dolgozók hivatalos be'fa1d1kokuldetese

200000

200000

-

15

Apparatus1dolgozók hova'.alos kulfold1 k1kuldetese

1500000

1500000

-

l:.

Berkompenza :1ó

17

1:orterulet szabad1do5 megváltasa

18

Anyakonywezetök megb1zasi di1a

136 839

19. Betegszabadság
Munkavegzesre oranvuló egyéb iogviszonyban nem sajat
2r foglalkoztatottaknak fizetett iuttatások

10 157 500

136 839
9 987

soo

170000

8 816 2SO

8 681 250

135 OOO

5 97S OOO

5 875 OOO

100000

15 285 144

17 681 250

Egvéb kulsll szemelyi iuttatasok (felmentés. reprezen1ac16J

13 080 762

4 832 896

22

Rehabolo1a:1os hozzajarulas

17 760 OOO

19 184 760

23

Egvéb járulékok( táppénz hozzáwulás. magántelefon)

6 019 193

4 643 468

1375 72S

24

Személyi juttatasok,munkaadót terhelő Járulékok össz.

1 788 051 433

1834 385 973

46 334 540

316 338 509

297125 971

2 950000

2 950000

30 827 Sl6

30 477 910

349 606

42 428172

36 918 473

5 509 699

52 555 OOO

S7 068 OOO

4 513 OOO

125 428 OOO

126 700000

1 272 OOO

21

25.

- ebből j arulék

26.

· 1~u1detes

27

Szakmai tevékenyseget seg11ó szolg.

28. fgyeb dologi k1adas
29

Készletbeszerzés

30. 1nforma11ka1szolgáltatások
31

Kommunikácios szolgá1tatasok

19 310 OOO

19 310 OOO

32

Kozuzem1 díjak- TAVHO

26 800 OOO

26 800000

150 OOO

150000

33.

-Gaz

34

-Vízdi1

35.

·Villamosenergia

3 850000

3 850000

21186 OOO

21186 OOO

2 396 106

-

8 247 866
1424 760

-

19 212 538

-

-

-

36. Berlet és hzongdijak

15 828 OOO

18 442 OOO

2 614 OOO

37

37 665 OOO

44 839 960

7174 960

Karbantartas kisjav1tas

38

Kulonfele bef,zetések és egyéb dologi k1adasok

121778920

131163 746

9 384 826

39

Uzemeltetés1 k1adasok

146 904 580

147 945 OOO

1040420

40. ÁFA k1adas
41. Dologi kiadások ossz.
42. Ellátottak pénzbeli 1uttatasa
43. Felhalmozasl celu visszatér. tam og.kólcsön nyújtasa ÁH·kívülre
44. Beruhazási kiadás
45. Kiadás összesen
46. Működés i célu támogatások AH-belül
47. Közhatalmi bevétel
48. Mükódési bevétel
49. Felhalmozasi célú támogatasok ÁH-kívül

2 537 894

2 632 500

94 606

650 199 0 82

670 433 589

20 234 507

-

30 020 OOO
42 075 100

62 655 480

20 580 380

2 519 345 615

2 576 475 042

57 129 427

54 0 30 500

54 065 324

34 824

7 500 OOO

9 OOO OOO

1 500 OOO

33 522 270

30 749 946

1600 OOO
19 631251

18 286 318

51. Onkormányzatí támogatás

2 403 061 594

2 464 373 454

52. Bevétel összesen

2 519 345 615

2 576 475 042

SS. Létszám (fó)

-

2 772 324
1600 OOO
1344 933
61311 860
57 129 427

-

43 738 7 00

54. Onerö

-

9 OOO OOO

50. Maradva ny 1génybevetele

53. Allami támogatas

30 020 OOO

9 OOO OOO

43 738 700

2 359 322 8 94

2 464 373 454

105 050 560

278,00

270,00

8 ,0

' tartalmazza
EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nők a csaladban és a munkahelyen Női információs és Szolgáltató Kózpont letrehozása Nyoregyházán
pályazatot, melynek kiadasai az alábbiak szerint alakultak :

Feladatok megnevezése

l
2

3

Kiadas osszesen:
Szemé1y1 1uttatások

2019ev

2020 ev

Eltéres

65 790 951

72 317 285

6 526 334

15 602100

34102 298

18500198
1467 553

4

Munkaadót terhelll 1arulékok

2 925 349

4 392 902

5.

Dologi k1ad•sok

36 266 572

33 165 465

3101107

Beruhaza11 k1adas

10 99ó 930

656 620

10 34G 310

54 030 500

54 065 324

34824

54 031 50"

54 065 324

34 824

7
8

Bevetel ossz:es.en:
Mukodés• célu tamogatasok AH-belul

120
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Megállapítom, hogy a Közgyű lés 13 igen szavazattal, 9 nem szavazat

mellett elfogadta az előterjesztést ezzel az önkormányzatunk ez évi költségvetését.

Így már

áttérhetünk az S. napirendi pontra. Köszönjük Könyvvizsgá ló úrnak is az aktív részvételt.

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

Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Ezt az előterjesztést a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági, valamint a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági
álláspontokat. Először Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki András:{ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság az előte rjesztést 5 igen és 4 tartózkodás
mellett javasolja elfogadásra.
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-tervezetet 2 igen
szavazattal, 3 tartózkodó szavazat mellett elfogadásra javasolja.
Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Lövei Csaba képviselő úré a szó.
Lövei Csaba :{képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én azt a kérdést tenném fel, hogy
ez a kimutatás miért nem tartalmazza a tervezett sóstói könnyű zenei fesztivált, mint
nagyrendezvényt? Azt előre mondom, nem akarok már külön véleményt mondani, hogy az számomra
nem elfogadható válasz, hogy azért, mert ez magán rendezvény. Hiszen az eddig elfogadottak szerint
ebben már most nagy önkormányzati támogatás van közvetetten és közvetlenül, mint több, itt felsorolt
nagyrendezvényben. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Köszönöm. Babosi György

képviselő

úré a szó.

Babosi György:(képvise lő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Lövei Csaba képviselőtársam az
kérdésem felét már lelőtte . Tudom, hogy bizottsági zárt ülésen tárgyalták, ezért én most csak
virágnyelven próbálom megfogalmazni. Elolvasva azt a szerződés-tervezetet, amit azzal a céggel
kötöttünk, ott nem 2 forintos támogatást nyújtunk ahhoz a fesztiválhoz. Plusz vannak benne pénzzel
nem definiált kiadásaink is, amit a Város-kép Kft. fog hirdetés alakjában támogatásra nyújtani a
fesztivált illetően. Én is ezt kérdezem, hogy miért nincs benne ebben az előterjesztésben? A másik
kérdésem, hogy a Pénzügyi Bizottság tagja vagyok. A Pénzügyi Bizottság - biztos én értesültem rosszul
- miért nem tárgyalta ezt az előterjesztést? Ha ilyen szép pénzek mozognak benne, mint például a
Böllér Fesztivál 10 millió forintja, ami ebben az előterjesztésben nincsen kibontva . Ezen a fesztiválon
minden induló csapat szép nevezési summát ad, a disznóért is fizetniük kell. Az emberek, akik
odajönnek, belépőt fizetnek. Ez a 10 millió forint nagyjából miből jön össze? A fellépő nevére már most
nem emlékszem, úgyhogy nem is kérdezem meg, hogy vajon ő került-e annyiba? Még, ami fél perce
merült fel itt bennem, ahogy beszélgettünk, hogy ugye a Rallinak tavaly is, és az idén is 15 millió forintot
irányoztunk elő. A Ralli a pályázatát azzal indokolta, hogy mert idegenforgalmi és városmarketing
első

szempontból nagyon jó ez a verseny. Tehát meg is kapják a 15 millió forintot. Ez is miért nem szerepel
az előterjesztésben? Köszönöm szépen.

121

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lengyel Máté képviselőé a szó.
Lengyel Máté :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én is csatlakoznék akkor a Babosi
György által elmondottakhoz, vagy itt folytatnám . A Böllér Fesztivál a tavalyi évhez képest másfélszeres
támogatást kap az önkormányzattól. Mi indokolja a rendezvény 2 napra bővítését? Nem lett volna-e
esetleg költséghatékonyabb 1 napon megtartani, de ugyanúgy azzal a program mennyiséggel, ami 2
napra van szét osztva? Ezzel azért egy 1 napos, de sűrű programot lehetett volna létrehozni. Bízom
benne, hogy a támogatás növekedése nem függ össze azzal, hogy a program kezdeményezője ugyanaz
az a személy, aki törvénysértő módon a város megbízásából tépkedte a plakátokat az önkormányzati
választáson. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Dr. Ulrich Attila alpolgármester úrnak adom meg a szót.
Dr. Ulrich Attila:( alpolgármester) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Itt nekem eszembe jutott
egy mondás. Nyilván nem akarom elbagatellizálni a kérdéseket, de arra mindjárt konkrétan rátérek.
Ugye volt nagyon-nagyon régen Antoniusnak egy gyász beszéde, Cézár sírja felett. Azzal kezdte, hogy
temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni. Na most összekeverik a szezont. Ugyanis ez az előterjesztés csak
azokra az önkormányzat által támogatott turisztikailag fontos nagyrendezvényekre vonatkozik, amely
az előző ciklusban is így volt. Ez összesen 7 db rendezvény. Kezdve a Böllértől, egészen az Adventi
forgatagig. Az összes rendezvény, ami Nyíregyháza területén valósul meg, az nem a kulturális osztály
által szervezett rendezvény. Nyilvánvalóan Lövei képviselő úrnak is elmondtuk. Megbeszéljük majd,
hogy lesz ez a Sóstó Open Air fesztivál, de ez akkor is egy magán vállalkozás az önkormányzatnak. Ez
jó, hogy ön is mondta ott a GTB-én, ez egy olyan dolog, ami hiánypótló Nyíregyháza életében. A Böllér
Fesztivál 2 napos lesz, összefügg a turisztikával. Most van először az a lehetőség, hogy ugye felépült
egy hotel, és képzeljék el, hogy mi történik egy közös turisztikai, kulturális mezsgyén - jönnek emberek,
foglalnak a hotelban szállást. Nyugodtan kérdezzék meg az igazgató urat, hogyha szeretnék, mert a
hotel csomagban hirdeti Nyíregyházát. A Hunguest Hotel lánc azért eléggé jelentős magyarországi
szállodalánc, Nyíregyháza felkerült a térképre. Egyébként a 2 nap tavaly 6,5 millió forintba került. Az
elszámolást meg lehet nézni az 1 nap. Ez egy nagyon költséges rendezvény, és nem azért, mert a
disznót meg kell venni 500 forintért kilóban, hanem azért, mert az önkormányzat ingyenes busz
járatokat biztosít az emberek számára, ez nem 2 forint. A jellege olyan az intézménynek, hogy védeni
kell a falut. Nagyon sok biztonsági őr kell! Tudják önök is, hogy mennyibe kerül egy normális, törvény
által meghatározott biztonsági őrzés. Ezek mind költségnövelő intézkedések. Ráadásul 6 éve mondom
egyfolytában, hogy minden egyes szolgáltatás - kezdve a színpad állítástól a hangosításig, a fellépőkig
- hatványozottan többe kerül. Még akkor is, hogy ha nyilvánvalóan a 6 év alatt van valamilyen olyan
lobbierőnk, amelyekkel tudjuk költséghatékonnyá tenni ezeket a rendezvényeket. El kell fogadni, hogy
vannak olyan rendezvények, vannak olyan előadók, akik megkérik igenis a fellépésnek az árát. Ezek a
rendezvények azért nincsenek itt tárgyalva . Egyébként pedig azt gondolom, hogy a 42 millió forint
ennyi rendezvényre, - ráadásul 2 hétig tart az Advent és rendesen meg van tűzdelve programmal,
melyet tavaly tettünk fel először Magyarország Adventi térképére, - vagy, tavaly előtt - és tavaly ott is
tartottuk a top 10-ben egyébként. Azok mind-mind költséges dolgok. De azt gondolom, mivel, hogyha
eljönnek ezekre a rendezvényekre és szétnéznek, akkor engem mindig látnak 6 éve. Mert én mindig
figyelem az embereket. Én mindig közöttük járok és hallom, hogy mi jó, mi nem jó . Változtatunk azon,
ami nem kell. Ugye már egy ideje nem a Helló Nyíregyházával kezdünk, az nem tavasz köszöntés, az
ifjúsági hétnek egy programja, mert meghallgattuk a gyerekeket. A Helló Nyíregyházát teljesen
átszerveztük. A városnapot is átszerveztük. Tettünk mellé egy olyan zöld eseményt, ami a
környezettudatosságra építi a gyerekeket és megünnepeljük a városnapot protokoll szempontjából,
mert annak van helye. Egyébként meg a városunk iránti tisztelet és a városunknak, a városunk
lakosságának az identitás tudata, a családi, iskolai téma elsősorban nem pedig önkormányzati feladat.
Nekünk az a lényeg, hogy minél többen jönnek el a rendezvényeinkre, hogy az a pénz, amit
beleteszünk, azt minél többen élvezhessék. Azt gondolom, hogy tavalyelőttől kezdve, de tavaly aztán
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végképp látszott - és köszönöm a kollégáimnak, egyébként 5-en, 6-an szervezik ezt végig, - hogy
nagyon-nagyon sokan vannak a rendezvényeken. Tehát az önkormányzat megtalálta azt, amit keresett.
Ezen az úton kell tovább mennie, figyelembe véve azt is, hogy olyan infrastrukturális változások
indulnak a Múzeumfalu fejlesztésében, a Kállay-val, a kulturális negyed kialakításával, illetve a
hoteleknek a megjelenésével, ami végre ad lehetőséget arra is, hogy ha mi beletesszük ezt a pénzt,
máshol a szolgáltatási rendszerben visszakapják. Tehát az önkormányzatnak ez a lényege .
Polgármester úr mindig kéri a költséghatékonyságot, és mi mindig úgy próbálunk ezzel gazdálkodni,
hogy a maximumot próbáljuk kihozni. Higgyék el, egy ilyen Sóstó Open Air köszönőviszonyban sincs
ennek az árával. Az legalább 200 millió forint annyi fellépővel. De ezt az önkormányzat tudja, hogy
ebben milyen lehetőségek vannak. De ez az előterjesztés nem arról szól, hanem arról, amit az előbb
én elmondtam. Köszönöm szépen a kérdéseket, mert legalább figyelik az eseményeket, hogy mi
történik Nyíregyházán. De ez az előterjesztés teljesen másról szól. Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Jeszenszi Anrás frakcióvezető úré a szó.
Jeszenszki And rás:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Hasonló lesz a bevezető
mondatom, mint a költségvetés kapcsán, amit azért jó pár éve mondunk ezen napirend tárgyalásakor.
Vannak közöttünk véleményeltérések értékekben, súlypontokban. Én ezt megfogalmaztam a bizottsági
ülésen is, amennyire ott bírtam a torokgyulladással küzdve. De nagyon fontosnak tartom mégiscsak
azt, hogy elhangozzon itt is. Vannak olyan rendezvények, amelyeket mi túl súlyosnak gondolunk akár
finanszírozásban és vannak olyanok benne, amelyeket a súlyához képest vagy a jelentőségéhez,
kulturális fontosságához képest alul reprezentáltnak. Erre egyébként Alpolgármester úr ígéretet tett,
hogy ebben egy egyeztetést fogunk folytatni. Tehát ezt köszönjük szépen . Ugyanakkor azt is érdemes
megjegyezni, hogy azért fontos szintén felemlegetni - akár ugyanúgy, mint a költségvetésnél - a
nagyrendezvényeknek a kérdéskörét. Egy konkrét nagyrendezvényt emelnék ki, ami bár ugye nem a
19-es beszámoló, hiszen az csak a szakbizottságon volt tárgyalás témája . De mégiscsak az idén is
megrendezésre kerül és nagyon reméljük, hogy nem ugyanaz történik, mint 2019-ben. Ez a Tirpák
Fesztivál. Hiszen ez a fesztivál, ami a városalapító ősökről, a városalapító atyákról kellett volna, hogy
szóljon. Hát koránt sem arról szólt, hanem a Fideszes, egyéni jelöltek önkormányzati kampányáról.
Hiszen ugye a városközpontban minden egyes városrésznek egy önálló bódét biztosítva, a város
gyakorlatilag közpénzen lehetőséget biztosított arra, hogy egyértelműen kampányt tudjon folytatni,
mind a választókerületben, mind pedig itt a városközpontban. Nyilvánvaló, hogy egyébként ez a
rendezvény ebben az esetben kampányrendezvénnyé silányult. Én nagyon sajnálom ezt egyébként és
én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy itt is elhangozzon a közgyűlésen . Nem tudtunk vele
azonosulni! Nem tudtak azonosulni a tirpákok, akik közül egyébként nagyon sokakat nem kérdeztek
meg azzal kapcsolatosan, hogy milyen fellépők, milyen típusú rendezvény legyen azon a napon. Én
nagyon remélem, hogy az idén nem ez fog történni, és nagyon remélem, hogy ha lehetőség lesz rá,
hogy akár mi is, ha hasonló szerkezetben zajlik majd a fesztivál, egyéni képviselőként részt fogunk tudni
venni. Ez azt is jelenti természetesen, hogy invitálást fogunk kapni, ha ilyen típusú lesz, és
választókerületi, városrészi rendezvénypontok lesznek a Kossuth téren . Ez 2019-ben nem történt meg.
Gyakorlatilag egyfajta partizán módon mi aztán a második ilyen rendezvényen, a Bringa fesztiválnál mi
magunk jelentünk meg bizonyos ilyen bódékban. Mert természetesen a Bringa fesztivál kapcsán sem
kaptunk meghívást - tudom, hogy nem ennek a napirendnek a része-, de hasonló rendezvény volt, és
hasonlóan kampányrendezvény lett belőle. Nagyon remélem, hogy 2020-ban nem ez történik majd.
Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Nagyon sajnálom, hogy Frakcióvezető Úr megint politikai beszédet
mond, amikor egy nagyon fontos napirendi pontot tárgyalunk. Visszamutogat, és ráadásul még

kampányol. Elnézést kérek, ha ott volt ilyen, akkor ott kellett volna kifogásolni. Kifogásolták most 4
hónap után, itt vetik fel egy teljesen más téma kapcsán. Nagyon határozottan kérek mindenkit, hogy
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az

előterjesztéshez

érdemben szóljon hozzá és ne annak kapcsán, ami eszébe jut és ide nem tartozik.

Ne ilyen hozzászólások legyenek bárki részéről. Lengyel Máté képviselő úr.
Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Köszönöm szépen
Alpolgármester Úrnak a válaszát. Pont ahogy a válaszában is megfogalmazta, hogy tavaly az Adventi
időszaknak a rendezvénye az év búcsúztató rendezvénye, az Adventi vásárral kerültünk fel a ország
ilyen, első top 10-es listájára. Ezek után nem értem azt, hogy ebben az évben miért csökkent 1 millió
forinttal az erre a rendezvényre szánt összeg. Ugyanúgy nem értem, hogy a Tirpák Fesztivált szintén

miért 1 millióval csökkentették. Ez mind 2 millió + egy fél millióval kiegészítve, ha jól számoltam . De
lehet, hogy még valahonnan egy fél millió forint. A tavalyi táncrendezvénnyel, a Nemzetközi
Táncfesztivállal kapcsolatban - most 13. Cantemus nemzetközi kórusfesztivál lesz tudom, hogy nem
ugyanaz a rendezvény - ott volt még egy +1 millió forint, és 3,5 millió forinttal növekedett meg a Böllér
Fesztivál. De pont emiatt nem értem azt, hogy miért egy Adventi rendezvénnyé! kell csökkenteni az
összeget? Erre kérnék választ, köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Dr. Ulrich Attila alpolgármester úré a szó.
Dr. Ulrich Attila:(alpolgármester) Kö szönöm szépen. Finoman jeleztem az előbb a lobbi erőnket. Tehát
a kérdésére adok egy olyan választ, hogy 6 éve csináljuk nyilván, 6 éve dolgozunk olyan szervezetekkel,
akik mindig szám íta nak a városra . Nyilván ebben, az árakban van lehetőség a mozgásra egyrészt. A
böllér fesztivál tavaly 12.000 embert vonzott. Tehát 1 napban a hagyományt megjeleníteni - és most
ráadásul farsanggal kiegészítjük, és a fülétől, a farkáig csinálunk mindent - a 2. napon kocsonyától
kezdve levesekig minden lesz épp azért, hogy a hagyományokra rámenjünk. A költséghatékonyságot is
említettem. Minden esetben egyébként, amikor véget ér egy ilyen alkalom, összeülünk a kollégáimmal
és átbeszélünk mindent. Ezért változtatunk! És ott, ahol úgy érezzük, hogy van költségvetési tartalék,
pontosan a fe szesség miatt, ahonnan elveszünk, ahová kell, hozzá teszünk. Ez az oka! Köszönöm szépen
Polgármester úr.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Szeretnék én is reagálni az elhangzottakra . Tehát
egyrészt értékeljük mindig milyen az eredmény. Mindig kérek minden nagyrendezvényről utólag egy
beszámolót. Kettő, vannak pályázati lehetőségek, azt mindig igyekszünk kihasználni. Eddig én nem
gondoltam, hogy mindig az volt a baj, hogy nő, most már az is baj, ha csökken . Ezért csökkent képviselő
úr, mert pályázati forrást is tudunk nyerni. De a legfontosabb, hogy mai stratégiai igénnyel közelített a
turisztikához. Én azt gondolom, hogy teljesen kirajzolódik, ha valaki visszanéz az elmúlt 9 évre, hogy
volt egy nagyon komoly infrastruktúra fejlesztés és bővítés, de emellett kellenek rendezvények. A
turizmus programok nélkül nem működik . Két olyan új dolog indult el az elmúlt 2-3 évben, aminek én
nagyon örülök, hogy már most ilyen eredményeket hoz. Az egyik a kulturális turizmus. Kezdve a Seuso
kincsekkel, ugye ott volt egy unikális dolog. 6 városban lehetett megnézni, jöttek. Utána jött a
Munkácsy - egyedi volt, mert 25 éve nem volt Magyarországon ilyen volumenű Munkácsy kiállítás.
Többen jöttek, én is konkrétan tudom, hogy ezért jöttek el Nyíregyházára és ezért foglaltak szállást, és akkor már itt van, - mert a kiállítást akarták megnézni. Ez ugyanígy jelentkezett a Szinyei Merse Pál
kiállításnál. Tervezzük ide Rippl Rónait, tehát teljesen kézzel fogható, hogy ennek bizony van egy
turisztikai hatása is. A másik, a gasztronómia! A gasztronómiát kezdtük ugye a Tirpák Fesztivállal, meg
a gasztro -mi is volt, azt ide hoztuk kétszer- nagy országos rendezvényt. Ez tisztelt ellenzéki képviselők,
egy imidzs építés is. Nyíregyháza imidzse a turisztikában ezektől

függően

is, ezek miatt is sokkal -sokkal

magasabb, mint volt ezelőtt 9 évvel. Erről én órákat tudnék beszélni konkrétumokkal. Jön a harmadik,
amit most kísérleti jelleggel indítunk, a fesztivál. Egyrészt az egyetemmel megállapodtunk, hogy a FŐHE
lesz közös rendezvény. Itt még nagyon az első lépéseket tesszük kísérleti jelleggel, biztos vagyok benne,

hogy Mm az első év. Általában 3 év kell, hogy összeérjenek a dolgok. Lesz ez a Sóstó Open Air, amire
van szükség ! Ezt a fiatalok kérik, javasolják. Miért menjenek Debrecenbe vagy má shová, amikor itt is
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tudunk fesztivált szervezni? Turisztikai vonatkozása teljesen egyértelmű! Városmarketing, brandépítés
sze mpontjából is jó. Tulajdonképpen ez folyik most már évek óta, megjegyzem, ennek az új eleme .
Illetve a gasztronómiát már mondhatjuk, hogy azért már túl vagyunk a kísérleti szakaszon, és
bebizonyosodott, hogy nagy fantázia van benne. Többek között ezért újítottuk így fel a Múzeumfalut,
hogy ott a Múzeumfaluban tudjunk egy ilyen rendezvényre 15-20 ezer embert is fogadni. De ennek
van ingyenes buszjáratos költsége, van parkolás, számtalan vonal, ezt végig kell gondolni. Ezek
megjelennek a költségekben is. Én azt gondolom, hogy még a felfutás stádiumában van a gasztronómia
meg a kulturális turizmus. A fesztivál az pedig most indul. Tehát ha össze akarom ezt foglalni. Kíván-e
még valaki hozzászólni ehhez az előterjesztéshez? dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Nem akartam
hozzászólni, de kijött belőlem valami! Ugye én azt gondoltam, hogy ez a napirendi pont valamennyiünk
számára öröm. Hisz olyan rendezvények vannak, ahol a nyíregyháziakkal tudunk találkozni, együtt
tudunk lenni. Sőt, ahogy Polgármester úr is elmondta, óriási idegenforgalmi vonzereje van ennek.
Tehát ezek a rendezvények nagyon fontosak Nyíregyháza számára. Nem akarok ismétlésbe
bocsátkozni, a turizmusnak a fejlesztése, a ralitól kezdve minden egyebeken át. Hagy célozzak Lövei
társamnak. Egy kérdését, amikor tárgyaltuk a Gazdasági Bizottságon ezt a Sóstói fesztivált, akkor én
feltettem a kérdést, hogy mi is a probléma önöknek ezzel? Ön akkor azt mondta, kedves
képviselőtársam,

hogy tudjuk, hogy hiánypótló ez a fesztivál, kell a fiataloknak, de akkor is tartózkodni
fogunk. Na én ezt a magatartást szeretném megkérdezni, és erre a magatartásra szeretném felhívni a
figyelmet. Ha valami jó, és valami előremutató, tudunk neki együtt örülni, akkor álljunk oda,
könyököljünk és koccintsunk esetleg egy pohár sörrel vagy valamivel egy ilyen rendezvényen . De azt
gondolom, hogy ezt most, ezt az örömteli napirendi pontot beárnyékolni ilyen politikai üzenetekkel én
nagyon olcsó dolognak tartom . Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy gondolja végig szavazáskor
milyen gombot fog megnyomni. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Lengyel Máté

képviselő

úré a szó.

Lengyel Máté :(képvise lő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tényleg az az érzésem
minthogyha két külön nyelvet beszélnénk. Három észrevétel hangzott el. Az egyik, hogy két program
miért nem szerepel a listában. Az én részemről pedig, hogy egy programnak a támogatásának a
növelése miért három másik program látja a kárát. Hát itt nem arról van szó, hogy ne örülnénk ezeknek
a rendezvényeknek, vagy ne támogatnánk ezeket. Hanem éppenséggel egyszerűen kíváncsiak vagyunk
arra, hogy miért így történnek ezek a dolgok. Tehát megint arra kérek mindenkit, hogy azért ne
beszéljünk el egymás mellett annyira .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Talán próbáljunk jobban figyelni egymásra, és ne legyenek

előre

kigondolt elképzelések. Senkinek a javára nem csökkentjük, képviselő úr. Még egyszer elmondom,
nyerjünk pályázaton. De miért gondol olyat? Kérdezze meg? Miért tesz ilyen kijelentést? Ez a kérdés?
A tükörbe is nézzünk bele, mert más szemében a szálkát mindig észrevesszük. Jeszenszki András
frakcióvezető

úré a szó.

Jeszenszki András:(képvise l ő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Nem a rende zvények
fontosságát, nem annak a turisztikai vonz erejét, sok ilyen szakmai kérdés egyikét sem vitatjuk. Amit
mi vitattunk, az bizonyos súlypontoknak a kérdése. Akár ezen rendezvények egymáshoz képesti
súlypontjának is a kérdése. Én még egyszer megerősítem azt, ami a bizottságon elhangzott, hogy erre
kaptunk ígéretet, hogy ezzel kapcsolatosan lesz egy konzultáció . Nyilván annak

megfelelően

fogunk

viselkedni a következő id őszakban, és frakcióvezet5 Úr pedig figyelmeztetett minket, hogy ne tereljük
ezt politikai síkra. Csak emlékeztetni szeretnék, amit én már elmondtam, hogy bizonyos rendezvény
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politikai síkra terelése nem mi általunk történt meg a tavalyi évben . Tehát ezen ugye valóban túl
vagyunk. Ne mutogassunk visszafelé. Reméljük, hogy a következő időszakban nem ez fog történni.
Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Utolsó hozzászólót látok. Vassné Harman Gyöngyi képviselő
asszonyé a szó .
Vassné Har man Gyöngyi: (képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én csak ehhez
szeretnék reagálni, Frakcióvezető Úr hozzászólásához. Azt gondolom, hogy amióta én képviselő vagyok
2014 óta, és előtte is már 2010-től, mint a szociális bizottság tagja is, és részönkormányzati képviselő
igyekeztem a város által rendezett rendezvényeken részt venni. Szerintem nagyon sokan így vagyunk
ezzel, biztosan Ön is. Én azt gondolom, hogy nem várhatjuk azt el, és eddig sem vártuk el, hogy utánunk
szaladgáljanak és hívjanak minket rendezvényekre . Van, amikor kapunk nyilván meghívást. De amikor
mi kapunk meghívást, mint képviselők, azt gondolom, hogy a közgyűlés minden tagja megkapja
olyankor a meghívóját. Tehát szerintem biztos nem fordult olyan elő, hogy mi Fidesz-es képviselők
kaptunk volna meghívót, Önök pedig nem. Én azt gondolom, hogy amikor olyan rendezvényen veszünk
részt, ahol nem vagyunk ott mindannyian, vagy el tudunk menni, vagy nem tudunk elmenni, vagy mi
magunk járunk annak utána, hogy milyen rendezvény lesz. Nyilván ez nem egyforma súlypontú, hiszen
magam is egyesület tagja vagyok. Nagyon sok egyesülettel, civil szervezettel vagyok összefüggésben,
polgárőrséggel, nyugdíjas klubokkal, akikkel nagyon jó napi kapcsolatban vagyok. Nem csak akkor,
amikor egy rendezvény van, vagy nem csak abban az évben, amikor kampány van, hanem egyszerűen
nagyon sok év óta, közszereplésem elöttől még. Tehát igazából szerintem sokan vagyunk így, akik
személyesen tudjuk, hogy lesznek rendezvények. Tudjuk, hogy kik vesznek azon részt, és meghívástól
függetlenül vagy meghívásra, bárkitől való meghívásra elmegyünk oda. Én nem gondolom, hogy
bármelyikük is ne vehetne részt. A város által szervezett rendezvényeken pedig pláne, hogy nem .
Úgyhogy ...
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kedves képviselő asszony! Úgy érzem, közbe kell lépjek. Lezárom a
vitát. Frakcióvezető úr arra kérem, fogadja el, hogy az előbb a képviselő asszonynak nem adtam a szót.
Ugyanabban a kerékvágásban vagyunk. Én most arra gondoltam - lehet, hogy ez egy abszolút dolog,
azért kimondom - el kellene menni egy közös, kihelyezett közgyűlést tartani valami jó, kemény, hegyes
terepen, ahol emberként viselkedünk. Egymásra vagyunk utalva, és jól megéhezünk és utána lehet,
hogy jobban ki tudnánk beszélni mindent. De ezt majd én a frakcióvezető úrral egyeztetem, úgyhogy
lezártam a vitát. Szavazás következik. Arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a napirendi pont
előte rjesztésről azzal együtt, hogy én kérem is alpolgármester urat, akik frakcióvezető úrnak
megígérték. Tehát legyenek ilyen háttérbeszélgetések, mert azt gondolom, hogy sok dologtó l megóvna
bennünket, amitől most nem vagyunk megóvva. Kérem szavazzanak.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő
A Közgyűlés 12 szavazattal, 9 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉ N EK

4/ 2020. (11.6.) számú
határozata
a 2020. évi idegenforgalmi és városmarketing szempont ból je lentős
nagyrendezvények t ámogatásáról és tartalmi elemei ről
A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és a határozat mellékletét

költségvetés nagyrendezvények előirányzatának terhére.

képező

tartalommal elfogadta a 2020. évi
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Melléklet a 4/2020. {11.6.} számú határozathoz

Rendezvény elnevezése

Javasolt támogatás
2020. évre

Böllérfesztivál

10.000.000 forint

HELLÓ Nyíregyháza

6.000.000 forint

Városnap

4.000.000 forint

Gyermeknap

2.000.000 forint

XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál

6.000.000 forint

Tirpák Fesztivál

7.000.000 forint

Évbúcsúztató rendezvények

7.000.000 forint

„

Osszesen :

42 .000.000 Ft

Dr. Kovács Ferenc:(polgá rmester) 6. napirendi pontunk . 4 óra után elérkeztünk tisztelt Közgyűlés a 6.
napirendi ponthoz. Nem is emlékszem ilyen közgyűlésre .

6./napirend : Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata között - a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása
tárgyában - megkötött megállapodás jóváhagyására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Meghívott: Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm régi kollégánkat dr. Polgári András urat, aki most a
Kormányhivatalt képviseli főigazgatói minőségben . Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint
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a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket a bizottság döntésének
ismertetésére. Dr. Tirpák György helyett Ágoston Ildikó.
Ágoston lld ikó:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet
a közgyűlésnek.
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 3 igen és 2 nem szavazat mellett javasolja a
az előterjesztés és határozat-tervezet elfogadását.

közgyűlésnek

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Egy törvénymódosításból adódó megállapodás

az előterjesztés tárgya. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Szóbeli kiegészítésre megadom a
szót dr. Szemán Sándor főjegyző úrnak.
Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés! Csak

nagyon röviden . A törvény konkrétan meghatározza mellékletében a megállapodás szövegezését is,
tartalmi elemeit, ennek a leképezése zajlik. Két megjegyzésem lenne . Az egyik, köszönöm a
Kormányhivatal vezetőjének, az itt jelen lévő Főigazgató úrnak és munkatársainak azt, hogy az eddigi
gyakorlatnak megfelelően rendkívül gyorsan és hatékonyan tudtuk előkészíteni ezt a megállapodást. A
másik pedig az, hogy, ha csak az 1990 utáni éveket nézzük, akkor 3 évtized után a jegyző - vagy ahogy
mindig szoktam mondani, gyakorlatban a jegyző által vezetett hivatal - már nem fog építésügyi
hatóságként működni. Meg kell, hogy köszönjem mindazon munkatársaimnak a munkáját, akik ebben
a feladatban részt vettek. Én bízom abban, hogy a jogutódlással történő átvétel során ugyanolyan
hasznosan tudják ellátni a feladatukat. Ehhez sok sikert kívánok, a Kormányhivatalnak pedig jó munkát
az új feladat ellátásához. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm . Babosi képviselő úr jelentkezett szólásra .
Babosi György:(képviselő) Köszönöm a szót tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Ez az a

napirendi pont, amihez, szöveggel, beszéddel készültem, de aztán elhangzott, hogy politikai dolgokat
ne hozzunk be a közgyűlésbe . Utána meggyőztem magamat, hogy mivel a képviselő-testület a legtöbb
döntéshozó szerv egy ilyen település életében, ezért néhány kérdést fel szeretnék tenni, a beszédjeim
felét kihúzva . Ugye 1990-ben, - amikor vegyük úgy, hogy felszabadult az országunk ténylegesen, - akkor
nem erről volt szó. Nem arról volt szó, hogy akkor létrehozott önkormányzatiság gerincét 2010 után
éppen azok, akik harcoltak ez ellen 90-ben, 2010 után csigolyánként fogják ezt széttörni. Mindjárt
rátérek a kérdésre, bocsánat. Mert most itt tartunk. Most ott tartunk, hogy a városhá zából nem először
S irodát odaadunk a Kormányhivatalnak. S irodát, embereket, pénzt, paripát, fegyvert. Elvették az
iskoláinkat nem szólhatunk bele, most már az építésügy ...
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Elnézést kérek képviselő úr, ha így folytatja, megvonom a szót.
Kérdést kívánt fe ltenni a napirendhez. Semmilyen ilyen politikai, egyoldalú, mélységesen egyoldalú
hozzászólás nem ide tartozik. Arról van szó, hogy egy feladatellátással együtt - ezt elfelejtette edd ig
mondani - kerülnek át. Legyen korrekt, legyen tárgyszerű mert nem fogom megadni a szót.
Parancsoljon.
Babosi György:(képviselő) Akkor felteszem a konkrét kérdést. Nyíregyházának 2 országgyűlési

képvise lője van. A Nyíregyházi Önkormányzatnak mi volt a véleménye erről a törvényről, amikor

róla? Az országgyűlési képviselők tájékoztatnak-e bennünket erről a
törvénytervezetről? Meg egyáltalán, foglalkozott-e ezzel valaki? Tehát - és a Nyíregyházi

tudomást

szereztek
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Önkormányzat ugye benne van - a Megyei Jogú Város Szövetségében, ott ez felmerült-e ötletként? Ha
már évente a 3,5 millió forintot befizetjük? Történt-e valami azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye
Nyíregyházának, a városvezetésnek, esetleg a Fidesz-es képviselőtársainak erről a törvényről, hogy
eltűnik az önkormányzatiság Nyíregyházán és kormányzatiság lesz belőle? Utolsó mondatként annyit
írtam fel, ez az utolsó politikai hozzászólásom. Megpróbálok utána megnyugodni, hogy polgármester
úr helyében, amikor reggel bejön dolgozni, mindennap megnézném az irodájának is a névtábláját, hogy
nehogy egyszer csak Román István legyen rá írva . Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Hát, ezt a nagyon hatásosnak tűnt végszót inkább nem minősíteném.
Itt az önkormányzatiságról az a véleményem, hogy nem ezen múlik. Itt egy hatósági tevékenység
ellátásáról van szó. Önmagában én azt gondolom, hogy ez lehet jó is, lehet kevésbé jó is. Attól függ,
hogy végzik. Itt most nem az ellenzéki képviselők érzékenysége, politikai filozófiája a szempont, hanem
az ügyfelek, az emberek feladatainak, tehát egy szolgáltatás nyújtása. Erről szól. Egyébként itt a
Kormányhivatal és a Polgármesteri Hivatal között nincsen semmilyen konfliktus. Ami nagyon jó, így
normális. De én azt mondom, hogy itt eddig ez nem sértette az önkormányzatiság elvét, és jól
működött. Képviselő úr gondolom, felteszem vagy nem tud erről. De ide jön egy befektető, csinálunk
egy projektet, kérem a Kormányhivatalt, kérjük, azonnal itt van. Működik minden! Bejön az ügyfél, akár
bárki más, nem is tudja, hogy ez most Polgármesteri Hivatal, vagy Kormányhivatal. Ez így normális!
Tehát ez a válaszom. Főjegyző úrnak adom meg a szót.

Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Zavarban vagyok,
mint Ádám anyák napján, mert szerintem az elmúlt 2 évben összesen nem szerepeltem annyit, mint
ma. De nem is nagyon szeretném túlszerepelni magam. Ezért a kérdésnek csak azon részére vonatkozik
a válaszom, ami az én szakterületem . A jegyző végrehajtási vezető, előkészítő, végrehajtó szerepe van.
De nem tudom megállni, hogy ne ajánljam fel Babosi képvise lő úrnak, hogy az irodámban én nagyon
szívesen ilyen típusú vitát lefolytatok, de az tényleg nem 5 perces, mert van róla egyébként olyan
vélemény, amiről szívesen beszélgetnék önnel. A konkrét kérdésére, ami rám tartozik. Amióta 1990ben az önkormányzati rendszer létrejött, folyamatosan téma volt az, hogy milyen típusú hatósági,
igazgatási, szervezési megoldást alkalmazzanak. Hogy helyben lássák el az államigazgatási feladatokat,
avagy állami színtű szervek által? Most csak az zajlik, hogy egy más típusú megoldás van. 2003-tól az
igazgatási feladatok döntő többségét az állam látja el saját szervein keresztül. Csak nem jó összekeverni
azt a dolgot, hogy az önkormányzatiság, amely elsősorban arról szól, hogy a közösség
közszolgáltatásait, közfeladatait hogyan látja el, azt azonosítsuk az államigazgatási feladatokkal.
Valahol része persze ez is. De ezek államszervezési megoldások, és ha körbe nézünk Európában, látunk
ilyet is, olyat is. Akkor két nagyon fontos dolog ehhez. Az egyik. Volt-e ennek előkészítése? 1990 óta
folyamatosan napirenden van, rengeteg tervezet látott napvilágot. Ez a mostani döntés körülbelül 2,53 éve a szakma előtt egyértelműen nyilvános, és elő van készítve. Én a kollégáimnak személy szerint,
az itt jelenlévő osztályvezető úrnak 2,5 éwel ezelőtt megmondtam, hogy ez most nem a 30 éves vagy
lesz, vagy nem lesz, hanem most arra készüljetek, hogy ez fog történni. Tudtunk róla. A Megyei Jogú
Városok Szövetségében téma vol t . Most olcsó dolog lenne azzal elütni megint, hogy jogalkalmazóként
végrehajtjuk. De nekem meg egyértelműen az a véleményem, hogy ha már 2013-ban az az
államszervezési döntés született meg, hogy bizonyos feladatokat átvesz az állam, és ezt követően az
építésügyi, igazgatásban az következett be, hogy jelenleg a Kormányhivatal 2 szinten meg mi 1 szinten
látjuk el az építésügyi, igazgatási feladatokat, - ezt Főigazgató úr tökéletesen meg tudja erősíteni - ez
senkinek nem jó. Legrosszabb az állampolgárnak, az ügyfélnek. Ha már ez a megoldás van, akkor az
egyértelmű és konzekvens megoldás az, hogy egy kézbe kerül. Ezért én szakmailag egyáltalán nem
tudom ellenezni azt a megoldást, ami most bekövetkezik. Ez egy klasszikus államigazgatási feladat.
Polgármester urat tudom megerősíteni abban, hogy nem az számít, hogy Polgármesteri hivatalnak
vagy Kormányhivatalnak fogják hívni, hanem hogy kik, milyen színvonalon, milyen infrastrukturális
háttérrel fogják ellátni. Én személy szerint ebben a helyzetben hangsúlyozom, ha már 2013-ban ez volt
a megállapodás, akkor semmiképpen sem tudom ellenezni ezt a megoldást. Ezt mindenképpen el
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kellett mondanom . Ismertük, készültünk rá, tehát nem derült égből villámcsapásként érkezett.
Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Babosi képviselő úr! Ön 4 órája arról győzköd bennünket,
hogy mindenhez is ért. Sőt, felvillantotta az a leh etőséget, hogy én, mint tanár, ön, mint diák. Ez elsőre
nagyon-nagy megtiszteltetés, de ha tanár lennék, akkor sem tudnám vállalni mert azt javasolnám, hogy
legalább 6-8 kurzusra iratkozzon be, és ahhoz egy tantestület sem elég. Viszont hallott egy jó hírt,
Főjegyző úr várja egy szakmai beszélgetésre . Egy közigazgatási reform nem politikai, nem
önkormányzatiság a kérdés. Jeszenszki András frakcióvezető .

Jeszenszki András:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tiszte lt Közgyűlés! Egy politikai testület
tagjai vagyunk itt, és igen, főjegyző úr emlegetett egy évszámot 1990-et. Én is ugyanezt az évszámot
gondoltam ki, mikor először elolvastam ezt az előterjesztést, és ebben nyilván nem leszünk egy
platformon.
Ez egy politikai testület, és különböző politikai szervezetekből vagyunk itt,
különbözőképpen gondolkodunk. Adott esetben szakmához kapcsolódó kérdésekben is. Hiszen itt
azért felmerül a centralizációs, decentralizációs, illetve a lakosokhoz közellétnek a kérdése. Ha a
főigazgató úrra nézek, akkor tényleg azt tudom én is mondani, egyébként ezt megerősítve, hogy az
együttműködésben tényleg nem tudom azt mondan i, mert nem mondanék igazat, hogy ha vitatnom
kellene Polgármester úr álláspontját. De azt is hozzá kell tegyem természetesen, hogy a megfelelő és
nagyon korrekt szakmai együttműködés mellett az elmúlt években egyéni képviselőként egyre
gyakrabban fordul az elő, hogy nekem bármilyen olyan típusú kérdésben, amellyel megkeres egy-egy
városlakó, egyre többször kell már nem az önkormányzathoz - vagy a dr. Szemán Sándor címzetes
főjegyző úr által vezetett hivatalhoz - fordulnom, hanem bizony a Kormányhivatalhoz. Ez pedig egy
folyamat része. Ennek a folyamatnak a részeként látjuk azt is, hogy egyre inkább ki üresedik az
önkormányzatiság és ebben engedjék meg, hogy legyen politikai véleményünk, hiszen ez egy politikai
kérdés. Nem tartjuk jó iránynak. Mindig is az önkormányzatiságban hittünk ezen az oldalon. Ezt a lépést
is ennek a csorbításaként fogjuk fel, és nyilván nem tudjuk támogatni. Mindamellett, hogy tudjuk
ismerjük a hivatal dolgozóit és nyilván, ha ők maradnak ezeknek a feladat ellátói tudjuk, hogy ez az
együttműködés megmarad és ugyanúgy, mint ahogy a Kormányhivatallal ez jelenleg is megvan,
magával az elwel nem tudunk azonosulni. Mert azt látjuk, - hogy az oktatással, egyéb területeken,
most már az óvodát is hallani egyébként felröppenő hírekként - az látszik, hogy folyamatosan csorbul,
kisebbedig, rövidül az önkormányzatiságnak a lehetősége . Amit egyébként 1990-ben valóban így van,
hogy párttól, tartozástól függetlenül egy összellenzéki struktúrában álmodtak meg a rendszerváltók.
Mi ezt nagyon-nagy problémának látjuk. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Lezárom a vitát. Nem láttam több hozzászólót.
Csak még egy megjegyzésem van. Kétségte lenül a közgyű l és egy választott politikai testület. Viszont!
Mi, ahogy szoktam mondani, a város ügyeivel foglalkozunk. Nem üres politizálással, mert nincs jobb
oldali, bal oldali rendezvény, meg sok minden más sem. Tehát nekünk nem szabad, csak most rossz
hasonlat - itt nem mondhatom - jutott eszembe . Ott a levegőben, szelek szárnyán, nekünk konkrét
ügyekkel kell foglalkozni és megoldásokat találni. Úgyhogy ennek szellemében kérem a tisztelt
közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21képviselő .
A Közgyűlés 12 szavazattal, 9 ellenszavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÜ LÉSÉNEK

5/2020.(11.6.) számú

határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata között - a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában - kötött
megállapodás jóváhagyásáról

A

Közgyűlés

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23 .) Korm. rendelet alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között - a jegyzői
építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában kötött, a határozat melléklete szerinti
megállapodást j óv á h agy j a.

A határozat mellékletei a zárt ülés jegyzőkönyvvénél tekinthetők meg.
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7./napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a és a helyi települési
nemzet iségi önkormányzato k között megkötött együttműködési megálla podások
felülvizsgá latára
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta.
Kérem Ágoston Ildikó képviselő asszonyt, ismertesse a bizot tság álláspontját.
Ágoston Ildikó: (Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyű l és! A
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a
közgyű l ésnek. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e va la kinek kérdése az előterjesztés hez ?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett je lzés, szavazás követke zik. Kérem a tisztelt Közgyű lést, hogy
szavazzon az előte rjesztés elfogadásáró l.
Szavazáson jelen volt 18 képvi se l ő.
A Közgyűlés 18 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2020.(11.6.) számú
hat á rozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok
között megkötött együttműköd ési megállapodások felülvizsgálatáról
A

Közgyűlés

a roma, lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött megállapodást felülvizsgálta, és a melléklet ben fog laltak szerinti t artalomma l jóváhagyja .
Fel hatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a megállapodások aláírására .

Melléklet a 6/2020.(11.6.) számú határozathoz:
MEGÁLLAPODÁS

mely egyrészről :
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (képviseletében
Dr.
Kovács
Ferenc
polgá rmeste r
ba nkszá mlaszá m:
11744003-15402006-00000000,
adószám :15731766215, törzskönyvi azonosító szám : 731762) (a továbbiakban : helyi önkormányzat,)
másrészről Nyíregyháza M egyei Jogú Város ....................... „ ... Nemzetiségi Önkormányzata 4400
Nyíregyháza, Árpád utca 41. vagy Tokaji út 3. (képviseletében .............. „ .... ... . •• .• •••••••. . . a nemzetiségi
ö nkormányzat elnöke, bankszám laszá m:........ „ ..............., törzskönyvi azonosító szám :............. „ ... .. „ ) ( a
tová bbia kban: nemzetiségi önkormányzat) (együttesen : Felek)
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között jött létre, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján.
1. Általános rendelkezések

Felek együttműködési szabályainak kialakítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló
2011 . évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011.(Xll .31.)
Korm . rendelet, illetve államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(1.11.) Korm. rendelet és a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.{Xll .3 1.) Korm .
rendelet alapján történt.
II. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi költségvetésének
elkészítése során :
a) A helyi önkormányzat megbízottja tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a helyi
önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzatnak nyújtandó támogatás összegéről, valamint a
nemzetiségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőről.
b) A költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat
megbízottja folytatja az egyeztetést a nemzet iségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök
rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás szerinti
adatokat.
c) A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában
fogadja el a fe ladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatait. A nemzetiségi
önkormányzat határozatát február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés
a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő
negyvenötödik napig köteles az önkormányzati megbízott útján eljuttatni a jegyzőhöz az elemi
költségvetés elkészítéséhez.
d) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik
döntési jogosultsággal, és nem tartozik fe lelősséggel a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatainak törvényességéért, bevételi kiadási előirányzata in ak megállapításáért, teljesítéséért,
kötelezettség-vállalásaiért és tartozásaiért.
e) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében fogla lt előirányzatokról - különös tekintettel a
helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra - a polgármester tájékoztatja a nemzetiségi
önkormányzat elnökét.
f) A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A költségvet ési
határozatnak tarta lmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól
elkülönítetten .
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy
bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást
nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

hajt

végre,

a
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3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

3.1. Információ szolgáltatás a

költségvetésről

Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről
információt a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a nemzetiségi önkormányzat a fenti
információkat határidőre teljesíteni tudja .
3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A nemzetiségi önkormányzat a 368/2011.(Xll.31.) Korm . rendeletben meghatározott módon és
határidőre önálló havi költségvetési jelentést, önálló havi mérlegjelentést és önálló beszámolót készít.
A nemzetiségi önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési
beszámolót kell készíteni a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési beszámolóját a
polgármesteri hivatal gazdasági osztálya készíti el.
A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a polgármesteri hivatal
gazdasági osztályának információt úgy szolgáltat, hogy az a beszámolási kötelezettségének
határidőben eleget tudjon tenni.
4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

4.1. A költségvetés végrehajtása
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
polgármesteri hivatal gazdasági osztálya látja el.

végrehajtásával

kapcsolatos

feladatokat

a

a) Kötelezettségvállalás rendje
A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési
vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az
általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az olyan
kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el a százezer forintot, pénzügyi szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek
minősül.

A kötelezettségvállalásokról a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya az OrganP könyvelési program
segítségével elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

b) Utalványozás

134
A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának
elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az uta lványozás után és az
utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a települési nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) bemutatja és a készpénz
felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon belül a polgármesteri hivatal
gazdasági osztályának jelzi.
c) Pénzügyi ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére - külön kormányrendelet
szerinti eljárási rendben - a polgármesteri hivatal gazdasági osztály osztályvezetője, távollétében a
helyettese jogosult. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a
jogszerűségének ellenőrzésére irányul.
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy nem
végezheti.
d} Érvényesítés
Az érvényesítést a polgármesteri hivatal ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozója
végzi.
e) A teljesítés igazolása
A teljesítés igazolását a polgármesteri hivatal ezzel megbízott dolgozója végzi.
A nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során teljesítés igazolásra kizárólag a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő
jogosult.
4.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzel látásával kapcsolatos minden pénzforgalmát a
helyi önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére fenntartott önálló fizetési
bankszámlán köteles lebonyolítani.
A nemzetiségi önkormányzat önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek a változások a
Magyar Államkincstár által vezetett "'Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre kerültek.
A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
A polgármesteri hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti. A számviteli nyilvántartásban a helyi önkormányzati támogatást az egyéb költségvetési
támogatásoktól (normatív, feladatalapú) elkülönítetten
bizonylatokon minden esetben fel kell tüntetni.

kell kezelni,

a kiadások forrását

a
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A 368/2011.(Xll.31.) Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a
nemzetiségi önkormányzat elnöke és a polgármesteri hivatal jegyzője együttesen felelősek.
Ill. A nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati vagyonnal történő vagyongazdálkodása

5.1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona - az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a nemzetiségi önkormányzatok által
elfogadott zárszámadási határozatban kerül bemutatásra .
5.2. Az önkormányzati vagyon leltározása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
leltározásról és leltárkészítésről szóló szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon
történik.
5.3 . Az önkormányzati vagyontárgyak selejtezését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala felesleges eszközök hasznosítása és selejtezé si szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni.

IV. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása

6.1. A helyi önkormányzat a lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák, és ukrán nemzetiségi
önkormányzat esetében a kizárólagos tulajdonában álló, 6592/28 helyrajzi számú, Nyíregyháza, Árpád
u. 41. szám alatti ingatlant térítésmentesen használatba adja .
A helyi önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzat esetében a 28703 helyrajzi számú, a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Nyíregyháza, Tokaji u.
3. szám alatti irodahelyiséget térítésmentesen használatba adja .
6.2. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközöket az együttműködési megállapodások 1. számú
melléklete szerint üzemeltetésre átadja .
A nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a használatba adott ingó vagyon karbantartásáról,
javításáról, az elhasználódott eszköz pótlásáról. Az elhasználódott, illetve megsemmisült eszközt
azonos funkciójú eszközzel szükséges pótolni, melyet a nemzetiségi önkormányzat a beszerzést követő
30 napon belül térítésmentesen átad a helyi önkormányzat részére.
A nemzetiségi önkormányzat az üzemeltetésre átvett ingó vagyontárgyakat nyilvántartja. A szerződés
fennállása alatt köteles az Önkormányzat által meghatározott időpontig a 2000. évi C. törvény,
valamint a végrehajtására kiadott 4/2013 . (1.11). Korm. rendelet előírásai szerint a használatra kapott
vagyontárgyak leltározását elvégezni és dokumentuma it megküldeni a tulajdonos részére. A leltározás
során felmerülő hiány kivizsgálása, és a felelősség megállapítása a nemzetiségi önkormányzat
elnökének hatáskörébe tartozik.
A nemzetiségi önkormányzatnál lévő önkormányzati vagyon leltározásában a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban kijelölt személy közreműködik .
A nemzetiségi önkormányzat köteles a rendeltetésszerű használat során megrongálódott, további
használatra alkalmatlan eszközöket a tulajdonost megillető bejelentési kötelezettséggel a
polgármesteri hivatal ellátási osztályára írásban eljuttatni, az eljárás befejezéséig azokat megőrizni. A
nemzetiségi önkormányzat selejtezésre javasolt eszközökre - a nemzetiségi önkormányzat képviselő
testületének véleményét kikérve - a nemzetiségi önkormányzat elnöke tesz javaslatot.

A nemzetiségi önkormányzat köteles a használatában áll6 vagyont berendezésekkel és felszerelésekkel
együtt teljes körű kártérítési felelőssége mellett rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől
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elvárható gondossággal, hatékonyan, energia- és költségtakarékosan, a vagyonra vonatkozó biztonsági
előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül birtokolni és használni.
A nemzetiségi önkormányzat köteles az üzemeltetésre átvett ingóságokat a jogviszony megszűnésének
időpontját követő 8 napon belül előzetesen egyeztetett időpontban a tulajdonos önkormányzat
részére visszaszolgáltatni. Az üzemeltetésre átadott ingóságok visszaszállításról saját költségén a
nemzetiségi önkormányzat gondoskodik. Amennyiben az üzemeltető nemzetiségi önkormányzat a
visszaszállításra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy a tulajdonos önkormányzat jogosult az
ingóságokat az üzemeltető költségére elszállítani.
6.3.

A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 6.1. pontban meghatározott ingatlant,

valamint az 1. számú melléklet szerint átadott ingóságokat 3. személy részére használatba, bérbe nem
adhatja, nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.
6.4.A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az épület átalakításához a helyi önkormányzat
engedélye szükséges . A rendkívüli javítások és helyreállítások költségei a helyi
önkormányzatot terhelik.
előzetes

6.5.A helyi önkormányzat jogosult a használat gyakorlását ellenőrizni .
6.6.A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához évente a költségvetési
rendeletében meghatározott összegben támogatást nyújt. Ez a támogatás működési kiadásokra és
igény szerint felhalmozási kiadásokra is felhasználható.
A helyi önkormányzat az éves támogatást minden év március 31-ig átutalja a nemzetiségi
önkormányzat bankszámlájára .
A támogatás felhasználásának határideje alapvetően minden év december 31.-e, ugyanakkor a fel nem
használt összeg átvihető a következő évre és legkésőbb május 31-ig szabadon felhasználható.
A nemzetiségi önkormányzatot a helyi önkormányzat támogatása tekintetében számadási
kötelezettség terheli. A számadási kötelezettség teljesítése a gazdasági osztály által vezetett
elkülönített számviteli nyilvántartás elkészítésével valósul meg.
Az önkormányzati támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén, ezen tény megállapítását követő 30
napon belül a támogatást vissza kell fizetni a helyi önkormányzat részére .
V. A nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos
feladatok ellátása

7.1. A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzatok
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi
nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai
segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív
végrehajtási feladatok ellátásáról, amelyből adódóan a helyi önkormányzatok működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és iratkezelési feladatokat ellátja.
7.2 . A jegyző, vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő- megbízottja a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok testületi
ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
VI. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok
belső ellenőrzése

8.1.A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtási feladatait - így a belső ellenőrzési
feladatokat is - a polgármesteri hivatal látja el.
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8.2 . A belső ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzési vezető által kijelölt belső ellenőr látja el.
8.3. A belső ellenőrzési vezető a kockázatelemzés eredményeként meghatározott következő évi
ellenőrzési

tervet november 15-ig megküldi a nemzetiségi önkormányzat elnökének (amely

kizárólag a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik) .
8.4. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a tervezett ellenőrzésekre vonatkozó jóváhagyó határozatot
november 30-ig megküldi a jegyzőnek és a belső ellenőrzési vezetőnek.
8.5. A belső ellenőrzési vezető a terv összeállításához javaslatot kérhet a nemzetiségi önkormányzat
elnökétől,

illetve az elnök javaslatot tehet a belső ellenőrzési vezetőnek a következő év ellenőrzési

tervének tekintetében október 31-ig.
8.6. Az adott év

ellenőrzéséről következő

év február 15-ig a

belső ellenőrzési vezető

megküldi a

nemzetiségi önkormányzat elnökének a rájuk vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.
VII. Záró rendelkezések

9.1.Jelen megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására irányul.
9.2. A megállapodást évente január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést
követő

harminc napon belül felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell.

9.3.Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
10.A megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2020.(11.6.) számú határozatával,
a ............... Települési Nemzetiségi Önkormányzat pedig a ...... ./2020. számú határozatával hagyta
jóvá .

Nyíregyháza, 2020. február 6.

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Dr. Kovács Ferenc
polgármest er

8./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános
iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére
Előadó :

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

osztályvezető

Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ
tankerületi igazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
tárgyalta . Köszöntöm a tankerület képviselőjét. Kérem Jeszenszki András elnök urat, ismertesse a
bizottság álláspontját.
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Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal
egyhangúlag támogatta . Polgármester úr ha megengedi, egyetlen megjegyzést tennék hozzá, ami
elhangzott véleményként. Ha legközelebb lesz ilyen típusú változtatás, akkor előzetesen, az egyéni
képviselőkkel érdemes lenne egy konzultációt folytatni majd az ügyben. Mert nyilván azért a szűkebb
környezetnek ők a leginkább ismerői a közgyűlésben . Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Természetesen. Ezt az egyeztetést én kérem is,
hogy legközelebb tegyünk meg mindent, hogy megtörténjen. 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

7/2020. (11. 06.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák
felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezéséről
A Közgyűlés

1./ az előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékletei szerint javasolja az intézmények felvételi
körzetének meghatározását, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.
2./ Javasolja a Nyíregyházi Tankerületi Központnak:
•

az általános iskolák körzethatárainak meghatározásánál vegyék figyelembe az oktatási
intézményben ténylegesen

megjelenő

hátrányos

helyzetű

és halmozottan hátrányos

helyzetű

gyermekek számának alakulását is, mert a jelenlegi szabályozás alapján ez a mutató szám nem
jelenik meg a körzethatárok kialakításánál, de az iskolák diákjainak összetételét befolyásolja.
•

kezdeményezzen egyeztetést a gyermekvédelmi intézményeket fenntartókkal, működtetőkkel
az intézmények létrehozásával, kialakításával kapcsolatosan.

•

A jelenleg Nyírszőlősön működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények számának
csökkentése érdekében kezdeményezzen egyeztetést a fenntartókkal, működtetőkkel.

•

Az iskolák a szabad iskolaválasztás elvét figyelembe véve, fokozottan figyeljenek a körzet
területén élő gyermekek felvételére.

• kezdeményezzen egyeztetést a városban általános iskolákat működtető nem állami fenntartókkal
az egységes tehervállalás érdekében

1. számú melléklet a 7 /2020.(11.06.) számú határozathoz

Nyíregyháza település alapfokú közoktatás[ Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerületi központ

Nyíregyházi Tankerüleb Központ

Általános iskola megnevezése

Nylregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola

Általános iskola cime

4400 Nyíregyháza, Virág utca 65

OM azonositó

033423

AAácfa tér
Akácfa utca
Alkotmánu utca
Alsóoázs1t utca
Alvéa utca
Bekecs utca
Borutca
Csdlaa köz
Cs11laa utca
Cs1oke köz
Cs1oke utca
Dália utca 8 , 9, 1 0, 11
Debreceni ut
Domb utca
Eke utca
Eötvös utca
Fillér utca
FolVóka utca
Füredi utca
Gálva utca
G1mnáz1um köz
r..ntua utca
r..n1va zua
Gömb utca
Guík utca
Hatház utca
Hetzel tér
H..,,edü utca
Iskola utca
Kasza utca
Katona koz
Katona utca

Kereszt utca
Kéz utca
Kínuó utca
K1stelekibokon utca
Kocsis utca
Korono utca
Koszorú utca
Kbtenu utca
Kürt utca
Le•tö utca 1-17-ia folvamatos
Lomb köz
Lomb utca
Luther tér
Luther utca
Maavetö utca
Matróz utca
M~""'a utca
Mohács utca
Móncz Zs1amond utca
Muskátli utca
Orszáazaszló tér
Palanta utca
Parta utca
Róka utca
Róka zua
Rokolva utca
Rózsa utca
Salétrom köz
Semázutca
Szalma utca
Szankó utca
Szarvas utca 2-126 oáros

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban
Szerén utca
Szilfa utca
Szüret utca
Tábor utca
Tallér köz
Tallér utca
Téala utca
Tompa Mihály utca
Tövis utca
Tünde köz
Tunde utca
Vaskaou utca
Vincellér utca
Virao köz
Virao utca
Vonat utca
Zöldfa utca
Zrínv1 Ilona utca
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Nylregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerületi központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Altalános iskola megnevezése

NyíregyháZJ Móncz Zsigmond Általános Iskola

Altalános iskola c1me

4400 Ny1regyháza, Virág utca 65

OM azonosító

033423

Tagintézmény neve

NyiregyháZJ Móncz Z sigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye

Tagintézmény címe

4400 Nyiregyháza, Vécsey köz 27

Akácos köz
Akácos utca
Allomástér
Aranv János utca
Aranvfurt köz
Aranvfurt utca
An>ad utca
Barázda utca
Báttvvv utca
Bem József utca
Benczur Gvula tér
Berkenve köz
Berkenve sor
Booáncs utca
Boróka utca
Borostvános út
Butvka1 ut
Búzav1rao utca
Cimbalom utca
Citera utca
Cs1llaofurt utca
Dam1amch utca
Darázs dűlő
Darázs utca
Deák Ferenc út
1:r utca
Eszaki 1. utca
F anvnnnv utca
Földi utca
F urulva utca
Fuzes oart
G8!1na dűlö

Gazda utca
Gitár utca
Gyékényes part
Gyönovoene utca
Gyönovv1rá11 utca
Haranov1ráQ utca
Hárfa utca
Hor11asztanya utca
Horoa utca
Huszársor
Jósa András utca
Kankalin utca
Karám utca
Kárász utca
Kiss Emö utca
Kordovanbokor
Kölcsev Ferenc utca
Ladik utca
Lehel utca
Lovas utca
Lőtér tér
Madách Imre utca
Madarász utca
Mécsviraa utca
Muskath koz
Nádas oart
Néokert utca
Nvunati 1 utca
Nvunat1 2. utca
Oláhre~ ut
Páfranv köz
Páfránv utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban
Pálma utca
Petőfi utca
Pikkely köz
Pikkely utca
Pikkely ZUQ
Pontv utca
R"'11<énv utca
Róna utca
Sáfrány utca
Sertestelep utca
S1ma1 ter
S1ma1út
Süoérutca
Szarvas utca 3-123 páratlan
Széchenyí utca
Szélsöbokon ut 121-139-ia folyamatos
Tar1ó utca
Tavirózsa utca
Toldi utca
Törökrózsa utca
Vav Adam utca
Vécsev köz
Vécsev utca
Verescsárda dülö
Verescsárda utca
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Nyiregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerulet1 központ

Nyiregyház1T ankeruleb Központ

Altalános iskola megnevezése

Nyiregyház1 Móncz Zsigmond Altalanos Iskola

Altalános iskola címe

4400 Nyíregyháza, Virég utca 65

OM azonosító

033423

Tagintézmény neve

Nyiregyhéz1 Móncz Zsigmond Altalános Iskola Váci Mihály Tagintézménye

Tagintézmény címe

4400 Nyiregyháza, Rozsret bol<or 17

Alispán tanva
Alsóbadur utca
AJsóbadurbokor
Arpa utca
Baicsv-Zsliinszkv utca
Bahntbokor
Benkő István utca
Berkenye utca
Bodobécs utca
Boolva utca
Butvkasor
Butvkatelep
Császárszállás1 út
F átvolka utca
Fad1cs Mihály ut ca
Fenvö utca
Fertálv utca
Fözde utca
Gömev Artur utca
Gvertván utca
Ha1lás utca
Homok utca
Hosszuhát1 ut
Jeaenve utca
Juhar utca
Kabav János utca
Kalászos utca
Kállairét
Kankás utca
Kabca utca
Kazal utca
Kentés utca

Kerülő utca

Kijelölt fel vételi körzet utcák szerinti bontásban
Lászlótanva
Lócz1bokor
Lubv Mara1t utca
Maiorutca
Mandabokor 1
Mandabokor 11
Mandabokor 111
Mandabokon út
Mester utca
Nv1ntanya
Osveny utca
Panpa utca
Pávaszem utca
Pille utca
Polvákbokor
Rozsrétbokor 1.
Rozsrétbokor 11.
Rozsrélbokon ut
Rozsrélbokon zug
Rozsrétszölö
Rozstelek utca
Samóka utca
Sörte utca
Suták Sámuel utca
Szabadsáo utca
Szöcske utca
Taliaa utca
Telek utca
Tíszaviráo utca
Tuhoán koz
Tuhoán utca

T un Sándor utca
Tücsök utca
Tüske utca
U1sortanva
Uitelekbol<or
Vadastanva
Véka utca
ca

~
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Nyíregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerületi központ

Nyíregyházi Tankerüleb Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Móncz Zsigmond Általános Iskola

Altalános iskola c1me

4400 Nyiregyháza, Virág utca 65

OM azonos1tó

033423

Tagintézmény neve

Nyiregyház1 Móncz Zsigmond Altalános Iskola Kertvárosi Tagintézménye

Tagintézmény címe

4400 Nyiregyháza, Könyök utca 1/a

Akácvirán utca
Alkonv utca
Alkotás utca
Antalbokor
Aranvesö utca
AmN-. utca
Bartfa utca
Bedobokor
Benehalom dúlö
Benehalom utca
Benkö bokor
Boitár utca
Bokréta utca
Bólval tér

Esthainal utca
Fabula utca
Fáv András utca
Fészek utca
Fokos utca
Galanta utca
Gemeskut utca
Gerelv utca
Gerhatbokor
Gerte utca
Hadik András utca
Haonal utca
Hainalcsillaa utca
Hársfa utca

Bottyán János u tea

Hegyo utca

Buvárutca
Cinke utca
Csahtos utca
Csendes utca
Csóka utca
Csür utca
Oebröbokor
Delelő utca
Derkovits utca
Derű utca
Dobó István utca
Dobsina utca
Duaonocs köz
Duaonics utca
Ereszaloa kóz
Ereszaha utca
Erkel Ferenc utca

Hor~uutca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Hóv1ráa utca
toló utca
hasz utca
tnsz utca
tstvánbokor
tv utca
Jánasbokor
Jászol utca
Játék utca
Játszó utca
Kancsó utca
Kaatarutca
Kassa köz
Kassa utca
Kazárt>ókor
Kazonr~ Ferenc utca

Kemence utca

Kerék utca
Kikelet utca
K1nizs1 Pál utca
Kovacsbokor
Ki\nvl\k utca
Köns utca
Kuoa utca
Labda utca
Leoo utca
L.onvezö utca
Levél köz
Levél utca
Loaet utca
Löcse utca
Meskó Pál utca
Mohosbokor
Munkas utca
Nádasbokor
NaDlemenle utca
Naoraforgó utca
Nvot utca
Nv1tra utca
lóvoda utca
Padka utca
Patics utca
Petnkovocs utca
Pohenö utca
Pdlannn utca
Pitvar utca
Práaa utca
Rét utca

Rókabokor
Rokka utca
Rozsnvó utca
Rövid utca
Salamonbokor
Sas utca
Soltész István utca
Sookotv utca
Suba utca
Sutvanbokor
Szabadsáabokor
Szarka utca
Szelesbokor
Szélsöbokor
Szélsőbokon út 2-112-ig páros
1-119-oa aárallan
Szokta utca
Szilke utca
Szirom utca
Szdtva utca
Tabla utca
Taaló köz
Taaló utca
Tambura utca
T ároaató utca
Teke utca
Tenisz utca
Tiszalölo utca
T1szavasván ut
Tó utca
Torok utca

U•ház sor
Vaot1abokor

Vá lv~ utca
Varaabokor
Vasutas utca
Verecke utca
Vito11ás utca
Zenit utca
Zornbonbokor
Zsindelv utca
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Nyiregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szer inti bontásban 2020
Tankenileto központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általénos oskola megnevezése

Nyiregyházi Móra Ferenc Általános Iskola

Altalilnos oskola corne

4400 Nyoregyhaza, Fazekas János tér 8

OM azonosoto

033425

Anv"" utca
Annval utca
Belső körút 49-61-oa oáratlan
Bén Balooh Adám utca
Besztercei utca
Bocskai utca 50-108-og páros
49-78-on oáratlan
Buitos utca 65-8 9-og páratlan
46-96-tn oáros
Czelder Orbán u tea
Czuczor Gernelv utca
Család utca
Dandár utca
Dobos András utca
Fazekas János tér
Fomó utca
Futó köz
Futó utca
Gábor Aron utca

Kaotlánv utca
Káolárutca
Keleti Márton utca
Kenavel utca
Karhánv dülö

Tóth Aroád utca
Törzs utca
Tüzér utca
Uoerö utca
Vértanúk útia

Kosztolányi Oezsö utca

Vikt6na köz

KöröSt Csoma Sándor utca

Zászlós utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Gál Ambrus utca
Gárdonvi Géza utca
Gerticzk1 Mthálv utca
Gomönutca
Ha•dú utca
Háromszék utca
Henoersor
Huszka Jenö utca
Ibolya utca 30-64-19 páros,
27 -4 7 -10 oáratlan
lriczédv sor
Jávorka Adám utca
Jéo utca
Jelvénv utca
Kállót ut 2-70-ig páros
3-71/8-ia oáratlan
Kantár utca

1

Lehár Ferenc utca
Liszt Ferene utca
Lohnnl> utca
Mánvok1 Adám utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Nád utca
Naavvárad ulca
Orosi út
őrmester utca
Pazonyi ut 16-28-ijj páros
17-99-tO oáratlan
Penv""'' utca
Rádav Pál utca
R1ooló utca
Sarto utca
Sas utca
Semmelweis utca
Snort utca
Szalag utca
Szentháromsáo tér
Szilvavölnv sétánv
Than Mór ulca
Thokolv Imre lér
Thokoly Imre utca
Titel utca

~

71 .. sétmtv

1 utca
~

2u1ca

~
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Nyiregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt f elvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerüleb központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Móra Ferenc Altalános Iskola

Altalános oskola come

4400 Nyoregyháza. Fazekas János tér 8

OM azonosító

033425

Tagintézmény neve

NyoregyháZJ Móra Ferenc Altalános Iskola Petőfi Sindor Tagintézménye

Tagintézmény címe

4405 Nyoregyháza, Alma utca 70

Afonva utca
Aaárutca
Alma utca
IAnadó utca
Arató utca
Bársonv utca
Bazsalikom koz
Bazsalikom utca
Béke utca
Bemátheav• utca

Gilice utca
Gombkotö utca
Gondos utca
Gvomes utca
Haoó utca
Haladás utca
Hamvas utca
Haranaozó utca
Haraota utca
Hazhelv 1 utca

Kije lölt felvételi körzet utcik szerinti bontásban

Bóbita utca

Hold utca

BOdza utca
Boonár utca
Boovó utca
Bonvó utca

loan utca
Jó utca
Kacaaó utca
Kalaoos utca
KállOt ut 72- 104-og páros
73-153-oa oáraUan
Kalota utca
Kamilla utca
Kanász utca
Karét utca
Kémenvseorö utca
Kerékavártó utca
Kies utca
Kilátó utca
Kilátó zua
Kisdiófa utca
Komondor utca
Knnn utca
Kökény utca
Kőműves utca
Könvves utca
Kulcsár utca

Borsos utca
Boxerutca
BOore utca
C1r1>o1va utca
Csárda utca
Csemete köz
Csemete utca
Dalmata utca
Délibáb utca
Díólioet utca
Doberman utca
>-notö utca
Fénv utca
Forió utca
Foxi utca
Funvös utca
Gesztenve utca

Kuvasz utca
Labrador köz
Labrador utca
Ladánvdülö
Laotos utca
Lakatos koz
Lakatos utca
Laru.rv utca
Lászlócsere dülö
Leaelő utca
Le1tö utca 24-5816-og páros
21-85/B-ía oáratlan
Lombkorona köz
Lombkorona utca
Lovaa utca
Luoza utca

Pince utca
Píoacs utca
Potvarkert utca
Potvoana utca
Prés utca
Puli koz
Puli utca
Puszoána utca
Puttonvutca
Rezeda köz

Madár utca

Számadó utca

Maooranna utca
Málna utca
Mandula utca
Maraarena utca
Maros utca
Mazsola utca
Mérö köz
Mérő utca
M1ves utca
Mocsár utca
Molnár utca
Mozsár utca
Narc.sz köz
Narasz utca
Pásztorkoz
Pásztor utca

Szászkunanva
Szazados utca
Szeder utca
Szenerutca
Szíoovártó utca
Szitakötő utca
Szölö utca
Szőlő zuo
Szőlőszem utca
Szürszabó utca
Tacskó utca
Takács utca
Tábka utca
Temerutca
T imár utca
Uszkár utca

Vadritkatanva
Vércse utca
Vizsla utca
Zöldmezö utca
Zsalva utca

'ke utca

Rezeda utca
Rezeda zua
Sétánv utca
Soániel utca
Számadó köz

~
~

Nylregyháza település alapfokú közoktatási Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerüleb központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általanos iskola megnevezése

Nylregyh ázi Bem József Á ltalános Iskola

Általanos iskola címe

4400 Nyiregyháza, Epreskert utca 10

OM azonosító

033401

Act11m András utca
Adv Endre utca
András ulca
Anna utca

Furdö utca
Ganbald1 utca 1-63-tO Dáratlan
Géza ulca
Harmat utca

Laktanva tér
László utca
Lenke utca
Liliom utca

Kijelö lt felvételi körzet utcák szerinti bontásban
Set~utca

Árnyas utca

Homok tér

Magdolna utca

Avar utca
Bartók Béla utca
Béla utca
Belsö körút 1-47-"' totvamatos
Bercsénvi utca
Berenát utca
Bethlen Gábor u tca 2-28-ig páros
1-39-"' oáratlan
Blaha Lu•za sété nv
Bocskai utca 1-48-in folvamatos
Borbála utca
Budai N~v Antal utca
Bu1tos utca 4-44--ig paros
1-63-ta oáratlan
Csáki István utca
Csáktomva utca
Cserén utca
Csikós utca
Csónak utca
Dozsa Gvn~v utca
EnVház utca
Eoreskert utca
Erdész utca

Homoksor
Honvéd utca
Hösök tere
Hunvad1 utca
lbolva utca 3-28-io folvamalos
István utca

Ma1áhs utca
Mák utca
Maláta utca
Mána utca
Mart1nov1cs tér
Márt1rok tere

Sikló köz
Sikló utca
Sío utca
Sóstói út 1-29-ig páratlan
10-76-10 oaros
Szabadsáo tér
Szántó Kovács János utca
Szeofü utca
Szent lstvan utca
Szent Miklós tér
Szindbád sétánv

Erdőalja utca

Körte utca

Enka utca
Erzsébet tér
Esze Tamás utca
Ferenc körút
Furdö köz

Közéo utca
Knsztma utca
Krúdv Gvula köz
Krúdv Gvula utca
La1os utca

Jókai tér

Márvány utca

Szivárvány köz

Juhász Gvula utca
Juo1ter utca
Kálmán utca
Kardv1ráo utca

Mátvás utca
MAV 340. vasúti örház
Merkurutca
Mókus köz

Sz1várvanv utca
Szódaház utca
Tamás utca
TáncslCS M1hálV utca

Katalin utca

Nádor utca

Tarcsai István utca

Kecseoe utca
Kert köz
Kert utca
Keskenv köz
Keskenv utca
Kodálv Zoltan utca
Koránvi Fnoves utca 4- 16/A-"' oáros
Kossuth La1os utca 1-77-10 oáratlan
Kossuth tér

Naov Imre tér
Nefele1cs utca
Nvár utca
Nvereo utca
Nv1rfa tér
Nv1rfa utca
Ooál köz
Orsolva utca
Ostor utca
1Oszötö utca 2-90/8-ig paros
1-89-io oáratlan
Patkó utca
Páva köz
Pázsit utca
Póni utca
Sarkantvú utca

Taroaí Márton utca
Tavasz utca
Tölnves utca
Tukorutca
Váct Mlhalv utca
Vandhk Márton utca
Vav Adám körul
Vén utca
Vénusz utca
Vésö utca
Vidra utca
Viola utca 1- 17-in nAratlan
Zánor utca
Zenta utca
Zunonv utca

Zivatar utca
Zsákutca
Zsombek utca

-'I.
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Nyiregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankeruleb központ

Ny1regyházJ Tankeruleb Központ

Altalanos iskola megnevezese

Ny1regyhazi Bem József Allalános Iskola

Altalános iskola cime

4400 Nyiregyháza. Epreskert utca 1O

OM azonosító

033401

Tagintézmény neve

Ny1regyház1 Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagint6zménye

Tagintézmény eí me

4551 Nyiregyháza, Fö utca 60
Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bon tásb an

Almos vezér utca
Aranvhomok utca
Babér utca
Barzó utca
Bimbó utca
Bodroo1 utca
Bokor utca
Borsószer utca
Bucsu utca
Bükkfa utca
C1frafasor
Csao utca
Csenoö koz
Csenao utca
Csermelv köz
Csermelv utca
Csillám utca
sonka s utca
Csuroo utca
Deák Ferene utca
Derus utca
Diák utca
Dinnvés utca
Diós utca
Eaerfa utca
!Ékes utca
Elet utca
Emlék utca
Ezüsfenvö utca
Felhő köz
Felhő utca
Fenves utca

e

Ferde utca
Foraácstanva
Fonni utca
Forrés utca
Fö utca
Fövenv utca
Fnss utca
Füzes utca
Garas utca
Gomba utca
Gvüru utca
Hanoa utca
Holdfénv utca
Kamra utca
Kecskés dülö
Kétház utca
Kezdő koz
Kezdő utca
Kincskereső utca
Kis utca
K1smezötanva
Korona utca
Lenaö köz
Lenaö utca
Lévai tanva
Leveleki köz
Leveleki utca
Maatárutca
Maovar utca
Maovarvéo utca
Málvva utca
Meaaves utca

Méhész utca
Mezsgye utca
Moovorós utca
Moha utca
Móra Ferenc köz
Móra Ferenc utca
Mosotv utca
Nao utca
Naokelte utca
Naokorono utca
Naosuaár utca
Nasnniva köz
Na.nniva utca
Nvireovnazi ut
Pánthka utca
Penao utca
Perem utca
Petö utca
Pirkadat utca
Platán köz
Platán utca
Pomoás ut
Ranvnnó utca
Rozsnva1 utca
Szállási utca
Szamóca köz
Szamóca utca
Szamóca zuo
Szarkaláb utca
Szalmán utca
Szerénv utca
Sz10elköz utca

Szines utca
Szív utca
Takarék köz
Táltos utca
Tároló utca
Tiszafa utca
Tornácos utca
Tu1afa köz
Tu1afa utca
Vackor utca
Varázs utca
Vásarosnaménvi ut
Verofenv utca
Vezerutca
Vidám utca
Vidor utca
Víláoos utca
Víráafurt utca
Zsurto utca

'

1 ~1,

10a utca
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Nyiregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerületi központ

Nyiregyházl Tanken.ileti Központ

Altalános iskola megnevezése

Nyiregyház1 Bem Jozsef Altalanos Iskola

Altalános iskola címe

4400 Nylregyháza. Epreskert utca 10

OM azonosító

033401

Tagmtézmeny neve

Nyiregyhaz1 Bem József Altalanos Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

Tagintézmény c í me

4400 Nyiregyhéza. Arok utca 17

Arok ulca
Bernstein Béla tér
Bessenvei tér
Bethlen Gábor u tca 30-84-ig péros
41 -93-ia oáratlan
Buza tér

Töke utca
Tüzoltó utca
U1 utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontbban

Buza utca
Dália utca 2-6-ig paros
12-2(}.ia oáros
Dob utca
Dohány utca
Erdö sor
Eszak1 könit 2-SG-ia oáros
Gvönav köz
Gvönnv utca
Holló utca
Kálvin tér
Kossuth La10s utca 2-76-ia oáros
Malom köz
Malom utca
Mezö utca
Oz köz
Ozutca
Pacsirta utca
Rákóczi utca 4-54-19 páros
1-29-ia páratlan
Sólvom köz
50lvom utca
Sóstói ut 2-8-ig paros
31 -67-ia péraUan
Stadion köz
Stadion utca
Szabolcs ulca
Széna tér
Szent Flónán tér
Színház utca

Újszölö utca
Vaonvár utca
Vasván Pál utca 4-64-19 paros
3-43-ia oaratlan
Víz utca
Vorösmartv köz
Vörösmartv tér
Vörösmartv utca

~
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Nylregyháza település alapfokú közoktatási Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerületi központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Altalános iskola megnevezése

Nyíregyházi Bem József Altalános Iskola

Altalános 1skota cime

4400 Nyiregyháza, Epreskert utca 10

OM azonositó

033401

Tag1ntézmény neve

NyiregyházJ Bem József Allalanos Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye

Tagintézmény címe

4400 Nyiregyháza. Kórtláz utca 13

Acél utca
Am1ka utca
Arvácska utca

Moszkva utca
Munkácsy Mihály tér
Munkácsv M1hálv utca
Rákóczi utca 56-128-ig páros
31-113-ig páratlan
Reoulőtér ut
RKJO utca
Rozmanna utca
Satorutca
Simon"' Obester utca
Sirálv utca
Szalonka utca
Szél utca
Sztoet utca
Szófia utca
Toka11 ut
Városmaior út
Varsó utca
Vasván Pál utca 68-214-ig páros
45-93-ia Páratlan
Versenv utca
WestS1k Vilmos utca
Záaráb utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Barát utca
Bukarest utca
Csereoes utca
e utca
Daru utca
Eszak1 körül 1-45 oaraUan
Fecske utca
Felsöoázs1t köz
Felsöoázsit utca
Füri utca
Füzesbokor
Galamb utca
Gém utca
Herman Ottó utca

c......

H1rnes utca
Huszár tér
Illés utca
lnnv1 János utca
József Attila utca
Kagyló utca
KaPOr utca
Kard utca
Kárpátaha utca
Kavics utca
Koooaó utca
Korház köz
Kórtláz utca
Kóta11 ut
Levendula utca

oo utcf'I
~ocs zua
me!lkl\z

_,
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Nylregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerűleli központ

Nyíregyházi Tankerulet1 Központ

Általános iskola megnevezése

Nyl regyházi Arany János Gimnázium, Általllnos Iskola és Kollégium

Altatanos iskola c1me

4400 Nyiregyhaza, Ungvar setany 22

OM azonos1to

033666
Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

4-es Huszarok útja
Alnár lnnác utca
Bánki Donát utca
Benes László ut ca
Bláthv Ottó utca
Botond utca
Czóbel M1nka utca
Csaló köz
Csdtanv1ran utca
Dália utca 3-7/B-ia oárattan, 13-19-ia oarattan
Dén Miksa utca
E~nesutca

Etel köz
Fábián Zoltán u t ca
Fehér Gábor utca
Gádor Béla köz
Gádor Béla utca
Ganbald1 utca 4-42-on ru>ros
Gedulv Hennk utca
~Gáborkoz
Ge~ Gábor utca
Honfoalalás köz
Honfoalalás utca
lfiusáo utca
llonatanva
Jósika Miklós utca
Kalevala sétánv
Kandó Kálman utca
Kemecsei út 2-26-on folvamatos
Kérv József utca
Kiss Laios utca
Kond utca

1

Korányi Fngyes utca 16-290-ig páros
1-245-lo oáratlan
Koránv1 köz
Kosbor utca
Lázár Károlv utca
Leffler Sámuel utca
LPnOvel utca
Lukács Ödön utca
Ma1us 1 tér
Makav lstvan utca
Mérll>n utca
Mikecz Kalmán utca
Naov1rao utca
Oroona köz
Ornona utca
ószölö utca 92- 196-1g páros
91-207-lo oárattan
PazonVI tér
Pazonyi ut 2-14-ig páros
1-15/A-on rulratlan
Rádv József utca
Schmidt M1hátv utca
S1o1<a1 Barna utca
Szent-G""'"~ Albert utca
Tamási Aron utca
Tas utca
Törne utca
Uima1oro út
Unavár sétánv
Vattav altábornaav utca
Vietónsz József utca
Viola utca 2-58-ia oáros

~

~
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Nylregyháza település alapfokú közoktatási Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankeruleh központ

Nyoregyházo Tanker\lleto Központ

Altalános oskola megnevezése

Nyíregyházi Arany János G1mnáz1um, Altalános Iskola és Kollégium

Általános iskola címe

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22

OM azonosotó

033666

Tagintézmény neve

Nyíregyhan Arany János Gtmnézoum, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye

Tagintézmény címe

4481 Nyoregyháza, tgnce utca 6

Allomás utca
Almos utca
AranVkalász sor
Asztalos utca
Attolautca
Bakcsó utca
Bálint utca
Báránv utca
Barl<a utca
Bea utca
Betekints utca
..,.tonán utca
Borostván utca
Borostvánko utca
Bozót utca
Búzakalász sor
Buzakalász utca
Csaba utca
Csalooánv köz
Csalooánv utca
Cseresznves utca
Csiha Kálman utca
Csollaofénv utca Nöróscslllaa tanval
Csíllanru1zs1t utca
Csíszár utca
Csízmadia utca
Előd utca
Ezustkalász utca
Fácán utca
F arl<as utca

Fenvvestanya
Fülemüle sor
Fürdőház tér
Gáborkoz
Gaborutca
Gerencser utca
Gulyas Pál köz
Gulyás Pál utca
Gvula utca
Hadobás köz
Hadobás sor
Hadobas utca
Harl<atv utca
Hármastanva
Hatarutca
Hattvú utca
Huba utca
lance köz
lonce utca
Ilona utca
Inda köz
Inda utca
Jácint köz
Jácint utca
János utca
Jánosheav lakóoarl<
Jázmin koz
Jazmon utca
Kékfestő koz
Kekfestö utca
Kemecsei út 30-226-og paros
29-273-ia oáratlan
Kéoiró utca

Kijelö lt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Fe1edelem utca
Feketedülö

Kertész utca
Keselvüs 1 dűlő
Keselvus II. dulo
Keselvus sor
Keselvus utca
Keselyus zug
Kéve utca
Kócsaa utca
Korsó utca
Ködmön utca
Knzantém utca
Kulacs utca
Kukullö utca
Lenfonó utca
Leoke utca
Luaas utca
Mackó utca
Matvkó köz
Matvkó utca
Mihálv utca
Mnnv<Vn utca
Muskotálv köz
Muskotálv utca
Naofénv utca
Nvirséa köz
Nyírséa utca
Pereces utca
Péter utca
Petrence utca
Posta utca
Rocsa-dülö
Rókadűlö

Seregély utca
Sóstóhe!IV1 köz
SóstOhegyi út
Sövénv utca
Suveo utca
Szabó Lönnc utca
Szaokó utca
Szellő utca
Szerl<ö utca
Szerüskert utca
Szikes utca
Tarsolv utca
Teoez utca
T éolavetö utca
TemetOkóz
Temetö utca
Temolom utca
Tisztesfű utca
Tüskevar utca
Vadász utca
Vadvoraa utca
Vanu utca
VenV1ae utca
Verőce utca
Zerae utca
Zsuzsanna utca
. '8
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Nylregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvét eli
körzetei utcák szerinti bontásban 2020
Tankerűleb

központ

Nyiregyházo Tankerűleto Központ

Altalános iskola megnevezése

Nyíregyházi Arany János G1mnaz1um, Altalános Iskola és Kollégium

Általános oskola címe

4400 Nyiregyháza, Ungvár sétány 22

OM azonosotó

033666

Tagintézmény neve

Nyoregyházl Arany János G1mnaz1um, Altalános Iskola es Kollégium Szölőskerti Angol Kéttannyelvú Tagintézménye

Tagintézmény címe

4432 Nyíregyháza. Kollegoum utca 54

Aranyalma utca
Atléta utca
Berek utca
Boglár1<.a utca
Borsokafu utca
Bu11 ul
Ciklámen köz
Ciklámen utca
Csabaovöngye u tca
Csatorna utca
Csemvokbokor
C""""""'ul
Csonoorkóz
Csonoor lakooar1<
Csonaor utca
Csonaorzua
Csösz utca
Csutorás utca
Debcsesz köz
Dolmánv utca
Eares köz
Ezenó utca
Funnint utca
Gerbera utca
Gólvahír köz
Gólvahír utca
Gomoiva utca
Gvnru>rutca
Gvnnrnnke utca
Izabella koz
Izabella utca
Jonathán utca

Kakukkfű

Kijelö lt felvételi körzet utcák szerinti bontásba n

Mea1eavzés.
'>eort UJ utcak neve
Nyort1gyháza Megyei Jogu Város Onkormányze
dt. 11 1avasolt utcák neve

utca
Katáng utca
Kokencs utca
Kincs koz
Koncs utca
Kocsány utca
Kollégium utca
Koronafurt utca
Kökörcsin utca
Má1usfa utca
Mátvásbokor
NvorszöloS1 ul
Paola utca
Pa12S1kafú utca
Pannónia utca
Patak utca
Pio1tér utca

,,

"
Rozhno utca
Suaar utca
Szamos utca
Szazszorszeo utca
Szeaéiv kóz
Szeaéiv utca
Szekér utca
Szölöskert utca
Uslökös utca
Vadalma utca
Vadrozsa utca
Vasút utca

_,
Ul
~
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Pedagógiai szakszolgálatok működési körzeteiről
Szabolcs-Szatmár Bereg megye
2020.
Pedagógiai szakszolgálat neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat címe

4400 Nyíregyháza , Szarvas utca 10-12

OM azonosító

202803

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyeí Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézménye
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10
Müködési körzet

Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza,
Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő , Szabolcs, Tímár,
Tiszanagyfalu , Újfehértó

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baktalórántházai Tagintézménye
4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 4.
Müködési körzet

Baktalórántháza, Besenyőd , Laskod , Levelek, Magy, Nyíribrony
Nyírjákó, Nyírkércs, Ófehértó, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagóg1a1 Szakszolgálat Csengeri Tagintézménye
4765 Csenger, Kossuth u. 2
Müködési körzet

Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Gacsály, Komlódtótfalu,
Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Szamosbecs,
Szamostatárfalva, Tyukod, Ura

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fehérg yarmati Tagintézménye
4900 Fehérgyarmat, Tömóttvár u. 3.

Müködési körzet

Fehérgyarmat, Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld,
Darnó, Fülesd, Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis,
Kérsemjén , Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres,
Kölcse, Kömörő , Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád,
Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Olcsvaapáti,
Panyola, Penyige, Rozsály , Sonkád, Szamossályi, Szamosújlak,
Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, T1sztaberek,
Tivadar, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosoroszi ,
Zajta , Zsarolyán

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézménye
4484 Ibrány, Lehel u. 59.
Működési

körzet

Balsa, Buj,

ITiszatelek

Gávavencsellő,

Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel ,
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Pedagógiai szakszolgálatok működési körzeteiről
Szabolcs-Szatmár Bereg megye
2020.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei Tagintézménye
4501 Kemecse, Móncz Zsigmond u. 47.
Működési

körzet

Berkesz, Beszterec, Demecser, Gégény, Kemecse, Kék,
Nyírbogdány, Nyírtét, Székely, Tiszarád, Vasmegyer

'
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézménye
4600 Kisvárda, Szent László u. 42.

Működési

körzet

Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse,
Kisvárda , Lövöpetri, Mezöladány, Nyírkarász, Nyírlövö, Nyírtass , Pap,
Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart,
Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, ÚJkenéz

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye
4700 Mátészalka, Kazinczy Ferenc u. 3-5

Működési

körzet

Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármi,
Kántorjánosi , Kocsord , Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed,
Nyircsaholy, Nyirkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi,
Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg,
Tiborszállás, Vaja, Vállaj

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Tagintézménye
4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.
Működési

körzet

Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd , Kállósemjén, Nagykálló,
Szakoly

!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézménye
4300 Nyírbátor, Báthori u 20.

Működési

körzet

Bátorliget, Encsencs, Kisléta , Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek,
Nyirbogát, Nyírcsászári, Nyirderzs, Ny irgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos,
Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse,
Pócspetri, Terem

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u 67/a.
Működési

körzet

Szorgalmatos , Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök,

!Tiszavasvári
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Pedagógiai szakszolgálatok működési körzeteiről
Szabolcs-Szatmár Bereg megye

2020.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményi Tagintézménye
4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 32.

Működési

körzet

Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes,
Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, lik, Jánd, Kisvarsány , Lónya,
Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos,
Tarpa , Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka , Tiszavid,
Vámosatya, Vásárosnamény

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi Tagintézménye
4625 Záhony, Alkotmány u. 29.
Működési

körzet

Benk, Eperjeske, Györöcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd,
Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Záhony, Zsurk

I
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Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézményekről

2020.

Település

OM
azonosltó

Általános iskola megnevezése

Általános iskola elm e

Kijelölt felvételi körzet

Nyíregyháza

038397

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagóg1a1Módszertani Intézmény

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12

Nyíregyházi Tankerulet1 Központ
1lletékesség1 terulete

Nyíregyháza

038396

Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagóg1a1 Módszertani
Intézmény

4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30

Nyíregyházi Tankeruleb Központ
1lletékesség1 terulete

--~
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9./napirend : Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön
szerződés megkötésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Köznevelési, Kulturális és
Ifjúsági, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizot tság tárgyalta . Kérem a bizottsági vélemények ismertetésére
az elnököket. Először dr. Adorj án Gusztáv elnök úré a szó.
Dr . Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek az előterjesztés és a határozattervezet elfogadását. Köszönöm .
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 egyhangúlag javasolja elfogadásra a közgyűlés
számára .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés ! A Jogi,
Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni
kíván-e valaki? Nem 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

8/2020. (11. 6.) számú
hat ár o za ta
az Ifjúsági Ház m űködtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötéséről

A

Közgyűl és

1. Az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata és a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület között létrejött haszonkölcsön szerződést
a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja .

2.

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező haszonkölcsön
sze rződés

aláírására .
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Melléklet a 8/2020. (1 1. 06 .) számú határozathoz

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
sz., adószám : 15731766-2- 15, képvise letében: Dr. Kovács Ferenc po lgármester), mint haszonkölcsönbe adótovábbiakban : Kölcsönadó,

másrészről a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 20 .sz., adószám:
18809237-1-15, képviseletében : Dombóvári Gábor), mint haszonkölcsönbe vevő továbbiakban : Kölcsönvevő
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő fe lek megállapítják, hogy közöttük „ egyes gyermek és ifjúsági feladatok elvégzésére"
vonatkozóan fe ladatellátási szerződés jött létre.
2.

Szerződő

felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 19 hrsz-ú, kivett középiskola

művelési

ágú,

1306 m2 terü let nagyságú, természetben 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 20. szám alatti ingatlan
1/ 1 arányban a Kö lcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi.
3. Kö lcsönadó a 2. pontban megnevezett ingatlant ingyenesen haszonkölcsönbe adja, amelyet a
Kö l csönvevő általa megtekintett állapotban haszonkö lcsön be vesz jelen szerződés hatálybalépésének
napjától 2021. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra . Felek megállapítják, hogy
Kö l csönv evő a 2. pont szerinti ingatlant kü lön birtokba adási jegyzőkö nyv fe lvételével egyidejűleg veszi
birtokba .
4. Az át adásra kerülő ingatlan a Kö lcsö nadó t ulajdonában marad, az elidegeníteni, megterhelni, zá logba
adni, vagy egyéb módon a tulajdonosi jogokat korlátozni Kölcsönvevőnek nem engedélyezett.
5.

Kölcsönvevő az ingatlant jelen sze rződés 1. pontja szeri nti „ egyes gyermek és ifjúsági fe ladatok
elvégzésére" vonatkozó feladate llátási szerződésben vállalt feladatának teljesítésére használhatja, azt
üzemeltetési sze rződésse l, bérbeadás útján vagy más hasonló jogügylettel nem hasznosíthatja, más
személy, szervezet, társaság haszná latába nem adhatja .

6.

Kölcsönvevőt

terhelik a helyiség fenntartásával, tevékenység folytatásával kapcsolatosan fe l merü lő
közüzemi költségek, melyeket a kölcsönvevő az esedékesség időpontjában köteles az illetékes
szo lgá ltató vá llalat felé kiegyen líteni. Kölcsönvevő köteles a közüzemek üzemeltetőivel saját névre
szó ló közüzemi szerződést köt ni, hacsak azt műszaki akadály ki nem zárja .

7.

Kö l csönvevő

köteles a helyiséget a jó gazda gondosságával kezelni, állapotát megóvni, karbantartani.

Fe le lős

minden o lyan káré rt, amely ezen kötelessége elmulaszt ásából adódik, illetve rendellenes vagy
szerződésellenes haszná lat következménye . Ame nnyibe n a Kölcsönvevő a dolgot az 5. pont
rendelkezéseivel ellentétben harmadik személy használatába adja, ebben az esetben azokért a
károkért is fe le l ős, amelyek e nélkü l nem következtek vo lna be.
8.

Kö lcsönvevő

a helyiségben építési (bontási, átalakítási) munkát a Kölcsönadóva l történt előzetes

egyeztetést követően - az építésügyi jogszabályokba n meghatározott eset ekben -építésügyi hatósági
engedéllyel végezhet, ide nem értve a szokásos javít ási, karbantartási munkákat. Amennyiben

Kölcsönadó az ingatlanon jelentős felújítási,

vagy más hason ló munkát kíván végezni, a Kölcsönvevő

köteles tűrni a munkálatokkal együtt járó zavarást.
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9.

Kölcsönvevő

a

működéshez

szükséges

műszaki

állapot létrehozásához szükséges kiviteli munkákat

saját költségén köteles elvégezni, s jelen szerződés nem mentesíti a Kölcsönvevőt a használat során
esetlegesen felmerülő hatósági és egyéb engedélyek, igazolások beszerzésének kötelezettsége alól.
10. Kölcsönvevő a haszonkölcsöni jogviszony megszűnésekor köteles az ingatlant elhelyezési és
kártalanítási igény nélkül, beköltözhetően, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta, kitakarított
állapotban Kölcsönadónak visszaadni.
11. Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja, 30
napos felmondási idővel. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat. Jelen szerződés megszűnik
továbbá, ha az 1. pontban hivatkozott szolgáltatási szerződés megszűnik.
12.

Szerződő

felek megállapítják, hogy azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a haszonkölcsön

meghatározott célja lehetetlenné vált, a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy
használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy pedig
egyébként fennáll a veszély, hogy az ingatlant Kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni. Azonnali
szerződésellenesen

hatályú felmondásnak van helye abban az esetben is, ha a

szerződő

felek között a viszony a

Kölcsönvevő

magatartása következtében megromlott, illetve ha a szerződéskötéskor nem ismert
oknál fogva a Kölcsönadónak szüksége van a dologra .
13. A kölcsönvevő a haszonkölcsön ideje alatt köteles betartani az általános tűzvédelmi, munkavédelmi és
balesetvédelmi szabályokat.
14. A

Kölcsönvevő

tudomásul veszi, hogy az épület ingatlanbiztosítással rendelkezik, ezért a

Kölcsönvevő

az ingatlanban elhelyezett vagyontárgyaira köteles saját maga biztosítást kötni .
15. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. Felek megállapodnak, hogy a 2020.01.01 -e, és jelen
szerződés

hatálybalépése közötti időszakra nézve jelen szerződést hatályosnak tekintik és
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

16. A jelen

szerződésben

nem szabályozott kérdésekre a Ptk. haszonkölcsönre vonatkozó szabályai az

irányadók.
A jelen szerződésből eredő viták eldöntésére Felek a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
Jelen szerződést a felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt elolvasás és értelmezés után 4
egyenértékű, magyar nyelvű eredeti példányban képviseletükre megfelelő rendben felhatalmazott
képviselőik útján jóváhagyólag írták alá, melyből a feleket kettő - kettő példány illet meg.

Nyíregyháza, 2020. február 6.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) A 10. napirendi pontunk következik, amely 3 részből áll.

10/a. napirend : Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/ 2019. (IV.26.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

osztályvezető
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10/b. napirend: Előterjesztés az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő,
hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció
Nyíregyháza szegreált területein" című TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú
projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtéte léről szóló
tájékoztató elfogadására
Előadó :

Dr. Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési osztályvezető

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

10/c. napirend : Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester} A 10/b és 10/c pontot valamennyi bizottság tárgyalta. A 10/a pontot a
Szociális, Egészségügyi és Sport, a Gazdasági és Tulajdonosi, a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Pénzügyi, valamint a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság véleményezte. Tehát ennek megfelelően kérem az elnököket,
mivel együttesen tárgyaljuk, természetesen külön-külön szavazzunk a napirendi ponton belüli
előterjesztésekre. Az illetékes bizottság valamennyi előterjesztés vonatkozásában a véleményéről tájékoztassa
a közgyűlést. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:{Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke} Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyű l és!
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot az a szerencse érte, hogy mind a 3 napirendi pontot tárgyalta. Ennek
megfe lelően a 10/a., a 10/b. illetve a 10/c. napirendi pontok vonatkozásában, tehát mind a háromban 3 igen
és 2 tartózkodás mellett javasoljuk az előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester} Köszönöm. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Jogi,
Ügyrendi és Etikai Bizottság is mind a 3 napirendi pontot tárgyalta . 10/a vonatko zásában 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. A 10/b napirend vonatkozásában 3 igen és 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. A 10/c napirend vonatkozásába n pedig
szintén 3 igen és 1 tartózkodással javasolja elfogadni a rendelettervezetet 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 mindhárom előterjesztést tárgyalta . A 10/a
előterjesztést egyhangúlag, 9 igen szavazattal javasolja a közgyű lésnek elfogadásra. A 10/b. esetében S igen
és 4 tartózkodás mellett javasolja elfogadni a határozat-tervezetben foglaltakat. A 10/c. előterjesztésnél S igen
és 4 tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc :( polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr.
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Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! Mindhárom előterjesztést S igennel, illetve 3 tartózkodással szavazta a Bizottság. Tehát mind a két
rendeletnél, illetve a 10/b. határozat-tervezetnél.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András elnök úr.
Jeszenszki András:(Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés ! A 10/b. napirendi pont kapcsán a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság S igen és 4
tartózkodással javasolja elfogadásra . A 10/c. napirendi pontnál pedig S igen és 4 tartózkodással szintén .
Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság a 10/a
előterjesztést 3 igen, 3 tartózkodás mellett elutasította . A 10/b. tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság 3 igen, 3
tartózkodás mellett elutasította . A 10/c előterjesztést 3 igen és 3 tartózkodás mellett elutasította.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Megnyitom a vitát mind a 3 előterjesztés együttes tárgyalására.
Kérdezem, hogy kinek van kérdése az előterjesztésekhez? Bocsánat, itt most a képviselőknek van joga .
Kérdezem a képviselőket, hogy van-e kérdése bármelyik előterjesztéshez? Jeszenszki András frakcióvezetőé a
szó
Jeszenszki András:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Egyetlen kérdésem lenne
osztályvezető asszonyhoz. Benyújtottunk egy jó néhány kérdésből álló kérdéssort. Annyi lenne most a
kérdésem, hogy nagyjából mikorra várható ennek a válaszadása? Hiszen ez részben ezt a területet érinti.
Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Még előtte Jászai Menyhért alpolgármester úrnak adom meg a
szót.
Jászai Menyhért:(alpolgármester) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Képviselőtársamnak válaszolnék.
Körülbelül 35-40 írásbeli kérdést kaptunk, közte közérdekű adatigénylést. Igyekszünk haladéktalanul válaszolni
rá. Szerintem a napokban minden kérdésre válaszolni fogunk, és köszönöm a megértő türelmet. Ez téma volt
a bizottsági üléseken is egyébként, hogy írásban nagyon sok kérdés érkezett és válaszolni fogunk rá . Azt
gondolom, hogy ezek az előterjesztések és a mögöttes háttér, a szakmai anyagok sok kérdésre választ adnak.
Lehet, hogy meg kell világítani vagy meg kell magyarázni, de fogunk rá válaszolni. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Hozzászólni kíván-e valaki a képviselők közül? Lengyel Máté képviselő úr.
Lengyel Máté:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A 10/a napirendi ponthoz szólnék
elsőkörben . Ez az önkormányzati lakástámogatásról szól. Úgy gondolom, hogy - az ellenzéki frakció tagjaként
úgy gondoljuk, - az állami támogatásokból kimaradókra kellene megnyitni az önkormányzati támogatási
rendszert a lakhatás terén . A hatalmas gazdasági növekedés ellenére mindenki tudja ezt, hogy egy fiatal
családnak, egy fiatal házaspárnak sok esetben még az önrész előteremtése is nehézséget okoz. Pont ezt
szolgálhatná az önkormányzati támogatásnak az átalakítása, és első sorban az önrésznek a könnyen
megszerzéséhez lehetne segíteni a fiatalokat. A második téma, amit érintenék az a 10/b. Még mindig a 10/a.,
ezt majdnem elfelejtettem, pedig a legutóbbi tárgyaláson is ezt kiemeltem . Továbbra is problémásnak tartom
azt, hogy ebben az első lakáshoz jutóknak a támogatásánál szerepelnek a 3. országból érkezett bevándorlók,
és nem értem azt, hogy a fidesz-es városvezetés migráns elleni háborúban, harcban, - ki, hogy nevezi, úgy
nevezi, - hogy tudja összeegyeztetni azt, hogy 3. országból érkezők bevándorlók - legyen szó afgánról, szírről,
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kínairól, afrikairól, arabról - is jogosultak lehetnek erre a támogatásra. Miközben a magyar fiatalok elhagyják
a várost, illetve az országot. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Hát képviselő úr nem tud leszállni erről. Nyilván másképp nem tud
hozzászólni. Tehát ebből semmi sem igaz, maradjunk ennyiben, és nem is akarok jobban, többet reagálni rá.
Jászai Menyhért alpolgármester úré a szó.
Jászai Menyhért:(alpolgármester) Nem tudom, én azért szeretnék rá reagálni, hogyha megengedi
Polgármester úr. Az ember itt a pulpituson nyilván készül, lelkileg megpróbál mindenféle szempontból
felkészülni, és vannak kevésbé jó témák, jó kérdések. Én a mai napon ezt az egy kérdést nem vártam, és egy
picit nagyon nehéz helyzetben vagyok, amikor reagálnom kell. Hiszen úgy gondolom, hogy képviselőtársunk
ismételten nagyon-nagyon sikamlós területre tévedt, és alapvetően csúsztat, valótlant állít és sugalmaz. Ezt
mindenképpen tisztázni kell. A jogforrásoknak van egy hierarchiája. Amellett, hogy segítene a rászoruló
embertársunkon erkölcsi parancs, természeti törvény. De nem kell itt megállnunk, hiszen ahogy említettem,
van egy jogforrási hierarchia és ebben majd Főjegyző úr megerősít vagy cáfol. Egy sor jogalkotási területen az
Európa Unió a tagállamok felé jogalkotási kötelességet tud szabni. Ezek úgynevezett európai kerettörvények.
Megkímélem önöket, hogy valamennyit felidézzem, de az Európai Parlement és Európa Tanács 2004 április 29én hozott irányelve 38-as szám alatt, az alatt a 24 cikkely, amely az egyenlő bánásmódról szól. Kifejezetten
előírja azt, hogy a szociális törvények személyi hatálya minden, a szabad mozgás és tartózkodási jogával
rendelkező személyre kiterjed. Ki kell, hogy terjedjen. Ez kötelező! A kerettörvények olyanok, amelyeknek egy
tagállam számára célt, vagy eredményt kell elérniük. Tehát ez kötelező! Ezek a törvények leképződnek a
nemzeti jogszabálya lkotásnál, és természetesen ezekkel a törvényekkel van összhangban a helyi jogalkotás.
Tehát ide egy ilyen durva csúsztatást behozni és én azt gondolom, hogy ez nem ide való, és nem méltó hozzánk.
Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Póka Imre képviselő úré a szó.
Póka Imre Tamás:( képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Előterjesztők, Vendégeink! Ahogy frakcióvezető
úr jelezte, egy nagyon sok kérdésből álló beadványra várunk válaszokat. Azt gondolom, egyre mindenképpen
szeretném felhívni a figyelmet. Ugye zajlik a közösen a ki útért című TOP-os pályázat, és ennek az egyik része a
közvetlen cél elérése köré épül, a közbiztonság javítása érdekében. A projekt képzési és szemléletformáló
programot biztosít, melyhez hozzájárul a bűncselekmények, bűnelkövetők és az áldozatok számá nak
csökkentése, valamint a bűncselekmények súlyosságának mérséklődéséhez . Azt gondolom, hogy régen is volt,
de most mivelhogy elindult ez a folyamat - ugye a keleti lakótelepből átköltözések elkezdődtek a
Huszártelepbe. Azt gondolom, hogy enyhén szólok, hogyha némi súrlódás érezhető az információk szerint is
lakótelepen. Végül is egyéb problémák is vannak, illegális szemétlerakás, illetve hát némi droghelyzet is téma.
Éppen ezért azt gondolom, azt gondoljuk, hogy egy körzeti megbízotti irodának először is - Érkerti mintára egy rendőrőrsnek a létrehozását is megcéloztuk, de egy KM B-s irodának a létrehozását mindenképpen nagyon
fontosnak tartanánk. Én nagyon remélem, hogy egyébként nem lesznek problémák, bár vannak itt ugye a
résztvevők az ott élők közül. Meg tudnak, vagy nem tudnak megerősíteni. Nagyon remélem, hogy súrlódás
mentesen fog menni majd ez a folyamat. De azt gondolom, hogy nem csak az átköltözéssel, a két lakótelep
valószínűleg. Ahogy valaki fogalmazott, antagonisztikus ellentét miatt látom fontosnak a KMB iroda
létrehozá sát, hanem az egyéb problémák miatt is. Tehát mindenképpen szerettem volna elmondani ennek a
sürgősségét, a KMB irodának a létrehozását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Lövei Csaba

képviselő

úré a szó.

Lövei Csaba:(képviselő) Tisztelt Polgármester, t isztelt Közgyűlés, tisztelt Jelenlévők! Két ponthoz akarok
hozzászólni a 10/a és 10/b-hez, nagyon röviden. Az idő előre haladtára tekintettel. Nos, én azt gondolom, hogy
az én nyíregyházi politikai múltam meg a személyiségem alapján való színűleg senki nem fog itt mindenféle
homályos cé lzásokat tenni arra, hogy esetleg engem bármiféle rasszizmus vagy idegengyűlölet vezet, mikor
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azt mondom, hogy és még annyit (egyetért azzal, amit sokszor szokott mondani polgármester úr, hogy
lehetőleg el kell kerülni a közgyűlésen a politizálást, ha csak nem türemkedik be ilyen vagy olyan okból
kényszerítően a közgyűlés elé) . Én azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, Lengyel képviselőtársam meg
Alpolgármester úr között kialakult a vita, hogy nem kéne tényleg behozni olyan politikai kampányokat a
közgyűlésre, mikor képviselőkkel több alkalommal előfordult legalább kétszer, ha jól emlékszem a
közgyűlésben, mikor országos idegenellenes, bevándorlásellenes kampányokhoz kellett a közgyűlésnek a
nevét adni. Sőt, még az ilyen előterjesztéseket meg nem szavazó képviselőket önök bélyegezték meg. Akkor
nem történne meg ami most, ennél a napirendi pontnál történt. Gondo lom, hogy ezért állt fel ebben Lengyel
képviselőtársam, hogy ahogy szokták volt mondani, a fagyi az visszanyalt. Uniós e l őírások meg emberiességi
megfontolások miatt be kellett tenni ebbe a támogatási rendeletbe, az első lakáshoz jutókéba azt, hogy itt 3.
országbeli bevándorlók, menedékkérők számára is biztosítani kell azt a lehetőséget, mint a nyíregyháziaknak.
Nekem ezzel különösebb bajom nincsen, az önök politikai vezetőinek volt ezzel a baja . Alapoztak ilyenekre
kampányokat, és ezért következnek be olyan helyzetek, mikor bizony, ahogy az előbb mondtam, visszanyal a
fagyi, és esetleg ellenzékiek szóvá is teszik. Tehát ezt elkerülhettük volna, ha akkor az nincs, most sem lett
volna ez. De ez egy jelentéktelen dolog szerintem az előttünk levők szempontjából. Ami nagyon jelentős és a
figyelmet fel szeretném rá hívni. A következő pont a 10/ b. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos az, amit a
rendelkezésre álló pályázati pénzek kapcsán a város meg tud tenni, - a szegregátumok méretének csökkentése
- és én azt gondolom, hogy inkább esetünkben ezen van a hangsúly, a sokkal jobb körülmények közé kerülés
ügyében. Ugyanakkor azt gondolom, hogy bár minden előttünk leírt anyag - és én köszönöm ennek az
előterjesztésnek a készítésében részt vett munkatársaknak mind a Szociális és Köznevelési osztály, mind a
NYÍRVV részéről alapos anyagot, és a körültekintő leírást - itt mindenféle érzékenységekre akár Nyíregyházán
is túlmutató, politikai szempontokra tekintettel azt gondolom, hogy a továbbiakban is rendkívül
körültekintően, mindenféle emberi érzékenységekre tekintettel kell eljárni ebben a dolgokban. Tehát még
egyszer mondom, nagyon üdvözlendő, nagyon fontos dolog, hogy ez zajlik, de a végrehajtás során akár még a
racionálisan szükségesnél is nagyobb körültekintéssel meg empátiával kérek mindenkit, hogy járjon el. Ez a
folyamat, még egyszer mondom, üdvözlendő, hogy zajlik. Ideje volt, hogy lefolyjon, ez legalább 30 éves
adóssága a városnak, ha nem több. De maximális körültekintéssel legyünk mindannyian . Köszönöm szépen,
mind politikai, mind pedig végrehajtás szempontjából.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Erre is törekszünk. Tehát itt ugye a folyamat elején

tartunk, ezért is van az, hogy jött 35 kérdés. Nem is tudom . A keleti lakótelepen élők írtak levelet, hogy
bizonyos roma önkormányzati képviselővel ne tárgyaljunk. Mindenkivel fogunk tárgyalni, és mindenkit
meghallgatunk. Már volt is Alpolgármester úr részvételével egy egyeztetés. Lesz a következő is. Én azt
gondolom, hogy minden szempontból nagyon fontos. Viszont ilyen politikai kóklerek által több szempontból
támadható. Én ezért bízok abban és ezért mondtam, hogy mert politikai testület vagyunk, de város ügyeivel
foglalkozunk . Emberek ügyeivel foglalkozunk, és nem politikai kampánygyűlésen veszünk részt. Tehát ezek a
gondolatok is legyenek meg együtt ebben . Ez egy tájékoztató, amiben most a je lenlegi 15 lakásig sikerült
felújítani, és oda már a költözés is gyakorlatilag megtörtént. De ez még csak az első lépés. Nyilván ezt az
érzékenységet tudjuk, és ezért akarunk minden kérdést megválaszolni, mindenkit meghallgatni, mindenkivel
egyeztetni. De most itt nem tud megtörténni. 5 órája tart a közgyűlés. Én azt kérem, hogy ezek ismét nagyon
koncentrált kérdések legyenek. Azzal együtt, ha bármikor lesz kérdés, küldjék be írásban, vagy jöjjenek be
személyesen, mert még itt ülhetünk órákat is, de ezt nem lehet így megoldani. Ezt folyamatos konzultációval
lehet, és mi erre törekszünk. Jászai Menyhért alpolgármesteré a szó .
Jászai Menyhért: (alpolgármester) Nagyon szépen köszönöm. Akkor utolsó hozzászólóként köszönöm Lövei
képviselőtársam méltató szavait. Valóban 30 vagy, még több évtizede húzódó problémára tehetünk közösen
pontot. Ez nagyon fontos. Illetve Póka képviselő úr konkrét felvetésére reagálnék. A rendőrkapitánysággal van
egy megállapodásunk. Egy épületet biztosítunk számukra, amit kizárólag csak ők használhatnak. Ebben kvázi a
KMB működik, sőt, ezt szakmailag indokolt esetekben veszik igénybe. A másik, hogy a területrészen
polgárőrség működik, amit támogatunk. Tehát kiemelten fontos a közbiztonság. Hozzáteszem, az általad

felsorolt problémákat én nem szűkítem a telepre. Azt, hogy illegális hulladéklerakás van, vagy valamilyen
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probléma van, az a város bármelyik pontján előfordulhat. Itt a közbiztonságra külön alprogramunk van a
közösen a kiút keretében. Természetesen ezt kiemelten figyeljük. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az önkormányzat évekkel ezelőtt felújított egy épületet, átadta a
rendőrségnek. Egy másik épületet felújított, kezdeményezte, hogy legyen ott polgárőrség . Nem gondolom azt,
hogy mindent elértünk. De az önkormányzaton nem múlott semmi, és ha kell még valamit tenni, akkor arra is
készek vagyunk. Ez a lényege. Szeretném azt is kérni, hogy az ellenzéki képviselők is, mint a közgyűlés tagjai
nem politikai haszonszerzésről meg ügyekről. Az ügyet úgy nézzük, ahogy van, és együtt keresünk megoldást,
mert ez mindenkit érint. Érinti a keleti lakótelepieket, a huszártelepieket, a nyíregyháziakat. Szerintem ez a
helyes megközelítés. Úgyhogy én arra kérem, akik itt vannak és jelentkeznek, hogy küldjék el a kérdéseket
nekem címezve, mert itt mi még egy folyamat elején vagyunk. Az ellenzéki frakció is 35 kérdést küldött, tehát
most legyen lecsatornázva ez, és természetesen személyes konzultációkat is folytatunk majd . Most
beszélhetünk róla még egy fél órát, de ezt nem tudjuk most és nem is akarjuk, mert nem is lehet jól megoldani.
Úgyhogy lezárom a vitát, szavazások következnek . Arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy először a 10/a
pontban szereplő előterjesztés elfogadásáról szavazzon.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A közgyűlés 13 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 8 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSÉNEK

2/2020. (11.7.)
önkormányzati rendelete
az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32 . cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a . pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az első lakáshoz jutók támogatásának
helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban : Ör.) 3. § (3)
bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
" g) az az egyedülálló kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor a negyvenedik életévét betöltötte, együttes
esetén, ha mindkét kérelmező a negyvenedik életévét betöltötte."

igénylők

(2) Az Ör. 3. § - a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem kizáró körülmény a támogatásra való
jogosultság szempontjából, ha az igénylő, vagy együttes igénylők esetén legfeljebb az igénylők egyike öröklés
útján résztulajdonosa, vagy tulaj donosa olyan beköltözhető lakásnak, lakóingatlannak, amely nem
Nyíregyháza közigazgatási területén helyezked ik el, és amelyben a tulajdonosi részesedésének piaci értéke a
háromm illió forint értéket nem haladja meg.
(3) Az Ör. 3. § - a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
"A (4) bekezdésben foglalt körülményről a kérelmező köteles nyilatkozni.
(4) Az Ör. 3. § - a a következő (S) bekezdéssel egészül ki:
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"(5) Nem jogosult a támogatásra az igénylő, ha a benyújtott adásvételi szerződés tartalma alapján
megállapítható, hogy a kérelmező az ingótulajdonra vonatkozó vagyoni korlát mértékét meghaladó vagyonnal
rendelkezik, kivéve, ha az igénylő teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, hogy azt köteles
visszaszolgáltatni, vagy visszafizetni. "
(5) Az Ör. 3. § - a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :
"(6) Nem jogosultak a támogatásra az együttes
felearányú osztatlan közös tulajdonukba kerül."

igénylők,

ha az ingatlan az adásvételi

szerződés

alapján nem

(6) Az Ör. 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
"d) az igénylő igazolja, hogy az adásvételi szerződést ingatlan - nyilvántartási hatóság részére benyújtotta .",
(7) Az Ör. 8. § -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
"(3a) A (3) bekezdésben meghatározott keretbe történő besorolást együttes igénylők esetén a fiatalabb ügyfél
életkorának alapul vételével kell megállapítani. "
(8) Az Ör. 11. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki :
" f) az adásvételi szerződés ingatlan - nyilvántartási hatóság részére történő benyújtásának igazolására
alkalmas dokumentumot. "
(9) Az Ör. 11. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
g) a kérelmező köteles csatolni annak igazolására alkalmas - a pénzforgalmi szolgáltató által kiállított dokumentumot, hogy a támogatás folyósítására megjelölt bankszámlaszám a kérelmező, vagy az együttes
igénylők valamelyike rendelkezése alatt áll.
(10) Az Ör. 15. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
" c) a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségnek a támogatással érintett új lakásra vonatkozó
használatba vételi engedély véglegessé válását követő 90 napon belül kell eleget tenni.
(11) Az Ör. 15. § -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
" (7) Az ügyfél a támogatással érintett új lakásra vonatkozó használatba vételi engedélyt annak véglegessé
válását követő 90 napon belül köteles benyújtani a hatóságnak. "
2. §Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
3. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában
" az ingatlan - értékbecslési szakvélemény " szövegrész helyébe az " ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki
ellenőri tevékenység végzésére jogosult személy által kiállított okirat "szövegrész lép,
(2) Az Ör. 6. § -ában
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A lakás hasznos alapterületének el kell érnie ti szövegrész helyébe
egyedülálló kérelmező kivételével - el kell érnie ti szövegrész lép.
ti

ti

A lakás hasznos alapterületének -

(3) Az Ör. 8. § (3) bekezdés a) pontjában a
ti

hatvan százalékának

ti

szövegrész helyébe az" ötven százalékának" szövegrész lép.

(4) Az Ör. 8. § (3) bekezdés b) pontjában a
ti

harminc százalékának ti szövegrész helyébe a ti negyven százalékának

ti

szövegrész lép.

(5) Az Ör. 11. § (4) bekezdésének c) pontjában az
ti élettársak esetén a közjegyző előtt tett nyilatkozat egyszerű másolatát ti szövegrész helyébe az ti élettársak
esetén a közjegyző előtt - az élettársi minőség fennállására - tett nyilatkozat egyszerű másolatát ti szövegrész
lép.

(6) Az Ör. 11. § (4) bekezdés e) pontjában
ti

az ingatlan-értékbecslési szakvéleményt " szövegrész helyébe " az ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki
ti szövegrész lép,

ellenőri tevékenység végzésére jogosult személy által kiáll ított okiratot

(7) Az Ör. 11. § (6) bekezdésében az
ti

ingatlan - értékbecslési szakvéleményt ti szövegrész helyébe ti az ingatlanvagyon-értékelő vagy
tevékenység végzésére jogosult személy által kiállított okiratot ti szövegrész lép.

műszaki

ellenőri

(8) Az Ör. 15. §(S) bekezdésében a
"4. § (1) bekezdés c) ti szövegrész helyébe " a 4. § (1) bekezdés a) - b) " szövegrész lép.
4. § (1) Ez a rendelet a 2020.02 .10 -én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Az Ör. rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel- a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Az Ör. mellékletét a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
S. § (1) Hatályát veszti
a) az Ör. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában
az

ti

ingatlan nyilvántartási hatóság által érkeztetett" szövegrész,

b) az Ör. 11. § (4) bekezdésének d) pontjában
az ti eredeti ti , és a" mely vételárra vonatkozó része tartalmazza az első lakáshoz jutók támogatásának tervezett
összegét, " szövegrész.

Nyíregyháza, 2020. február 6.
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Ezt a rendeletet 2020. február hó 7. napján kihirdetem .
Melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2020. (11.7.) számú önkormányzati rendeletéhez
KÉRELEM
első

lakáshoz jutók támogatása iránt

A lakáscélú támogatás iránti kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül nyújtható be.
Személyi adatok
Igénylő 2.
Igénylő l.
(házastárs, élettárs)
Név

f

-r

Születési név
Születési hely
Születési

-r

idő
+

Anyja születési leánykori neve
Családi állapot

·------- - -

+--

Állampolgárság

t

Adóazonosító jel

1

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

Lakóhely
(állandó lakcím)
+

-

-

- - - - _ _ _ __j,_ _ __

Tartózkodási hely
(ideiglenes lakcím)

t

Telefonszám
Bankszámlaszám
Igénylőkkel együttköltöző

Név

l.

„ „„ •• „ „ „ „ „ ••

2......... „ .. ... ... .
3 ..................... .
4 .............. „

.••••.

S................. „

6.

.••

„ „ „ . „ „ •. . . .. „ „

1
személyek adatai:
Születési
hely

Születési

idő

Anyja születési
neve

Családi
állapot

Rokonsági
fok
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Jövedelmi adatok

Igénylő

A jövedelmek típusai

1.

jövedelme

Igénylő 2.
jövedelme

Családtagok jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre
1. irányuló egyéb jogviszonyból
származó nettó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból
2.
származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak

3.

értékesítéséből, vagyoni értékű jog

átruházásából származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
4.
egyéb nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
5.
támogatások (GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, tartásdíj, stb.)
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
6.
rendszeres pénzbeli ellátás
(álláskeresési ellátások, stb.)
Föld bérbeadásából származó
7.
·övedelem
Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból
8 . származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb .)
9 . Havi nettó jövedelem összesen
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ........................... Ft/hó .
(összes jövedelem/ család létszáma)
A lakáscélú támogatással vásárolt lakás címe és helyrajzi száma (új építésű ingatlan esetén a kivitelezés
helyszíne) :

Az igényelt támogatás összege alapján :

o 450.000.-Ft

D

550.000.-Ft

0

650.000.-Ft

168
NYILATKOZATOK

1. * A saját magam, vagy családtagom tulajdonában - kivéve a haszonélvezettel (özvegyi joggal) terhelt
tulajdont - , haszonélvezetében beköltözhető- beleértve bármilyen címen hasznosítottat is - lakás van, vagy
azt a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül elidegenítettem / elidegenítette.
Igen
Nem
1.1. Igen válasz esetén:
Igénylő

Igénylő

1.

2.

Az ingatlant öröklés útján szereztem.
igen/ nem

Az ingatlant öröklés útján szereztem .
igen/ nem

Az ingatlanra vonatkozó tulajdoni arányom:

Az ingatlanra vonatkozó tulajdoni arányom:

A lakás beköltözhető :
igen/ nem

A lakás beköltözhető:
igen/ nem

Az ingatlan címe : _ _ _ _ _ _ _ __

Az ingatlan címe: - - - - - - - - -

Az ingatlan helyraj zi száma:

Az ingatlan helyrajzi száma :

A tulajdonosi részesedésem piaci értéke :

A tulajdonosi részesedésem piaci értéke :

_ _ _ _ _ _ _ Ft.

_ _ _ _ _ _ _ Ft.

2. *A saját magam, vagy családtagom tulajdonában jelentős értékű ingó (különösen vagyonértékű jog és
személy vagy tehergépjármű, vagy pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg), illetve ingatlanvagyon
(különösen lakása, résztulajdona, üdülője, beépíthető telke, stb.) van, vagy a kérelem benyújtását megelőző
10 éven belül elidegenítettem / elidegenítette.
Igen
Nem
Amennyiben a válasz igen volt:
2.1. Az ingatlan/ingó tulajdonosának neve(i): .... „ ... . „ ......... „ .... . . .... .. ..... ... .. . „ ... „ .. „ ............. „ .................. .
Az ingatlan/ingó típusa : ....... „ ...... „ .... „ . . „ ....... „.„.„ . ....... „ „ . .... .............. .. .. .. ......... . ..... . „ ............. .... . . .... . ... „ .. .
Az ingatlan/ingó fellelhetősége (címe, helyrajzi száma, megnevezése): .„ ... . „ ... „ ..... „.„ ... . ... .. „ .. „ .... „ „ ..
Tulajdoni részarányok megjelölése: ............................... „ ......... . „ ...... „ „ „ „ .. .. „.„ .... „ .... „ „ „ . „ . „ . „ „ „ „ ... „.„ .. .
Az .ingat1an / inga
' , osszerte' ke „ „ „ „ .. „ „ „ „ „ „ „ .„. . „ „ . „. „ . „ . „ „ „ „ „ „ „ . „ . „ „ „ .. „ „ „ . „ „ „ „ „ ... „ .„.„ „ .„.„.„.„„.... „ „ . „
Ha az ingóság gépjármű, a gyártás éve, és a jármű típusa : . „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ . „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .„
A megnevezett ingatlan a támogatással érintett építési telek? IGEN /
NEM
„

'

2.2. Az ingatlan/ingó tulajdonosának neve(i): „ „„.„„.„„„.„.„.„„ .. „ „ „ . „ „ „ „ „ . „ „ . „ „ „ „ „ . „ „ „ „ . „ „ . „ . „ . „ „ „ „
Az ingatlan/ingó típusa : „.„ .. „ „ .. „ „ .. „.„„.„.„.„„„.„. „ .„ .. „ „ .. „.„„.„ . „ .„ . „ . „.„.„ . . „ „ . . .. „.„.„ .„.„.„.. „ „ . . „.„„.„ ..
Az ingatlan/ingó fellelhetősége (címe, helyrajzi száma, megnevezése) : . „ „ „ „ .. „ „ „ „ . „ „ .. „ .. „ „ .. „ „ .. „ . „ „ „
Tulajdoni részarányok megjelölése: „.„.„.„ ... „„„.„.„.„.. „„.„.„.„. „ . .. . „ .„.„ .. „ „ .„. . „ „ ..... „„.„.„ .... „. „ ... . „ . „ .. .

169
..
• ' ke ............................................................................................................................
Az .ingat1an ;·ingo. osszerte
Ha az ingóság gépjármű, a gyártás éve, és a jármű típusa : ........................................................................
IGEN /
NEM
A megnevezett ingatla n a támogatássa l érintett építési telek?
2.3. Az ingatlan/i ngó tulajdonosának neve(i): .............................................................................................
Az ingatlan/ingó t ípusa: .................................................................................................................................. .
Az ingatlan/ingó fellelhetősége (címe, helyrajzi száma, megnevezése): .................................................. .
Tulajdoni részarányok megjelölése: ............................................................................................................. .
Az ingatlan/ingó összértéke ............................................................................................................................
Ha az ingóság gépjármű, a gyártás éve, és a jármű típusa : ....................................................................... .
A megnevezett ingatlan a támogatással érintett építési telek?
IGE N /
NEM

3. * Saját magam, vagy családtagom az igénylést megelőző 10 éven belül bármely helyi önkormányzattól
első lakás megszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatást kaptam.
Igen

Nem

4. *Kijelentem, hogy az eladó nekem, vagy családom bármely tagjának - a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 8 :1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy élettársa.
Igen

Nem

S. *Vállalom, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítása estén, a folyósítástól/ új lakás építése
esetén az új lakásra vonatkozó használatbavételi engedély véglegessé válásától * számított S évig saját
magam és a velem együtt költöző családtagok a lakásban életvitelszerűen laknak.
Igen

Nem

6. *Vállalom, hogy az első lakáshoz jutók támogatá sának folyósítását/ új lakás építése esetén az új lakásra
vonatkozó használatbavételi engedély véglegessé válását követő 90 napon belül a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásá ról és a
tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást a Hivatal fe lé bemutatom.
Igen

Nem

7. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatásával megvásárolt/ épített lakásban, vagy ezen
támogatás hozzájárulásával vásárolt é pítési telken kizá rólag a támogatott személyek szerethetnek tulajdont.
Igen

Nem

8. *Tudomásul veszem, hogy az
egy alkalommal igényelhető.
Igen

első

Nem

9 . *Tudomásul veszem, hogy az
együtt igényelhetik.
Igen

lakáshoz jutók támogatása a lakás vételárának megfizetésére legfeljebb

Nem

első

lakáshoz jutók támogatását a házastársak vagy élettársak kizárólag
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10. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatása a kérelem benyújtásának sorrendjében a
mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott az első lakáshoz jutók támogatására elkülönített
összeg erejéig nyújtható.
Igen
Nem

11. *Tudomásul veszem, hogy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozását
annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles vagyok bejelenteni a Hivatal felé.
Igen
Nem
12. * Tudomásul veszem, ha az elj árás során valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek vagy a támogatás
igénybevételével érintett lakást 5 éven belül lebontják vagy elidegenítik vagy a támogatás folyósítását
követő 5 év időtartam alatt a lakás nem a támogatott személy és családja lakóhelyéül szolgál, akikre
tekintettel a támogatást igénybe vették vagy a lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon
használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják, akkor a
folyósított összeget az igénybevétel napjától késedelmi kamattal növelten köteles vagyok visszafizetni .
Igen
Nem
*A megfe l e l ő rész aláhúzandó!

13. Kérelmezők nyilatkoznak, hogy a jelen kérelemhez csatolt, és azzal
dokumentumok az eredetivel mindenben megegyeznek.
Igen
Nem

egyidejűleg

benyújtott

14. Egyéb nyilatkozatok (nem kötelező kitölteni)

15. Hozzájárulok, hogy a kérelemben szereplő adatok valódiságát a hatóság ellenőrizze, a kérelemben
adataimat az önkormányzat kezelje, illetve anonimizált módon statisztikai célra felhasználja.

szereplő

16. Támogatási jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatok
Igénylő

1.

Nyilat kozom, hogy jelen kérelemmel éri ntett e lső
lakáshoz j utók támogatására vonatkozó támogat ási
döntés meghozata lá ra j ogosu lt személy, vagy ilyen
személlye l közös háztartásban élő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem*

Igénylő

1.

Nyilatkozom, hogy jelen kérelemmel érintett első
lakáshoz j utók támogatására vonat kozó támogatási
döntés meghozatalára jogosult személy, vagy ilyen
személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó
vagyok.
Nem*
Igen
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Nyilatkozom, hogy jelen kérelemmel érintett el ső
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés előkészítésében részt veszek vagy ilyen
szemé llyel közös háztartásban élő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem*

Nyilatkozom, hogy j elen kérelemmel érintett első
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés előkészítésében részt veszek vagy ilyen
személlyel közös háztartásban é lő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem*

Nyilat kozom, hogy a kormány tagja, ál lamtitkár,
közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
megyei
közgyűlés
elnöke,
főpolgármester,
polgármester, regionális fejlesztési ügynökség
vezető tisztségviselője, vagy e személyekkel közös
háztartásban élő hozzátartozó vagyok.
Igen
Nem*

Nyilatkozom, hogy a kormány tagja, államtitkár,
közigazgatá si államtitkár, helyettes államtitkár,
megyei
közgyűlés
elnöke,
főpo lgármester,
polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető
ti sztségviselője,
vagy e személyekkel közös
háztartásban élő hozzátartozó vagyok.
Igen
Nem*

*Igen válasz esetén a megfelelő aláhúzandó.

17. Tudomásul veszem, hogy a támogatásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt
összeg tekintetében.

18. Büntetőjogi
megfelelnek.

felelősségem

tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak

_ _ _ __ _ _ __, _ _ _ év _ _ _hó

együtt kö ltöző
(nagykorú csa ládtag)

igé nylő

együtt költöző
(nagykorú családtag)

nap

1

együtt költöző
(nagykorú családtag)

igénylő

2.

együtt költöző
(nagykorú családtag)

NYILATKO Z AT
Kijelentem, hogy

„ „ „ .. „ „ .. „ „ „ „ „ .. „ „ ..

napjától egyedül élek.

*Egyedülállóságom oka : hajadon, nőtlen, özvegy, elvá lt, házastársától külön él és nincs élettársa .
*Férjemtő l/fe l eségemtől, ....... „

.. . ...... .. ..... „ „ . . „ „ „ „ „ .. „. (sz. idő) ... „ .•• .• „ ...... ... .... (születési helye)
(anyja neve) ........................ „ ....... „ ............. .. , .......... . ..... . ..... .. „ .. .... . ... .. . .... .
lakcíme : ................................ „ „ . ....... „ ..... szám alatti lakostól „ . .. „ ...... .. . . . ..... „ .. .. napjától külön élek és
nincs élettársam.
. . .......... .. .... „ . .... ..... . . ... . ..... . „ ....

A

házasság

felbontására

irányuló

keresetet

el őterjesztettem,

melynek

ügyiratszáma:
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*Élettársamtól, .................................... ................. „.

(sz. idő)

......................... (születési

helye)

(anyja neve) ... ..............................................., lakcíme: ................................................... szám alatti
lakostól ........................ ..... napjától külön élek, vele minden gazdasági és érzelmi kapcsolatom
megszakadt.
Büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a va lóságna k megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat - a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adó igazgatósága útján - ellenőrizheti .

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

alá írása

(*A kívánt rész aláhúzandó vagy kitöltendő, s a háza sság felbontásáról/gyermekelhelyezésről
szóló bírói egyezség fénymásolata csatolandó. Amennyiben házasságuk felbontása folyamatban
van, az idéző végzés fénymásolatát kérjük csatolni !)

NYILATKOZAT
NEM HAVI RENDSZERESSÉGGEL SZERZED JÖVEDELEMRŐL
Alulírott (név) ............ ................................. ... „ ..... .................... ........ . (sz. idő) ........................... (anyj a
neve) ................................................. Nyíregyháza, ....................................................................................
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott
jövedelmem egy havi átlaga :
rokoni támogatásból : .............................. .... Ft./hó

(gyermek)tartásdíjból : ................................. Ft./hó
*Gyermektartásdíjat nem kapok, mivel

....,
ennek * kezdeményeztem/* nem kezdeményeztem bírósági úton történő behajtását.
egyéb jogcímen: .......................................Ft./ hó
Jogcím típusa: *önkéntes munkavégzés,
foglalkoztatá s, háztartási munka.

ösztöndíj, ingatlan

bérbeadása, egyszerűsített

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
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Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat- a NAV {Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adó igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Nyíregyháza, 20 .... „

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

nyilatkozattevő

aláírása

(* a megfelelő rész aláhúzandó !
A jövedelem 12 havi nettó összegét igazoló dokumentum fénymásolatát szíveskedjen
nyilatkozatához mellékelni ! Amennyiben jövedelme megszűnt, erről szóló hivatalos
dokumentum fénymásolatát csatolja ! Amennyiben természetbeni formában nyújtanak az Ön
részére támogatást, azt összegszerűsítve kell beírni ! Bíróság által történő behajtás eredményéről
szóló dokumentum egyszerű másolatát kell csatoln i).

Indokolás az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

1. Általános indokolás
A Közgyűlés döntése - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi költségvetéséhez
kapcsolódóan hozott 4/2019 . {II. 7.) számú határozat - alapján 2019. április 30-ig kellett kidolgozni a „Haza
Várunk Program" elemeit . Ennek a programnak a célja a munkaerő megtartása, biztosítása, a szakképzett
fiatalok helyben maradásának elősegítése, és mindezeken keresztül a város gazdasági potenciáljának fokozása
érdekében az, hogy helyi szinten támogassa a fiatalok, fiatal családok otthonteremtését. Ennek érdekében
fogadta el a Közgyűlés a 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendeletet, amely vissza nem térítendő
támogatással segíti új ép ítésű vagy használt lakás vásárlását, illetve lakóingatlan építését is. A rendelet
elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy az állami és önkormányzati támogatás igénybevételével a
kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő fiatalok önálló lakhatása is megoldható legyen városunkban . A
költségvetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió forint volt. A támogatási kérelmek és az elbírálás
gyakorlata alapján a támogatás megítélésének tartalmi követelményei, és az eljárási szabályok körében több
ponton indokolttá vált a rendelet felülvizsgálata és módosítása .
II. Részletes indokolás
1. § - hoz
Nem ad maradéktalanul egyértelmű eligazítást a rendelet szövege arra nézve, hogy a negyvenedik életévét
betöltött kérelmező jogosult -e támogatásra, és arra sem, hogy hogyan kell megítélni azon együttes igénylők
helyzetét, akiknek csak egyike töltötte be a fenti életkort. Ennek eldöntését egyértelműsíti az a szabály, mely
szerint nem jogosult támogatásra az egyedülálló kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor a negyvenedik
életévét betöltötte, együttes igénylők esetén, ha mindkét kérelmező a negyvenedik életévét betöltötte .
A hatóság gyakorlatában megmutatkozott, hogy a kérelem elutasítására vezethet az a körülmény, ha az igénylő
egyébként a tervezett lakhatási helyszínétől távol, szándékától függetlenül öröklés jogcímén tulajdonjogot,
vagy résztulajdont szerzett olyan kisértékű ingatlanban, ami ugyan objektíve alkalmas lenne beköltözésre, de
az ügyfél lakhatási, családalapítási, és letelepedési terveit nem szolgálja . Erre az esetre megoldást kínálhat, ha
az önkormányzati jogalkotó nem tekinti kizáró körülménynek azt, ha az igénylő, vagy együttes igénylők esetén
legfeljebb az igénylők egyike öröklés jogcímén résztulajdonosa, vagy tulajdonosa olyan beköltözhető lakásnak,
lakó ingatlannak, amely nem Nyíregyháza közigazgatási területén helyezkedik el, és amelyben a tulajdonosi
részesedésének piaci értéke a hárommillió forint értéket nem haladja meg.
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Szintén a gyakorlatban jelentkező probléma, és a hatályos rendelet alapján jogértelmezés nélkül nem
11
11
kezelhető, ha az adásvételi szerződés tartalma alapján
önerőként
az ügyfelek magasabb összegű
pénzvagyonnal rendelkeznek, mint amit a rendelet vagyoni korlátai lehetővé tesznek, függetlenül attól, hogy
azt az adásvétel többnyire felemészti, és az 11 önerő 11 nem ténylegesen az igénylő saj át vagyona, hanem családi
összefogás eredményeként, időlegesen - a visszafizetés terhe mellett - tette lehetővé a lakásvásárlási
konstrukció megvalósítását. Az ilyen összeg esetében azonban nincs ésszerű indoka annak, hogy az a hatóság
ügymenetében, és az elbírálás szempontrendszerében ne a pénzintézeti kölcsönökkel essen egy tekintet alá.
Egyértelműsíteni

szükséges továbbá, hogy azok az együttes igénylők - jellemzően élettársak - akik nem
felerészben tervezik megvásárolni az ingatlant, nem tartoznak a lakástámogatás közvetlen célcsoportjába .
Az adásvételi szerződés ingatlan - nyilvántartási hatóság részére történő benyújtásának igazolása az ügyleti
akarat alátámasztását szolgálja, ennek fenntartása indokolt, szükséges azonban - a jelenlegi hatósági érkeztető
bélyegző feltüntetése helyett - rugalmasabb technikai lehetőséget megteremteni ehhez az ügyfeleknek (pl. :
ingatlan - nyilvántartási kérelem másolatának, vagy a hatóság által kiállított igazolásnak a benyújtása). Az
ügyfelek számára indokolatlan adminisztartív terhet jelent az ingatlan nyilvántartási hatóság által érkeztetett
adásvételi szerződés bemutatása, mert a kérelem benyújtására, és a mellékletek becsatolására az adásvétel
megtörténte után, jellemzően a földhivatali ügyintézés megindítását követően kerül sor, így - külön kérés
hiányában - nem feltétlenül áll rendelkezésére az ügyfeleknek a hivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott
dokumentum. A vételi szándék alátámasztásának más alkalmas módját is indokolt biztosítani, erre teremt
rugalmas lehetőséget a jelen módosítás.
Az együttes igénylők esetleges eltérő életkora miatt szükséges olyan szabályt alkotni, ami alapján a
keretsávokba történő besorolás egyértelműen megállapítható, ezért kerül a javaslat alapján a szabályozásba,
hogy a meghatározott keretbe történő besorolást együttes igénylők esetén a fiatalabb ügyfél életkorának
alapul vételével kell megállapítani.
A támogatáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolításához indokolt a pénzforga lmi szolgáltató által kiállított
dokumentummal alátámasztani, hogy a támogatás folyósítására megjelölt bankszámlaszám a kérelmező, vagy
az együttes igénylők valamelyike rendelkezése alatt áll.
A rendelkezés a rendeletben meglévő hivatkozás pontosítását tartalmazza, emellett az új lakásra vonatkozó
támogatások esetére nézve egyértelműsíti, hogy a lakcímet igazoló hatósági igazolványt használatba vételi
engedély véglegessé válását követő 90 napon belül kell bemutatni. A rendelkezés előírja továbbá, hogy az új
lakásra vonatkozó használatba vételi engedélyt annak véglegessé válását követő 90 napon belül be kell
mutatni, ami a támogatás szabályos igénybevételének esetleges ellenőrzése szempontjából praktikus
adminisztratív előírá s.
2. §-hoz
A rendeletmódosítás beiktatja továbbá pontosított és konkretizált 1. mellékletet, ami alapvetően az új lakás
építésére vonatkozó kérelmezőkre nézve tartalmaz egyértelműsített tartalmi elemeket, továbbá olyan
nyilatkozatok megtételének a lehetőségére nyújt lehetőséget, ami a későbbi esetleges hiánypótlások,
nyilatkozattételre történő felhívások elkerülését célozza.
3. § - hoz

Az ügyfelek együttműködési szándékától független körülmény, hogy a jellemzően banki ügyintézés során
keletkező ingatlan - értékbecslési szakvélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll -e, hiszen azt a
bankok nem kötelesek az ügyfelek rendelkezésére bocsátani. Annak igazolása ugyanakkor, hogy az ingatlan a
lakhatási igények kielégítésére alkalma s -e, egyszerűbben és költségtakarékosabb módon beszerezhető okirati
bizonyíték útján is megállapítható, ezért indokolt megteremteni annak a lehetőségét, hogy az említett
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körülményt az ügyfél ingatlanvagyon-é rtékelő vagy
által kiállított okirattal támassza alá .

műszaki ellenőri

tevékenység végzésére jogosult személy

Az egyedülálló kérelmezőkre indokolt részletesebben szabályozni a hasznos alapterületre vonatkozó
kritériumokat. Tekintettel arra, hogy a megelőző évben nagyságrendileg azonos számú kérelem érkezett a
támogatására elkülönített összegen belül azoktól, akik a kérelem benyújtásakor a 30. életévüket nem töltötték
be, és házastársi, élettársi kapcsolatban élnek, és azoktól, akik a kérelem benyújtásakor a 30. életévüket
betöltötték, de nem egyedül élők, ezért e két csoportot támogatási keret mértéke szerinti elkülönítésének
mértékét csökkenteni szükséges, a meglévő hatvan és harminc százalékos korlátot ötven és negyven
százalékban javasolt megállapítani.
Az élettársak által benyújtott kérelmek esetén merült fel, hogy az ügyfelek az általuk tett nyilatkozat
aláírásának közjegyző által hitelesített változatával igazolták az élettársi minőségüket, ennek
egyértelműsítését segíti az a rendelkezés, hogy az élettársi minőségre vonatkozó nyilatkozatot kell közjegyzői
okiratba foglalni.
A módosítás az ingatlan-értékbecslési szakvéleményt felváltó okiratok benyújtásának lehetőségét iktatja be a
rendeletbe.
A tervezet tartalmaz továbbá technikai pontosításokat is.

4. § - hoz
Hatá lyba lépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

5. § - hoz
A hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza .
A szerződésekben a vételárra vonatkozó résznél a hatályos szabályozás alapján fel kell tüntetni az első lakáshoz
jutók támogatásának tervezett összegét. Ha ez a kritérium nem szerepel a szerződés szövegében, akkor az
ügyfelek kedvező jogértelmezés mellett is arra kényszerülnek, hogy valamennyi eladóval, és az ügyvéddel
együttműködve szerződésmódosítást írjanak alá . Ez indokolatlan költséget és adminisztartív terhet ró az
ügyfelekre, különösen arra való tekintettel, hogy a rendelet nem írja elő az ügyfelek részére a támogatás
felhasználásának utólagos tételes alátámasztását, igazolását. A támogatás a lakásvásárláshoz (építéshez)
kapcsolódó élethelyzetet támogatja, és a lakáscélú felhasználására az ügyfelek már a kérelem benyújtásával is
kötelezettséget vállalnak. Mindezek miatt e követelmény kiiktatása javasolt a szabályozásból.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján, ha törvény vagy kormányrendelet
másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy az az
eredetivel mindenben megegyezik. Ezzel az előírással ellentétes követelmény a hatályos rendeletben, hogy
eredeti adásvételi szerződés benyújtására kötelezi az ügyfelet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a 10/b. napirendi pontban szereplő
elfogadásáról szavazzunk.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 13 szavazattal, 9 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
előterjesztés
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
9/2020. {II. 6.) számú
határozata
az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező
lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című TOP6. 7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó
intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadásáról
A Közgyűlés
az

1.

előterjesztést

megtárgyalta és az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati

bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció
Nyíregyháza szegregált területein"
keretében

történő

című

TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú projekt

költözésekhez kapcsolódó intézkedések

megtételéről

szóló - a határozat

mellékletét képező - tájékoztatót elfogadja .
II.

Elfogadja, hogy a Szociális és Köznevelési Osztállyal és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központtal

történő

egyeztetést

követően

az önkormányzati bérlakásban

élő

250.000 Ft

összegű

lakbér- és üzemeltetési költség hátralékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény nélküli
kiköltöztetését, szükség esetén bírósági végrehajtó és karhatalom

közreműködésével,

amennyiben a

Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által meghatározott mértékben és
időpontig

Ill.

hátralékát a háztartás nem csökkenti.

Tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a Huszár lakótelepen megszünteti a lakbérkedvezményt.

Felelős: Petró Árpád a NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója
Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője
Lengyelné Pogácsás Mária a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
Határidő :

2020. február 15-től folyamatos

Melléklet a 9/2020. {II. 6.) számú határozathoz
Bevezetés
A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely az önkormányzatok esetében a
vagyonkezelésre, az állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre és a lakások elosztására vonatkozik.
A hatékony lakásgazdálkodás kiemelt céljai :
•

hozzá kell járulnia a mobilitáshoz (ne konzerváljon egy fennálló társadalmi, szociális helyzetet),

•

figyelembe kell venni szociális szempontokat,
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•

jogszerűség, a jogszabályok betartása és betartatása,

•

gazdaságos üzemeltetés, fejlesztés.

Jogszabályi háttér

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja alapján a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
a lakás-és helyiséggazdálkodás. A lakhatáshoz kapcsolódó további helyi közügyek a helyi adók szabályozása, a
településfejlesztés és -rendezés, a hajléktalanok ellátása és a hajléktalanná válás megelőzése, a szociális
ellátások, illetve a közműellátás .
Az ingatlangazdálkodásról a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény tartalmaz
rendelkezéseket. A helyi adók az önkormányzatok fő önálló bevételi forrásait jelentik, több helyi bevétel
kapcsolódik a lakásokhoz (építményadó, telekadó, kommunális adó). A részletszabályokat a helyi adókról szól
1990. évi C. törvény tartalmazza. Az önkormányzat településfejlesztési és -rendezési feladatait a
területfejlesztésről és a területrendezé sről szóló 1996. évi XXI. törvény, illetve az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény jelöli ki. A szociális ellátórendszer működtetéséről, mely részint
állami, részint önkormányzati feladat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény
ad keretszabályozást.
A lakásgazdálkodáshoz és a lakhatás támogatásához kapcsolódó legfontosabb helyi szabályok:
•

a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2000.
(Vl.1.) önkormányzati rendelet,

•

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2002 . (Ill. 1.) önkormányzati rendelet,

•

az önkormányzati

lakások

bérletéről

és

lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20 .)

önkormányzati rendelet,
•

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet,

•

a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 23/2013. (V.31.)
önkormányzati rendelet,

•

a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
3/2015. (11. 20.), 1

•

az első lakáshoz jutók támogatá sának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 26.) önkormányzati
rendelet.

1

Számos egyéb helyi rendelet is érinti a lakásgazdálkodást. Például: Ny!regyháza Megyei Jogú Város
településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet, az építményadóról szóló
35/2017.(Xll.1 .) önkormányzati rendelet, stb.
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A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakásokkal kapcsolatos bérbeadói
fe ladatokat a NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. látja el az önkormányzattal,
mint tulajdonossal kötött üzemeltetési szerződés keretein belül.
Által ános hely zet kép
„2016-ban Magyarország lakásállománya 4 millió 405 ezer lakásból állt. A 2011. évi népszámlálás óta a
lakásállomány kismértékben, 0,3%-kal nőtt, ami 15 ezer új lakást jelent. A lakott lakások tulajdonosi
szerkezetét tekintve magánszemélyek tulajdonában lévő lakott lakások aránya folyamatosan nőtt, miközben
az önkormányzati tulajdonúaké csökkent. 2016-ban a lakók 91%-a tulajdonosként lakott a lakásban, 8,0%-a
bér l őként és alig több mint 1%-a más jogcímen. A bérlők 30%-át a fiatalok (15-29 évesek) tették ki. Az
önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek nyújtott tömeges, kedvezményes lakásvásárlási lehetőség
következményeként az önkormányzati tulajdonú lakások aránya 1990-ben 19%-ra, 2001-re már 4% alá esett,
2016-ban 1,3% volt.
2016-ban az önkormányzati tulajdonú lakások több mint háromnegyede 60 m2-nél kisebb alapterületű volt.
Az összkomfortos lakások aránya kisebb, a félkomfortos és a komfort nélküli lakások hányada duplája a nem
önkormányzati tulajdonú lakásokhoz képest. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások kisebb hányada
rendelkezett vízöblítéses WC-ve l és me leg folyóvízzel, mint a magántulajdonban lévők. 2011-ben a lakásban
lakó népesség 64%-a, 2016-ra közel 70%-a élt összkomfo rtos lakásban. A komfort nélküli és a
szükséglakásokban élők száma tovább csökkent. 2016-ban már csak 253 ezren kényszerültek ilyen lakásban
lakni, szemben a 2011. évi 440 ezer fővel. Az összkomfortos lakásokban lakók több mint 60%-a érettségivel
vagy egyetemi, főisko lai oklevéllel rendelkezett, viszont a komfort nélküli lakásokban élők 76%-ának, a
szükség- és egyéb lakásokban élők 82%-ának csak nyolc általános vagy annál kevesebb évfolyam volt a
legmagasabb iskolai végzettsége. Foglalkoztatottak legnagyobb arányban összkomfortos lakásokban éltek.
Összkomfortos lakásokban jellemzően párkapcsolatban élők laktak (házaspár, élettársi kapcsolat) gyermekkel
vagy gyermek nélkül." 2

1.

ábra Az összkomfortos, a komfortnélküli és a szükséglakásokban élők iskolai végzettség szerint, 2016
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Nyíregyházán az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2019. decembe r 31-én 1.822 db. volt. 3 A bérlakások
83 %-a szociális alapon meghatározott lakbérrel hasznosított (2. ábra). Az önkormányzati bérlakások
komfortfokozat szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a lakások 69 %-a összkomfortos, 13 %-a
komfortos, 10 %-a félkomfortos és 8 %-a komfort nélküli (2 . ábra). Az önkormányzati bérlakások szobaszám
szerinti bontását tekintve a lakásállomány 49,8 %-a egy szobás, 29,2 %-a két szobás, a három vagy annál több
szobás ingatlanok aránya 3.9 %.

1.

táblázat Bérlakások szobaszám szerinti alakulása

szobaszám
1 szobás
1,5 szobás
2 szobás
2,5 szobás
3 szobás
3 szobától több
Összesen:
Forrás: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és

lakások száma (db}
909
213
531
97
47
25
1822
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

2.ábra Bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján 2019.12.31. napján
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Nem szociális (piaci)

Forrás: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Az önkormányzati lakásállomány kiinduló nagysága 1990-ben 8500 lakásból állt, a privatizációt követően
1999-es évre 2250-re csökkent. 2010-ben a lakásállomány 1936 bérleményből állt.
3
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3.ábra Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása 2019.12.31. napján
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Forrás: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

A bérlakások jelentős hányada, 22,7 %-a Nyíregyháza két szegregátumában, Huszár telepen (294 db, melyből
61 üres) és a Keleti lakótelepen (121 db melyből 26 üres) található . 2019. december 31. napjáig 157 db üres
önkormányzati bérlakást tartottak nyilván . Az üres lakások tartalmazzák a városérdekből vagy műszaki állapot
miatt kiürített és ezért a továbbiakban nem kiutalható lakásokat (45 db). Ide tartoznak a Keleti lakótelepen
levételre került lakások, a város területén található alacsony komfortfokozatú udvaros lakások. Az üres lakások
másik részét a Huszár lakótelepen lévő lakások (61 db), az átmeneti lakások (11 db), valamint a felújítandó és
ismét bérbe adható lakások (40 db) alkotják. Az átmeneti elhelyezésre szolgáló lakások valamilyen rendkívüli
esemény (pl. életveszély, belvíz) miatt adhatók bérbe.
A bérlakások kevéssel több, mint a fele 100 %-ban önkormányzati tulajdonú épületben található. A lakáso k
átlagos életkora magasnak mondható, műszaki állapotuk, komfortfokozatuk, egyéb paramétereik vegyes
képet mutatnak.

11.1. Vegyes tulajdonú ingatlanokban lévő bérlakások
Földszintes, udvaros épületek
Régi építésű, tégla vagy vályogfalazatú épületegyüttese k közös használatú belső udvarral, me lyek nagyrészt
társasháznak vannak nyilvánítva, de néhány bérlakás közös tulajdonú, nem társasházként működő
lakóépületben is előfordul. Az elmúlt időszakban megüresedő lakások a nagy ráford ítást igénylő felúj ítási
költségek miatt más hasznosítás céljából kikerültek a bérlakás állományból, ennek is köszönhetően az ilyen
típusú lakások száma az összes bérlakáshoz viszonyítva mára már elenyésző .
Többszintes épületek
J ellemzően

a város lakótelepein álló társasházakban lévő lakások, melyek nagyrészt iparosított technológiáva l
készültek még a rendszervá ltást megelőzően. Az egyes épületek állapotát jelentő sen befolyásolja azok kora,
valamint, hogy a közelmúltban történt e valamilyen jelentősebb korszerűsítés vagy felújítás a társasház közös
tulajdonban lévő szerkezeteit, berendezéseit illetően. A kirívó bérlői magatartás következtében
leamortizálódott lakásokat figyelmen kívül hagyva, karbantartási szempontbó l az energetikai korszerűs ítésen
átesett panelos épületek a legkedvezőbbek, míg a hagyományos technológiával épü lt, belül vakolt,
tönkrement nyílászárókkal, burkolatokkal, berendezési tárgyakkal, és több, régi típusú gázkészülékkel
rendelkező lakások a legkedvezőtlenebbek . A több gázkészülékkel (tűzhely, fal ifűtő, vízmeleg ítő, konvektor)
megvalósított lakásaink nagyobb arányban az Arany J., Petőfi, Toldi, Árpád utcákon találhatók.
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11.2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban lévő bérlakások

Földszintes, udvaros épületek
A Nyírvv Nonprofit Kft. üzemeltetésében egyaránt vannak egy, illetve többlakásos ilyen típusú épületek,
melyek a város területén elszórtan helyezkednek el. Ezek régi építésű, t öbbnyire rossz műszaki állapot ban lévő
korsze rűt len ingatlanok, változatos komfortfokozattal. A legtöbb problémát az elavult tetőfedés és a
tetőszerkezet okozza, de állandó karbantartási feladatot jelent a gépészeti vezetékek és a homlokzat állapota
is, néhány eset ben szerkezeti problémák is adódnak. A piacképes ingatla nokban lévő, rossz műszaki állapotú
épületekke l viszont hosszabbtávon már nem érdemes bérlakásként kalkulálni, ezek fokozatosan történő
kiürítése le het az egyetlen cél. A megüresedő és bérlakásnak már használhatatlan, illetve a városérdekből
kiürítet t lakások folyamatosan visszakerülnek a vagyongazdálkodási osztályhoz, így évről-évre egyre kisebb a
földszintes udvaros épületekben lévő lakásállomány.
Többszintes épületek
A volt nőtlen tiszti szállót (Tompa M . u. 16.) 2006-ban alakították át lakóépületté, melynek során, a három
szinten összesen 20 lakás kialakítására kerü lt sor. Az épület állaga egyébként jónak mondható, akut műszaki
problémák nincsenek. Az átalakításkor az akkor érvényben lévő követelményeket kielégítve sor került a
homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére és a zárófödém teljes szakipari megújítására, így
energetikai szempontból az átlagostó l jobbnak mondható . A lakások összkomfortosak.
Az egyik legfiatalabb üzemeltetésünkben lévő épü let a Lobogó u. 1-11 . sz. alatt találhat ó, amiben összesen
114 lakás van. Az első bérlők 2002 szeptemberében költöztek be az összkomfortos lakásokba . Az épület nem
problémamentes, a ta lajnedvesség elleni szigetelés hibás kivit elezését korábban többször javít ani kellett. A
homlokzati síkra kerü lő vasbeton szerkezetek csomóponti kialakítása nem tökéletes, a „ hőhidak" a lakásokon
belül penészesedést okoznak. A 2014-es évben az északi és déli véghomlokzaton megtörtént az utólagos
hőszigete lés, így ezeknél a végfalakná l l évő lakások esetében jelen tősen csökkentek a vizesedések,
penészesedések.
Az Önkormányzat 2000. jú li usában pályázott az Állami Bérlakásépítési program keretében 114 db ifjúsági
bérlakás („Fecskeház") építésének támogatása iránt, melynek elsődleges célja a lakásmobilit ás biztosítása volt.
Az alábbi táblázat a 114 db lakás mobilitási adatait tartalmazza .
2. táblázat a Lobogó u. 1.-11. szám {,,Fecskeház") alatti költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati
bérlakások kiutalásáról 2002. 01 . 01. - 2019. 12. 31.

Év

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2019

kiutalás

114

15

30

17

10

s

10

3

s

10

(db)
Forrás: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprof it Kft.

A kiutalt lakások száma gyakorlatilag megegyezik a megüresedett lakások számával, mert a lakásokat a
legrövidebb i dőn belül újra bérbe adjuk.4

„A va lóság azonban az, hogy a „fecske ház" nem az előtakarékosságról szól -az a pár százezer forint semmire
sem elegendő - hanem inkább arról, hogy átmeneti lehetőséget adjon a jó eséllyel bíró fiataloknak, hogy pár
év alatt egzisztenciát teremtsenek, és képesek legyenek egy nagyobb összegű hitel felvételére ." ln:

4

„ Nyíregyhá za gondoskodik fiataljairól" Lakáshe lyzet Nyíregyházán, az önkormányzat támogató rendszere,
hosszú távú elképzelések
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Az Ungvár st ny. 1. épülete Jósaváros központi részén áll, 12 szinten összesen 190 összkomfortos lakást foglal
magába. A lakótelep többi épületéhez hasonlóan házgyári paneles technológiával épült. Az általános állaga jó,
a „panelprogram" keretein belül 2008-ban nagyobbrészt megújult az épület. A felújítás során kicserélésre
kerültek a külső nyílászárók, megújultak a liftek, hőszigetelés készült a homlokzaton, megtörtént a zárófödém
hőszigetelése és új csapadékvíz elleni szigetelést kapott az épület. Sor került a gépészeti alapvezetékek (víz,
szennyvíz), illetve a radiátorok cseréjére, a szellőző rendszer átalakításra. A közös használatú terek burkolata
és felületképzése felújításra szorul, a liftek javítására is egyre sűrűbben kerül sor.
Előregyártott

vasbeton vázas technológiával készült a hetvenes évek közepén a Bessenyei tér 3-4. sz. alatti
négyemeletes épület, melyben 81 összkomfortos, egyszobás lakás található. Az épület teljes energetikai
korszerűsítésre szorul, a megépítést követően komolyabb beavatkozás nem történt. A homlokzati falak
mészkőlapokkal burkoltak, a kőburkolat alatti falak és vasbeton szerkezetek hőszigetelés nélküliek, melyeken
külső vakolat sem készült. Az eredeti egyesített szárnyú homlokzati nyílászárók mára elavultak. A zárófödém
beázik, hőszigetelése sem megfelelő, a csapadékvíz elleni szigetelés állapota kritikus, évente több javítást
igényel a felület elöregedéséből fakadó folyamatosan jelentkező repedések, felületi sérülések javítása. A közös
használatú folyosókon és a lépcsőházban a burkolat és a felületképzés nemrég megújult.
A Csaló köz 11-15. sz. alatti épület három teljesen különálló szekcióból áll, amely szekciók a földszinten
folyosókkal vannak összekötve, az emeleti szinteken az átjárás nem biztosított. Az egyes szekciók földszint+két
emelet magasak, lapos tetős kialakítással. A teljes épületben 71 összkomfortos lakás található, melyek
nyugdíjas korú bérlők számára kerülnek kiutalásra . Az épület felújításra, korszerűsítésre szorul. A
homlokzatvakolat még az eredeti, ami jelentős felületen már hiányzik. Az épület szerkezeti csomópontjai
erősen hőhidasak, ezért több lakás is penészesedik. 2016-ban első lépésként a korszerűsítés útján megtörtént
a homlokzati nyílászárók cseréje . A jól záródó nyílászárók beépítéséhez nem kapcsolódott homlokzati
h őszigetelés, így a penészesedési problémák hatványozottabban jelentkeznek. A csapadékvíz elleni
szigeteléssel jelenleg nincsenek problémák, de a zárófödém csak minimális hőszigeteléssel rendelkezik, így
energetikai szempontból ez sem megfelelő konstrukció. Gépészeti rendszerei egyidősek az épülettel, ezért
erősen avultak, korrodáltak. A meleg víz ellátása cirkulációs csővezeték nélküli, így a középső épülettől a
legtávolabbi lakásokban sok vizet kell kiengedni, mire meleg vízhez jutnak a lakók.
Más funkciójú önkormányzati tulajdonú földszintes épületre (Pacsirta u. 29-35.) 2001-ben ráépítéssel került
kivitelezésre 29 db kis alapterületű összkomfortos lakás. A közös használatú terek állapota megfele lő, néhány
lábazati elem pótlása szükséges. A kültéri látszó faszerkezetek festése, valamint a repedezett homlokzati
felületképzés egyaránt felújításra szorul.
A szobabérlők háza (Tokaji u. 3.) a Családok Átmeneti Otthonával egy épületben, annak, délkeleti szárnyának
első és második emeletén található . A pillérvázas épület eredetileg irodaként működött. Az irodák
leválasztásával összesen 33 különböző méretű, a pillérkiosztáshoz igazodó 15, 30 és 45 m2 alapterületű szoba
kerü lt kialakításra, me lyekhez szintenként közös használatú vizes blokkok tartoznak . Az első emeleten a főzést
és étkezést lehetővé tevő, szintén közös használatú helyiség áll a bérlők rendelkezésére.
A Nyíregyháza Árpád u. 52-54. szám alatti társashá z egyik teljes, az 52. számú lépcsőházában lévő lakások
vannak önkormányzati tulajdonban, melyek átmeneti lakásként hasznosítottak. Jelenleg a 15 lakásból S lakás
van bérbe adva. Az épület utólagos hőszigetelése, a csapadékvíz elleni szigetelés felújítása, illetve a homlokzati
nyílászárók cseréje korábban megtörtént, így az épület általános műszaki állapota jónak mondható.
Rendszeres felü lvizsgálatok történnek, me lynek célja az elektromos és épületgépészeti berendezési tárgyak
működőképességének biztosítása, illetve az állagmegőrzés, hogy szükség esetén a lakások azonnal
kiadhatókká váljanak.
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Keleti lakótelep
A lakótelep az Orosi út- Tüzér utca -Vértanúk útja - Tarcsa i István utca által határolt, 4 önálló helyrajzi számú
telken a hatvanas évek elején épült, jellegzetes, úgynevezett „ CS" házas, azaz csökkent komfortfokozatú, 4
lakásos épü letekből áll. Az épületek két fajta technológiával kerültek kivitelezésre, egy részük mezőgazdasági
vázszerkezet felhasználásával, míg a többi épület hagyományos falazott épületként valósult meg, az egyik
épület tetőtere is beépített. A lakások komfort nélküliek, csak elektromos közműcsatlakozással rendelkeznek.
A műszaki állapotuk rendkívül rossz, helyreállításuk gazdaságtalan lenne. Az üressé vált lakások ajtó és ablak
nyílásai a birtokbavételt követően közegészségügyi és közbiztonsági okokból befalazásra kerülnek. A
korszerűtlen , gazdaságosan nem helyreállítható épületek sorsa azok megüresedését követően csak a bontás
lehet, végső célként előirányozva a telep felszámolását.

3. ábra A Keleti lakótelep utcáinak elhelyezkedése. (utcakereso.hu)

·~

I ·

Huszár lakótelep

A Huszár lakótelep Nyíregyháza délnyugati részén, a város egyéb részétől vasúttal, ipari területtel elhatároltan
helyezkedik el. A telep infrastrukturális kiépítettsége kifejezetten jó: kiépített vezetékes ivóvíz,
csatornahálózat, villany és egyes épületek esetében a gázellátás is biztosított. A lakótelep ingatlan
állományának többségét az 1891-ben átadott huszárlaktanya épületei jelentik. A kétszintes épületek fő- és
altiszti lakóépületnek, valamint legénységi körleteknek épültek, az egyszintes sorház jellegű épülettömbök
gazdasági, jellemzően istálló funkciót töltöttek be. A hajdani kapuépületekben is található jelenleg még egy
lakás. A laktanyát bérlakásokká az 1950-es években alakították át. (Szoboszlai, 2019)5

5A Huszár telep egykori laktanya épületei hatvan éve családok lakóhelyekét funkcionálnak. A telepi lakások

magukon hordozzák az eredeti huszár laktanya lenyomatait, jelenleg is felismerhetők az őrházak, valamint a
tiszti lakások, a gazdasági épületek, a katona és ló szállások épületei. A telep történetéhez hozzátartozik, hogy
a Guszevi*, későbbiekben Huszár telepi lakások minősége , felszereltsége, szobaszáma, komfortfokozata ,
megfelelt az 1950 évekbeli város átlagnak, ellenben kiemelkedett a lakáson belül található fürdőszobákkal a
telep egyes lakóépületeiben, ami megnövelte ezekben a lakásokban élök életszínvonalát. A következő
évtizedek állami lakásépítési programjainak köszönhetően megnövekedett az összkomfortos lakások száma a
város belsö területein, ezért a Guszev telepi lakásokból a családok elköltözése figyelhető meg . Az elköltözök
helyére a komfortos és félkomfortos lakásokat elfogadó, alacsony jövedelmű családok érkeztek. Szoboszlai
Katalin: Lakhatási helyzetkép a telepeken ln : Kutatási zárójelentés 2019 Közösen a kiútért" című , TOP-6 .9.116-NY1-2017-00001 azonosító számú pályázat
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4.ábra a Huszártelep utcáinak elhelyezkedése
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A TOP forrás keretében különböző fejlesztési l ehetőségek nyíltak az önkormányzat számára - úthálózat
fejlesztése, intézmények felújítása, korszerűsítése (óvoda, iskola, egészségügyi intézmények, szociális és
gyermekjóléti, közművelődési intézmények}, energetikai fej lesztése, valamint a leromlott városi területek
rehabilitációja területeken. 6
Ez utóbbi koncepcionális alapja az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS 2008) és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS 2014) .

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS 2008) - ennek része az Antiszegregációs terv, amit szakértők
bevonásával kellett elkészíteni. Antiszegregációs terv célja :
1. csökkenjen a városban a szegregá lt körülmények között é l ő, hátrányos helyzetű és roma lakosság
száma és aránya úgy, hogy egyetlen szegregátum lakóinak száma se növekedjen,
2. javuljon a hátrányos helyzet és roma lakosság életm in ősége és lakáskörülménye, különösen a
szegregá lt területeken élők esetében .
Célok pl. : Huszártelepen rehabilitálni kell a lakókörnyezetet, meg kell szüntetni a méltatlan
lakáskörülményeket, biztosítani kell a lakások - különös tekintettel az önkormányzat i lakások - komfortjának

6 ÉAOP-5.1.1./B-09-2f-2012-0001azonosító számú, „ Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi
megújítása" című városrehabilitációs projekt (2012. 12 .31-től 2015.07.31-ig valósult meg.). ÉAOP-5.l.1/B2-13-k2-20130001azonosító számú, „A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" (2013 . augusztus 1.- 2014. november 30.).
Jósaváros közterületeinek rehabilitációja. „ Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein", TOP-6. 7.116-NYl-2017-00001 proj ekt „ Közösen a kiútért" TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 projekt
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megteremtését. A családok- és különösképpen a gyerekek- helyzetét segíteni hivatott szociális intézkedések
mellett a Huszártelepen aktív közösségfej l esztő intézkedések valósu ljanak meg. A telepszerű környezet oldása,
a vá rosrész é l hetőbbé t éte le érdekében bizt osítani kell közösségi f unkciójú épületek és terek kialakítását,
fejlesztését, stb.
Keleti lakótelep: „Az önkormányzat a Keleti lakótelep szegregátum hosszú távú, fokozatos felszámolását és
az ott élők integrá lt lakókörnyezetbe helyezését tűzi ki célul. Az egyszintes épületekben található komfort
nélküli lakások jelentik a városban a legrosszabb lakókörnyezetet, az épületek gazdaságosan nem újít hatók
fel."
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS 2014), melynek szintén része az Antiszegregációs program,
am elyben kijelöli a szegregátumok területét Nyíregyházán.7
Keleti lakótelep:
Szegregá lt

terület szociális városrehabilitációja

keretében

lakófunkciók

erősítése,

lakhatási

körülmények j avít ása, szociális, közösségi, közterületi funkciók fejlesztése, útfejlesztések,
Városrehabilitációt

kísérő

soft

t evékenységek,

programok,

társadalmi

felzárkózást

célzó

tevékenységek.
Huszártelep rehabilitációjának folytatása:
1.
Szegregá lt t erü let szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók erősítése, lakhatási

körülmények javítása, szociális, közösségi, közterü leti funkciók fejleszt ése, útfejlesztések,
II.

Városre habilitációt kísérő soft tevékenységek,

programok,

társada lmi felzárkózást célzó

tevékenységek.
A st ra tégiák cél kitűzéseinek megvalósításaként a Keleti lakótelepen 2013. évben a Nyírvv Nonprofit Kft.
leállította a bérlakások bérbeadását, a megüresedő lakásokat lefalazzák, illetve ha műszakilag lehetséges,
akko r lebontják. Jelenleg 23 db áll üresen.
A Huszá rtelepen új beruházásként 2004. évben egy 9 lakásos könnyűszerkezetes lakóépület (Viola u. 2. 7-15.
szá mú la kások) valósult meg, 2012. évben teljesen megújult a Viola u. S. szám alatti 18 lakásos kétszint es
lakóépü let, míg 2013-2014. évben a Viola utcán 13 db, a Dália utcán ped ig 12 db sorházi lakás, teljes belső
helyreállít ására történt meg. A Dália utca fö ldszint es épületei és a kapuépületek az IVS projekt keretén belül
2014-ben k ül ső felújításon estek át.

2012-ben a „Bizalom és munka" projekt komplex, egymásra é p ülő elemeket valósított meg. A fő célja a Huszá r
lakót elepi és a Kelet i lakóte lepi szegregátumba n é lők é letm inőségének jobbít ása képzésekkel, a lakhatási
körülmények javít ásáva l és a foglalkoztatottság le h etőségeinek növelésével. A program szakmailag
A szegregátumok azonosítása a KSH 2011. évi népszámlálás adataiból előá llított szegregációs mutató (legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül) alapján történt. A szegregációs mutató határértéke a korábbi időszakban alkalmazott 50%-ról 35%-ra
csökkent, amely szerint a továbbiakban azon területek minősülnek szegregátumnak, ahol a szegregációs mutató 35%
felett i és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. Szegregáció által veszélyeztetett terület esetén a határérték 30%.
Nyíregyháza területén a 2011-es népszámlálási adatokon alapuló KSH szegregációs térkép három szegregált területet
jelölt ki a városban. Ezek területi lehatárolása a következő:
1. szegregátum (Bottyán J. u. -Huszár tér -vasút -Huszár tér -Orgona u. -belterületi határ)
2. szegregátum (Orosi út -Gomba u. -Kállói út -Tüzér u. -Vértanuk útja -Tarcsai 1. u.)
3. szegregátum (Polyákbokor külterület) ln : Integrált városfejlesztési Stratégia 44. oldal
7
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előkészítette és biztosította a TÁMOP- 5.3.6 pályázat elkészítését és sikeres megvalósítását. A Türr István
Képző és Kutató Intézet „Biza lom és Munka" modellprogramja keretein belül, az EMMI TFÁTfinanszírozásában

munka+tanulás módszertanával a telepen é l ők építkezési munkálatokba való bevonásával, felújításra került
egy korábban lakatlan, romos 18 lakásos társasház a Viola út. 5 szám alatt. Az új lakások jelenleg a
szegregátumban élők számára a legmagasabb minőségű lakhatási fe ltételeket biztosítják.

A Viola u. S. szám alatti lakás felújítás előtt és után

A Munka+Tanulás módszertanának segítségével a célcsoport specifikus, gyakorlatorientált képzéseken
sajátíthatott el új ismereteket, melyben minimá lis volt az elméleti foglalkozások száma, a hangsúly pedig a
gyakorlat (munka) közben megszerezhető tudásra helyeződött. A gyakorlati képzés nem tantermekben folyt,
hanem é l ő környezetben. Az ily módon megvalósuló képzések elősegítik öngondoskodási képességeik
fejlődését, a munkára szocializá lódást (munkaidőben való pontos megjelenés, kommunikáció a csoport többi
tagjával, közös munkavégzés egy cél elérése érdekében stb.) és a valódi értéket teremtő munkavégzés során
megvalósítható az elérni kívánt képesség és készségfejlesztés. Ehhez kapcsolódnak a foglalkoztatási és
közmunka programok. Több közmunka program zajlott, ahol a roma lakosság foglalkoztatása volt a cél. Egyegy programba 50-150 fő foglalkoztatása valósu lt meg rövidebb-hosszabb időkön át. 8
8 2018-ban a Huszártelepen élők közül a közfoglalkoztatásba bevontak száma 210 fő {131 nő), a Keleti lakótelep esetén
156 (103 nő) fő volt. A telepen él ők esetében is igaz, hogy felülreprezentá ltak a nők. A huszártelepi aktív korú lakosok 20
%-a közfoglalkoztatott, 12 %-a aktív korúak ellátásában részesül. Ez a Keleti lakótelep esetén 60 %, és 25 %. A két telepen
élő felnőtt lakosok 75,6 %-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a közfoglal koztatottak 61 %-a szintén
ebbe a kategóriába tartozik. Krizsai Anita: Segélyezés és támogató rendszerek ln : Kutatási zárójelentés 2019 Közösen a
kiútért" című, TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat

187

A telepen a lakások komfortfokozati besorolása változatos, nem tükrözi hűen a tényleges állapotot. Az üres
lakások belső műszaki állapota többnyire olyan, hogy azok csak jelentős anyagi ráford ítással tehetők lakhatóvá.
Ez a helyzet az évek során az általánostól eltérő lakáshasználati szokások miatt, valamint a folyamatos
rongálások következtében alakult ki.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló LXXVIII.
törvény (továbbiakban : Ltv.) 3. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra a
tulajdonos Önkormányzat-e törvény keretei között alkotott - rendeletében meghatározott feltételekkel lehet
szerződést kötni. Az Ltv. 12.§ (4) bekezdése alapján a bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer vagy a szerződésben
meghatározottak szerint évente több alkalommal - a bérlő szükségtelen háborítása nélkül - ellenőrzi. Az (S)
bekezdés szerint önkormányzati lakás esetén az említett ellenőrzés egy naptári éven belül történő
lefolytatásának gyakoriságát önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Az önkormányzati lakások
bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló helyi 4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet 20. § (6)
bekezdése szerint a bérbeadó évente legfeljebb 6 alkalommal ellenőrizheti a bérlőt. A gyakorlat szerint évente
legalább egy alkalommal végez a Nyírvv Nonprofit Kft. bérleményellenőrzést, akkor is, ha nincsen semmi
probléma, panaszbejelentés vagy tartozás esetén természetesen gyakrabban keresik fel a bérlőket. A három
lakbérbeszedő és a házfelügyelők egyébként havi kapcsolatban vannak a bérlőkkel.
Az elmúlt időszakban a kihasználtság és a további rongálások megakadályozása érdekében, kényszerűségből
azt az elvet követi a Nyírvv Nonprofit Kft., ahol a rongálás még nem ért el bizonyos szintet (a nyílászárók még
megvoltak, szerkezeti sérülések nem jelentkeztek, a burkolatok használható állapotban voltak, stb.) ott a
birtokbavételt követően rövid átfutási idővel, a biztonságos lakáshasználatot nem befolyásoló munkák
elhagyása mellett, alacsony műszaki tartalmú helyreállítást követően átadtuk a bérlakásokat a bérlakást
igénylőknek. Ezzel a kihasználtságra vonatkozó mutató nem romlott drámai módon, de az általános műszaki
állapotban ezzel javulást nem lehetett elérni. Egyes épületek műszaki állapota elérte azt a szintet, hogy a
helyreállítás csak komplexen, az egyes épületeket egységesen kezelve történhet.
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül a Huszár lakótelepen közvetlenül elérhető több szolgáltatás
(azaz ott működik a telepen) . A Keleti lakótelepen élők számára is elérhető minden a város területén működő
szolgáltatás, de nem közvetlenül a lakótelepen. A szolgáltatások helyben elérhetősége jelenti azt is, hogy a
szakemberek (bölcsődei gondozók, óvónők, dajkák, családgondozók, szociális gondozók stb.) a telepeken
dolgoznak. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ szakemberei jelen vannak mindkét telepen; a
Huszár lakótelepen 14 fő családgondozó, 1 fő informatikai munkatárs, 1 fő szociális asszisztens és 1 fő duális
képzésben résztvevő kolléga, a Keleti lakótelepen 4 fő családgondozó, 1 fő informatikai munkatárs. Szintén
elérhető a gyermek-és felnőtt háziorvos és a védőnő is.

3.táblázat a telepeken elérhető a szolgáltatásokról
szolgáltatás

Huszár lakótelep

Keleti lakótelep

bölcsődei

a szolgáltatás közvetlenül a
lakótelepen
elérhető
Nyíregyházi
Gyermekjóléti
Intézmény
6.
Alapellátási
szamu
Napsugár
Bölcsőde
Nyh., Dália u. 1.
a szolgáltatás közvetlenül a
elérhető
lakótelepen
Család
és
Nyíregyházi

a szolgáltatás a város területén
érhető el

a szolgáltatás közvetlenül a
lakótelepen
elérhető
Nyíregyházi
Család
és

Gyermekjóléti Központ

Gyermekjóléti Központ

ellátás

gyermekjóléti szolgáltatás
családsegítés
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Nyh., Huszár tér 5.
idősek

nappali ellátása

a szolgáltatás közvetlenül a
elérhető
lakótelepen
Nyíregyházi Szociális Gondozási
étkeztetés
Központ 7. számú Idősek Klubja
Nyh., Dália u. 1.
alternatív napközbeni ellátás
a szolgáltatás közvetlenül a
lakótelepen elérhető - Periféria
Egyesület
Nyh., Huszár tér 2/a
Tanoda
a szolgáltatás közvetlenül a
elérhető
lakótelepen
Nyíregyházi Egyházmegye
Sója Miklós Görögkatolikus
óvoda és Általános Iskola
Nyh., Huszár tér 2/a
óvoda
a szolgáltatás közvetlenül a
lakótelepen
elérhető
Nyíregyházi Egyházmegye
Sója Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Általános Iskola
(nem körzeti óvoda)
Forrás: Nyíregyháza, Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal

-

Nyh., Nagyvárad u. 2.(2018-ban
alakítottuk ki)
a szolgáltatás a város területén
érhető el
a szolgáltatás a város területén
érhető el
a szolgáltatás a város területén
érhető el

a szolgáltatás a város területén
érhető el

a szolgáltatás a város területén
érhető el

Nemcsak az intézményi szolgáltatások érhetők el a telepeken élők számára, hanem az önkormányzat által a
és önként vállalt feladatok keretében a szünidei étkeztetés, tanszercsomag, helyi autóbusz
közlekedési támogatás, stb . (Az egyes támogatás típusok szabályozását az ágazati szabályok és az ahhoz
kapcsolódó helyi rendeleteink tartalmazzák) .
kötelező

11.3. Bérlakásra jogosultak és a lakbérek mértéke
2019. december 31. napján összesen 1952 lakásigénylőt tartott nyilván a Nyírvv Nonprofit Kft. Ebből 1408 az
első önkormányzati bérlakásukat igénylők száma, 544 pedig a jelenleg önkormányzati bérlakásban élő bérlők
száma, akik cserelakás iránti igénylést nyújtottak be, mert nagyobb szobaszámú vagy magasabb
komfortfokozatú bérlakásba szeretnének költözni . A lakásigénylések indokoltságának felülvizsgálata, a
lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a jogosulatlan lakásigénylők
kiszűrése, laká sigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik.
A lakbér rendelet jelenlegi szabályozása szerint szociális helyzetük alapján azok jogosultak szociális
önkormányzati bérlakásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500-Ft) háromszorosát (85.500,-Ft),
egyedülállók esetében az ötszörösét (142.500-Ft).
A rendelet hatályba lépését követően az évek során folyamatosan emelkedett a minimálbér és a bérminimum,
valamint a nyugellátások mértéke is. Ezeket az emelkedéseket az önko rmányzati támogatások
jövedelem határának megállapításánál is figyelembe vesszük.

4.táblázat a minimálbérek és a lakásfenntartási támogatás jövedelemhatárának változása 2015-2019
1

2015. év

1 2016. év

1

2017. év

1

2018. év

J

2019.év

189
Minimálbér és
garantált
bérminimum
bruttó összege

105.000
122.000

127.500
161.000

111.000
129.000

138.000
180.500

149.000
195.000

öregségi
nyugdíj 230%
(család)
öregségi
nyugdíj 270%
(egyedülálló)

öregségi
nyugdíj 250%
(család)
öregségi
nyugdíj 280%
(egyedülálló)

(Ft)
öregségi
öregségi
öregségi
nyugdíj 200% nyugdíj 200% nyugdíj 230%
(család)
(család)
(család)
öregségi
öregségi
öregségi
nyugdíj 250% nyugdíj 250% nyugdíj 260%
(egyedülálló)
(egyedülálló)
(egyedülálló)
Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Helyi
lakásfenntartási
támogatás
jövedelemhatár

A minimálbér és a nyugdíj ellátás összegének emelkedését követően a lejáró lakásbérleti szerződések
meghosszabbításánál a Nyírvv Nonprofit Kft. azt tapasztalta, hogy a szociális önkormányzati bérlakásban lakó
bérlők egy részénél az egy főre jutó jövedelem meghaladja a rendeletben meghatározott összeghatárt. Ezen
esetekben azonban nem kötelezi a bérlőt a bérlakásból való elköltözésre, hanem az eddigi szociális alapú
lakbért (312, - Ft/nm/hó) piaci alapú (500,- Ft/nm/hó) lakbérre módosítja.
S.táblázat Szerződésmódosítások alakulása 2014-2019 között

Szociális

bérleti
piaci
szerződésre
való
módosítása

2014. év

2015. év

2016.év

2017.év

2018.év

2019.12.31.

2 db

2 db

6 db

15 db

25 db

45 db

szerződések

Forrás: NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Amennyiben nem emeljük meg a jövedelemhatár összegét, számítani lehet arra, hogy folyamatosan emelkedik
a piaci alapú lakbért fizető bérlők aránya és csökken a szociális alapon bérbeadott bérlakások száma .
2020. január 01 . napjától a garantált bérminimum összege nettó 140.049 forintra emelkedett, az öregségi
nyugdíjminimum összege nem változott. Egy kétgyermekes családnál, ahol mindkét szülő a garantált
bérminimumot keres, az egy főre jutó jövedelem családi pótlékkal 76.674 Ft/hó, amellyel még nem érik el a
jelenlegi jövedelemhatárt. Egyedülálló esetén ugyanez a helyzet. Ezért jelenleg nem javasoljuk a
jövedelemhatár emelését, azonban figyelemmel kísérjük a folyamatokat és amennyiben a jövőben indokolttá
válik az emelés, kezdeményezzük a lakásrendelet módosítását.

A szociális bérlakásra való jogosultság keretein belül azonban több pontszámhoz javasoljuk juttatni a
magasabb jövedelemmel rendelkezőket. A lakásrendelet 1. melléklete tartalmazza a szociális igénylés esetén
alkalmazandó pontrendszert. Amennyiben az igénylő egy főre jutó nettó jövedelme több mint 100 %-al
meghaladja a mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét, de 150% alatt van, úgy 25 pontot kapna
(jelenleg 23 pont). Bevezetnénk még egy lépcsőt 150% felett 30 pontot kapnának az igénylők .
A rendelet szerint a szociális bérlakások egy részénél, ha a háztartás a jövedelemének több mint 12 %-át
lakbérre költi, úgy lakbértámogatást kap szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetét és a támogatható lakás
nagyságot figyelembe véve . A támogatás mértéke a támogatható lakásnagyság előzetesen - támogatás nélkül
- számított lakbér költsége és a háztartás jövedelme 12 %-ának a különbsége. A lakbértámogatás csak
meghatározott lakbérövezetekben vehető igénybe.9

9

Lásd: az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet
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6. táblázat a lakbértámogatást igénybe vevő családok száma és a támogatás mértéke 2015. és 2019.
december 01. között

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

Lakbértámogatásba
1015
1005
1005
1005
bevont lakás szám
(db)
Nem
nyilatkozott 696
715
755
749
(háztartás)
250
256
Nyilatkozott
319
290
{háztartás)
Támogatásra
249
219
195
203
jogosult (háztartás)
Támogatás összege 1.459.500
1.186.459
1.055.352
1.106.000
Ft/hó
Forrás: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

2019.év

897

719
178
131
705 .357

2019. évben a 178 db jogosult háztartás közül 16 db 2000,- Ft összeg alatti havi támogatásban, 119 db 2.000,Ft és 10.000,- Ft közötti támogatásban, 4 db háztartás pedig 10.000,- Ft feletti támogatásban részesült. 30
család kapta meg a maximális támogatást. Az összes támogatásra jogosult háztartás közül 34 háztartás csak a
jövedelmi viszonyai alapján részesül támogatásban, 97 család viszont a jövedelmi helyzetén felül az alábbi
feltételek fennállása esetén- öregségi nyugdíjban
nevelő - kiegészítő támogatásban is részesül.

részesülő

egyedülálló, egy,

kettő

vagy három gyermeket

Szociális jelleggel bérbeadott és lakbértámogatásba bevonható lakások lakbére összkomfortos lakás esetén
312- Ft/nm/hó, komfortos lakás esetén 311,- Ft/nm/hó (nem tartozik ide Huszár lakótelep, Keleti lakótelep,
szórványosan elhelyezkedő családi ház jellegű épületek) .

7. táblázat Szociális alapon bérbeadott lakások jelenlegi és emelt bérleti dija mellett a kiszámlázott összegek
Lakbér mértéke
(Ft/m 2/hó)

Szociális alapon bérbe adott lakások
kiszámlázott díj Ft/hó

312
350

12.625.820
14.176.550

400

16.190.800

450

18.214.650

,

Forrás: NYIRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Az önkormányzati rendelet lehetőséget ad a bérleti díj mérséklésére, a lakás területi elhelyezkedése, műszaki
állapota miatt. Ezt kizárólag a Huszár lakótelepen 221 db komfortos és félkomfortos bérlakás esetében
alkalmazzuk. Komfortos lakás kedvezményes bérleti díja 79,- Ft/nm/hó (130,- Ft/nm/hó helyett), félkomfortos
lakás bérleti díja pedig 44,- Ft/nm/hó (72,- Ft/nm/hó helyett). Javasoljuk, hogy a rendelet módosítás hatályba
lépésével egyidejűleg állítsuk vissza a rendelet szerinti lakbért, mely külön rendeletmódosítást nem igényel.
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Jelenleg a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbére 350 Ft/nm/hó. A piaci alapon
meghatározott lakbérű bérlakások lakbére 500 Ft/nm/hó. 10
8. táblázat Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások jelenlegi és emelt bérleti díja mellett a
kiszámlázott összegek
Lakbér mértéke
(Ft/m 2/hó)

Költség alapon bérbe adott lakások
kiszámlázott díj Ft/hó

350
400
450

2.263.800
2.587.200
2.910.600

500

3.234.000

550

3.557.400

'

Forrás: NYIRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

9.táblázat Piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakások jelenlegi és emelt bérleti díja mellett a
kiszámlázott összegek
Lakbér mértéke
(Ft/m 2/hó)

Piaci alapon bérbe adott lakások
kiszámlázott díj Ft/hó
3.725.400

500
600
700
800

4.487.400
5.235.300
5.949.450

Forrás: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Összehasonlításképpen a jelenleg futó szociális városrehabilitáció projektben, az eredményes közbeszerzési
eljárás alapján a Fazekas J. téren egy 53 nm-es lakást bruttó 7.201.013,- Ft-ért, a Dália utcán egy 42 nm-es
udvaros lakást bruttó 6.308 .219,- Ft-ért újítottak fe l. A Fazekas J. téren jelenleg 16.536,- Ft/hó, a Dália utcán
3.318,- Ft/hó a lakbér, ez éves szinten 198.432,- Ft, illetve 39.816,- Ft bevételt jelent. A NYÍRVV Nonprofit Kft
természetesen nem költ ekkora összeget egyetlen bérlakásra sem, de jól látszik, hogy az építőipari árak
mennyire elszakadtak az önkormányzati bérlakások bérleti díjától. A bérleti díjak utoljára 2003 . szeptember
01. napján emelkedtek, ekkor került bevezetésre a jelenlegi lakbértámogatási rendszer.

10

összehasonlításképpen Debrecenben az önkormányzati bérlakások esetében a lakbért a lakás
komfortfokozata, építési módja, városon belül elfoglalt helye, alapterülete és műszaki állapota határozza meg
(105,-Ft- 1800,- Ft). Kivéve a költségelven megállapított lakbér, amely 800,- Ft/nm/hó.
1 ká so k bé rei
1 r d 11a
„
·
·
kban
nkorm á nyzar1bé ra
mas
nagyvaroso
Költséqelvű Ft/hó
Piaci Ft/hó
Szociális Ft/hó
Hatvan
75-305
230-465
415-1030
Miskolc
150-355
385-640
535-900
EQer
70-580
540
780
„

o

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Onkormányzat Közgyűlésének 7/2011 . (111.6.) KGY. rendelete az önkormányzati
tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról, Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 25/2006. {Vii.12.} számú rendelete a lakások bérletéről, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő
Testületének 19/2011. {IV.l .) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről, Eger MJV KGY 26/ 2009. {V.29.) rendelete az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások

bérbeadásának, valamint a bérleti dijak és a külön szolgáltatások dijai megállapításának szabályairól
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11.4. Szolgáltatások, támogatások rendszere
A lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátása széles körű - óvoda, szociális és gyermekjóléti intézmények,
egészségügyi alapellátás, kulturális szolgá ltatások (múzeum, könyvtár, művelődési központ, stb.). A
közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése pályázati forrásból és önkormányzati saját erőből folyamatosan
történik (pl.: Őz utcán fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ellátását biztosító
intézmény épül, óvodák-bölcsődék újultak meg) . Ezek mind a lakosság érdekeit, minél jobb színvonalú ellátását
célozzák.

A közszolgáltatások rendszerének kiépítésekor az egyenletes, mindenki számára egyenlően hozzáférhető
szolgáltatások biztosítására törekszik a város. Ugyanakkor szakmapolitikai célkitűzések és kihívások is
ala kítják a szociális ellátórendszert.
Támogatások keretében egyrészt mindenkire kiterjedő támogatásokat nyújtunk, illetve nyújt az állam - pl. :
ta nszertámogatás, karácsonyi támogatás, de állami juttatások közül pl. rezsi támogatás, téli rezsicsökkentés,
stb. A lakhatás feltételeinek megteremtése érdekében családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) vissza
nem térítendő állami támogatásként vehető igénybe. A támogatás legfeljebb 10 millió Ft lehet. A támogatás
pontos összege a támogatás cé ljától, a lakás vagy lakóház hasznos alapterületétől és a meglévő, illetve vállalt
gyermekek számától függ. Ehhez kapcsolódó helyi kedvezmény az első lakáshoz jutók támogatása.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata vissza nem térítendő támogatással segíti új építésű vagy használt lakás
vásárlását, illetve lakóingatlan építését is, melynek célja a fiatalok letelepedésének ösztönzése. Erre 2019
évben 25 millió Ft-ot, 2020-ban 30 mil lió Ft-ot biztosít az önkormányzat.11

Lakhatást segítő támogatások
A lakás fenntartásával összefüggő kiadások a háztartások költségvetésének legnagyobb részét jelentik. A
lakhatás, mint alapvető szükséglet biztosítása, illetve az ezzel kapcsolatos lakossági terhek csökkentése a
szociális ellátórendszerre is jelentős feladatokat ró.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata települési támogatás keretében helyi lakásfenntartási
támogatást nyújt a lakásfenntartási kiadások mérséklésére, va lam int adósságkezelési szolgáltatásra12 való
jogosultságot állapít meg azon háztartások számára, akik közüzemi díjhátralékkal rendelkeznek. A
támogatáshoz va ló hozzájutás feltételeit évről évre minél szé lesebb kö rben próbáljuk kiterjeszteni, így 2018.
03. 01. napjától az egy főre jutó havi jövedelem értékhatá rát mindkét ellátás vonatkozásában, valamint az
adható támogatás havi összegét a helyi lakásfenntartási támogatás esetében megemeltük. 2019-ben 1226
háztartás részesült havi rendszerességgel támogatásban 62.914.958 Ft támogatást jelentett az önkormányzat
költségvetésében. A helyi adósságkezelési szolgá ltatásra való jogosultság vonatkozásában az adósságspirálból
való kikerü lés hatékonyságának biztosítása céljából háromkörössé tettük a támogatáshoz való hozzáférést.
2017-ben 143, 2018-ban 95, 2019-ben a támogatási esetek száma 71 volt, mely 4 millió Ft támogatást
eredményezett.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete
szabályozza az e lső lakáshoz jutók támogatásának feltételeit, mely rendelet 2019. május 15. napján lépett
hatályba. 31 kérelemzőből 29-en kaptak támogatást 2019 évben. Jelenleg 10 kérelem van folyamatban
folyamatban .
12
A helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő
ellátás. A kérelmezőnek vállalnia kell az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési
támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
(3/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet, a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben
nyújtott szociális ellátásokról).
11
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10.táblázat lakásfenntartási támogatásban és rendkívüli települési támogatásban részesülő
háztartások/ személyek száma {2008-2019}

2008

2010

2012

2014

Lakásfenntartási
5828
4448
támogatás
3057
4429
(háztartás)
Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

2016

2017

2018

2019

1811

1905

1491

1226

A Keleti-és Huszártelepen 2019-ben végzett telepi kutatás szerint maguk a telepeken élők nem feltétlenül
veszik igénybe a támogató rendszerek által nyújtott segítséget. „ Ha a lakásfenntartási támogatásban
részesültek számát összevetjük a lakott lakások számával (Huszártelepen 244, Keleti lakótelepen 112), akkor a
két telep között van egy kisebb különbség. 2018-ban a Huszártelep esetében a háztartások 42 %-a kapott
támogatást, mely a Keleti lakótelep esetén 27 %. Viszont mindkét telepre igaz, hogy 2018-ra egy év alatt 20 %kal csökkent a támogatásban részesítettek száma . Ha összevetjük azokkal az adatokkal, hogy jövedelmük hány
%-át költik lakbérre, illetve rezsire (legalább jövedelmük 20-30 %-át erre fordítják) 13, akkor alacsonynak
tekinthető a lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma . Annak ellenére sem kér a háztartások egy
jelentős része segítséget, hogy válaszaik szerint 37,6 %-uk már legalább kétszer elmaradt a lakbér fizetésével,
illetve 32,5 %-uk a közüzemi díj fizetésével." (Krizsai ,2019)14
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1. 31.) számú Korm . rendelet 2005. február 1. napjától
lehetőséget biztosít a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó gyermeket
nevelő és jövedelmi helyzetük alapján rászoruló személyek részére az albérlet megfizetéséhez albérleti
támogatás nyújtására, ami központi és önkormányzati támogatást jelentett. A rendelet ide vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembevételével az önkormányzat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem
önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szól 23/2013. (V. 31 .) rendelet
elfogadásával lehetővé teszi a szociális bérlakást igénylők támogatását, amennyiben nem önkormányzati vagy
állami tulajdonban lévő bérlakásban bérlőként laknak és érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben megszervezi a szociális alapon történő
tűzifaosztást, egyrészt a Nyíregyházi NYÍRVV Nonprofit Kft. Tüzér utcai telephelyén, másrészt külterületeken,
helyszíni csomózásos módszerrel. Az évek óta jól működő rendszert a jövőben is alkalmazni kívánjuk.
Amennyiben a kihűlés veszélyével fenyegetett személyről érkezett az intézménybe jelzés akár a lakosság, akár
észlelő- és jelzőrendszeri tagtól (például rendőrségtől), az érintett személlyel történő kapcsolatfelvételt
követően részesült juttatásban az érintett személy vagy háztartás.
Az intézményhez érkező igénylések esetében az alábbi tényezőket vizsgálták:
1. szociális rászorultság - új ügyfél esetében környezettanulmány készítése,
2. fatüzeléses
3.

fűtési lehetőség

működő gázfűtés

a kérelmező bejelentett címén,

kizáró ok,

4. egy háztartásban csak egy kérelem kerül befogadásra,

A KSH 2018-as adatai alapján a magyarországi háztartások 2018. első félévében az egy főre jutó jövedelem
átlagosan 20%-át költötték lakásfenntartásra és háztartási energiára.
14 Krizsai Anita: Segélyezés és támogató rendszerek ln: Kutatási zárójelentés 2019 Közösen a kiútért" című ,
TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 azonos ító számú pályázat
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5.

az előző évek során a kérelmező átvette a számára kicsomózott tűzifát.

Évente a NYÍRVV Nonprofit Kft. által kitermelt fa mennyisége kb. 4500 q, 2019 évben 4000 q, amelyből 1000
q a krízis (rendkívüli hideg) időszakban szolgál tartalékul. A külterületi osztások során az önkéntesek bevonása
nagy segítséget jelent, így az idős lakosságot tehermentesíteni lehet a pakolás és a házhozszállítás nehézségei
alól. A fűtési szezon kezdetén a készlet erejéig 200 zsák brickettet kaptak a családok.

11. táblázat Tűzifa juttatás 2013-2019 között
Év

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

20182019

Kiosztási időszak

decemberfebruár
3 mázsa

decemberfebruár
5 mázsa

decembe rfebruár
5 mázsa

decemberfebruár
5 mázsa

decemberfebruár
4 mázsa

december
31.
4 mázsa

643
1929 mázsa

880
2795 mázsa

1176

1426

592

439
1840
mázsa

Kiosztott
mennyiség
háztartásonként
Háztartás száma

Kiosztott
4400 mázsa 7168
mázsa
mennyiség
Forrás: Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ, 2013-2019

2368
mázsa

Azok a háztartások, akik az önkormányzat adósságrendezését nem tudják igénybe venni jövedelmi helyzetük,
egyéb ok miatt, azok másfajta adósságrendezési folyamatba is bekapcsolódhatnak. A Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központ kimutatása alapján az elmúlt két évben az E.ON Zrt. és a Nyírtávhő Kft. által nyújtott
adósságrendezési programot többen is igénybe vették.
Nyíregyházán azon háztartá sok, akik a közüzemi díjakat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek
kiegyenlíteni a Rászorulók Életének Segítése Közalapítványtól (továbbiakban: RÉS) is kérhetnek segítséget. A
támogatáshoz jutás feltétele, hogy a RÉS által támogatásba bevont tartozáson felüli hátralék összegére a
hitelező szolgáltatóval az adós részletfizetési megállapodást köt, melynek feltételeit - egyedi elbírálás alapján
- az adós jövedelmi viszonyai és a tartozás mértéke határozza meg. Amennyiben a részletfizetési megállapodás
megkötését az adós nem vállalja, úgy az alapítványi támogatást nem veheti igénybe. Ezen feltétel befolyásolja
leginkább a benyújtott kérelmek számának csökkenését. A kérelmek elutasítására a meghatározott
jövedelemhatár túllépése miatt került sor. Többszemélyes háztartásban élőknél ez a határ az egy főre jutó havi
jövedelem 57.000.-Ft-os mértékét nem lépheti túl, egyszemélyes háztartásban a jövedelemhatár 71.250.-Ft.,
s vagyonvizsgálat nincs. A támogatás mértéke a megelőző két évben keletkezett tartozás 1/3-a, maximum
100.000.-Ft. Egyedi elbírálás alapján különös méltánylásra van lehetőség meglehetősen alacsony jövedelemnél
vagy váratlan krízishelyzet, illetve speciális méltánylást érdemlő helyzetekben (például gyermekét egyedül
nevelő szülő vagy súlyos tartós betegség fennállása okán). 2016. évben 87 fő részesült a Közalapítvány
támogatásában, összesen 1.040.124.-Ft. összegben, 2017. évben 74 család részére 781.996 Ft, 2018. évben 64
család részére 1.883.375 Ft, 2019. évben 33 család részére 1.336.181 Ft összegű támogatás lett megállapítva.
A lakhatási támogatás mellett az intézményi ellásoknak is jelentősége van a lakhatási problémák kezelésében.
Az Önkormányzat Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménye keretei között működik a Családok
Átmeneti Otthona (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.), ahol 40 fő ellátott (szülő és gyermek) befogadásáról
tudnak gondoskodni két emeleten, 20 lakószobában. A Gyermekek Átmeneti Otthona (4432 Nyíregyháza,
Kollégium utca 54.) szo lgáltatás szintén az intézmény feladata egyfelől, hogy teljeskörűen ellássa a
gyermekeket a szülő/törvényes képviselő akadályoztatása esetén, másfelől, hogy segítséget nyújtson a
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családnak az átmeneti gondozás okát képező problémája megoldásában, annak érdekében, hogy a gyermek
minél hamarabb visszatérhessen családj ába .

Ellátási Szerződés keretében a Kék Nefelejcs Alapítvány a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezését biztosítja
40 férőhelyen („ Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona). A Magyar Vöröskereszt Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Szervezete a NYITOTI - Há z Anya - Gyermek Segítőotthona keretében működteti a
„ Félutasház"-at. A Magyarországi Evangélikus Egyház a szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés
keretében biztosítja az étkeztetést és nappali ellátást hajléktalan személyek részére, a nappali ellátást
szenvedélybetegek részére, a hajléktalan személyek átmeneti szállás, éjjeli menedékhely, hajléktalanok
otthona, és gyermekjóléti ellátás keretében a családok átmenti otthona szolgáltatást.
2001 óta működik, a Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt lévő 15-45 m 2 alapterületű lakrészekből (33 db) álló
Szobabérlők Háza, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási színvonal
mellett. A bérlők kizárólagosan a szobát bérlik, közös használattal használják a közös helyiségeket, a konyhát,
a zuhanyzót, a mellékhelyiségeket. A bérleti díj tartalma zza a lakrész rezsiköltségeit is. A Szobabérlők Háza
elsősorban egyedülálló személyek vagy házaspárok elhelyezésére szolgál és nem gyermekes családok
lakhatását biztosítja .
A 33 db lakrész 22 db 15 m 2, 1 db 22,5 m 2, 9 db 30m 2 és 1 db 45 m 2 nagyságú szobából áll. A bérlőkkel fél vagy
egy éves lakrészbérleti szerződést kötünk, mely a szerződés lejártát követően meghosszabbítható.
Fontos szereplője a lakhatási problémák megoldásának a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ. Egyik
legfontosabb feladatuk az anyagi problémákkal küzdők számára a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz és a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.

11.4. A lakbérhátralékosok helyzetének alakulása
A bérlakásgazdálkodás fontos eleme a hátralékosokkal való foglalkozás, lehetőségek szerinti segítségük abban,
hogy a nehéz helyzetbe került emberek ne veszítsék el lakhatásukat. A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető
és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. NYMJV Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és
lakbérének megállapításáról szóló 4/2015 . (11.20.) KGY rendelete alapján látja el az önkormányzati bérlakások
kezelését, bérbeadását. A bérleti díj kiszámlázása havonta történik és a bérlakás visszaadásáig fizetni kell,
függetlenül attól, hogy időközben megszűnt a bérleti jogviszony (pl.: felmondás, lejárt szerződés). A bérleti
díjon felül a bérlő köteles megfizetni az üzemeltetési költséget, továbbá a közüzemi szolgáltatások díjait is.

A bérleti díj beszedése díjbeszedők által személyes megkereséssel történik, általában tárgyhó első és utolsó
munkanapja között, kivéve akik banki átutalás útján fizetnek. A díjbeszedők a lakói összetételt ismerve akár 23 alkalommal is megkeresik a bérlőket. A bérlő az esetleges hátralékot is befizetheti a díjbeszedőnél bevételi
pénztárbizonylaton és arra is lehetőség van, hogy csak a számla egy részét fizesse ki.

Azokkal a hátralékos bérlőkkel, akiknek tartozása eléri vagy meghaladja a 20.000 Ft-ot és fizetési hajlandóságot
mutatnak, részletfizetési megállapodást kötnek. A részletfizetési megállapodás megkötésekor a hátralék 1/3
részét egyösszegben be kell fizetnie a bérlőnek, a fennmaradó 2/3 rész maximum 6 hónapos időszakra adható,
de ettől egyéni esetekben el lehet térni. Amennyiben a lakbér és üzemeltetési költségtartozás eléri a fenti
összeget, úgy felszólító levelet küldenek az érintetteknek. A tértivevényes felszólító levél átvétele után - ha a
bérlő továbbra sem fizet - 8 napon belül felmondják a szerződését . A bírói gyakorlat rendkívül szigorúan
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vizsgálja a határidők betartását, ezért a felmondásokat a díjbeszedők személyesen viszik ki és vetetik át a
bérlővel.

A felmondási idő eredménytelen eltelte után peres eljárást indul lakáskiürítésre és a pénzkövetelés
behajtására . A peres eljárás során bármikor lehetősége van a bérlőnek fizetni, ekkor az eljárást szüneteltetik,
a hátralék és végrehajtási költségek teljes kifizetése után az eljárást megszüntetik. Teljesítés hiányában a
bíróság kötelezi a bérlőt a lakás kiürítésére és az elmaradt lakbér megfizetésére. Ha időközben a bérlő már
elköltözött, akkor csak pénzkövetelés megfizetése iránt kell indítani fizetési meghagyásos eljárást.
A jogerős ítélet alapján indul meg a végrehajtási eljárás. A végrehajtási lap alapján önálló bírósági végrehajtó
útján - a végre hajtási előleg megfizetése után - próbálják meg követelést behajtani (ingó- és ingatlan
végrehajtás, jövedelem letiltása). A hátralékos bérlőknek az egész eljárás alatt bármikor van lehetősége fizetni,
külön megállapodás nélkül is. Ha a bérlő nem jelentkezik, akkor több alkalommal is felkeresik, illetve
egyeztetnek vele a tartozás rendezése érdekében.
A la kbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése érdekében a részletfizetési megállapodáson kívül a fent
bemutatott adósságkezelési szolgáltatást vagy RÉS Alapítványi támogatást is igénybe vehetik a bérlők. A RÉS
Alapítványi támogatá s feltétele, hogy a bérlő érvényes lakásbérleti/használati szerződéssel rendelkezzen és
fennálló lakbér és üzemeltetési költségtartozására részletfizetési megállapodást köt. A t ámogatás mértéke a
tartozás 2/3-a maximum 150.000.- Ft lehet.
Ha a fentiek ellenére sem sikerül elérni, hogy a bérlő együttműködjön a tartozás csökkentése érdekében, úgy
kérjük a kényszer kiköltöztetés kitűzését karhatalom közreműködésével.
A kényszerkiköltöztetés kitűzése előtt a végrehajtó még felhívja az adóst az önkéntes teljesítésre. Ha ez is
eredménytelenül telik el, akkor kerül csak sor a kiköltöztetés pontos dátumának meghatározására . Egészen a
kényszerkiköltöztetés végrehajtásának foganatosításáig van lehetősége az adósnak arra, hogy valamilyen
módon érdemben csökkentse a hátralékot és megegyezzen .
Az alábbiakban bemutatjuk a lakbér és üzemeltetési költségtartozással

rendelkező

lakáshasználókat.

50.000- és 250.000-Ft között lakbér- és üzemeltetési költség tartozás:

136 db háztartás rendelkezik 50000,- és 250.000,- Ft közötti lakbér és üzemeltetési költség tartozással.
A 136 háztartásbó l 72 db háztartásban van kiskorú gyermek és 42 háztartásban csak nagykorú
szemé lyek laknak (ebből a 42 háztartásból 22 fö egyedülálló). Összesen 29 jogcím nélküli
lakáshasználót tartunk nyilván. A 136 háztartásból 44 család a Huszár lakótelepen, 3 család a Keleti
lakótelepen lakik.
250.000- és 500.000-Ft között lakbér- és üzemeltetési költség tartozás:
38 db háztartás rendelke zik 250.000,- és 500.000,- Ft közötti lakbér- és üzemeltetési költség tartozássa l. A 38
háztartásból 14 háztartásban van kiskorú gyermek és 24 háztartásban csak nagykorú személyek laknak (ebből
a 24 háztartásból 10 fő egyedülálló). A 38 háztartásból 19 család a Huszár lakótelepen lakik.
500.000-Ft feletti lakbér-és üzemeltetési költség tartozás:
500.000-Ft fe lett 42 db háztartás rendelkezik lakbér- és üzemeltetési költség tartozással. A 42 háztartásból 18

háztartásban van kiskorú gyermek és 24 háztartásban csak nagykorú személyek laknak (ebből a 24 háztartásból
14 fő egyedülálló).
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A hátralék nem csak lakbér- és üzemeltetési költség lehet, mert a tartozásokba beleszámítódhat a vízdíj is. Ha
ugyanis az önkormányzati bérlakás bérlője nem fizeti a vízdíjat, akkor- egy korábbi Nyírségvíz Zrt és a NYÍRVV
Nonprofit Kft jogelődje a Piac és Vagyonkezelő Kft közötti megállapodás alapján - a Nyírségvíz Zrt a bérlő nem
fizetése esetén 4 hónap után átszámlázza a lakásra eső vízdíjat a NYÍRVV Nonprofit Kft részére. Ez az összeg
akár több százezer forint is lehet.
Bár a fenti kimutatás szerinti valamennyi végrehajtás alá vont „ bérlőt" ki lehetne költöztetni bérleményéből,
azonban kizárólag a bérlővel való közös megoldás keresés kudarca esetén (pl. sikertelen részletfizetés,
adósságkezelés), végső megoldásként nyúlunk a kényszerkiköltöztetés eszközéhez.
Azonban a közvagyonnal való felelős gazdálkodás, másrészt a többi fizető bérlő fizetési moráljának fenntartása
érdekében, intézkedni kell - a fent vázoltakon túlmenően - az irreálisan magas lakbér hátralékot
felhalmozókkal szemben .
Az 500. OOO,- Ft feletti tartozók esetében - függetlenül a háztartás létszámától - a Nyírvv Nonprofit Kft.
megkeresi a végrehajtót azzal, hogy tűzze ki a karhatalmas kényszer kiköltöztetés időpontját . A végrehajtás
foganatosításáig még hónapok telhetnek el (2020. április 30-ig kilakoltatási moratórium van érvényben), ezért
eddig az időpontig még mindig van lehetősége az adósnak, hogy érdemben és folyamatosan csökkentse a
tartozását. Amennyiben ez nem valósul meg, úgy nem kap több haladékot, és nem köthet további
megállapodásokat (pl. részletfizetés), hanem elhelyezés nélkül végrehajtják a kényszer kiköltöztetést.
Természetesen minden egyes esetben szorosan együtt kell működnie a tulajdonos önkormányzatnak (Szociális
és Köznevelési Osztály), a Család-és Gyermekjóléti Központnak és a bérbeadó NYÍRVV Nonprofit Kft-nek. A
„ szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt már megvalósult első ütemében
bebizonyosodott, hogy a három szervezet együttműködése nélkül nem lehet eredményt elérni. Ezzel biztosítva
van a szakmaiság, a helyismeret és a tulajdonosi kontroll is.
Az 500.000,- Ft alatti tartozással rendelkezőkről általánosságban elmondható, hogy még kezelhető a hátralék
ezért esetükben nem tűzetik ki automatikusan a karhatalmas kiköltöztetést. Még egyszer felkeresik az
adósokat, hogy feltérképezzék (sokadszorra) a hátralék csökkentésének a lehetőségét. Ha nem csökken a
tartozás - azaz hónapok telnek el eredménytelenül - akkor a hátralék mértékétől függetlenül végrehajtják a
kényszer kiköltöztetést. (Előfordulhat, hogy egy együttműködő háztartás pl. 600.000,- Ft tartozással nem kerül
kiköltöztetésre (legalábbis egyelőre), míg egy nem együttműködő háztartás akár 300.000,- Ft tartozással igen .)
A tapasztalataink szerint a kényszer ki költöztetéssel érintett háztartások kb. 50-60%-a önként elhagyja lakását,
legkésőbb a karhatalmas kiköltöztetést megelőző napon. Ilyenkor különösen nehéz a hátralék behajtása,
hiszen semmiféle további információval nem rendelkezünk róluk. A jövőben kiemelt feladata lesz a Család-és
Gyermekjóléti Központnak ezen családok nyomon követése, a szociális munka eszközeivel a szükséges segítség
biztosítása.
Tervszerű

fejlesztések

Az Önkormányzat tervszerűen dönt a város lakosságát, életkörülményeit érintő fejlesztésekről, programokról.
A döntések előkészítését követően a Közgyűlés tárgyalja a különböző témákat, tehát nyilvánosak, mindenki
értesül ezekről. 15 A tervszerűség egyben jelenti azt is, hogy nem ötletszerűen, hanem jól felépített koncepciók
mentén végzi tevékenységét az önkormányzat és az intézményei is.
Jelentősebb, a lakhatást érintő programok:
15

Lásd: Tájékozta tó Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának elb írálás alatt lévő, megvalósítá s alatt

álló és lezárás alatt lévő pályázatairól, Hely Esélyegyenlőségi Program
Program 2018-2023, stb.

2013-2018, Helyi

Esélyegyen lőségi
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•

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) (a Keleti lakótelep felszámolása témánál meg kell említeni
a 2008 . évi IVS-t, amelyben antiszegregációs program is készült szakértők bevonásával),

•

Helyi Esélyegyenlőség i Program (HEP) (mélyszegénységben élők, fogyatékosok, idősek, gyermekek és
nők

helyzetére összpontosítva),

•

szolgáltatástervezés (szociális és gyermekjóléti ellátásokra fókuszál),

•

gazdasági program .

A fejlesztések irányvonalai
Ahogyan a programokból is látható, a fejlesztések során különösen a következő irányvonalakat vesszük
figyelembe:
•
európai uniós irányelvek (pl.: bölcsőde fejlesztésnél a 0-3 évesek arányához viszonyítva kell
meghatározni a fejlesztés mértékét - ezért lehetőséget kapnak a nem önkormányzati fenntartók is; a
leszakadt/leszakadással veszélyeztetett városrészek fejlesztése elvárt az önkormányzattól a
fejlesztések során),
•

városrészekre bontva vizsgáljuk a szükséges fejlesztések mértékét (pl. : ITS-ben városközpont
fej lesztése és a szegregátumok fejlesztése is szerepel),

•

kü lönböző

területek (soft jellegű programok, útfejlesztés, intézmények infrastrukturális fejlesztése,

sport fejlesztések) fejlesztése,
•

lakossági igények vizsgálata - lsd : Életminőség Háztartáspanel kutatás 2008-tól, Ifjúság kutatás,
Keleti-és Huszártelepi kutatás, stb.,

•

jogszabályi előírások teljesítése (Alaptörvény, az ágazati jogszabályok, helyi rendeletek).

111.1. A „ Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt (TOP-6.7.1-16-NYl2017-00001)
A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló
társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi
integrációjának elősegítése érdekében. A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2018.01.01.-2020.12.31.
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 :
l. szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,
2. minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül,
3. szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált környezetben, ún. beavatkozási
helyszínen - ebben az esetben oda kell költöztetni csa ládokat a szegregátumból,
4. lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit később teljesen fel akarnak számolni),
S.

közösségi, szociál is funkciójú épületek felújítása,
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6. térfigyelő rendszer kialakítása, illetve
7. egyéb

kiegészítő

tevékenységek (pl. közüzem i, közlekedési infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése).

A pályázati felhívás részletesen szabályozza a költöztetés lehetőségeit. A felhívás szerint engedélyezett a
lépcsőzetes költöztetés. Ebben az esetben nem feltétlenül azokat a családokat kell integrált
lakókörnyezetbe költöztetni, amelyeknek házát, lakását az önkormányzat lebontja, de minden a projektben
résztvevő személy lakhatását kötelező megoldani oly módon, hogy a korábbihoz képest a lakhatási
körülményei javuljanak. Ennek betartásával az első ütemben 20 db bérlakás (5 a város területén nem a
szegregátumban) újult meg. A műszaki átadás 2020. január 17-én megtörtént, január 31-ig 14 család költözött
a Huszártelep felújított lakásaiba.
A második ütemben, 2020-ban a fennmaradó lakások felújítására (57 lakás újul meg részben vagy teljes
mértékben, ebből 37 db üres) környezetrendezésre, közvilágítás fejlesztésre, útfejlesztésre, kamerarendszer
kiépítésére, egyes lakások bontására, a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ részére épület
felújítására eszközbeszerzéssel kerül sor.
12. táblázat A projekt indikátorai

Monitoring mutató
Célelérés dátuma
Helyreállított lakóegységek városi 2020.12.31.
területeken (C040}
újraépített vagy 2020.12.31.
Közutak: az
felújított közutak teljes hossza
Városi területeken létrehozott vagy 2020.12 .31.
helyreállított nyitott terek (C038)
Forrás: Nyíregyháza Megyei jogú Város Polgármesteri hivatal

Elérendő

cél
191 db lakás

0,4950 km
2 400,0000 m2

A projekt befejezését követően a legnagyobb kihívást az elért műszaki állapot fenntartása jelenti majd az itt
sajátos életvitele miatt. A projekt hatályán kívül eső üres, vagy a közeljövőben megüresedő lakások belső
helyreállítása továbbra is a fent említett csökkentett műszaki tartalommal valósul meg.

élők

111.2.Közösen a kiútért"

című,

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 830 millió Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő európai uniós
támogatást nyert a „megvalósításá ra. A projekt célja, hogy a város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett
területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját segítse, melynek eredményeként a
hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. A projekt, programjaival és szolgáltatásaival a Huszár
lakótelep és a Keleti lakótelep lakosságának felzárkóztatására fókuszál. A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ konzorciumi együttműködésében
valósul meg, 2018. január 1 - 2021. december 31. között. A projekt időtartama 48 hónap (12 hónap
projektfejlesztési szakaszt követően 36 hónap a megvalósítás időszaka) .
A projekt tevékenységei az alábbi hét közvetlen cél elérése köré épülnek:
• Az akcióterületeken élő lakosság közösségfejlesztése, a közösség erejének

megerősítése

közösségi

tervezés, családi napok, szomszédsági megbeszélések szervezésével.
•

Szociális integráció és felzárkóztatás, melynek keretében a projekt teljes megvalósítási

időszakában

szociális munkás szakemberek segítik a lakosságot a társadalmi beilleszkedés folyamatában .
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•

A fog lalkoztathatóság javítása érdekében oktatási, önkéntes és munkaerő-piaci beilleszkedést segítő
programok, illetve pályaorientáció valósul meg.

•

A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése keretében olyan programelemek, pl. : ifjúsági klub,
tehetséggondozás, gyermekfoglalkozások és táborok valósulnak meg, melyek fejlesztik a gyermekek
és fiatalok érzelmi, értelmi és szociális készségeit.

•

A jobb egészségi állapot elérése céljából egészségügyi szűrések, orvosi tanácsadás, sportfoglalkozások
valósulnak meg.

•

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében a program célja, hogy az érintettek
szükségleteinek

megfelelően,

lakóhelyükhöz

közelebb

is

hozzáférhessenek

bizonyos

szolgáltatásokhoz. Egyértelmű lakossági igény esetén, rendszeres időszakonként lehetőség nyílik
bizonyos szociá lis, egészségügyi, jogi stb . ügyek elintézésére helyben is.
•

A közbiztonság javítása érdekében a projekt képzési és szemléletformáló programokat biztosít mellyel
hozzájárul a bűncse l ekmények, a bűnelkövetők és az áldozatok számának csökkentéséhez, valamint a
bűncselekmények

súlyosságának mérséklődéséhez.

A pályázat benyújtását megelőzte egy Projekt Előkészítő Tanulmány, mely segített rávilágítani a leginkább
megoldásra, javításra váró területekre, így ennek mentén alakítottuk ki stratégiánkat a Közösségi Beavatkozási
Terv megalkotásakor. A Közösségi tervezés projektelem szintén ezt a célt szolgálta. A Partnerségi
rendezvények során Közösségi napot rendeztünk az akcióterü leten. A helyi lakossággal való együttműködés
keretét partnerségi rendezvények jelentik, amelyek megszervezésére külső szolgáltatót vontunk be. A
rendezvény szabadidős program, közösségi nap, kapcsolatteremtési nap keretében valósult meg.
A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények) részvételével
„ támogató csoport" jött létre (pályázati felhívás szerint kötelező), amelynek tagjai szervesen részt vettek az
előkészítésben, és tevékenységükkel támogatták és támogatják, kiegészítik a megvalósítást.
A Támogató csoport tagjai:
1. Helyi képviselők
2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
3. Nyíregyházi Egyházmegye - iskola, óvoda
4.

Polgárőrség

S.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

6.

Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ

7.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

8.

Városi Rendőrkapitányság

9.

Periféria Egyesület

10. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
11. Foglalkoztatási Főosztály
12. MEGAKOM
13. NYÍRVV Nonprofit Kft
14. gondnok a Huszár lakótelepen

15. projektmenedzsment és szakmai megvalósítók
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A Támogató Csoport a projekt kezdete óta 7 alkalommal ülésezett, de ettől függetlenül a tagokkal folyamatos
a kapcsolattartás (személyesen és írásban) . Az együttműködés dokumentált módon történik.
A "Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt kapcsán is alapvető célként
tűztük ki, hogy a tervezési, előkészítési szakasz is aktív partnerségben valósuljon meg. A 3 alkalommal
megrendezett partnerségi rendezvény és 4 alkalommal megtartott közösségi tervezés során igyekeztünk a
területen tevékenykedő szociális szakembereket, szervezeteket bevonni, annak érdekében, hogy a
fejlesztések valóban reagáljanak a szegregátumokban élők problémáira, szükségleteire. A partnerség
rendezvények és közösségi tervezése k során bevont személyek, szervezetek kiválasztásánál az elsődleges
szempont, hogy: jól ismerjék a helyi közösségben megjelenő problémákat, kihívásokat, megfelelően tudják
képviselni a közösség érdekeit, elképzeléseit és elvárásait.

111.3. Bérlakások kiutalása a Huszártelepen
A tájékoztató elején a hatékony lakásgazdálkodás egyik céljaként fogalmaztuk meg a mobilitás segítését. Az
alábbi táblázat azon birtokba vett lakások számát tartalmazza, melyeket azoktól a bérlők adtak vissza, akiknek
nem kellett elhelyezést biztosítani, hanem lakhatásukat önállóan, más módon oldották meg (pl. önként
visszaadták, vagy elhagyták a lakást) vagy elhunytak.
13. táblázat Visszaadott lakások száma a Keleti- és Huszártelepen 2013-2019

Év
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

Huszár lakótelep
13
13
17
22
8
11
11

Keleti lakótelep
2
1
1
3
6
3
7

Forrás: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

cserés névjegyzékről 2010. évtől összesen 6 család költözött el cserelakásba, 3 a
Huszártelepről és szintén 3 család a Keleti lakótelepről.

Továbbá

minőségi

A „ Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt (TOP-6.7.1-16-NYl-201700001) további lehetőséget biztosít jobb minőségű lakásokba történő költözésre. A projekt (TOP-6.7.l -16-NYl2017-00001) során felújított komfortos, fürdőszobás Huszár lakótelepi lakásokba mind az első mind a második
ütem esetében elsősorban a Keleti lakótelepről költöztetnénk bérlőket, akik jelenleg komfortnélküli
lakásokban élnek. Mindkét lakótelepről azok a bérlők kaphatnak lakást a Huszár lakótelepen, akik nem
rendelkeznek tartozással és az életvitelük is megfelelő . 2020. január 7-én a Nyírvv Nonprofit Kft. lakásügyi
csoportja kereste fel a Keleti lakótelepen élő családokat és tájékoztatta a költözés lehetőségéről. Elsősorban
azokat a családokat, akiknek a bérleti szerződése lejárt. 14 család nyilatkozott úgy, hogy elfogadják a
Huszártelepre, a felújított lakásokba történő költözést. A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ
családsegítő kollégái segítik a családokat az átköltözés és beilleszkedés során. Az Önkormányzat a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat javaslata alapján 30.000 Ft helyett 50.000 Ft összegű támogatással segíti a költöző
családokat. A költözésekre a műszaki átadás időpontját figyelembe véve 2020. január 17-től január 31-ig kerül
sor.
A Keleti lakótelepen megüresedett lakások befalazásra kerülnek. Elbontani csak azokat a lakóépületeket lehet,

amelyikben mind a négy lakás megürült. A bontás

elősegítése

érdekében a lakótelepen belüli átköltöztetés
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nem célszerű, hiszen a jelentősen leromlott műszaki állapotú lakásokat ehhez fel kellene újítani, ami
figye lembe véve a terü let közművel való ellátottságát és a fe lújítás költségét, értelmetlen.
Azo k a csa ládok, akik a projekt keretében költöznek át a Keleti l a kótelepről a Huszár lakótelepre és
rendelkeznek un. minőségi lakáscsere igénylésse l, azok az átköltözést követően is megtartják/ megtarthatják
lakásigénylésüket, azaz - más lakásigénylőkhöz hasonlóan - rákerülhetnek a Közgyűlés álta l elfogadott
m inőségi lakáscserés névjegyzékre (amikor készü l), és az ott kia lakult sorrendiség függvényében kaphatnak
magasabb komfortfokozatú, nagyobb szobaszámú bérlakást a város más területén. Akik az átköltözéskor nem
rendelkeztek ilyen kérelemmel, azok az átköltözést követően is benyújthatják cserelakás kérelmüket és
ugyanúgy ők is rákerülhetnek a névjegyzékre, mint bármely más lakásigénylő .
A fenti eljárással párhuzamosan a Nyírvv Nonprofit Kft.-nek a Közgyű l és támogató döntése estén lehetősége
le nne a Keleti lakóte lep névjegyzéken lévő bé rlőinek a város más területén l évő bérleményt kiutalni. (A
személyes adatokra tekintettel a javaslat ról szóló előterjesztés a zárt napirendek között t alálható).
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a 10/c. pontban szereplő előterjesztés
elfogadásáról szavazzon .
Szavazáskor jelen volt 22 képvise l ő .
A Közgyű l és 13 szavazattal, 9 tartózkodássa l megalkotta az alábbi rendeletet :

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSÉ NEK
3/2020.(11. 7.)
önkormányzat i r endelete
az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű l ése M agyarország Alaptörvénye 32 . cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkot ói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzata iról
szó ló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjá ban meghatározott feladat körében eljárva
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbéré nek
megállapításáról szó ló 4/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelete (továbbia kban : Ör.) módosít ását az alábbiak
szerint rendeli el:

1.§ Az Ör. 1. melléklet 3) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„3) Az igényl ő egy főre eső nettó jövede lme
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj alatt van
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegével megegyezik
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 1-50 %-al meghaladja

10
12

pont
pont

15

pont

20

pont

25

pont

30

pont

A mi ndenkori saját jogú minimál is nyugdíj összegét 51-100 %-al meghaladj a
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 101-150 %-al meghaladja
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 150 % felett van
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2.§ (1) Az ör. 3.melléklet 2) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„2) A 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti övezetben a lakbér
400,- Ft/m 2/hó
399,- Ft/m 2/ hó"

összkomfortos lakás
komfortos lakás

(2) Az ör. 3. melléklet 3) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„3) A nem szociális jelleggel kiutalt lakások lakbére
700,- Ft/m 2/hó
699,- Ft/m 2/hó"

összkomfortos lakás
komfortos lakás

(3) Az Ör. 3. melléklet 4) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4) A költségalapon meghatározott lakbérű
bérlakások lakbérének mértéke

500,- Ft/m 2/hó"

3. § Ez a rendelet 2020.03.01 -én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Nyíregyháza, 2020. február 6.
Ezt a rendeletet 2020. február hó 7. napján kihirdetem.
Indokolás az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

1. Általános indokolás
Az Önkormányzat a lakáspolitikája kialakítása során elsődlegesen a város lakosságának igényeit veszi
figyelembe, figyelembe véve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által meghatározott
prioritásokat. Az önkormányzat teljesítőképessége, a pénzügyi lehetőségekei, a magántulajdonban lévő
lakások bérleti díjai változásának mértékét, az elmúlt években a bérminimum, a garantált bérminium és a
nyugdíjak emelkedését, mind a három kategóriában a lakbérek emelésére teszünk javaslatot.
II. Részletes indokolás
1-2. §-hoz

A bérleti díjak tervezett emelésére vonatkozó javaslatot tartalmazza .
3. §-hoz

A hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz. A rendeletmódosítás folytán megemelt bérleti díjakat a
jelenleg hatályos szerződéssel rendelkező bérlőkre is alkalmazni kell.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tekintettel arra, hogy 14óra 45 perc van, nagyon rövid ebédszünet erejéig
szünetet tartunk, és utána várjuk vissza a tisztelt Képviselőket . Mert sok napirendi pontunk van még. 18 perc!
Szünet után:
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy helyüket azonna l elfoglalva rögvest
aktiválják szavazógépeiket a határozatképeség megállapításához és a hatékony, koncentrált munka
folytatásához. Mindenki aktiválta a szavazógépét? Ezek szerint 17 képvise lő van jelen, 18, 19. Nem aktiválta
mindenki! Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, folytatjuk munkánkat. 11. napirendi pontunk a
következő:

11./ napirend: 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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, a Pénzügyi, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági, valamint a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottság is tá rgyalta . Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági álláspontokat. Először dr. Adorján Gusztáv
elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés !
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta, és S igen egyhangú szavazat mellett javasolja az
előterjesztés és a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyű lés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a
határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Lengyel Máté elnök úr.
Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság 6
igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Jeszenszi András elnök úr.
Jeszenszki András:( Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.

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 a határozat-tervezetet.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászó lni
kíván-e va laki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen vo lt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
10/2020. (11.6.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program
módosításának jóváhagyásáról
A

Közgyűlés

1. az előterjesztést megtárgyalta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési
időszakra

készített Integrált Területi Programjának módosított tartalmával a melléklet szerint

egyetért.
2.

felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletében változtatásokat
tegyen, amennyiben az Irányító Hatóság azt javasolja.

Felelős:

Pató István, az előterjesztés szakmai előkészítéséé rt felelős osztályvezető, Városfejlesztési és
Városüzeme ltetési Osztály,
Hagymási Gyula, Polgármesteri kabinetvezető-helyettes,
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztályvezető,

Határidő:

12./

fo lyamat os

na pirend :

Előterjesztés
Nyíregyháza
Megyei
St ratégiá jának (ITS) módosítására

Előadó:

Jogú

Város

Integrált

Településfe jlesztési

Pató István városüzemeltetési és városfej lesztési osztályvezető,
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ugyanaz az öt bizott ság tárgyalta, én ugyanazt az öt elnököt kérem, hogy
ismertesse a bizottság álláspontját . E lőször dr. Adorján Gusztáv elnök urat.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdo nosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ugyanúgy megtárgya lta, és S igen egyhangú szavazat mellett javasolja az
e lőterjesztés, a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi

Géza elnök úr.
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Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a
határozat-tervezet elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Lengyel Máté elnök úr.

Lengyel Máté:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
igen szavazattal egyhangúan támogatta az előterjesztést.

Közgyűlés!

A Pénzügyi Bizottság 6

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 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta 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
Közgyű l és ! A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal javasolja a
Közgyűlésnek elfogadásra az előterjesztést.
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
e l őterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
11/2020. (11.6.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájána k (ITS) módosításáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgya lta és a határozat melléklete szerint az Integrált Településfejlesztési
Stratégia módosítását elfogadja .

felhata lmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármestert, hogy a jelen határozat

mellékleteként csatolt,

módosított Integrált Településfejlesztési Stratégiát a vona t kozó Kormány rendelet mellékletében

meghatározott államigazgatási szerveknek, valamint az érintett (megyei) és közvetlenül érintett
szomszédos települési önkormányzatoknak véleményezés céljából megküldje .
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Felelős:

Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
Pató István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula polgármesteri
Határidő:

13./

kabinetvezető-helyettes

folyamatos

napiend:

Előterjesztés

Nyíregyháza
19/2005.
(V.S .)
önkormányzati
rendelettel
helyi
építési
szabályzatának
módosításáról
és
egységes
szerkezetű
szövegének
megállapításáról
szóló
21/2007.(Vl.12.)
önkormányzati
rendelet
módosításának
jóváhagyására
(Korányi
F.
utca
rendezési tervi módosítása, állami főépítészi eljárás)
jóváhagyott

Előadó:

Kovács Rita városi főépítész

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Városstratégiai és
Környezetvédelmi 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgá rmester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a
rendelet-módosítást.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, de egy kicsit késve mégis csak. Lövei Csaba

képviselő

úré a

szó.
Lövei Csaba :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tisztelt jelenlévők! Most már kisebb
sajtófigyelem

előtt

csak annyit mondanék nyilván, mivel a napirenden szerepel a kérdés vagy a kérdést érintő

dolog, napirend előtt nem szerettem volna erről beszélni. Azt gondolom, hogy a dolognak vannak tanulságai,
nyilván az Önkormányzaton és a Hivatalon kívüli okokból állt elő ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy ennek a
körforgalomnak meg kell valósulnia. Az Önkormányzat ebben a dologban, - amennyire én ismerem, de
kabinetvezető

úr és mások

is maximálisan egyetértettek velem, mint

képviselővel,

- elment ameddig

elmehetett, innen kezdve szerintem ilyen vagy olyan módon, de mindenképpen meg kell azt a területet
szereznünk és meg kell valósulni ennek a beruházásnak. Tanulsága annyi legyen szerintem egyébként, bár
értem én, hogy abban a bőségben, amivel a beruházások terén köszönhetően nagyobb részt uniós, részben
kormányzati forrásokkal rendelkezünk, nincs
ezekből

idő

olyan mértékben körbejárni egy-egy beruházást, mintha

kevesebb lenne. Még is az legyen a tanulság, - hogy azok a lakossági fórumok, amelyek most ebben az

ügyben már történtek - kettő is volt nem felesleges egy-egy ilyen beruházás korai kezdeti szakaszában
megtenni őket, mert egyrészt nagyon sok félreértés lehet, nagyon sok kibeszéletlen probléma és ilyen ugye
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utóbb kiderült probléma is előállhat időben, amikor hamarabb tudjuk kezelni nem utólag. Még egyszer azt
mondom, hogy természetesen ezt szavazzuk meg, illetve amit pedig érintőlegesen érinti a napirendirendet
tegyünk meg mindent, hogy ez a beruházás ott, ha csúszva is, de megvalósuljon . Köszönöm szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Halkóné dr. Rudolf Éva képviselő asszonyé a szó .

Halkóné dr. Rudolf Éva:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a lehetőséget.
Mindenképpen szerettem volna megszólalni én is ennél a napirendi pontnál. Valóban én is csak azt tudom
megerősíteni,

hogy köszönjük szépen a városvezetésnek, hogy

lehetőséget

teremtett két lakossági fórum

keretében is a lakosság véleményének a megismerésére. Köszönjük azt, hogy a Korányi Frigyes úti
fej lesztéseknél betervezték azt a körforgalmat oda, ahol van. Úgy gondolom, hogy ez létfontosságú, nem csak
az ott élőknek és az arra közlekedőknek, hanem mindenki, aki a városban él, az a típusú körforgalom, az annak
a helye, ott kell, hogy legyen, ott kell, hogy felépüljön. Lövei Csaba

képviselőtársamhoz

csatlakoznék, amikor

mondta, hogy baleset volt. Ugye megint gyalogosgázolás volt. A Korányi Frigyes úton olyan gyors tempóban
történik

a közlekedé s, olyan felgyorsult módon közlekednek, hogy ott nem elég, hogy csak a

gyalogátkelőhelyek

fogják meg és lassítsák a forgalmat, hanem ezek a körforgalmak is pontosan azt a cé lt

szo lgálják, az egyébként biztonságosan kiközlekedő szempontok mellet is, hogy lelassítsák az átmenő és az
arra

közlekedő

forgalmat. Akár Sóstó irányába, akár Sóstóra vissza, akár ki a vidéki településekre. Köszönöm

szépen .

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy vannak tanulságai ennek az
ügynek.

Először

kérdőjelezheti

is földhivatali nyilvántartás törvény szerint hiteles, közhitelességgel bíró, senki nem

meg. Ez a beruházás sem most indult, évekkel ezelőtt, amikor beadtuk a pályázatot. Tavaly, aki

Nyíregyházán élt és politikai elhomályosultságban nem szenvedett, láthatta, hogy itt 96-97 helyszínen folyt a
beruházás. Na most itt mindenhol lakossági fórumot tartani az lehetetlen. Közben, ha közbeszerzéssel elj árok
teljes transzparenciával - Lövei képviselő úr - folynak, ez jelenti azt is, hogy ötször kell hiánypótlást adni a
minőségbiztosítást végző

KFF-nek és mindenki be lenéz és kivitelezők saját érdekeiket érvényesítve működnek.

Ez ilyen szinten lehetetlenség. Na most itt ezen a helyen, ahol tudjuk évek óta, hogy milyen balesetveszély van
és ez egy

főútvonal,

senki fejébe meg nem fordult volna, hogy itt elkezdenek a körforgalom építés ellen

fellépni. A másik kérdés, hogy vége annak a kornak, nem tudjuk, hogy a következő eu költségvetési időszakban
lesz-e lehetőség arra - mi Nyíregyháza nagyon-nagyon jól kihasználtuk az eu forrásokat, ezért épült sok-sok
milliárd forintból út. De nem biztos, hogy erre lesz már

lehetőség .

máshol, mondjuk a Kistelekiszőlőben azért nem olyan vagyoni

Azt én teljes nonszensznek tartom, hogy

helyzetű

emberek élnek, mint itt a körforgalom

környékén, felajánlják ingyen a telküket, azt az egy, másfél, két és fél métert, ami az útépítéshez kell, teljesen
okosan, mert a saját ingatlanuk értékelődik fel, balesetveszély csökken . Itt pedig elindul egy ilyen mozgalom .
Persze, lehet ebből politikai ügyet csinálni, haszonszemlélettel, de akkor nem lesz itt körforgalom . Én ezt teljes
komolysággal mondom, különös tekintettel arra, hogy a városban sajnos nagyon-nagyon sok helyen van még
ilyen helyzet és máshol nagyon sok helyen örülnének az emberek egy 270 millió forintos beruházásnak, ami
egy fillérbe nem kerül, ilyen közlekedési csomópont építés történne. Úgyhogy én azt mondtam - belső
megegyezés - hogy szabjunk egy határidőt és nem erőszak a disznótor. Annak tudatában is természetesen,
hogy ez nem csak azt pár tucat embert érinti, hiszen Nyíregyházának egy fontos útvonaláról van szó. Na most

kíváncsian várom, hogy mi jön ki

ebből. Elképesztőnek tartom. Semmilyen politikai filozófia által el nem

fogadhatónak, ahogy ott néhányan és hangulatkeltéssel ez ellen felléptek. Nem visszamutogatás, de a
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kampányban történt szeptemberben. Itt én azt gondolom a Polgármesteri Hivatal munkatársa i korrekten, jól
jártak el. Semmilyen szemrehányás bennünket nem illet, ugyanakkor tudnunk kell, hogy van egy határideje az
eu források felhasználásának, ezt pedig nem fogjuk elveszíteni. Csak az a kérdés, hogy hol használjuk fel ezt a
270 milliós forrást, amit nyertünk. Kíváncsian várom a szavazásokat. Lövei képviselő úr már-már megingatott
az előző napirendi pont, aztán láttam a tartózkodó szavazatokat. Most kíváncsi vagyok ebbe a politikai morálba
hogy fér bele a szavazatuk. Úgyhogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés
elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰ LÉS É NEK
4/2020.(11.7. ) ö nkormá nyzati
r en delet e
Nyíregyháza 19/ 2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
(Korányi F. utca rendezési t ervi módosítása, állami főépítészi eljárás)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b)
pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározot t
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. {Xl. 8.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdése alapján a SzabolcsSzatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze záró szakmai véleményének megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(111.10.} önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága vé leményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.§. Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007. {Vl.12) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét képző
szabályozási tervlapok módosítását jelen rendelet 1. melléklet e szerint jóváhagyja.
2. §.(l) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
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(2)A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb előírásokat
tartalmaz.
Nyíregyháza, 2020. február 6.
Ezt a rendeletet 2020. február hó 7. napján kih irdetem.
Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának
indokolása

Általános indokolás
A rendelet módosítását az indokolta, hogy a módosított szabályozás révén az önkormányzati
infrastruktúra-fejlesztés véghezvihető legyen.
Részletes indokolás

1. §-hoz
A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét
rendelet 1. mellékletében

szerep l ő

képező

részterületen az állami

szabályozási tervlapokban történnek e
főépítészi

eljárás módosítási szabályai

szerint.
2. §-hoz
A rendelet kihirdetést követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm . rendelet 43.§-a alapján léptethető hatályba.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2020. (11.7.) önkormányzati
rendeletének 1. melléklete

Á.1.

183/2019.(XI 1.
17.}

05-3

Korányi F. utca - Csaló
köz - Lengyel utca Lengyel utca
Magdaléneum Otthon
felőli oldala

A telekhatár és ezáltal a
szabályozási
vonal
visszaállításra kerül technikai
hibából eredő törlés után.

Módosított SZT kivonat „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának
indokolása
Általános indokolás
A rendelet módosítását, azok a kialakult állapotok indokolták, melyek keretében övezeti kódok,
övezeti határok javítása történik, az építésügyi eljárásokban felmerült anomáliák tisztázása, és a nem
szükségszerű korlátozások, kisajátítások elkerülése érdekében.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek 3
területen az állami főépítészi módosítási eljárás szabályai szerint.

2. §-hoz
A rendelet a kihirdetést követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 43.§-a alapján léptethető hatályba a
módosító eljárás típusának függvényében .

14./

napirend:

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm Éberhardt Gábor ügyvezető igazgató urat, az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft .-től. Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági álláspontok
ismertetésére az elnököket. 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
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Tormássi Géza :(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a rendelettervezetet.
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 egyhangúan S igen javaslat mellett javasolja a
közgyűlésnek az előterjesztés, határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászó lni
kíván-e valaki? Jeszenszki András frakcióvezető úré a szó.
Jeszenszki András :(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Ennek a napirendi pontnak a
kapcsán nagyon sokat beszélgettünk, vitatkoztunk mi is egyébként - hasonlóan ahhoz, amit Polgármester úr is
említett a Fidesz frakció kapcsán, - hogy mi a helyes irány? Mit csináljunk? Mit tegyünk és hova álljunk
szavazattal, akár véleménnyel? Tényleg nagyon hosszas vita után, meg a szakbizottsági ülések után arra az
álláspontra jutottunk, hogy igennel fogunk szavazni. Aztán mégiscsak egy dolog felhívta a figyelmünket arra,
hogyha nem is nemmel, de tartózkodásra módosítsuk mégis - ezt mindjárt el fogom mondani, hogy miért.
Vannak kételyeink, problémáink azzal kapcsolatosan, hogy ez a fajta lomtalanítási működés milyen módon lesz
problémás vagy jól működő a város szempontjából. Különös tekintettel a város közigazgatási területének a
nagysagara, és a város nagyon-nagyon sajátos, még országos viszonylatban is különleges
településszerkezetére . Azzal teljesen egyetértünk, hogy az a fajta állapot, ami évek óta volt, az valamilyen
módon ke zelést igényelt a hulladék elszállítás, lomtalanítás kapcsán . Ugyanakkor mind a mai napig most is
félünk attól, hogy ez a módszer, amit megjelenít az előterjesztés, ez egyrészt működésképtelen lesz azon
okokból, amit az előbb mondtam, másrészt pedig, hogy költséghatékonyság szempontjából és bekerülés
szempontjából milyen lesz, azt pedig végképp nem tudjuk megítélni ebből a helyzetből felelősségteljes módon.
De nem is ez az, amit elsődlegesen megfogalmazni szerettem volna, nyilván ezek szakmai indokok, hanem az,
hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. február 6-án tárgyalja ezt a napirendi pontot és ezt a
változtatá st . Na most ehhez képest a hulladéknaptárban és az ahhoz kapcsolódó időpontfoglalási
nyomtatványban ezek már anélkül, hogy a Közgyűlés bármilyen véleményt megfogalmazott volna, akár
vélemény szóban, akár véleményt szavazásos formában, már kint vannak a városlakónál. Tehát kvázi a
Hulladékgazdálkodó cég a Közgyűlés döntése nélkül gyakorlatilag az új struktúra kapcsán tájékoztatta a
lakókat, miközben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése nem hozott döntést ebben a kérdésben. Ennek
a tükrében nem tudjuk támogatni ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Kérem Éberhardt Gábor ügyvezető urat, reagáljon az
elhangzottakra .
Éberhardt Gábor:(Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője) Jogos a felvetés, hogy a
januári hulladékgyűjtő naptárak már így tartalma zták ezt a módszert. Ennek pedig az volt az oka, hogy a
hulladékgyűjtési naptárakat január első hetében már folyamatban volt hulladékgyűjtés, azokat ki kellett
adnunk minél hamarabb, hogy januárban a lakosság kezében legyen. Ugyanakkor ezt az alkalmat ki akartuk
használni arra is, hogy a lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatót is megjelentessük. Előzetesen kisebb
egyeztetéseket folytattunk a lomtalanítás megváltoztatásának módjáról. Kétségtelenül döntés nem született
róla, mondhatom azt, hogy bíztunk abban, hogy ez a módszer mindenkinek úgymond elnyeri a tetszését, és
racionál is érvek mentén a Közgyűlés el fogja ezt fogadni.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Akkor ennyi. Ugye?
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Éberhardt Gábor:(Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője) Valamennyi településén
hasonló elvek mellett végezzük majd a lomtalanítást.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Póka Imre képviselő úré a szó.
Póka lmre:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A hulladéktémánál szinte mindig szót
kértem a Kertváros, a kertvárosias övezeteknek a problémájára. Éppen ezért fontos, amit Frakcióvezető úr
elmondott, hiszen az én javaslatom pont arról szólt volna, - ugye mert mindig arról beszéltünk, hogy nincs meg
a fedezte annak, hogy már márciusban, mind a négy alkalommal elvigyék a zöld hulladékot, hiszen az emberek
már februárban metszenek - február l-jén, március első hetétől javasoltam már tavaly is, hogy a
zöld hulladékot szállítsuk el, hogy ne legyen plusz költség. Éppen ezért a januári zöldhulladékszállításnak olyan
nagyon sok értelmét nem látjuk, ahogy én beszélgetek az emberekkel, tulajdonképpen egy átcsoportosítást
szerettünk volna javasolni, szeretnék javasolni most, a jövőben. Nem tudom, hogyan tudnánk ezt az ominózus
kertvárosias igényt kielégíteni, hogy igenis minden héten szükség lenne. Az elmúlt évben is kaptam válaszokat,
hogy ott van a hulladékudvar, vigyük oda. Viszont nincs mindenkinek vonóhorga, nincs mindenkinek
utánfutója, viszont a Kertvárosban nagy kertek vannak. Tehát ne hasonlítsunk össze egy kiskertet egy
fűnyírással kapcsolatos ténykedéssel, hanem itt komoly sövényvágások, komoly olyan munkálatok zajlanak,
mint a gyümölcsfa metszés. Legalábbis a Kertvárosban ez az igény. De gondolom én, azért nem kivétel itt sem
Oros, sem Borbánya . Nem tudom, hogy ott mi a helyzet ezzel az igénnyel kapcsolatosan? Tehát olyannyira
szeretnék a kertvárosiak, hogy minden héten március első hetétől elvigyék a zöldhulladékot, hanem
tulajdonképpen egy betűtoldással a házhoz menő lomtalanítást ki lehetne bővíteni a házhoz menő
lombtalanítással. Hiszen valóban arról van szó, hogy az öreg nénike, aki nem tudja, képtelen elvinni a
hulladékudvarba, ha összegyűjtené ezt a lombot és egy adott időben ennek az előterjesztésnek megfelelően a
zöldhulladékot kitehetné, hogy a lomb hulladék is meg tudna valósulni egyszer, annak nagyon tudnánk örülni.
Ezt minden évben elmondom, haladunk, mert most már márciusban kétszer is elviszik. De tessen elhinni, hogy
ez a kertvárosias övezetekben, a nagy kertesházaknál igen jogos igény. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólá sa? Én azt
gondolom, hogy itt két logika találkozik és időnként kollíziót, azaz összeütközést is jelent. Természetesen az
lenne jó, hogy ha mindig-mindig-mindig vinnének mindent, azonnal. Csak ki fizeti a révészt? Tehát azért. Azt
pedig gondolom egyikőnk se szeretné, hogy ha az Önkormányzatnak mondjuk jövőre x milliót, 100 milliókat
kéne befizetni a cégnek, hogy az általunk igényelt, rendelt szolgáltatást végezze el, mert egyébként
kigazdálkodni nem tudja. Az is igaz, hogy igazából ebben is két logika volt, én se örültem, mikor erről
értesültem, hogy már kiszórták, amit még most tárgyalunk. Tehát itt nem tudom, a menedzsment, vagy nyilván
ők pedig azon gondolkoztak, hogy ne kelljen még egyszer még tájékoztatni, tehát egy füst alatt egy költséggel,
két legyet egy csapásra. Viszont ez természetesen nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de már megtörtént.
Abban sem vagyok biztos, hogy ez, amit most bevezetnénk, ez a legjobb megoldás. Viszont azt is tudjuk, hogy
ami megtörtént, ott bandák járták az utcákat és úgy nézett ki Nyíregyháza, ahogy. Annak meg véget kellett
vetni. Tehát én azt gondolom, hogy kísérleti jelleggel ezt fogadjuk el, de természetesen minden konstruktív
javaslatot várva és legtöbb konstruktív javaslatot magától a Nonprofit Kft-től, hiszen nekik lesz első kézből
tapasztalatuk. Én sem vagyok biztos benne, hogy most ez a legjobb megoldás, de igazából változtatni kell, ez
el is hangzott. Ez igazából konszenzusos vélemény. Hogy hogyan, az meg majd ki fog derülni. Lengyel Máté
képviselő úr jelentkezett.
Lengyel Máté :(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Nagyon jó, hogy Polgármester úr a
költségeket külön kiemelte, mert véleményünk szerint is az új megoldással sajnos pont a költségek fognak
emelkedni. Az új megoldás szerint egy utcában, hogyha éppenséggel egy lépcsőház adott szombatra kéri a
hulladékelszállítást, de a mellette lévő lépcsőház már a következő hét szombatra, akkor a szolgáltató egy
utcába kétszer fog menni? Családi házaknál szintén ugyanez. Nekünk ez az aggályunk. Igen, egy jobb megoldást
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érdemes lenne találni. Biztos, hogy nem fogjuk megtalálni a legtökéletesebbet, de itt sok kételyünk van sajnos.
Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem Ügyvezető Igazgató urat, nyilatkozzon arról, hogy hogy fog ez
valóságban működni. Tehát, ha most egy társashá zba lépcső házanként kérik, akkor összegyűjtik, kimennek?
Vagy egyáltalán, hogy lesz ennek a költségvonzata?
Éberhardt Gábor:(Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője) Képviselő az, akivel mi
kapcsolatban állunk, tehát akik egy gyűjtőedényt használnak, az ugyan úgy együtt mozog lomtalanításkor is.
Közösképviselő közreműködését kérjük, vele egyeztetjük az időpontot. Az adott időpontban áll ki az autónk,
ami a lomokat elhozza. Direkt azért van az egyeztetett időpont és a hulladék valamilyen szintű őrzésének a
megkövetelése, illetve az elszállításnak az igazolása, hogy ne legyen az, hogy valaki elvesz abból a kupacból,
vagy éppen hozzá rak ahhoz a kupachoz. Biztos vagyok benne, hogy költségszinten alacsonyabb lesz, mint az
eddigi megoldás. A tavalyi évben fordult elő, hogy- azt hiszem pont a Hatzel téren - az egy napra meghirdetett
lomtalanításban három napon át kellett kivonulnunk rakodógéppel és billenőplatós járművel, annyi hulladékot
hordtak össze. Hogy ki hordta? Ugye olyankor már nincsen gazdája. Így lehet tudni, hogy ki a gazdája. Lehet
tudni, hogy milyen hulladék és csak azt vesszük át, ami a lomtalanítás körébe tartozik.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András frakcióvezető úr jelentkezett még.
Jeszenszki András:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Ügyvezető Igazgató úr!
Az a baj, hogy a válaszai folyamatosan engem egyre inkább elbizonytalanítanak és erősítik meg azt, hogy nem
szabad igennel szavaznunk. Hát nagyjából Nyíregyházán majd' 1500 utca van . Ugye most csak Lengyel
képviselőtársam kérdésére csak a tömbházas részeket emeltük ki. Tudom, hogy körzeteket jelöltek ki meg
egyebeket, de hát hogyha csak hármasával számolunk, három időpontot utcánként vagy részenként. Újra és
újra meg kell jelenni különbö ző hulladékszállító gépjárművekkel, akkor én egyszerűen nem tudom átlátni azt,
még bölcsész diplomával sem, hogy ez hogyan lesz költséghatékonyabb, mint amikor egyébként egy teherautó
egy fix napon elindult és elkezdte az egészet összeszedni. Én ezt elég nehezen tudom megérteni, de lehet,
hogy az én logikámmal van probléma, mert túlságosan bölcsész ebből a szempontból. Én azt látom, hogy ez
egyenlőre egy bizonytalansági faktor, arról nem is beszélve, hogy Ügyvezető Igazgató úr arra utalt, hogy más
településeken is ez van. Hát igen, csak Nyíregyháza településszerkezete, amire meg én az elején utaltam,
egészen más, még össz országos szinten is, nemhogy a megyét tekintve. Tehát Mátészalka, Kisvárda vagy
egyéb típusú településekkel, ha összehasonlítjuk - és megint azt mondom, hogy abszolút nem vagyok
szakmabeli csak a józan parasztész által, - én nem tudom, hogy az milyen módon fog működni. Az őrzésnek és
minden egyébnek is látom a problémáit. Az biztos, hogy át kell alakítani ezt a struktúrát, ami működött, ebben
teljesen egy véleményen vagyunk, de és ne legyen, ne történjen vele probléma majd a tavasz folyamán. Nem
látok garanciát abban, hogy ez megfelelő módon működni fog. Még egy mondatot szeretnék hozzátenni.
Miután sokkal bonyolultabbá teszi a megszabadulást a lomtól lomtalanítás során, én még egy félelmet nagyon
nagynak tartok, hogy megjelenik majd az illegális szemétlerakás Nyíregyháza lakosai részéről. A város külső
részein, meg az olyan elhagyatott területeken, ahova adott esetben nem tudja elvinni, vagy egyszerűen hiába .
Mondjuk én tudom, hogy van hulladékudvar és bizonyos mennyiségig ingyen leadható, ez szintén
problémaként jelenthet meg. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Mielőtt abba a hibába esnénk, hogy
mindannyian hulladékgazdálkodási szakértővé válunk - 11 perc múlva, - én arra teszek javaslatot, hogy most
gondjuk azt végig, hogy van egy szakmai cég, aki ezeket az egyébként teljesen nyilvánvaló dolgokat mérlegelve
ezt a megoldást javasolja . Nézzük meg, a puding próbája az evés, milyen lesz . Figyeljük, és ha lesz jobb
javaslatunk, tegyük meg. Ezzel együtt én lezárom a vitát és arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő .
A Közgyűlés 13 szavazattal, 9 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

218

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2020. {11.7.) önkormányzati
rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.} önkormányzati rendelet
módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
hulladékról szóló 2012 . évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével - a
következőket

rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11

(1) A Közszolgáltató a lomhulladék

gyűjtését

és elszállítását évente egy alkalommal, házhoz

menő

lomtalanítás keretében biztosítja.
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a
szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.
(3) A lomtalanítás keretében nem adható át:
a) építési és bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
e) vegyes hulladék,
d) elkülönítetten

gyűjthető

papír,

műanyag-

és fémhulladék,

e) zöldhulladék,
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött
hulladék,
g) veszélyes anyagokat tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések."

2. §Az Ör. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11

(1) A lomtalanítás igénybevételére a közszolgáltató nyilvántartásában díjfizetésre kötele zett természetes

személy ingatlanhasználó, társasház és lakásszövetkezet jogosult.
(2) A lomtalanítást az ingatlanhasználó a közszolgáltató által meghirdetettek szerint,
időpontfoglalással,

annak közszolgáltatói visszaigazolását követően veheti igénybe.

előzetes
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(3) Közös gyűjtőedényt használó társasház és lakásszövetkezet a lomtalanítás időpontját közös képviselője
útján egyezteti a közszolgáltatóval.
(4) A lomtalanítás keretében ingatlanonként - a (3) bekezdés szerinti igénybevétel esetén lakásonként legfeljebb 2 m3 lomhulladék adható át a közszolgáltató részére.
(S) A lomhulladékot az ingatlanhasználó az ingatlan telekhatárán belül gyűjti, és a lomtalanítás
időpontjában

a közszolgáltató részére átadja, az elvégzett szolgáltatás tényét a közszolgáltató részére

aláírásával igazolja .
(6)

Amennyiben a

időpontjában

átadási

házhoz

menő

lomtalanítá st

kötelezettségeinek

nem

megrendelő

tud

eleget

ingatlanhasználó

tenni,

úgy

gondoskodni. Ennek hiányában az átadni kívánt lomhulladék elszállítására,

köteles

illetőleg

a
a

lomtalanítás
képviseletéről

a rendelkezésre állás

megismétlésére a Közszolgáltató nem kötelezhető ."
3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2020. február 6.
Ezt a rendeletet 2020. február hó 7. napján kihirdetem.

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2020. (11. 7.) rendelet
általános indokolása
A hulladékról szóló 2012 . évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.} 35. §-a valamint a 88. § (4) bekezdése
konkrét felhatalmazást ad helyi önkormányzatoknak arra, hogy helyi szabályokat alkossanak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról, annak kötelező igénybevételéről.

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.} önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 5/2020. (11.7.) rendelet
rész 1e te s

indok o 1ása1. §-hoz:

Az Ör 19. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közszolgáltató a lomtalanítást a közszolgáltató házhoz menő
rendszerben biztosítja, melynek alapvető szabályait a Ht. 40. § {3} bekezdése rögzíti, így a módszerének
meghatározása már megadja a teljesítés két legfontosabb tényezőjét. Ennek alapján házhoz menő
lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az ingatlanhasználó csak a
közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és ilyen esetben a lomhulladék
közterületen nem helyezhető el. Az igénybe vevők körét az Ör. a korábbi szabályozással egyezően

tartalmazza. A (3) bekezdésben alomtalanítás keretében át nem adható hulladékok köre kiegészül egy g)
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ponttal, mert a későbbiekben nem helyezhető ki olyan elektronikai hulladék sem, amely veszélyes
anyagokat tartalmaz, összhangban a b) ponttal.
2. §-hoz:
Az Ör. 20. § (1) bekezdése a jogosultak körét részletezi.

Bár ez a Ht-ból levezethető, fontos annak

egyérte l műsítése, hogy a lomtalanítás igénylésére, az időpont foglalására csak az jogosult, aki a

közszolgáltatói nyilvántartásban díjfizetőként nyilván van tartva . A jogosultság a lomhulladék és a
lomtalanítás fogalmának ismeretében kizárólag a természetes személy ingatlanhasználókra valamint a
Ht-ben külön ingatlanhasználóként nevesített társasházra és lakásszövetkezetre terjed ki. A későbbi
félreértések elkerülése érdekében fontos annak kiemelése, hogy a közös gyűjtőedényt használó, a
közszolgáltatói nyilvántartásban is önálló ingatlanhasználói minőségben szereplő társasházak a
lomtalanítás szempontjából is egységesen kezelendők. A tervezet-az országosan elfogadott szabályozást
is figyelembe véve - mennyiségi korlátot is bevezet, tekintettel arra, hogy - kiegészítő lehetőségként - a
hulladékudvarok a lomhulladékot mennyiségi korlát nélkül, egész évben átveszik. Az elvégzett szolgáltatás
ingatlanhasználói

igazolása

az

ismétlődés

lehetőségének

kizárása

valamint

a

közszolgáltatói

adatszolgáltatás érdekében szükséges. Az Ör. 20. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít a képviseletre az
ingatlanhasználó akadályoztatása esetére.
3. §-hoz:
A hatályba léptető és hatályon kívüli helyezésre kerülő rendelkezéseket tartalmaz.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ügyvezető Igazgató úrnak koncentrált, pontos, precizitással végzett munkát
kívánunk és majd értékeljük a dolgokat.

15./ napirend: Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítésérő l
Előadó:

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági, valamint a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta . Kérem az elnököket a bizottsági vélemények
ismertetetésére. Először Jeszenszki András elnök urat.
Jeszenszki András:(Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.

Dr. Kovács Ferenc:(po lgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza :(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 8 igen szavazattal javasolja a határozat-tervezet
elfogadását.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő .
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
12/2020.(11.6.) számú
határozata
közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről
A Közgyűlés
1./ Az alábbi közterület elnevezéseket jóváhagyja:

Helyrajzi szám
8845/2; 8845/3 hrsz .
8845/16 hrsz.
28008/17 hrsz.-ú, a Szilvavölgy lakóparkban
található közterületnek a Törzs u. 11. és 13.
szám között a Törzs utcából keleti irányba
nyíló szakasza a Gömöri utcáig
28008/17 hrsz.-ú, a Szilvavölgy lakóparkban
található közterületnek a fent elnevezésre
javasolt szakaszából északi irányba nyíló és a
28008/7 hrsz.-ú közterületig tartó szakasza
01877/114; 01877 /130 hrsz.
02497 hrsz.
01036/1 hrsz.
01037 /12 hrsz.
01038/1 hrsz.
13715; 13720/11 hrsz.
13720/28 hrsz.
30588/13; 30594/6; 30598/8 hrsz.

Közterület neve
Josta utca
Josta köz

Duránci utca

Mirabella utca

Díszes utca
Felleg utca
Kerektánc utca
Verbunk utca
Botoló utca
Jegenye köz
Jegenye sor
Tuba utca

2./ Az alábbi közterület elnevezéseket megerősíti :
Helyrajzi szám
02116/121;02116/85;02110/119;
02110/72;02110/67;02110/56;02110/41;
02110/27. hrsz.-ú közterületnek a
02110/113 és 02110/115 hrsz.-ú
ingatlanok közötti szakasza; 02110/94
hrsz .-ú közterületnek a 02110/93 és

02110/96 hrsz.-Ú ingatlanok közötti

Közterület neve

Napkorong utca
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szakasza;02110/124;02110/123;
02110/141 hrsz.
28008/7; 01878/3 hrsz.

Ringló utca

28031/1; 28008/5; 01877/79 hrsz.
13120/1;13120/2; 13121/54;0110/38
hrsz.

Gömöri utca

8070; 8086/2 hrsz.

Bottyán János utca

Jázmin köz

3./ Utasítja az Igazgatási Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1./ pontjában felsorolt elnevezéseknek és a
2./ pontjában felsorolt megerősítéseknek a közterület-jegyzékben és a földhivatali ingatlannyilvántartásban történő átvezetéséről.
Felelős :

Dr. Grósz Péter igazgatási

Határidő :

2020. április 30.

osztályvezető

2. sz. m elléklet az IG/306 13/2020. számú előterjesz téshez
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16./ napirend: Előterjesztés házszámok megállapításáról
Előadó :

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést is az említett két bizottság tárgyalta, úgyhogy kérem
először Jeszenszki András elnök urat, ismertesse a Bizottság álláspontját.
Jeszenszki András:(Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatja azzal a
megjegyzéssel, hogy nagyon fontos ez a folyamat. Nagyon időszerű volt, és nagyon örülünk annak, hogy végre
ez tervszerűen végigmegy az egész városon. Köszönöm szépen.
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 8 igen szavazattal javasolta a határozat-tervezet
elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Azt az ambiciózus tervet tűztük ki magunk elé, hogy jövő
év végéig teljes körűen rendbe tesszük ezt az évtizedes problémát is, amit tulajdonképpen a választás előtt
elkezdtünk. Ugye a törvényi szabályozás szerint abban az év január l -jén, amikor választás lesz 2022 lesz, nincs
már olyan messze, le kell állnunk. Úgyhogy elindul. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni
kíván-e valaki? Nincs jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés
elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

13/2020. (11.6.} számú
határozata
házszámok megállapításáról
A Közgyűlés
1./ A határozat mellékletében felsorolt házszámokat jóváhagyja.
2./ Utasítja az Igazgatási Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a határozat mellékletében felsorolt
házszámoknak a Központi Címregiszterbe történő felvezetéséről.
Felelős:

Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

Melléklet a 13/2020. (11.6.) számú határozathoz

I

1So'5z. HRSZ

Alkony u.

luTCA

1 HÁZSZ.

231

1 06671151

Alkony

IA

2 2 1566 1

Alkony

1

3 21563112

Alkony

2

4 06671189

Alkony

2A

5 0667/ 192
6 2 1563/13

Alkony

28

Alkony

4

7 21566/2

Alkony

5

8 2 1563/ 14

Alkony

6

9 2 1566/3

Alkon y

7

10 21563/15

Alkony

8

11 2 1563/26

Alkony

9

12 2 1563/ 17

Alkony

10

13 21563/27

Alkony

11

14 2 1563/39

Alkony

12

15 2 1563/28

Alkony

13

16 2 156340

Alkony

14

17 21563/29

Alkony

15

18 21563/41

Alkony

16

19 2 1563/30

Alkony

17

20 2 1563/43

Alkony

18

2 1 2 1563/3 1

Alkony

19

22 2 1563/44

Alkony

20

23 2 1563/32

Alkony

21

24 2 1563/45

Alkony

22

25 21563/33

Alkony

23

26 2 1563/46

Alkony

24

27 2 1563/34

Alkony

25

28 2 1563/49
29 2 1563/50

Alkony

26

Alkony

26/A

30 2 1563/35

Alkony

27

3 1 7992/58

Alkony

28/A

32 2 1578/26

Alkony

28

33 2 1563/36

Alkon y

29

34 2 1578/27

Alkony

30

35 21563/37

Alkony

31

36 2 1578/28

Alkony

32

37 2 1578/4

Alkony

33

38 2 1578/29

Alkony

34

39 2 1578/5

Alkony

35

40 2 15 78/30

Alkony

36

4 1 2 1578/6

Alkony

37

42 2 1578/3 1

Alkony

38

43 2 1578/7

Alkony

39

44 2 1578/32

Alkony

40

45 2 1578/8

Alkony

41

232
46 2 1578/ 33

Alkon y

42

47 21578/9

Alkony

43

48 21578/35

A lkony

44

49 21578 10

Alkony

45

50 2 1578 '36

Alkony

46

5 1 2 1578/ J)

A lkony

47

52 2 1578 '39

Alkony

48

53 2 1578/ 12

Alkony

49

54 21578/40

A lkony

50

55 2 1578 13

Alkony

51

56 21578 '41

Alkony

52

57 21578 14

Alkony

53

58 21578/42

Alkony

54

59 2 157811 5

Alkony

55

60 2 1578/43

Alkony

56

6 1 2 1578/16

Alkony

57

62 7992/65

Alkony

58

63 21578 17

Alkony

59

64 7992/61

Alkony

60

65 2 1578/ 18

Alkony

61

66 7992/63

Alkony

62

67 2 1578/ 19

Alkony

63

68 7992 64

Alkony

64

69 2 1578/20

Alkony

65

70 2 1578/2 1

Alkony

65/A

7 1 0669/ 149

Alkony

66

72 7992/53

Alkony

67

73 7992/52

Alkony

67 A

74 0669 10

Alkony

68

75 2 1578123

Alkony

69

76 0669/ 146

Alkony

70

77 2 1578/24

Alkony

71

78 2 1578/24/A

Alkony

71

79 2 1578 '24/A/I

Alkony

7 1/A

80 2 1578124/A/2 A lkony

71

81 0669/ 147

Alkony

72

82 0669/ 15 1

Alkony

73/A

83 0669/ 152

Alkony

73/B

84 0669/ 153

A lkony

73/C

85 0669/13 9

Alkony

75

86 0669/ 140

Alkony

77

Bokréta u.
Sorsz. HRSZ
1 28509/55

,

UTCA

llAZSZ.

Bokréta

1

233
2 28509/56

Bokréta

1/ A

3 0761 /24

Bokréta

1/ B

4 28501 /23

Bokréta

2

5 28509141

Bokréta

".}

6 28509/40

Bokréta

3A

7 0761 /52

Bokréta

3B

8 0761 /73

Bokréta

3/C

9 0761 /22

Bokréta

3/ D

10 28501 /21

Bokréta

4

11 0761 /21

Bokréta

5/ A

12 0761 /64

Bokréta

5B

13 0761 /61

Bokréta

5C

14 28501 / 17

Bokréta

6

15 28501 / 18

Bokréta

6/A

16 0761 /83

Bokréta

7

17 0761 /84

Bokréta

7A

18 0761 /60

Bokréta

7B

19 2850 1/16

Bokréta

8

20 0761 /59

Bokréta

9

21 2850 1/ 14

Bokréta

10

22 2850 1/ 13

Bokréta

10/A

0754 174

Bokréta

10/ B

24 0754175

Bokréta

10

25 0754176

Bokréta

10 D

26 0754177

Bokréta

10/ E

27 0754/78

Bokréta

10/ F

28 0754/79

Bokréta

10/G

29 0754/73

Bokréta

10 H

30 0754 72

Bokréta

10/ 1

3 1 0754/48

Bokréta

10/J

32 0754/86

Bokréta

10/ K

33 0754/45

Bokréta

10/ L

34 0761 /58

Bokréta

11

35 28501 / 12

Bokréta

12

36 0754 5 1

Bokréta

12 A

37 0754/65

Bokréta

12/ B

38 2850 1/ 11

Bokréta

12/C

39 2850 1/10

Bokréta

12/ D

40 2850 1/9

Bokréta

12/ E

41 0754/61

Bokréta

12/F

42 0754/62

Bokréta

12/G

43 0754/33

Bokréta

12/ H

44 0754/32

Bokréta

12/ l

45 0754/31

Bokréta

12/J

46 076 1/57

Bokréta

13

23

e

234

47 28501 /8

Bokréta

14

48 28505133

Bokréta

15

49 28505/7

Bokréta

15 A

50 28505/8

Bokréta

15/ B

5 1 28501/7

Bokréta

16

52 2850 1/6

Bokréta

16 A

53 28501 /5

Bokréta

16 B

54 2850 1/4

Bokréta

16/C

55 28505/9

Bokréta

17

56 28505, 10

Bokréta

17 A

57 28505/ 11

Bokréta

l 7f B

58 28505/ 12

Bokréta

17/C

59 28505/ 13

Bokréta

17/ D

60 28501 '3

Bokréta

18

61 28506/2

Bokréta

19

62 28506/ 1

Bokréta

19/A

63 28502/2

Bokréta

19/ B

64 2850 1/27

Bokréta

20

65 28505/28

Bokréta

21

66 28505/29

Bokréta

21 /A

67 28501 /36

Bokréta

22

68 28505/32

Bokréta

23

69 28504

Bokréta

23/A

70 2850 1/28

Bokréta

24

71 28503/6

Bokréta

25

72 2 850 1/30

Bokréta

26

Bott1,á n János u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

1 6836/3

Bottyán János 1

2 807 1/6

Bottván János 2

3 807 1/5

Bottván János 2/A

4 807 1/3

Bottván János 2/B

5 807 1/3/A

Bottván János 2/8

6 8071/3/A/ 1

Bottván János 2/B FSZ/ 1

7 807 1/3/A/2

Bottyán János 2/B FSZ/2

8 8071 /3/ A/3

Bottván János 2/8 FSZ/3

9 8071 /3/A/4

Bottván János 2/B FSZ/4

10 807 1/3/A/5

Bottván János 2/B FSZ/5

11 807 1/3/A/6

Bottyán János 2/B FSZ/6

12 6868/1

Bottyán János 3

13 2851211

Bottyán János 4

14 28512/ l/A

Bottyán János 4

15 285 12/1 /A/ I

Bottyán János 4 FSZ/ I

235
Bottyán János 4 FSZ/2

16 285 12/ 1/ A/2
17 285 12/1 I A/3

Bottyán János 4 FSZ/3

18 285 12/ 1/ A/4

Bottván János 4 FSZ/4

19 2851 2 l/A/5

Bottyán János 4 FSZ/5

20 6869

Bottván János 5

2 1 28510/2

Bottyán János 6

22 6870

Bottyán János 7

23 28501 /30

Bottyán János 8

24 28503/6

Bottyán János 8/A

25 6871

Bottyán János 9

26 28501 /25

Bottyán János

27 6872

Bottyán János

11

28 0754/92

Bottyán János

12

29 6873

Bottyán János

13

30 6876/9

Bottyán János

15

3 1 6874

Bottyán János

15/A

10

Dália u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 8083

Dália

1

2 8091 /3

Dália

2

,.,

,.,

8080

Dália

4 8082

Dália

3A

5 8091 /3

Dália

4

6 8078

Dália

5

7 8091 /3

Dália

6

8 8076

Dália

7

..)

..)

9 8092

Dália

8

10 8074

Dália

9

8072

Dália

11

12 8071/2

Dália

13

13 28512/4

Dália

15

11

Esthajnal u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 0667/230

Esthajnal

1

2 0667/ 144

Estha jnal

2

Estha jnal

3

4 0667/232

Esthajnal

4

5 0667/93

Esthainal

5

6 0667/ 142

Esthajnal

6

7 0667/94

Esthajnal

7

8 0667/ 141

Esthajnal

8

9 0667/236

Esthajnal

9

,.,
..)

0667/92

236
10 0667/140

Esthajnal

10

11 0667/238

Esthajnal

11

12 0667/200

Esthajnal

12

13 0667/240

Esthajnal

13

14 0667/199

Esthajnal

14

15 0667 '242

Esthajnal

15

16 0667/244

Esthajnal

17

17 0667/ 138

Esthajnal

18

18 0667/246

Esthajnal

19

19 0667/137

Estha jnal

20

20 0667/248

Esthaina l

21

2 1 0667/136

Esthajnal

22

22 0667/250

Esth ajnal

23

23 0667/ 135

Esthajnal

24

24 0667/211

Esth ajnal

25-27

25 0667/ 162

Esthajnal

26

26 0667 161

Esth ajnal

28

27 0667/226

Esthajnal

29

28 0667/262

Esthajnal

30

29 0667/252

Esthajnal

31

30 0667/ 132

Esthajnal

32

3 1 0667/256

Estha jnal

33

32 0667/ 13 1

Esthajna l

34

33 0667/ 130

Esthajnal

36

34 0667/ 129

Esthajna l

38

35 0667/ 11 0

Esthajnal

40

Fészek u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

Házsz.

1 7564/4

Fészek

1

2 7564/25

Fészek

l/A

3 7564/5

Fészek

2

4 7564/23

Fészek

2/A

5 7564/7

Fészek

3

6 7564/6

Fészek

4

7 7564/8

Fészek

5

8 7564/9

Fészek

6

9 7564/ 11

Fészek

7

10 7564/ 10

Fészek

8

11 7564/12

Fészek

9

12 7564/13

Fészek

10

13 7564/15

Fészek

11

14 7564/ 14

Fészek

12

15 7564/ 16

Fészek

1J

16 7556

Fészek

14

237
17 7564/17

Fészek

15

18 7557

Fészek

16

19 7564/ 18

Fészek

17

20 7560

Fészek

18

21 7564119

Fészek

19

22 7561

Fészek

20

23 7564 '20

Fészek

21

24 7564/21

Fészek

22

25 7593/3

Fészek

23

26 7593 1

Fészek

24

27 7593 ·48

Fészek

25

28 7593/49

Fészek

25/A

29 7593/5

Fészek

26

30 7593/7

Fészek

27

31 7593/6

Fészek

28

32 7593/8

Fészek

29

33 75939

Fészek

30

34 7593/ 11

Fészek

31

35 7593/10

Fészek

32

36 7593/12

Fészek

33

37 7593/13

Fészek

34

38 7593/56

Fészek

35-4 1

39 7593 56/A

Fészek

35-4 1

40 7593/30

Fészek

36-42

41 7593/30/A

Fészek

36-42

42 7593/56/ A/4

Fészek

35

43 7593/30/ A/4

Fészek

36

44 7593 56/A/3

Fészek

37

45 7593/30/A/3

Fészek

38

46 75931561N2

Fészek

39

47 7593/30/A/2

Fészek

40

48 7593/56/NI

Fészek

41

49 7593/30/N I

Fészek

42

50 7593/22

Fészek

43-57

51 7593/22/A

Fészek

43-57

52 7593/31

Fészek

44-58

53 7593/3 1/A

Fészek

44-58

54 7593/22/A/8

Fészek

43

55 7593/3 1/A/8

Fészek

44

56 7593 22/A/7

Fészek

45

57 7593/31 /A/7

Fészek

46

58 7 5 93/22/A/6

Fészek

47

59 7593/3 1/A/6

Fészek

48

60 7593/22/A/5

Fészek

49

61 7593/3 1/A/5

Fészek

50

238
51

62 7593/22/ A/4

Fészek

63 7593 /31 / A/4

Fészek

52

64 7593 /22/ A/3

Fészek

53

65 7593 '31 / A 3

Fészek

54

66 7593 22 A '2

Fészek

55

67 7593'3 1 A '2

Fészek

56

68 7593/22/A/ 1

Fészek

57

69 7593/3 1/A/ I

Fészek

58

70 7593/23

Fészek

59-65

71 7593 '23/A

Fészek

59-65

72 7593 '32

Fészek

60-66

73 7593 '32/A

Fészek

60-66

74 7593/23/ A/4

Fészek

59

75 7593/32/ A/4

Fészek

60

76 7 593/23/ A/3

Fészek

61

77 7593 '32/A/3

Fészek

62

78 7593'23 A '2

Fészek

63

79 7593/32 A '2

Fészek

64

80 7593/23/A/I

Fészek

65

81 7593/32/A/ I

Fészek

66

82 7593/24

Fészek

67-81

83 7593 '24/A

Fészek

67-81

84 7593 '33

Fészek

68-82

85 7593/33 A

Fészek

68-82

86 7593/33/ B

Fészek

68-82

87 7593/24/ A/8

Fészek

67

88 7593/33/ A/8

Fészek

68

89 7593/33/ B/I

Fészek

68 G

90 7593/24/A 7

Fészek

69

9 1 7593/33/N7

Fészek

70

92 7593/33/ B/2

Fészek

70 G

93 7593/24/ A/6

Fészek

71

94 7593/33/ A/6

Fészek

72

95 7593 '33/ B/3

Fészek

72G

96 7593 '24/ A/5

Fészek

73

97 7593/33/ A/5

Fészek

74

98 7593/33/ B/4

Fészek

74 G

99 7593/24/ A/4

Fészek

75

100 7593/ 33/ A/4

Fészek

76

101 7593/ 33/ B/5

Fészek

76G

102 7593/24 A/3

Fészek

77

103 7593/33/A/3

Fészek

78

104 7593/ 33/ B/6

Fészek

78 G

105 7 593/24/ A/2

Fészek

79

106 7593/33/A/2

Fészek

80

239
107 7593/33/ B 7

Fészek

80 G

108 7593/24/A/ I

Fészek

81

109 7593/33/A/l

Fészek

82

110 7593/33/ B/8

Fészek

82 G

111 7593 '25

Fészek

83-97

112 7593/25 A

Fészek

83-97

113 7593/ 34

Fészek

84-98

114 7593/ 34/A

Fészek

84-98

11 5 7593/ 25/ A/8

Fészek

83

11 6 7593 /25/A 9

Fészek

83 G

11 7 7593 34 A 8

Fészek

84

118 7593/25/ A/7

Fészek

85

1

119 7593/25/ A/l 0 Fészek

85 G

120 7 5 93/34/ A/7

Fészek

86

121 7 593/25/ A/6

Fészek

87

122 7593/25/ A/ l I Fészek

87 G

123 7593/34 A 6

Fészek

88

124 7593/25/ A/5

Fészek

89

125 7593 /25/ A/ 12 Fészek

89 G

126 7593 /34/ A/5

Fészek

90

127 7593/25/ A/4

Fészek

91

128 7593/25/ A/13

Fészek

91G

129 7593/34 A '4

Fészek

92

130 7593/25/ A/3

Fészek

93

131 7593/25/ A/14 Fészek

93 G

132 7 5 93/34/ A/3

Fészek

94

133 7593/25/ A/2

Fészek

95

134 7593/25/ N l5

Fészek

95 G

135 7593/ 34 A '2

Fészek

96

137 7593/25/ N I

Fészek

97

136 7593/ 25/ A/ 16 Fészek

97 G

138 7593/34/ A/ I

98

Fészek

139 7593/26

Fészek

99-109

140 7593/26/A

Fészek

99-109

141 7593/ 35

Fészek

100-110

142 7593/ 35/A

Fészek

100-110

143 7593/26/A/l

Fészek

99

144 7593/ 35/A/6

Fészek

100

145 7593/26/ A/2

Fészek

10 1

146 7593/ 35/ A/5

Fészek

102

147 7593/26/A/3

Fészek

103

148 75931351A/4

Fészek

104

149 7593/26/ A/4

Fészek

105

150 7593/35/A/3

Fészek

106

15 1 7593/26/ A/5

Fészek

107

240
152 7593/35/ A/2

Fészek

108

153 7593 '26 A 6

Fészek

109

154 7593/35/A 1

Fészek

110

155 7593/27

Fészek

111-113/ B

156 7593/27/A/ I

Fészek

111

157 7593 '36

Fészek

11 2-118

158 7593/36/A

Fészek

112-118

159 7593/36/A/4

Fészek

11 2

160 7593/27/A/2

Fészek

113

161 7593/27 A '3

Fészek

113/A

162 7593/27/A/4

Fészek

113/ B

163 7593/54

Fészek

113/C

164 7593/36/A/3

Fészek

114

165 7727

Fészek

115-117

166 7727/A

Fészek

115-117

167 7727/A/2

Fészek

11 5. 1/2

168 7727/A/I

Fészek

11 5. FSZ/ I

169 7593/36/A/2

Fészek

116

170 7727/A/4

Fészek

117. 1/2

171 7727/A/3

Fészek

11 7. FSZ/ I

172 7593/36/A/ I

Fészek

118

173 7593/51

Fészek

118/ A

174 7747

Fészek

11 9- 121

175 7747/A

Fészek

11 9- 121

176 7747/A/2

Fészek

11 9.1 /2

177 7747 A/I

Fészek

11 9. FSZ/I

178 8040/2

Fészek

120-126

179 8040/2/A

Fészek

120-1 26

180 8040/2/A/ I

Fészek

120

181 8040/2/A/5

Fészek

120 G

182 7747/A/4

Fészek

121.1 /2

183 7747/A/3

Fészek

12 l. FSZT/ I

184 8040/2/A/2

Fészek

122

185 8040/2/A/6

Fészek

122 G

186 8040/2/A/3

Fészek

124

188 8040/2/ A/7

Fészek

124 G

187 8040/2/A/4

Fészek

126

189 8040/2/A/8

Fészek

126 G

190 8040/3

Fészek

128-1 34

191 8040/3/ A

Fészek

128- 134

192 8040/3/A/ I

Fészek

128

193 8040/3/A/5

Fészek

128 G

194 8040/3/A/2

Fészek

130

195 8040/3/A/6

Fészek

130 G

196 8040/3/A/3

Fészek

132

241

197 8040/3/A/7

Fészek

132 G

198 8040/3/A/4

Fészek

134

199 8040/3/A/8

Fészek

134 G

200 7750 '3

Fészek

135

201 8040 5

Fészek

136-150

202 8040 5/8

Fészek

136-150

203 8040/5/8 / 1

Fészek

136-150

204 8040/5/A/ l

Fészek

136

205 7750/ 13

Fészek

137- 139

206 7750/13/A

Fészek

137-1 39

207 8040 5 A '2

Fészek

138

208 7750/13 A/l

Fészek

139 Fsz/l

209 7750/ 13/A/2

Fészek

139. Fsz/2

210 7750/ 13/A/3

Fészek

139 Fsz/3

211 7750/ 13/A/4

Fészek

139 Fsz/4

212 7750/13/A/5

Fészek

139 Fsz/5

213 7750/ 13/A/6

Fészek

139. Fsz/6

214 7750/ 13/A/7

Fészek

139. Ifi

215 8040/5/A/3

Fészek

140

216 7750/6

Fészek

14 1

217 8040/5/A/4

Fészek

142

218 7752

Fészek

143

219 7752/A

Fészek

143

220 7752/ A/ l

Fészek

143.FSZT/1

221 7752/A/2

Fészek

143.FSZT/2

222 7752/A/3

Fészek

143. 1/3

223 7752/A/4

Fészek

143. 1/4

224 8040/5/A/5

Fészek

144

225 7753

Fészek

145

226 7753/A

Fészek

145

227 7753/A/5

Fészek

145

228 7753/A/6

Fészek

145

229 7753/A/7

Fészek

145

230 7753/A/8

Fészek

145

23 1 7753/A/ I

Fészek

145.FSZT/ I

232 7753/A/2

Fészek

145.FSZT/2

233 7753/A/3

Fészek

145.1 /3

234 7753/A/4

Fészek

145.1 /4

235 8040/5/A/6

Fészek

146

236 7754

Fészek

147

237 7754/ A

Fészek

147

23 8 7754/ 8

Fészek

147

239 7754/ 8/ 1

Fészek

147

240 7754/8 /2

Fészek

147

24 1 7754/8 /3

Fészek

147

242
242 7754/8 /4

Fészek

147

243 7754/A/I

Fészek

147.FSZT/ I

244 7754/A/2

Fészek

14 7. FSZT/2

245 7754/ A/3

Fészek

147. 1 '3

Fészek

147. 1'4

247 8040 5/A 7

Fészek

148

248 7755

Fészek

149

249 7755/ A

Fészek

149

250 7755/8

Fészek

149

1

Fészek

149

252 7755 8 '2

Fészek

149

253 7755 8 /3

Fészek

149

254 7755/8 /4

Fészek

149

255 7755/A/ I

Fészek

149.FSZT/I

256 7755/A/2

Fészek

149.FSZT/2

257 7755. A/3

Fészek

149. 1/3

246

775~

A/4

25 1 7755/B

258 7755. A/4

Fészek

149. 1/4

259 8040/5/ A 8

Fészek

150

260 7756

Fészek

151

26 1 7756/A

Fészek

151

262 7756/ A/ I

Fészek

15 1.FSZT/ l

263 7756/A/2

Fészek

15 1.FSZT/2

264 7756/A/3

Fészek

15 1. 1/3

265 7756/A/4

Fészek

15 1. 1/4

266 745 1/ 14

Fészek

152

267 7757

Fészek

153

268 7757/A

Fészek

153

269 7757/8

Fészek

153

270 7757/8 1

Fészek

153

27 1 7757/A/ I

Fészek

153. FSZT/ 1

272 7757/A/2

Fészek

153 .FSZT/2

273 7757/A/3

Fészek

153. 1/3

274 7757/A/4

Fészek

153. 1/4

275 745 1/ 13

Fészek

154

276 745 1/ 12

Fészek

156

277 745 1/1 1

Fészek

158

2 78 7451 / 10

Fészek

160

279 745 1/9

Fészek

162

280 745 1/8

Fészek

164

28 1 7451 17

Fészek

166

282 745 1/6

Fészek

168

283 745 1/5

Fészek

170

2 84 745 1/4

Fészek

172

285 745 1/3

Fészek

174

286 74 5 1/2

Fészek

176

243

287 745 1/ 1
288 8042
289 8043
290 8062/6
291

8062/6 1A

6

292 8062/6/A 5
293 8062/6/A/4
294 8062/6/A/3
295 8062/6/A/2
296 8062/6/A/ I

Fészek
Fészek
Fészek
Fészek
Fészek
Fészek
Fészek
Fészek
Fészek
Fészek

178
186
188
190-200
190
192
194
196
198
200

C vön2v u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 8137

Gy öngy

1

2 0767/9

Gy öngy

l /A

3 0767/ 10

Gy öngy

1/8

4 0767 11

Gy ön_
gy

l/C

5 28540

Gy ön_
gy

2

6 28544

Gy öngy

2/A

7 8 136

Gyöngy

3

8 28541

Gy öngy

4

9 81 35

Gy öngy

5

10 28539

Gy öngy

6

11 8134

Gy öngy

7

12 28538/2

Gy öngy

8

13 81 33

Gy öngy

9

14 28528

Gy öngy

10

15 8114

Gy öngy

11

16 28527

Gy öngy

12

17 28526

Gy öngy

12/A

18 2 8525/ 1

Gy öngy

14

19 2 8525/2

Gy öngy

14/A

20 28524

Gy öngy

16

21 28522/5

Gy öngy

16/A

22 28522/4

Gy ön_
gy

16/B

23 28522/3

Gy öngy

16/C

24 2 852 1

Gy öngy

18

25 28522/2

Gyöngy

18/A

26 285 16

Gyöngy

20

27 2 8517

Gy öngy

20/A

28 2 85 15/4

Gy öngy

20/B

29 2 85 18/2

Gyöngy

20/C

30 2 85 14

Gy öngy

22

G yöngy köz

244
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 8145

Gyöngy

1

2 8144

Gyöngy

l/A

,.,

815012

Gyöngy

2

4 8150/4

Gyöngv

2A

5 8150/8

Gyöngy

28

6 8143

Gyöngy

3

7 0767/36

Gyöngy

4

8 8142

Gyöngy

5

9 0767/1 1

Gyöngy

6

10 8141

Gyöngy

7

11 8140

Gyöngy

9

12 81 39

Gyöngy

11

13 8138/5

Gyöngy

13

14 81 38/2

Gyöngy

15/A

15 81 38/4

Gyöngy

15

16 81 38/ 1

Gyöngy

17

17 8137

Gyöngy

19

.)

Hajna l u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

1 21563/54

Hajnal

1

2 7992/54

Hajnal

2

3 21563/53

Hajnal

4 7992/55

Hajnal

3
4

5 21563/52

Ha jnal

5

6 2 1563//52/ A

Hajnal

5

7 2 1563/52/A/ l Hajnal

5

8 2 1563 52 A/2 Hajnal

5

9 7992/56

Haj nal

6

10 2 1563/51

Hajnal

7

11 7992/57

Hainal

8

12 2 1563/50

Ha jnal

9

13 7992/58

Hajnal

10

14 2 1563/37

Hajnal

11

15 2 1578/4

Hajnal

12

16 2 1563/56

Hajnal

13

17 2 1578/2

Hajnal

14

18 2 1563/55

Hajnal

15

Hajnalcsillag u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 0667/ 151

Hajnalcs illag

1

2 0667/ 159

Hainalcsillag

2

Hajnalcsillag

3

,.,

.)

06671150

245
4 0667/ 154

Hajnalcsillag

4

5 0667/25

Hajnalcsillag

5

6 0667/ 155

Hajnalcsillag

6

7 0667 197

Hajnalcsillag

7

8 0667 182

Hajnalcsillag

8

9 0667/ 178

Hajnalcsillag

9

10 0667/ 183

Hajnalcsillag

10

11 0667/ 177

Hajnalcsillag

11

12 0667/ 184

Hajnalcsillag

12

13 0667/ 176

Ha jnalcsillag

13

14 0667/228

Hajnalcsillag

14

15 0667/ 175

Hajnalcsillag

15

16 0667/ 168

Hajnalcsillag

16

17 0667/ 173

Hajnalcsillag

17

18 0667/ 167

Hajnalcsillag

18

19 0667/ 172

Hajnalcsillag

19

20 0667/166

Hajnalcsillag

20

21 0667/205

Hajnalcsillag

21

22 0667/ 165

Hajnalcsillag

22

23 0667/203

Hajnalcsi llag

23

24 0667/266

Hajnalcsillag

24

25 0667/ 186

Hajnalcsillag

25

26 0667/ 132

Hajnalcsillag

26

27 0667/ 185

Hajnalcsillag

27

28 0667/262

Hajnalcsillag

28

29 0667/ 161

Hajnalcsillag

30

30 0667/ 162

Hajnalcsillag

32

31 0667/135

Hajnalcsillag

34

32 0667/ 146

Hajnalcsillag

36

Huszár tér

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 8096/2

Huszár

2

2 8096/ 1

Huszár

2/A

3 8097

Huszár

3

4 8089

Huszár

5

5 8091 /4

Huszár

6

6 8087

Huszár

7

7 8086/3

Huszár

7/A

8 8085/ 1

Huszár

8

Hóvirág u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 0754/5

Hóvirág

1

2 0754/ 57

Hóvirág

l/ A

246
3
4
5
6
7
8

9
10
11

0750/ 123
0754/4
0750/68
0754/89
0750 12 1
0754 81
0750/ 115
0754/92
0750/ 130

Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Írisz u.

Sorsz. HRSZ

1 27700
2 27703
....
27702
4 27696
5 27697
6 27698
7 27699
8 27695
9 27694
10 27693
11 27692
12 27688
13 27689
14 27690
15 27691
16 27687
17 27686
18 27685
19 27684
20 27683
2 1 27682
22 27681
23 27680
24 27679
25 27674
26 27675
27 27676
28 27677
29 27678
30 27671
.)

31 27672
32 27673

UTCA

H ÁZSZ.

Írisz

2
4
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Írisz
Í risz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Íri sz
Íri sz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Íri sz
Írisz
Írisz
Írisz

Írisz
Írisz

36
37

247
33 27670

Írisz

38

34 27669

Írisz

39

35 27668

Írisz

40

36 27667

Írisz

41

37 27663

Írisz

42

38 27664

Írisz

43

39 27665

Írisz

44

40 27662

Írisz

45

41 27661

Írisz

46

42 27660

Írisz

47

43 27659

Írisz

48

44 27656

Írisz

49

45 27655

Írisz

50

46 27658

Írisz

51

47 27654

Írisz

52

48 27657

Írisz

53

49 27653

Írisz

54

50 0752/ 159

Írisz

55

5 1 0752/52

Írisz

56

52 0752/53

Írisz

57

53 0752/J 56

Írisz

58/A

54 0752/ 155

Írisz

58 B

55 0752/ 176

Írisz

59 A

56 0752/J 77

Írisz

59/B

57 0752/ 166

Írisz

59/C

58 07521167

Írisz

60

59 07521168

Írisz

60/B

60 0752/J 69

Írisz

60/C

61 07521139

Írisz

61

62 0752/ 140

Írisz

62

63 0752/ 14 1

Írisz

63

64 0752/ 142

Írisz

64

65 07521179

Írisz

65

66 0752 180

Írisz

65/A

67 07521143

Írisz

66

68 0752/ 144

Írisz

67

69 0752/ 120

Írisz

68

70 0752/ 153

Írisz

69

71 0752/ 183

Írisz

69/ B

72 0752/ 184
73 07521123

Írisz

70

Írisz

71

74 0752/ 149

Írisz

72

75 0752/ 150

Írisz

73

76 0752/ 15 1

Írisz

74

77 0752/ 152

Írisz

75

248
78 0752 132

Írisz

76

79 0752 160

Írisz

77

80 0752 161

Íri sz

78

8 1 075211 62

Írisz

79

82 075211 63

Írisz

80

83 075211 64

Írisz

81

J á tszó u.
UTCA

Házsz.

1 7765

Játszó

1-3

2 7765/A

Játszó

1-3

3 7765/A/ I

Játszó

1-3. FSZ/I

4 7765/A/2

Játszó

1-3. FSZ/2

5 7765/A/3

Játszó

1-3 . 1/3

6 7765/A '4

Játszó

1-3. 1/4

7 7763

Játszó

2-4

8 7763/A

Játszó

2-4

9 7763/A/I

Játszó

2-4. FSZ/ 1

10 7763 /A/2

Játszó

2-4. FSZ/2

11 7763/A/3

Játszó

2-4. 1/3

12 7763/A/4

Játszó

2-4 . 1/4

Sorsz. HRSZ

13 7766

Játszó

5-7

14 7766/A

Játszó

5-7

15 7766/A/ 1

Játszó

5-7. FSZ/ 1

16 7766/A/2

Játszó

5-7. FSZ/2

17 7766/A/3

Játszó

5-7. 1/3

18 7766/A/4

Játszó

5-7. 1/4

19 7762

Játszó

6-8

20 7762/ A

Játszó

6-8

2 1 7762/A/ 1

Játszó

6-8. FSZ/ I

22 7762/A/2

Játszó

6-8. FSZ/2

23 7762/A/3

Játszó

6-8. 1/3

24 7762/A/4

Játszó

6-8. 1/4

25 7767

Játszó

9- 11

26 7767/A

Játszó

9- 11

27 7767/A/ 1

Játszó

9-11. FSZ/ 1

28 7767/A/2

Játszó

9-1 1. FSZ/2

29 7767 A/3

Játszó

9- 11. 1/3

30 7767 A/4

Játszó

9- 11. 1/4

3 1 776 1

Játszó

10- 12

32 776 1/A

Játszó

10- 12

33 776 1/A/ I

Játszó

10- 12. FSZ/ 1

34 776 1/A/2

Játszó

10- 12. FSZ/2

35 7761/A/3

Játszó

10-12. 1/3

36 776 1/A/4

Játszó

10- 12. 1/4
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37 7768

Játszó

13-15.

38 7768/A

Játszó

13- 15.

39 7768/A/I

Játszó

13-15. FSZ/ 1

40 7768/A/2

Játszó

13- 15. FSZ/2

4 1 7768 A '3

Játszó

13- 15. 1/3

42 7768 A/4

Játszó

13- 15. 1/4

43 7760

Játszó

14- 16.

44 7760/A

Játszó

14- 16.

45 7760/ A/I

Játszó

14- 16. FSZ/I

46 7760/A/2

Játszó

14- 16. FSZ/2

47 7760 A/3

Játszó

14- 16. 1/3

48 7760/A/4

Játszó

14- 16. 1/4

49 7769

Játszó

17- 19.

50 7769/ A

Játszó

17- 19.

5 1 7769/ A/I

Játszó

17- 19. FSZ/I

52 7769/ A/2

Játszó

17-1 9. FSZ/2

53 7769/ A/3

Játszó

17- 19. 1/3

54 7769/ A/4

Játszó

17- 19. 1/4

55 7759

Játszó

18-20.

56 7759/ A

Játszó

18-20.

57 7759/ A/ l

Játszó

18-20. FSZ/ l

58 7759/A/2

Játszó

18-20. FSZ/2

59 7759/A 3

Játszó

18-20. 1/3

60 7759/A/4

Játszó

18-20. 1/4

61 7770

Játszó

2 1-23 .

62 7770/A

Játszó

2 1-23 .

63 7770/A/ l

Játszó

2 1-23. FSZ/ 1

64 7770/A/2

Játszó

2 1-23. FSZ/2

65 7770/A/3

Játszó

2 1-23. 1/3

66 7770/A/4

Játszó

2 1-23 . 1/4

67 7758

Játszó

22-24.

68 7758/A

Játszó

22-24.

69 7758/A/I

Játszó

22-24. FSZ/ 1

70 7758/A/2

Játszó

22-24. FSZ/2

7 1 7758/A/3

Játszó

22-24. 1/3

72 7758/A/4

Játszó

22-24. 1/4

Kön yök u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 775 1/ 1

Könyök

l/ A.

2 78 15/2

Könyök

l/ B.

78 15/2/ A

Könyök

1/8.

4 781 5/2/ A/ 1

K ön yök

1/8 .

5 781 5/2/A/2

Könyök

1/8.

6 78 15/2/ B

Könyök

1/8 .

..,

J
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7 7815/2/B/ I

Könyök

l /B.

8 7815/2 B 2

Könyök

1 B.

9 7799

Könyök

1-5

10 7799/A

Könyök

1-5

11 7799/A/l

Könyök

1. FSZ/ 1

12 7799 A/2

Könyök

1. FSZ/2

13 7799/A/3

Könyök

1. FSZ/3

14 7799/A/4

Könyök

1. FSZ/4

15 7799/A/5

K önyök

1. 1/5

16 7799/A/6

Kön yök

1. 1/6

17 7799/A/7

K önyök

1. 117

18 7799/A/8

Könyök

1. 1/8

19 7799/A/49

K önyök

1. 2/9

20 7799/A/50

K önyök

1. 2/ 10

21 7799/A/5 I

Könyök

1. 2/11

22 7799/A/52

Könyök

1. 2/12

23 7799/A/53

Könyök

1. 2/ 13

24 7799 A/25

Könyök

1. FSZ/G 1.

25 7799/A/26

Könyök

1. FSZ/Ü 1.

26 7799/A/27

Könyök

1. FSZ/G2.

27 7799/A/28

Könyök

1. FSZ/G3 .

28 7799 A/29

Könyök

1. FSZ/G4.

29 7799/A/30

Könyök

1. FSZ/G5.

30 7799/A/3 I

Könyök

1. FSZ/G6.

3 1 7799/A/32

Könyök

1. FSZ/G7.

32 7799/A/9

K önyök

3. FSZ/ I

33 7799/A/ IO

Könyök

3. FSZ/2

34 7799/A/ 1 I

Könyök

3. FSZ/3

35 7799/A/ 12

K önyök

3. FSZ/4

36 7799/A/ 13

Könyök

3. 1/5

37 7799/A/14

Könyök

3. 116

38 7799/A/ 15

Könyök

3. 117

39 7799/A/ 16

Könyök

3. 1/8

40 7799 A/54

Könyök

3. 2/9

41 7799/A/55

Könyök

3. 2/10

42 7799/A/56

Könyök

3. 2/1 1

43 7799/A/57

Könyök

3. 2/ 12

44 7799/A/58

Könyök

3. 2/ 13

45 7799/A/33

Könyök

3. FSZ/G 1.

46 7799/A/34

Könyök

3. FSZ/G2.

47 7799/A/35

Könyök

3. FSZ/G3 .

48 7799/A/36

Könyök

3. FSZ/G4.

49 7799/A/37

Könyök

3. FSZ/G5.

50 7799/A/38

Könyök

3. FSZ/G6.

51 7799/A/39

Könyök

3. FSZ/G7.
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52 7799/A/40

Könyök

3. FSZ/G8.

53 7799/A/ 17

Könyök

5. FSZ/l

54 7799/A/ l 8

Könyök

5. FSZ/2

55 7799/A/ 19

Könyök

5. FSZ/3

56 7799 A '20

K önyök

5. FSZ.'4

57 7799 A '21

Kön yök

5. 1 5

58 7799/A/22

Könyök

5. 1/ 6

59 7799/A/23

Könyök

5. 117

60 7799/ A/24

Kön yök

5. 1/8

61 7799 A/59

Könyök

5. 2 9

62 7799 A/60

Kön yök

5. 2 10

63 7799/ A/6 l

Könyök

5. 2 11

64 7799/ A/62

Könyök

5. 2/12

65 7799/ A/63

Könyök

5. 2/ 13

66 7799/ A/4 l

Könyök

5. FSZ/G 1.

67 7799/ A/42

Könyök

5. FSZ/G2.

68 7799 A/43

Könyök

5. FSZ/G3.

69 7799/ A/44

Könyök

5. FSZ/G4.

70 7799/ A/45

Könyök

5. FSZ/G5.

71 7799/ A/46

Könyök

5. FSZ/G6.

72 7799/A/47

Könyök

5. FSZ/G7.

73 7799/A/48

Könyök

5. FSZ/G8.

74 7776

Könyök

2-4

75 7776/ A

Könyök

2-4

76 7776/ A/l

Könyök

2-4. FSZ/ l

77 7776/ A/2

Könyök

2-4. FSZ/2

78 7776/ A/3

Könyök

2-4. 1/3

79 7776/ A/4

Könyök

2-4. 1/4

80 7775

Könyök

6-8

81 7775/ A

Könyök

6-8

82 7775/ A/ l

Könyök

6-8. FSZ/l

83 7775/A/2

Könyök

6-8. FSZ/2

84 7775/ A/3

Könyök

6-8. 1/3

85 7775/ A/4

Könyök

6-8. 1/4

86 7796

Könyök

7-9

87 7796/A

Könyök

7-9

88 7796/A/l

Könyök

7. FSZ/ l

89 7796/A/2

Könyök

7. 112

90 7796/A/3

Könyök

9. FSZ/ 1

91 7796/A/4

Könyök

9. 112

92 7774

Könyök

10-1 2

93 7774/A

Könyök

10- 12

94 7774/A/l

Könyök

10-12. FSZ/ l

95 7774/A/2

Könyök

10- 12. FSZ/2

96 7774/A/3

Kön yök

10-1 2. 1/3
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97 7774/A/4

Könyök

10-1 2. 1/4

98 7778

Könyök

1 1-1 3

99 7778/A

Könyök

11-1 3

100 7778 A/ I

Könyök

11 . FSZ/ I

101 7778 A/2

Könyök

1 1. lí2

102 7778 A/3

Könyök

13. FSZ/ 1

103 7778/A/4

Könyök

13. 1/2

104 7773

Könyök

14-16.

105 7773/A

Könyök

14-16.

106 7773 A/I

Könyök

14-16. FSZ/ 1

7773 1A/ 2

Könyök

14-16. FSZ,2

108 7773 A/3

Könyök

14-16. 1/3

109 7773/A/4

Könyök

14- 16 . 1/4

110 7772

Könyök

18-20.

111 7772/A

Könyök

18-20.

112 7772/A/ I

Könyök

18-20. FSZ/ 1

113 7772/A/2

Könyök

18-20. FSZ/2

114 7772/A/3

Könyök

18-20. 1/ 3

115 7772/A/4

Könyök

18-20. 1/4

116 777 1

Könyök

22-24.

11 7 777 1/A

Kön yök

22-24.

118 777 1/A/I

Könyök

22-24. FSZ/ I

119 7771 /A/2

Könyök

22-24. FSZ/2

120 7771 /A/3

Könyök

22-24. 1/3

12 1 7771 /A/4

Könyök

22-24. 1/4

107

Kőris

Sorsz. HRSZ

u.

UTCA

HÁZSZ.

1 748 1

Kőris

1

2 7394 '3

Kőris

l/A

3 7398

Kőris

2

4 7480

Kőri s

3

5 7427

Kőri s

4

6 7477

Kőris

5

7 7428

Kőri s

6

8 74 76

Kőris

7

9 7429

Kőri s

8

10 7473

Kőri s

9

11 7431

Kőri s

10

12 7472

Kőri s

11

13 7432

Kőri s

12

14 7469

Kőri s

13

15 7433

Kőris

14

16 7468

Kőri s

15

17 7434

Kőri s

16

253
18 7465

K ő ri s

17

19 7435

Kőris

18

20 8040/ 11

Kőris

19

21 7460

Kőris

20

22 7461

Kőri s

20/A

23 7738

Kőris

21-59

24 7738/A

Kőris

21-59

25 7738/A/ I

Kőris

21

26 7628

Kőris

22

27 7738 A 2

Kőri s

23

28 7629

Kőri s

24

29 7738/A/3

Kőris

25

30 7630

Kőri s

26

31 7738/A/4

Kőris

27

32 7631

Kőris

28

33 7738/A/5

Kőris

29

34 7632

Kőris

30

35 7738 A/6

Kőris

31

36 7738/A/7

Kőris

33

37 7738/A/8

Kőris

35

38 7738/N9

Kőris

37

39 7738/NIO

Kőris

39

40 7738/A/ l I

Kőris

41

41 7738/A/ 12

Kőris

43

42 7738/A/ 13

Kőri s

45

43 7738/A/14

Kőris

47

44 7738/A/ 15

Kőris

49

45 7738/A/ 16

Kőris

51

46 7738/NI 7

Kőris

53

47 7738/Nl8

Kőris

55

48 7738/N19

Kőris

57

49 7738/A/20

Kőri s

59

50 7866

Kőris

61-91

51 7866/A

Kőris

61-91

52 7866/A/I

Kőris

61

53 7866/A/2

Kőris

63

54 7866/N3

Kőris

65

55 7866/A/4

Kőri s

67

56 7866/A/5

Kőris

69

57 7866/A/6

Kőris

71

58 7866/A/7

Kőris

73

59 7866/A/8

Kőri s

75

60 7866/A/9

Kőris

77

61 7866/A/ 10

Kőris

79

62 7866/A/ l I

Kőris

81

254

63 7866 A 12

Kőris

83

64 7866 A 13

Kőri s

85

65 7866/A 14

Kőris

87

66 7866/A/ l 5

Kőris

89

67 7866/ A/ 16

Kőri s

91

68 7906

Kő ri s

93

69 7905

Kőri s

95

70 7904

K őris

97

7 1 7903

Kőri s

99

72 7902

Kőri s

10 1

73 7901

Kőris

103

74 7900

Kőri s

105

75 7620

Kőris

107

76 76 19

Kőris

109

77 76 18

Kő r is

111

78 76 17

Kőri s

11 3

Le11:vezö u.
UTCA

HSZ

1 806 1/1 /A

Legyező

1

2 806 1/ 1

Legyező

1

3 806 1/1 /A/ I

Legy ező

l. FSZ/ 1

4 806 1/ 1/A/2

Legy ező

l .FSZ/2

5 806 111 /A/3

L egyező

1. 1/ 3

6 806 1/ 1/A/4

Legy ező

1. 1/4

7 8061 / 1/8

L egyező

1

8 8061 / 1/8 /1

Legyező

1 G/ I

9 806 1/ 1/8 /2

Legyező

1 G/2

10 806 1/ 1/8 /3

Legyező

1 G/3

11 806 1/1 /8 /4

Legyező

1 G/4

12 806 1/4/A

Legyező

2

13 806 1/4

Legyező

2

14 806 1/4/A/ I

Legyező

2.FSZ/ I

15 806 1/4/A/2

L egyező

2.FSZ/2

16 806 1/4/A/3

Legyező

2. 1/3

17 806 1/4/ A/4

Legyező

2. 1/4

18 8062/39

Legyező

3

19 8062/37/A

Legyező

5

20 8062/37

Legyező

5

21 8062/37/A' I

Le2:Yező

5. FSZ/I

22 8062/371A/2

Legyező

5. FSZ/2

23 8062/371A/3

Legyező

5. FSZ/3

24 8062/37/A/4

Legy ező

5. FSZ/4

25 8062/37/ A/5

Legyező

5. FSZ/5

Sorsz. HR SZ
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26 8062/3 7/ A/6

Legyező

5. FSZ/6

27 8062/3 7/ A/7

Legyező

5. FSZ/7

28 8062/3 7I A/8

Legyező

5. FSZ/8

29 8062 37/A 9

Legyező

5. FSZ/9

30 8062 '37 A 10

Legyező

5. FSZ/ 10

31 8062 '37/A/J 1

Legyező

5. FSZ/J 1

32 8062/37/ A/12
..,..,
.).)
8062/37/A/ 13

Legyező

5. FSZ/ 12

Legyező

5. FSZ/13

34 8062/37/A/14

Legyező

5. FSZ/14

35 8062/37 A/15

Legyező

5. FSZ/15

36 8062 '37 A 16

Legyező

5. FSZ/16

37 8062/37/A/ 17

Legyező

5. FSZ/ 17

38 8062/37/A/ 18

Legyező

5. 1/18

39 8062/37/A/ 19

Legyező

5. 11 19

40 8062/3 7/ A/20

Legyező

5. 1120

41 8062/37/A/2 I

Legyező

5. 1/2 1

42 8062 '37/A/22

Legyező

5. 1122

43 8062/37/A/23

Legyező

5. 1123

44 8062/37 /A/24

Legyező

5. 1124

45 8062/37/A/25

Le.gyező

5. 1125

46 8062/37 /A/26

Legyező

5. 1/26

47 8062/3 7I A/2 7

Legyező

5. 1/27

48 8062/37/A/28

Legyező

5. 1/28

49 8062/37/A/29

Legyező

5. 1/29

50 8062/37/A/30

Legyező

5. 1/30

5 1 8062/37/A/3 I

Legyező

5. 1/3 1

52 8062/37/A/32

Legyező

5. 1/32

53 8062 37/A/33

Legyező

5. 1/33

54 8062/3 7/ A/34

Legyező

5. 1/34

55 8062/37/A '35

Legyező

5. 1/35

56 8062/37/A/36

Legyező

5. 2/36

57 8062/3 7/ A/3 7

Leg yező

5. 2/37

58 8062/37/A/38

Legyező

5. 2/38

59 8062/37/A 39

Leg yező

5. 2 '39

60 8062/37 A/40

Legyező

5. 2/40

61 8062/3 7/ A/41

Legyező

5. 2/4 1

62 8062/37/A/42

Legyező

5. 2/42

63 8062/37/A/43

Le.gyező

5. 2/43

64 8062/3 7/ A/44

Legyező

5. 2/44

65 8062/3 7/ A/45

Legyező

5. 2/45

66 8062/29/A

Legyező

6

67 8062/29

Le.gyező

6

68 8062/29/ A/ 1

Legyező

6/A FSZ/ 1

69 8062/29/ A/2

Legyező

6/A FSZ/2

70 8062/29/ A/3

Legyező

6/A 113
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71 8062 '29 A/4

Legyező

6 A 1/4

72 8062129 A 5

Legyező

6 A 215

73 8062129 A6

Legyező

6A26

74 8062/29 A 7

Legyező

6 8 FSZ/ I

75 8062 '29 A/8

Legyező

6/8 FSZ/2

76 8062/29/ A/9

Le_gyező

6/8 1/3

77 8062/29/ A/ 10

Legyező

6/ B 1/4

78 8062/29/ A/ 11

Legyező

6/8 1/5

79 8062/29/ A/ 12

Legyező

6/B 2/6

80 8062/29/ A/ 13

Legyező

6/8 217

81 8062/29 A/14

Legyező

6/C FSZ/ 1

82 8062 '29 A/ 15

Legyező

6 C FSZ/2

83 8062/29 A/ 16

Legyező

6/C 1/3

84 8062/29 A/ 17

Legyező

6

85 8062/29 A/ 18

Legyező

6/C 2 5

e 114
e 216

86 8062/29/ A/ 19

Le_gyező

6

87 8062/36/ A

Legyező

7

88 8062/36

Le!!vező

7

89 8062/36/A/ I

Legyező

7. FSZ/ I

90 8062/36/ A/2

Legyező

7. FSZ/2

91 8062/36/ A/3

Legyező

7. FSZ/3

92 8062/36/A/4

Le_gyező

7. FSZ/4

93 8062/36/ A/5

Legyező

7. FSZ/5

94 8062/36/A/6

Le_gyező

7. FSZ/6

95 8062/36/A 7

Le_gyező

7. FSZ/7

96 8062/36 A 8

Le!!vező

7. FSZ/8

97 8062 36/A 9

Le~ vezö

7. FSZ/9

98 8062 36/A/ IO

Legyező

7. FSZ/ 10

99 8062/36/ A/ 1 l

Legyező

7. FSZ/11

100 8062/36/A/ 12

Legyező

7. FSZ/ 12

101 80621361A/ 13

Legyező

7. FSZ/13

102 8062/36/A/14

Legyező

7. FSZ/ 14

103 8062/36/A/ 15

Legyező

7. FSZ/15

104 8062/36/A/ 16

Legyező

7. FSZ/ 16

105 8062/36/A/l 7

Legyező

7. FSZ/ 17

106 8062/36/A/18

Legyező

7. 1/ 18

107 8062/36/ A/ 19

Legyező

7. 1/ 19

108 8062/36 A/20

Legyező

7. 1'20

109 8062/36/ A/2 1

Legyező

7. 1/21

110 8062/36/ A/22

Le_gy ező

7. 1/22

111 8062/36/ A/23

Legyező

7. 1/23

11 2 8062/36/ A/24

Legyező

7. 1/24

11 3 8062/36/ A/25

Le_gyező

7. 1/25

114 S062/j6/A/26

Legyező

7. J/26

11 5 80621361A/27

Legyező

7. 1/27
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116 8062 36 Al28

Legyező

7. 1/28

117 8062 36 'A'29

LeJ?.vező

7. 1/29

118 8062 36 A '30

Legyező

7. 1/30

119 8062 36 A '3 I

Legyező

7. l '31

120 8062/36/A/32

Legyező

7. 1/32

12 1 8062/36/A/33

Legyező

7. 1/33

122 8062/36/A/34

Legyező

7. 1/34

123 8062/36/A/3 5

Legyező

7. 1/35

124 8062/36/A/36

L e!lvező

7. 2/36

125 8062/36/A/37

L egyező

7. 2/37

126 8062/36/A/38

Legyező

7. 2/38

127 8062/36/A/39

Legyező

7. 2/39

128 8062/36 A/40

Le!lvező

7. 2/40

129 8062 '361A/41

L e!1:vező

7. 2 '41

130 8062 '36 A/42

L egyező

7. 2 '42

13 1 8062 '36/ A/43

L egyező

7. 2/43

_,_
I"?

8062/36/ A/44

Legyező

7. 2/44

133 8062/36/ A/45

Legyező

7. 2/45

134 8062/28/A

L egyező

8

135 8062/28

L egyező

8

136 8062/28/A/ 1

L egyező

8/A FSZ/ I

137 8062/28/A/2

Legyező

8/A FSZ/2

138 8062/28/A/3

Legyező

8/A 1/3

139 8062/28/A/4

Legyező

8/A 1/4

140 8062/28/A 5

Legyező

8 A 215

141 8062/28 A/6

Legyező

8/A 2/6

142 8062/28/A 7

Legyező

8 8 FSZ/I

143 8062/28/A/8

Legyező

8/8 FSZ/2

144 8062/28/ A/9

Legyező

8/8 1/3

145 8062/28/ A/ 10

Legyező

8/8 1/4

146 8062/28/ A/ 1 1

Legyező

8/8 1/5

147 8062/28/ A/ 12

Legyező

8/8 2/6

148 8062/28/ A/ 13

Legyező

8/8 2/7

149 8062/28/ A/ 14

Legyező

8/C FSZ/ 1

150 8062/28/ A/ 15

Legyező

8/C FSZ/2

15 1 8062/28/ A/ 16

Legyező

8/C 1/3

152 8062/28/ A/ 17

Legyező

8/C 1/4

153 8062 '28/A!18

Legyező

8

154 8062/28 A/ 19

Legyező

e 215
8 e 216

155 8062/4 1

Legyező

9

156 8062/26/A

L e.gyező

10

157 8062/26

L egyező

10

158 8062/26/ A/ 1

L egyező

10/ A FSZ/ 1

159 &062/26/A/2

Legyező

10/ A FSZ/2

160 8062/26/A/3

Legyező

10/A 1/3
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16 1 8062/26 'A 4

Legyező

10 A 114

162 8062 '26 A 5

Legyező

10 A 215

163 8062/26 A 6

Legyező

10 A 216

164 8062126/A 7

Leg) ező

10 B FSZ 1

165 8062/26/A 8

Legyező

10 B FSZ/2

166 8062/26/ A/9

Legyező

10 B 1/3

167 8062/26/ A/ 10

Legyező

10/B 1/4

168 8062/26/ A/ 11

Legyező

1O/B 1/5

169 8062/26/ A/ 12

Legyező

10/B 2/6

170 8062/26/ A/ 13

Legyező

10/B 217

171 8062/26/ A/ 14

Legyező

10 C FSZ/ 1

172 8062/26 1A/ 15
173 8062/26/ A/ 16

Le.gyező

10/C FSZ'2

Legyező

10 e 113

174 8062/26/ A 17

Le.gyező

10 e 114

175 8062/26/N 18

Legyező

10 e 215

176 8062/26/A/ 19

Legyező

10 e 216

177 8062/25/A

Legyező

12

178 8062/25

Legyező

12

179 8062/25/ A/ 1

Legyező

12/A FSZ/I

180 8062/25/ A/2

Le.gyező

12/A FSZ/2

18 1 8062/25/ A/3

Legyező

12/A 1/3

182 8062/25/ A/4

L egyező

12/A 1/4

183 8062/25/ A/5

Legyező

12/A 2/5

184 8062/25/ A/6

Legyező

12 A 2/6

185 8062/25/ A/7

Legyező

1218 FSZ/ I

186 8062/25/ A/8

Legyező

12 B FSZ/2

187 8062/25/A/9

Legyező

1218 113

188 8062/25/ A/ 10

Legyező

12/B 1/4

189 8062/25/A/ 11

Legyező

12/B 1/5

190 8062/25/A/ 12

Legyező

12/B 2/6

19 1 8062/25/A/ 13

L egyező

12/B 217

192 8062/25/ A/ 14

L egyező

12/C FSZ/ I

193 8062/25/A/ 15

L egyező

12/C FSZ/2

194 8062/25/A/ 16

Legyező

12/C 1/3

195 8062/25/A/ 17

L egyező

12/C 1/4

196 8062/25/A/ 18

Legyező

12/C 2/5

197 8062/25/ A/ 19

Legyező

12

198 8062/40

L egyező

13

199 8062/40/A

L egyező

13

200 80621401A/7

L egyező

13/A

20 1 8062/40/ A/4

L egyező

13/B

202 8062/40/ A/6

Legyező

13/C

203 8062/40/ A/3

Legyező

13/D

204 S062/40/A/ 1 Le!!vezö

13/E

205 8062/40/ A/5

13/ F

Legyező

e 216
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206 8062/40/A/2

Legyező

13/G

207 7997/ 10/A

Legyező

14-24

208 7997/ 10

Legyező

14-24

209 8062/43 /A/

Legyező

15-17

210 8062/43

Legyező

15-17

211 7997/10/A/6

Legyező

14

212 8062/43/ A/2

Legyező

15. FSZ/2

213 8062/43/ A/4

Legyező

15. TT/4

214 79971101A/5

Legyező

16

215 8062/43/ A/ 1

Legyező

17. FSZ/ 1

216 8062/43/ A/3

Le!!.vező

17. TT/3

217 79971101A/4

Le!!.vező

18

218 8062/9

Legyező

19

219 8062/9/A

Leo:vező

19

220 8062/9/ A/ I

Legyező

19/A FSZ/ 1

221 8062/9/A/2

Legyező

19/A FSZ/2
19/A 113

222 8062/9/ A/3

Legyező

223 8062/9/A/4

Legyező

19/A 1/4

224 8062/9/ A/5

Leg yező

19/B FSZ/ 1

225 8062/9/A/6

Legyező

19/ B FSZ/2

226 8062/9/A/7

Legyező

19/B 113

227 8062/9/A/8

Legyező

19/ B 1/4

228 7997/ 10/A/3

Legyező

20

229 8062/7

Legyező

21

230 806217/A

Legyező

21

231 806217/A/ l

Legyező

2 1/ 1

232 8062/7/A/2

Legyező

21 /2

233 806217/A/3

Legyező

21 /3

234 806217/A/4

Legyező

21 /4

235 806217/A/5

Legyező

21 /5

236 806217/A/6

Le2.Yező

21 /6

237 7997/ 101A/2

Legyező

22

238 7997/ 10/A/l

Legyező

24

239 7780/A

Legyező

25-27/ A

240 7780

Le.gyező

25-27/A

241 7780/A/I

Legyező

25

242 7780/A/2

Legyező

25/A

243 7780/A/5

Legyező

25 G

244 7780/A/6

Legyező

25/ A G

245 7997/9

Legyező

26

246 7997/9/ A

Legyező

26

247 7997/9/A/ l

Leg yező

2611

248 7997/9/A/2

Legyező

26/2

249 7997/9/A/3

Le o:vező

26/3

250 7997/9/A/4

Legyező

26/4

260

251 7780 A/3

Le!!vező

27

252 7780 A ·4

Legyező

27/A

253 7780 A7

Legyező

27 G

254 7780 A/8

Legyező

27 A G

255 7997 8

Legyező

28-38

256 7997/8/A

Legyező

28-38

257 7782/A

Leo vező

29-31 /A

258 7782

Legyező

29-31 /A

259 7997/8/A/6

Legyező

28

260 7782/A/ I

Le!!vező

29

261 7782/A/2

Legyező

29/A

262 7782/A/5

Legyező

29 G

263 7782/A/6

Le,gyező

29 A G

264 7997/8/A/5

Le!!vező

30

265 7782/A/3

Legyező

31

266 7782/A/4

Legyező

31 /A

267 7782/A/7

Legyező

31G

268 7782/A/8

Legyező

3 1/A G

269 7997/8/A/4

Legyező

32

270 7784

Legyező

33-35/A

27 1 7784/A

Legyező

33-35/A

272 7784/A/ I

Legyező

33

273 7784/A/2

Le!!vező

33/A

274 7997/8/A/3

Legyező

34

275 7784/A/3

Legyező

35

276 7784/A/4

Legyező

35/A

277 7784/A/5

L egyező

33 G

278 7784/A/6

Legyező

33/A G

279 7784/A/7

Le gyező

35 G

280 7784/A/8

Leg yező

35/A G

281 7982/2

Legyező

35/B

282 7997/8/A/2

Legyező

36

283 7983

Legyező

37

284 7997/8/A/ I

Legyező

38

285 7984

Legyező

39

286 7997/7

Legyező

40-50

287 799717/A

Legyező

40-50

288 799717/A/6

Le.gyező

40

289 7985

Legyező

41

290 799717/A/5

Legyező

42

291 7986

Legyező

43

292 799717/A/4

Legyező

44

293 7987

Le.gyező

45

Legyező

46

Legyező

47

294

7997/7/A/~

295 7988
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296 7997 7 A '2

Legyező

48

297 7989

Legyező

49-49 B

298 7989 A

Legyező

49-49 B

1

Legyező

49

300 7989/A/2

L egyező

49 B

30 1 799717/A/I

L egyező

50

302 7686

L egyező

51

303 7997/6

L egyező

52-62

304 7997/6/A

L egyező

52-62

305 7997/6/A/6

L egyező

52

306 7685

L egyező

53

307 7997/6/A/5

Legyező

54

308 7684

L egyező

55

309 7997/6 A/4

L egyező

56

310 7683

Legyező

57

31 1 7997/6/A/3

L egyező

58

312 7682

L egyező

59

313 7997/6/A/2

L egyező

60

3 14 7662

L egyező

61

3 15 7997/6/A/ I

L egyező

62

3 16 766 1

L egyező

63

3 17 7997/5/A

Legyező

64-74

3 18 7997/5

Legyező

64-74

3 19 7997/5/B

Legyező

64-74

320 7997/5/B/7

Legyező

64-74

32 1 7997 5/A/6

Legyező

64

322 7997/5/ B/6

Legyező

64 G

323 7660

Legyező

65

324 7997/5/A/5

Legyező

66

325 7997/5/B/5

L egyező

66G

326 7997/5/A/4

Legyező

68

299 7989/A

327 7997/5/B/4

LeQvező

68 G

328 7997/5/A/3

LeQvező

70

329 7997/5/B/3

LeQvező

70 G

330 7997/5/A/2

Legyező

72

33 1 7997/5/B/2

LeQvező

72 G

332 7997/5/A/ 1

Legyező

74

333 7997/5/B/I

Legyező

74 G

334 7997 4 A

LeQvező

76

335 7997/4

L egyező

76

336 7997/4/A/ 1

L egyező

76/1

337 7997/4/A/2

Legyező

76/2

338 7997/4/A/3

L egyező

76/3

jj9 7997/4/A/4

Legyező

76/4

340 7997/ 1/A

Legyező

78
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34 1 7997 1

Legy ező

78

342 7997 l/ B

Legy ező

78

343 7997 l/A/ l

L egy ező

78 1

344 7997 l/A 2

Legyező

78 2

345 7997/ 1/A/3

Legyező

78 3

346 7997/ 1/A/4

L egy ező

78/4

347 7997/ 1/A/5

Legy ező

78/5

348 7997/ 1/A/6

Legy ező

78/6

349 7997/ 1/A/7

Legy ező

78/7

350 7997/ 1/A/8

Legyező

78/8

35 1 7997/ 1/B/ I

Legyező

78 1 G

352 7997/ 1/B/2

Le !!vező

7812 G

353 7997 1/C

Legyező

78 G

354 7997/ 1/C/ 1

Legy ező

78 3 G

355 7997/ 1/C/2

Legyező

78/4 G

356 7997/ 1/D

Legyező

78 G

357 7997/ 1/D/ l

Legyező

78/5 G

358 7997/ 1/D/2

Legy ező

7816 G

359 7997/ 1/F

Legy ező

78 G

360 7997/ 1/F/I

Legyező

78/7 G

36 1 7997/ 1/F/2

L egyező

78/8 G

362 7996

Legy ező

80

363 799511 1

Legy ező

82

364 7995/ 10

Legy ező

84

365 7995/9

L egy ező

86

366 7995/8

L egy ező

88

367 799517

L egyező

90

368 7995/6

L egy ező

92

369 7995/5

Legye ző

94

370 7995/4

Legyező

96

37 1 7995/2

Le g yező

100

372 7995/ 1

Legye ző

102

373 7994

Leg yező

104

374 7993/ 12

Legyező

106

375 7993/ 11

Legye ző

108

376 7993/ 10

Legyező

110

377 7993/9

Legyező

112

378 7993/8

Legyező

114

379 7993/7

Legyező

11 6

380 7993/6

Le.gyező

11 8

38 1 7993/5

Legyező

120

382 7993/4

Legyező

122

383 7993/3

Legyező

124

j84 7993/2

Legyező

126

385 7993/ 1

L egy ező

128
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Liget u.

S orsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 7794

Liget

2-4/A

2 7794/A

Li.get

2-4/A

"' 7794/A/ I
4 7794/A/2

Liget

2

Liget

2/A

5 7794/A/3

Liget

4

6 7794/A/4

Liget

4/A
6-8/A

.)

7 7792

Liget

8 7792/A

Liget

6-8/A

9 7792/A 1

Liget

6

10 7792 A/2

Liget

6/A

11 7792/A/3

Liget

8

12 7792 A'4

Liget

8/A

13 7790

Liget

10-12/A

14 7790/A

Liget

10-12/A

15 7790/A/ I

Liget

10

16 7790/A/2

Liget

10/A

17 7790/A/3

Liget

12

18 7790/A/4

Liget

12/A

19 7978

Liget

14

20 7977

Liget

16

21 7976

Liget

18

22 7975

Liget

20

23 7974

Liget

22

24 7973

Liget

24

25 7972

Liget

26

Muskátli u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 8123

Muskátli

1

2 8157

Muskátli

2

3 8125/3

Muskátli

3

4 8156

Muskátli

4

5 8125/2

Muskátli

5

6 8155

Muskátli

6

7 8146

Muskátli

7

8 8154

Muskátli

8

9 8147

Muskátli

9

10 8153

Muskátli

10

11 8148

Muskátli

11

12 8152

Muskátli

12

13 0769/32

Muskátli

12/A
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14 0769 62

Muskátli

12 B

15 0769 61

Muskátli

12

16 0769 60

Muskátli

12 D

17 8149

Muskátli

13

18 8177/6

Muskátli

14

19 8177/4

Muskátli

14/A

20 8177/5

Muskátli

14/B

21 8150/2

Muskátli

15

22 0769/44

Muskátli

16

23 8150/4

Muskátli

17

24 0769/59

Muskátli

18

25 8150/ 10

Muskátli

19

26 0769/46

Muskátli

20

27 815016

Muskátli

21

28 0769/47

Muskátli

22

29 0767 '36

Muskátli

23

30 817717

Muskátli

24

31 0767/35

Muskátli

25

32 8 177/8

Muskátli

26

33 0767/34

Muskátli

27

34 8 177/9

Muskátli

28

35 0767/33

Muskátli

29

36 8177/1 0

Muskátli

30

37 0767/32

Muskátli

31

38 0767/3 1

Muskátli

33

39 0767 '30

Muskátli

35

40 0767 2 9

Muskátli

37

41 0767/28

Muskátli

39

42 0767/27

Muskátli

41

43 0767/26

Muskátli

43

44 0767/25

Muskátli

45

45 0767/24

Muskátli

47

46 0767/23

Muskátli

49

47 0767/22

Muskátli

51

48 0767/21

Muskátli

53

49 0767/20

Muskátli

55

50 0767/ 19

Muskátli

57

5 1 0767 18

Muskátli

59

52 0767/ 17

Muskátli

61

53 0767/ 16

Muskátli

63

54 0767/ 15

Muskátli

65

55 0767/ 14

Muskátli

67

56 0767/1 3

Muskátli

69

57 0767/12

Muskátli

71

e
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Muskátli köz
Sorsz. ll RSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 8 125 1

Muskát li

1

2 8126

Muskátli

2

3 8127

Muskátli

3A

4 8128

Muskátli

4

5 8129

Muskátli

5/A

6 8130

Muskátli

5/ B

7 8131

Muskátli

6

8 8132/ 1

Muskátli

7

9 8132/2

Muskátli

9

Muskátli

10

10 8133

Naplemente u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 0667/1 58

Naplemente

1

2 21563/2

Naplemente

2

3 0667/ 157

Naplemente

3

4 2 1563/3

Naplemente

4

5 0667/156

Naplemente

5

6 2 1563/4

Naplemente

6

7 0667/ 120

Naplemente

7

8 2 1563/5

Naplemente

8

9 0667/119

Naplemente

9

10 2 1563 6

Naplemente

10

11 0667 80

Naplemente

11

12 2 1563/7

Naplemente

12

13 0667/79

Naplemente

13

14 2 1563/20

Naplemente

14

15 0667/78

Naplemente

15

16 2 1563/2 1

Naplemente

16

17 0667/86

Naplemente

17

18 2 1563/22

Naplemente

18

19 0667/76

Naplemente

19

20 21563/23

Naplemente

20

2 1 0667/75

Naplemente

21

22 2 1563/55

Naolemente

22

23 0667 74

Naplemente

23

24 2 1563/56

Naplemente

24

25 0667/73

Naplemente

25

26 0667/207

Naplemente

27

Nyíl u.
1

I

So'5z. HRSZ

luTCA

1 HÁZSZ.
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1 7605
2 7895
..,
.)
7606
4 7896
5 7621
6 7897
7 7622
8 7898
9 7623
10 7899
11 7625
12 7955
13 7626
14 7956
15 7627
16 7957
17 7644
18 7958
19 7645
20 7959
21 7646
22 7960
23 7695
24 796 1
25 7694
26 7962
27 7693
28 7963
29 7692
30 7964
3 1 7691
32 7965
33 7690
34 7966
35 7689
36 7967
37 7688
38 7968
39 7687
40 7970
4 1 7686
42 797 1
43 7990

44 799 1

Nyíl

1

Ny íl

Nyíl

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nyíl

11

Nyíl
Nyíl

12
13

Nyíl

14

Nyíl

Nyíl

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44

Nyíl

46

Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl

Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Ny íl
Nyíl
Ny íl
Nyíl
Ny íl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Ny íl
Ny íl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Ny íl
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Orgona u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 275 12 1

Orgona

1

2 817725

Orgona

2

3 275 11 /1

Orgona

3

4 8177/48

Orgona

4

5 8177/49

Orgona

4/A

6 275 11 /2

Orgona

5

7 8177/23

Orgona

6

8 275 11 /3

Orgona

7

9 8177/22

Orgona

8

10 275 11 /4

Orgona

9

11 8177'21

Orgona

10

12 8177 '20

Orgona

10/A

13 8177 52

Orgona

10/B

14 8177/5 1

Orgona

10/C

15 8177118

Orgona

10/D

16 2751 1/5

Orgona

11

17 8177/17

Orgona

12

18 275 11 /6

Or.gona

13

19 8177/ 16

Orgona

14

20 8177/55

Orgona

14/A

21 275 1117

Orgona

15

22 8177/ 14

Orgona

16

23 275 11 8

Orgona

17

24 8177/ 13

Orgona

18

25 8180/2

Orgona

19

26 8177112

Or.gona

20

27 8180/4

Orgona

21

28 8177/ 11

Orgona

22

29 0769/54

Orgona

22/A

30 0769/56

Orgona

22/B

3 1 0769157

Orgona

22/C

32 8180/3

Orgona

23

33 8177/39

Orgona

24

34 8177/40

Orgona

24/A

35 8177/41

Or.gona

24/B

36 8180/5

Orgona

25

37 8175

Orgona

26

38 8176

Orgona

26/A

39 817711

Orgona

26/B

40 8177/2

Orgona

26/C

41 0769/37

Orgona

26/D

42 8096/2

Or.gona

27
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

8174
8097
8162
8099
8161
8160
8159
815 8
8157
81 22
8123
8121
8120
8 11 9
8 11 8
8 11 7
8 11 6
8 11 5/ 1
811 5/2
811 5/3
8 11 5/4
8 11 4

Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
O rgona
O rgona
Orgona

28
29
30
31
32
34
36
38
38/A
40
40 A
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

Or2ona köz
S orsz. HRSZ

1 81 63
2 8173
....
8164
4 8172
5 8165
6 81 71
7 81 66
8 81 70
9 8167
10 8169
11 0769/48
12 0769/50
13 0769/62
14 0769/51
15 0769/52
.)

UTCA

HÁZSZ.

Orgona

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
O rgona
O rgona
Orgona
Or<
gona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Pálma u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

ll ÁZSZ.

1 28528

Pálma

1

2 28538/2

Pálma

2
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3 28529

Pálma

3

4 28538 1

Pálma

4

5 28530

Pálma

5

6 28531

Pálma

7

7 28532

Pálma

9

8 28536

Pálma

11

Pillangó u.

Sorsz. llRSZ
1 7643

UTCA

HÁZSZ.

Pillangó

1

2 7642

Pillangó

3

3 764 1

Pillangó

5

4 7640

Pillangó

7

5 7639

Pillangó

9

6 7638

Pillangó

11

Rét u.

UTCA

HÁZSZ.

1 2850 1/22

Rét

1

2 0754/57

Rét

2

3 2850 1/20

Rét

3

4 0754/89

Rét

4

5 2850 1/ 19

Rét

5

6 0754/92

Rét

6

7 28501 16

Rét

7

Sorsz. HRSZ

8 285011 15

Rét

9

9 0754/40

Rét

11

10 0754/74

Rét

13

11 0754/75

Rét

15

12 0754/76

Rét

17

13 0754/77

Rét

19

14 0754/78

Rét

21

15 0754/79

Rét

23

16 0754/73

Rét

25

17 0754/48

Rét

27

18 0754/87

Rét

29

19 0754/45

Rét

31

20 0754/5 1

Rét

33

2 1 0754/65

Rét

35

22 0754/66

Rét

37

23 0754/53

Rét

39

24 0754/59

Rét

41

25 0754/69

Rét

43

26 0754/70

Rét

45

27 0754171

Rét

47
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l

28 2850 1125

Sás u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

1 0752/82

Sás

1

2 0752/ 134
..,
..)
0752/83

Sás

2
..,

4 0752/84

Sás

5

5 0752/85

Sás

7

6 0752/86

Sás

9

7 0752/87

Sás

11

Sás

..)

8 0752/88

Sás

13

9 0752/89

Sás

15

10 0752 90

Sás

17

11 0752 91

Sás

19

12 0752/92

Sás

21

13 0752/93

Sás

23

14 0752/94

Sás

25

15 0752/95

Sás

27

16 0752/96

Sás

29

17 0752/97

Sás

31

18 0752/98

Sás

..,..,
..)..)

19 0752/99

Sás

35

20 0752/ 100

Sás

37

Szélsőbokori

Sorsz. HRSZ

út

UTCA

HÁZSZ.

1 0667/7 1

Szélsöbokori

1

2 0667/222

Szélsöbokori

l/A

3 0667/230

Szélsöbokori

1/8

4 3 1653/15

Szélsöbokori

2/A

5 3 1653/ 12

Szé lsöbokori

2/ B

6 3 1653/9

Szélsöbokori

2/C

7 3 1653/6

Szélsöbokori

2/ D

8 7594/2

Szélsöbokori

2

9 0667/72

Szélsöbokori

3

10 7594/5

Szélsöbokori

4/ A

11 76 11

Szélsöbokori

4

12 0667/70

Szélsöbokori

5

13 76 12

Szélsöbokori

6

14 0667/69

Szélsöbokori

7

15 76 13

Szélsöbokori

8

16 0667/204

Szélsöbokori

9

17 0667/205

Szé lsöbokori

9/A
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

76 14
0667 195
76 15
066711 94
066711 93
7616
0667/66
7633
0667/179
7634
0667/180
7635
0667 196
7636
0667/25
7637
0667/60
7638
0667/61
7648
0667/233
0667/19 1
7649
21564
7650
21565
7651
2 1563116
7652
2 1569
7653
2 1570
2 1571
7654
21563/42
7655
21573
7656
21574
7657
2 1563/47
7658
2 1563/48

10
Szélsöbokori 11
Szélsöbokori 12
Szélsöbokori 13
Szélsöbokori 13 A
Szélsöbokori 14
Szélsöbokori 15
Szélsöbokori 16
Szélsöbokori 17
Szélsöbokori 18
Szélsöbokori 19
Szélsöbokori 20
Szélsöbokori 21
Szélsöbokori 22
Szélsöbokori 23
Szélsöbokori 24
Szé lsöbokori 25
Szélsöbokori 26
Szé lsöbokori 27
Szélsöbokori 28
Szélsöbokori 29
Szélsöbokori 29/A
Szélsöbokori 30
Szélsöbokori 31
Szélsöbokori 32
Szélsöbokori 33
Szélsöbokori 34
Szélsöbokori 35
Szélsöbokori 36
Szélsöbokori 37
Szélsöbokori 38
Szélsöbokori 39/A
Szélsöbokori 39/B
Szélsöbokori 40
Szélsöbokori 41
Szélsöbokori 42
Szélsöbokori 43
Szélsöbokori 44
Szélsöbokori 45
Szélsöbokori 46
Szélsöbokori 47
Szélsöbokori 48
Szélsöbokori 49
Szélsöbokori

61 21565/54

Szélsöbokori

49/A

62 7659

Szélsöbokori

50
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63 7992 54

Szé lsöbokori

51 / A

64 7992/ 16

Szélsöbokori

51

65 0752 6

Szélsöbokori

52

66 799311

Szélsöbokori

52/A

67 7992/ 15

Szélsöbokori

53

68 075211 58

Szélsöbokori

54

69 7992/8

Szélsöbokori

55

70 0752/48

Szélsöbokori

56

71 7992/ 17

Szélsöbokori

57

72 0752/47

Szélsöbokori

58

73 7992/ 19

Szélsöbokori

59

74 0752/46

Szélsöbokori

60

75 2 1578/34

Szélsöbokori

61

76 0752/45

Szélsöbokori

62

77 21 578'37

Szélsöbokori

63

78 7992/6

Szélsöbokori

63/ A

79 0752/44

Szélsöbokori

64

80 2 1578/38

Szélsöbokori

65

81 0752/43

Szélsöbokori

66

82 7992/38

Szélsöbokori

67

83 0752/42

Szélsöbokori

68

84 7992/39

Szélsöbokori

69

85 0752/4 1

Szélsöbokori

70

86 7992/59

Szélsöbokori

71

87 7992166

Szélsöbokori

71 /A

88 0752140

Szélsöbokori

72

89 7992 40

Szélsöbokori

73

90 0752/39

Szélsöbokori

74

91 7992/41

Szélsöbokori

75

92 0752/38

Szélsöbokori

76

93 0669/ 150

Szélsöbokori

77

94 0752/37

Szélsöbokori

78

95 0669/ 11

Szélsöbokori

79

96 0752/36

Szélsöbokori

80

97 0669/ 145

Szélsöbokori

81

98 0 752/35

Szélsöbokori

82

99 0669/ 148

Szélsöbokori

83

100 0752/34

Szélsöbokori

84

10 1 0669 48

Szélsöbokori

85

102 0752/33

Szélsöbokori

86

103 0669/49

Szélsöbokori

87

104 0752/32

Szélsöbokori

88

105 0669150

Szélsöbokori

89

106 0752n 1

Szélsöbokori

90

10 7 0669/57

Szélsöbokori

91
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108 0752/30

Szé lsöbokori

92

109 0669160

Szé lsöboko ri

93

110 0752/29

Szé lsöbokori

94

111 0669 17 1

Szé lsöbokori

95/A

112 0669 172

Szélsöbokori

95 B

113 0752 28

Szélsöbokori

96

11 4 0669/ 17

Szélsöbokori

97

11 5 0752/27

Szélsöbokori

98

11 6 0752/26

Szé lsöbokori

98/A

11 7 0752 25

Szélsöbokori

98/B

11 8 0752 24

Szélsöbokori

98

11 9 0752 '23

Szélsöbokori

98 D

e

120 0752/1 47

Szé lsöbokori

98/ E

12 1 0752/ 146

Szé lsöbokori

98/ F

122 0752/20

Szé lsöbokori

98/G

123 0669/ 66

Szé lsöbokori

99

124 0752119

Szélsöbokori

100

125 0669/67

Szélsöbokori

101

126 075211 8

Szé lsöbokori

102

127 0669/6 1

Szé lsöbokori

103

128 0669/62

Szélsöbokori

103/A

129 0752 17

Szélsöbokori

104

130 0669163

Szélsöbokori

105

13 1 0752/1 6

Szélsöbokori

106

132 0669/2 1

Szélsöbokori

107

133 0752/ 15

Szélsöbokori

108

134 0669/22

Szé lsöbokori

109

135 0752/3

Szé lsöbokori

11 0

136 0669/23

Szé lsöbokori

111

137 0752/1 82

Szé lsöbokori

11 2

138 0669/68

Szélsöbokori

113

139 0669169

Szélsöbokori

115

140 0669/84

Szélsöbokori

117

14 1 0669/ 158

Szélsöbokori

119

142 066911 59

Szé lsöbokori

119 A

143 0669/26

Szé lsöbokori

121

144 0669/27

Szélsöbokori

123

145 0669/28

Szé lsöbokori

123/A

146 0669129

Szélsöbokori

125

147 0669/ 134

Szé lsöbokori

127

148 0669/ 133

Szé lsöbokori

127 A

149 0669/ 13 1

Szélsöbokori

127/ B

150 0669/ 154

Szélsöbokori

129

151 0669/56

Szélsöbokori

129/A

152 0669/ 32

Szélsöbokori

13 1
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153 0669/33

S zél s őbokori

133

154 0669/64

Szél sőbokori

135

155 0669 65

Szél sőbokori

13 7

156 0669/ 156

Szélsőbokori

139

Szirom u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 27704

Szirom

1

2 8062/45

Szirom

2

3 27652

Szirom

3

4 27705/ 1

Szirom

3/A

5 0752/ 164

Szirom

3/B

6 0752/82

Szirom

3C

7 075211 34

Szirom

3D

8 0752/ 135

Szirom

3/E

9 0752/ 136

Szirom

3/F

10 8063

Szirom

4

11 0752/8

Szirom

5

12 0752/70

Szirom

5/A

13 0752/7 1

Szirom

5/B

14 0752/72

Szirom

5/C

15 8064

Szirom

6

16 0752/9

Szirom

7

17 6876/9

Szirom

8

18 0752/1 0

Szirom

9

19 0752/1 1

Szirom

11

20 0752/74

Szirom

11/A

2 1 075211 2

Szirom

13

22 0752/1 3

Szirom

15

23 0752/1 28

Szirom

15/A

24 0752/1 29

Szirom

15/B

25 0752/ 14

Szirom

17

26 0752/1 74

Szirom

19

27 0752/77

Szirom

21

28 0752/78

Szirom

23

29 07521185

Szirom

25

Szittya u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 6877/7

Szittya

1

2 8062/45
..,
..)
6877/5

Szittya

l/A

Szittya

2

4 8067

Szittya

3

5 6877/2

Szittya

4

6 8066

Szittya

5
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7 6876 9

6

8 8062 1

7

9 8065

9

10 8064

11
Soltész István u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

1 0667/207

Soltész István

1

2 7992/46

Soltész István 2

3 0667/209

Soltész István .)...

4 0667/209/A

Soltész István 3

5 0667/209/A 1 Soltész István 3/A
6 0667/209/A2 Soltész István 3 B
7 0669 70

Soltész István 4

8 0667/212

Soltész István 5

9 0669171

Soltész István 6

10 0667/215

Soltész István

11 0669/ 124

Soltész István 8

12 0667/216

Soltész István 9

13 0669/ 123

Soltész István

10

14 0667/268

Soltész István

11

15 0670/2

Soltész István

12

16 0672/30

Soltész István

13

17 0670/6

Soltész István

14

18 0672/27

Soltész István

15

19 067017

Soltész István

16

20 0672/5

Soltész István

17

7

21 0670/8

Soltész István

18

22 0674113

Soltész István

19

23 0670/9

Soltész István 20

24 0670/ 10

Soltész István 22

25 0670/29

Soltész István 24

26 0670/22

Soltész István 26

27 0670/23

Soltész István 28

28 0670/24

Soltész István 30

29 0676/ 1

Soltész István 32

Tó u.
S orsz. llRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 28535/ 1

Tó

l/A

2 28535/2

Tó

1/8

3 28542

Tó

1/C

4 28543

Tó

l/D

5 28544

Tó

1/E

6 28509/42

Tó

2
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7 28509 12

Tó

2A

8 28509 13

Tó

2 8

9 076 1'27

Tó

2C

10 076 1/25

Tó

20

11 28534

Tó

3

12 28533/2

Tó

3/A

13 076 1/22

Tó

4

14 285 18/2

Tó

5

15 28519

Tó

5

16 28520

Tó

5/A

17 0761 /21

Tó

6

18 28515/2

Tó

7

19 0761 /35

Tó

8

20 28512 3

Tó

9

2 1 076 146

Tó

10

22 285 12/ 1

Tó

11

23 28509/ 18

Tó

12-1 4

24 28509/ 16

Tó

16

25 28509/ 14

Tó

18

26 28509/ 15

Tó

20

27 28509/33

Tó

22

28 28509/63

Tó

24

29 28509/29

Tó

26

30 28509/30

Tó

28

3 1 28509/65

Tó

30

32 28509/ 1

Tó

32

33 285 10/3

Tó

34

34 28510/2

Tó

36

Úiház sor
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 7886

Úiház

1

2 7883

Újház

2-8

3 7883/ A

Új ház

2-8

4 7883/ A/I

Új ház

2

5 7887

Új ház

3

6 7883/ A/2

Úiház

4

7 7907

Úiház

5

8 7883 A/3

Új ház

6

9 7908

Újház

7

10 7883/A/4

Új ház

8

11 79 10

Úi ház

9

12 7 864

Új ház

10- 16

r

13 7864/A

Ujház

10- 16

14 7864/ A/ 1

Újház

10
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

7913
7864 A 2
7914
7864/A/3
7917
7864/A/4
7918
7844
7844/A
7844/A/ I
792 1
7844/A/2
7922
7844/A/3
7925
7844/A/4
7928
7844/A/5
7929
7844/A/6
7932
7844/A/7
7933
7844/A/8
7936
7844 A/9
7937
7844/A/ 10
7979
7844/A/ l I
7980
7844/A/ 12
798 1
7844/A/ 13
7982/ 1
7844/A/14
7823
7823/A
7823/A/ I
7823/A/2
7823/A/3
7823/A/4
7823/A/5

58 7823/A/6
59 7823/A/7

Újház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Újház
Úiház
Úiház
Új ház
Újház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház
Újház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Újház
Új ház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Új ház
Új ház
Új ház
Új ház
Újház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Új ház
Új ház
Úiház
Új ház
Újház
r

Ujház
Úiház

11

12
13
14
15
16
17
18-44
18-44
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46-76
46-76
46
48
50
52
54
56
58
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80

7823/A/8
7823/A/9
7823/A/ 10
7823/A/ l I
7823 A/12
7823/A 13
7823/A/ 14
7823/A/l 5
7823/A/ 16
7788
7788 A
7788/A/ I
7788/A/2
7788/A/3
7788/A/4
7786
7786/A
7786/A/ I
7786/A/2
7786/A/3
7786/A/4

Úiház

60
62
64
66
68
70

Úiház

72

Ú iház

74
76
78-84
78-84
78
80
82
84
86-92
86-92
86
88
90
92

Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Úiház

Új ház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Új ház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház

Vasutas u.
Sorsz. HRSZ

1 7671
2 7673
....
..> 7670
4 7674
5 7669
6 7675
7 7668
8 7676
9 7667
10 7677
11 7666
12 7678
13 7665
14 7679
15 7664
16 7680
17 7663
18 768 1

UTCA

HÁZSZ.

Vasutas

1
2
3
4

Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Viola u.

luTCA

1 HÁZSZ.
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1 8091 /3

Viola

1

2 8098

Viola

2

3 8091 3

Viola

3

4 8100

Viola

4

5 8091 /3

Viola

5

6 8102

Viola

6

7 8094

Viola

7

8 8091 /2

Viola

7/A

9 8093

Viola

7/8

10 8 104

Viola

8

11 8 106

Viola

10

12 8 108

Viola

12

13 8 110

Viola

14

14 8 11 2

Viola

16

Zenit u.

UTCA

HÁZSZ.

1 0672/23

Zenit

1
2

Sorsz. HRSZ

17./

2 0667/ 110

Zenit

3 0672/24

Zenit

3

4 0667/264

Zenit

4

5 0672/ 14

Zenit

5

6 0667/ 11 2

Zenit

6

7 0672111

Zenit

7

8 0667/ 113

Zenit

8

9 0667/ 114

Zenit

10

10 0667/ 115

Zenit

12

napirend :

Előterjesztés
Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata
vagyonának
meghatározásáról, a vagyon feletti tula jdonjog gyakorlásának szabályozásá ról
szó ló 48/2012. (Xll.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó :

Dr. Kovács Ferenc po lgármester

Jogi,
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a
Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr.
Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és S igen szavazat mellett javasolja a Közgyűlésnek az
e l őterjesztés, rendelet-tervezet elfogadását. Köszönöm .
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Dr. Tirpák György elnök úr.
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Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Jogi,
Ügyrend i és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a
Közgyűlésnek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni
kíván-e va laki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2020.(11.7.) önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5.§-6.§-ban, 18.§ (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108.§-ban és 109.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására a
következőket rendeli el:
1.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.{Xll.14.) önkormányzati rendelet l. mellékletének l.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ l. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó önkormányzati tulajdonú
társasági részesedések:

Társaság

Önkormányzati
részesedés

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

100,00 %

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

100,00 %

Mó ricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

100,00 %

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

100,00 %

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

100,00 %

NYIRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

100,00 %

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

100,00 %
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Só stó-Gyógyfürdők

Zrt.

100,00 %

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
THK Térségi

100,00 %

Hulladékkezelő

Kft.

100,00 %

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

100,00 %

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

79,00 %

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

52,84 %

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

50,00 %

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

49,00 %
11

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését

követő

napon lép hatályba és az azt

követő

napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2020. február 6.
Ezt a rendeletet 2020. február hó 7. napján kihirdetem.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.{Xll.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 6/2020.(11.7.) rendelet
általános indokolása

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, annak keretei között a
települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozhatja a vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlását. A
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati vagyon felosztása az
alábbiak szerint alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot különböztet meg az üzleti vagyont, illetőleg
a törzsvagyont. A törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek, illetve korlátozottan
forgalomképesek.
Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel e ntőségű vagyonból áll.
A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt az Nvtv. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell
érteni. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt az Nvtv. 5. § (4) bekezdése
szerinti vagyont kell érteni.
Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak
Önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan forgalomképesnek
minősített vagyonelemek képe zik.
Üzleti vagyon - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - mindazon forgalomképes vagyonelem,

amely nem tartozik a törzsvagyon fogalma alá.
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A rende let meghatározza az itt részletezett vagyonelemekkel kapcsolatos rendelkezési jogokat.
A jogszabály szól a tulajdonosi jogok, alapítói jogok gyakorlásáról, illetve a tulajdonost terhelő
kötelezettségekről, ide értve az ezekből adódó feladatok és hatáskö rök gyakorlóinak megjelölését is. Kü lön
rendelkezik a jogszabály az önkormányzati {rész) tulajdonban álló gazdálkodó szervezetekre, illetve az
intézményekre vonatkozó szabályokról. A rendelet szintén külön tartalmaz szabályokat a forgalomképte len
és a korlátozottan forga lomképes vagyon tekintetében, illetve az önkormányzati vagyon nyilvántartására
vonatkozóan .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 6/2020. (11.7.) rendelet
részletes

ind okolása

1.§-hoz:

A Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással

történő megszűnése,

valamint a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.-ben lévő részesedésünk növekedése miatt szükségessé vált
az adott melléklet módosítása, pontosítása.
2.§-hoz :

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

18./

napirend:

Előterjesztés
a
NYÍRVV
Nonprofit
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
Előadó :

Kft-vel

kötendő

2020.

évi

éves

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Az e lőterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági
vélemények ismertetésé re az elnököket. E l őször dr. Tirpák György elnök urat.
Dr. Tirpák György:{Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyű lés! A Jogi,
Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javaso lja 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 8 igen szavazatta l javasolja a határozat-tervezet
elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:{polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
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Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tiszte lt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság S igen szavazat mellett javasolja 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 6
igen szavazattal egyha ngúan támogatta az előterjesztést.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek 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, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
14/2020.(11 .6.) számú
határozata
A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

A
az

Közgyűlés
előterjesztést

megtárgyalta, és

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződést a melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a 2020. évi éves közszolgáltatási

szerződés

aláírására

M elléklet a 14/2020.(11.6.) számú határozathoz

2020. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
/A 31/2015.(11.19.) SZÁMÚ HATÁROZATBAN ELFOGADOD KÖZSZOLGÁLTATÁSI
KE RETSZERZŐDÉS ALAPJÁN/

Amely
létrejött
egyrészről
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
(közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth t ér 1.,
statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviselet ében : Dr. Kovács Ferenc polgármester), a
továbbia kban „ Önkormányzat"
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másrészről: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma : Cg.15-09-060275, képviseletében : Petró Árpád
ügyvezető), továbbiakban „Közszolgáltató", együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen,
az alább i feltételek szerint:
PREAMBULUM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is - az Önkormányzat e szerződés 1. számú
mellékletében felsorolt közfeladatainak - Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó
minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen szerződésben a
feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott, 2015. február 19. napjától hatályos
közszolgáltatási keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: keretsze rződés) .

A keretszerződés alapján Felek 2020. évre az alábbi éves közszolgáltatási szerződést kötik.

1. Az éves szerződés tárgya
Az éves szerződés tárgyát képezi a keretszerződé s 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés
elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt közszolgáltatási tevékenységek
ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. számú mellékletben felsorolt, közvetlenül a
közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként
történő elvégzése és azok ellentételezése.

2. Az éves

szerződés területi és időbeli hatálya

Az éves sze rződé s hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a
Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szabályozza
mindazon vállalt közszolgáltatások, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások,
felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az
időbeli hatály tartama alatt történt.

3. A 2020. évi
3.1.

előirányzott

kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében a NYÍRVV
Nonprofit

Kft.

részére

a

2020.

évi

közszolgáltatási

feladatok

elvégzésének

ellentételezésére bruttó 4.410.524.000 Ft azaz bruttó négymilliárd-négyszáztízmillióötszázhuszonnégyezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az
általános forgalmi adót is tartalmazza.
A Közszolgáltató köteles üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek
ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai
program alapján a közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási

igényt, azaz az

előirányzott

kompemációigény összegét a Közszolgáltató jelen

szerződés
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3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és
a

keretszerződésben

meghatározott elvek szerint.

előirányzott

Az éves

kompenzációigény, illetve annak tevékenység-csoportonkénti

bontása az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.2.

A

keretszerződés

6.1. pontja alapján Felek megállapodnak, hogy a közszolgáltatási

tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott kompenzáció kifizetése 12
egyenlő

részletben, míg a 2. sz . mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási

tevékenységhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő
ellátásának finanszírozása a beruházások, felújítások ütemében, a Közszolgáltató által
jelzett
3.3.

időpontban,

számla ellenében történik.

Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a

keretszerződés

foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató jogosult a 2020. évi

6.1. pontjában

előirányzott

kompenzáció

összegének 1/12-ed részéről a tárgyhó 10. napjáig az Önkormányzat nevére kiállított
részszámlát kibocsátani.
3.4.

A 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó
közvetített szolgáltatásként elvégzett beruházásokról, felújításokról, a Közszolgáltató
jogosult a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott előirányzat szerint, a
teljesítést

követő

15 napon belül számlát kibocsátani. A szám la szövege: 2020. évi

beruházás, felújítás - közvetített szolgáltatásként, az elvégzett beruházás, felújítás
részletes leírásával és a felújított vagyontest pontos meghatározásával. Az így kiállított
szám la mellékleteként Közszolgáltató köteles csatolni, az általa befogadott, a beruházás,
felújítás elvégzéséről szóló szám lák másolatát a közvetített szolgá ltatás igazolásaként.
3.5.

A 2020. évi előirányzott kompenzáció összegének 1/12-ed részérő l kibocsátott számlák
fizetési határideje, a számla

3.6.

keltétől

számított 30 naptári nap.

A 2020. évi beruházásokról, felújításokról, közvetített szolgáltatá sként kibocsátott
számlák fizetési határideje, a szám la keltétől számított 15 naptári nap.

3.7.

Az

előirányzott

szolgáltatás

-

kompenzáció összegét, valamint a beruházás, felújítás - közvetített
az

összegét

Önkormányzat

a

Közszolgáltató

számlán

megadott

bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti.
3.8.

A 2020. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés
igazolásra nem kötelezettek a

keretszerződés

tekintettel,

miszerint

teljesítéséről

1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan az adott időszak végét követő 30

11

Közszolgáltató

napon belül, valamint évente

Szerződés

3.

legké ső bb

köteles

9.1 pontjában meghatározottakra
a

a tárgyévet

közszolgáltatási
követő

kötelezettség

év május 31. napjáig a

számú mellékletében meghatározottak szerint féléves,

1-111.

negyedéves,
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illetve éves Működési jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a
kompenzáció elszámolásáról, valamint a Szerződés teljesítésének és a közszo lgáltatási
tevékenység ellátásának tapasztalatairól - szá m szerű adatokkal alátámasztott - összesítő
tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére ." Az éves számadás és elszámolás a
Keretszerződés

6.2 pontja szerinti módon az Működési jelentés benyújtásával történik a

Közszolgáltató éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb
tárgyévet követő év május 31. napjáig.
3.9.

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként
elvégzett

beruházásokról,

felújítá sokról

kibocsátott

számlák

teljesítés

igazolásra

kötelezettek, mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály, a Közszolgáltató részéről a Műszaki Igazgatóság valamint a
Közterület-kezelési Igazgatóság jogosult a teljesítés igazolására.
4. A 2020. évi szolgáltatási szint
Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási tevékenység 2020. évben az éves
szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és
minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre . A 2. sz. mellékletben meghatározott
beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei a lefolytatott közbeszerzési
eljárások eredményeinek megfelelően változhatnak.

S. A Felek jogai és kötelezettségei
5.1.

Közszolgáltató a Keretszerződés 6.2 pontja szerint éves Működési jelentésben köteles
elszámolni az előző évi kompenzáció összegével. A Közszolgáltató köteles kiszámítani, és
az Önkormányzatnak átadni tevékenységcsoportokra bontva és összesen is
a. az előző évre járó jogos kompenzációigény összegét
b. a jogos kompenzációigény és a kifizetett kompenzáció különbözetét
c. a társaság által végzett egyéb tevékenységek eredményét.
Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, elszámolásokat
ellenőrizni.

Amennyiben

a Felek által kölcsönösen

összességére

vonatkozó

jogos kompenzációigény

kompenzáció

összegénél

-

azaz

elfogadott közszolgáltatási tevékenységek
magasabb

a közszolgáltatási

az

összes

tevékenységek

kifizetett

összességében

alulkompenzáltak - úgy az alulkompenzáció összegét az Önkormányzat Közgyűlésének
döntésétől függően

- az Önkormányzat átutalja a Közszolgáltató részére, vagy
-

a

Közszolgáltató

egyéb tevékenységeinek eredményéből

köteles finanszírozni

közszolgáltatási tevékenységeinek alulkompenzáltságát, részére az Önkormányzat további
forrást nem biztosít.

287

S.2.

Közszolgáltató köteles a keretszerződés 9.1. pontja alapján az éves szerződés tárgyát
képező

közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan

az adott

időszak

végét

követő

30 napon belül, valamint évente az éves beszámoló

elkészítését követő 30 napon belül, de legkéső bb a tárgyévet követő év május 31. napjáig
a keretszerződés 3. sz. mellékletében meghatározott formában és tartalommal az
Önkormányzatot tájékoztatni.
S.3.

Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a
Közszolgáltató szerződésben vállalat kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő
bevonásával - ellenőrizni. Az ellenőrzés végzéséhez Közszolgáltató vállalja, hogy az általa
végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási,
karbantartási munkálatai és a faápolási feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási
tevékenységekről

heti ütemtervet készít, amit a tárgyhetet megelőző hét utolsó

munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése előtt megküld
az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben rögzített
közszolgáltatási feladatok változhatnak. Az ütemterv változásáról az adott osztályt
Közszolgáltató szintén köteles tájékoztatni.
S.4.

Közszolgáltató köteles a keretszerződés 9.3 pontja szerinti

ellenőrzés

során

az

Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást
megadni.
S.S.

Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan
rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közszolgáltatási
kötelezettség teljesítését.

S.6.

Közszolgáltató köteles a keretszerződés 10.2 pontjának megfelelően minden, olyan
engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen
engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a közszolgáltatá si tevékenység
folytatásához szükséges.

S. 7.

A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és
intézkedéseket, amelyek a jelen éves sze rződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz
szükségesek.

6. Az éves szerző désben nem szabályozott kérdésekben a keretszerződés az irányadó, illetve az
éves sze rződés a keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két
dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a keretszerződésben foglaltak az
irányadóak.
7. A Szerződő Felek az éves szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt

alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták.
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8. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.
Az éves szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. számú melléklet: A közszolgáltatási kötelezettség 2020. évi mennyiségi és/vagy
minőségi
követelményei
2. számú melléklet: A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített
szolgáltatásként elvégzendő 2020. évi beruházások, felújítások meghatározása
3. számú melléklet: A 2020. évi előirányzott kompenzáció
A jelen szerződés hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
jóváhagyása szükséges .
Nyíregyháza, 2020. február 6.

2020. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete
A Közszolgáltatási Kötelezettség 2020. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei

1.

HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA
Megnevezés
Intézmények mérési pontjai
Ebből távmért
Energiaszolgáltató által olvasott
Almérővel rendelkező

Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek
Intézm ények tervezett éves összes energiafogyasztása:

db
117
7
110
0
117
1900 OOO kWh

Továbbszámlázott:
Konyhák és egyéb vételezési helyek felé {21 db)
238 OOO kWh
Közüzemi szerződések egyeztetése, el l enőrzése, új szerződések előkészítése.
Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése.
Mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, valamint egyeztetés energiaszolgáltatóval.
Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt
időpontokban .

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.
VÁROSI KÖZVILÁGÍTÁS

Megnevezé$
Üzemeltetett lámpatestek száma

17 312 db
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1519,036kW

Beépített világítási teljesítmény
Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint)

3 990 óra

Közvilágítás éves összes energiafogyasztása

6 065 449 kWh

Szolgáltatás üzemkészségének biztosítása:
A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az
üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni
negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemkészség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhatja meg, a
szakaszhibákat nem kell figyelembe venni.
Hibajavítás és hibabejelentések kezelése:
A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése e-mailen keresztül történik a
szolgáltató részére. A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés javításának
megrendeléséről az e-mail címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelentéstől számítva a
szolgáltató köteles:
kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén
48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.
országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba
(egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül,
egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.
Közvilágítási berendezések teljes körű üzemeltetése, karbantartása.
Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárá sának lefolytatása.
Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek
karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása.

II.

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA
fő

Megnevezés
2019. évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás,
GINOP,TOP}

661

Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás munkaidővel}
Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám
Támogatásban résztvevők éves átlaglétszáma

710
1371
720 fő/8 órás/12 hó

Éves indított projektek saját erő valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi
költségek biztosítása.

Ill. VÍZRENDEZÉSI VÍZELVEZETÉSI, CSATORNÁZÁSI FELADATOK

Csapadékvíz és belvíz üzemeltetés és karbantartás

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása
Megnevezés
Zárt csatornák hossza

fm
253 488

db
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Tisztítóaknák mennyisége
Víznyelők mennyisége

5 224
6 524
542

Szikkasztó kutak mennyisége
Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása
Záportározó

30
6

Csapadékvíz és be/vízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása
fm

Megnevezés
Kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása
Csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantása
Átereszek karbantartása

62 600
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
247 432

Hibaelhárítási feladatok
Csapadék és belvízelvezető rendszer mennyisége

IV.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY! ÉS JÁRVÁNY-MEGELŐZÉSI FELADATOK

Gyepmesteri telep üzemeltetése
Feladatunk a telep jogszabályi feltételekkel történő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű
melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóbor kutyák
begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl, az ebek
gazdásítása.
Eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása.

ha

Megnevezés

Város közigazgatási területén
rovar és rágcsálóirtás évi négy alkalommal illetve bejelentés alapján
atka irtás évi négy alkalommal
lárvairtás évi kettő alkalommal (idegenforgalmi területen)
szúnyogirtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)

V.

27 446
100
313
2 687

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

Ivó- és díszkutak üzem készségének biztosítása április 30. - október 31 között.
Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve ejektoros kutak üzemeltetése.
Megnevezés

db

Elszámolás

Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók)

399

mérőóra

nélküli

Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók)

307

mérőóra

nélküli

Ivó és díszkutak száma

33

mérőóra

nélküli

Mélyfúrású kutak

5+1

mérőóra

nélküli

Közkifolyók temetőkben

3

mérőóra

alapján

Ivó és díszkutak szarna

7

mérőóra alapján

291

VI.

KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

Mezőőri

szolgálat ellátása 8 fő mezőőrrel megközelítően 23 OOO ha városi külterületen .
A környezetvédelemi tevékenységen belül növényegészségügyi ellenőrzések lefolytatása, zöldfelületi
bontási engedélyek kiadása, lakossági bejelentések fogadás, koordinálása, dokumentálása.
VII.

KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK

Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 647 473 m2
Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint
szegélyezése, locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése-téli útüzemeltetési
időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 060 001 m2
Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban.

Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 211142 m2
Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli útüzemeltetési
időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása.

Városi takarítás:
Köztisztasági feladatok ellátása, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürítése, hulladék
elszállítása.
Parlagfű ellenőrzés

2 400 ha felület ellenőrzése
A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panasz bejelentések fogadása, kivizsgálása,
helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

Parkerdő fenntartása

A parkerdő területén fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása,
beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen .

Park és sorfák fenntartása
Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlás, a keletkezett gally
elszállítása és elhelyezése.

Erdei tornapálya fenntartása
Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladékgyűjtés 12 500 m 2 .

Játszóterek minősíttetése
Időszakos felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás)

Játszótéri berendezések karbantartása
Összesen 102 db játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése.
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Kondiparkok fenntartása
A város területén található 18 db kondi parkban elhelyezett eszközök karbantartása, javítása.

Kondiparkok felülvizsgálata:
A kondi parkokban található szabadtéri fitnesz eszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata

Kutyafuttatók fenntartása:
A város területén található 7 db kutyafuttató takarítása, területrendezése, eszközök
karbantartása .

Növényvédelem
Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái - burkolt utak és szórt útalapú utak
mentén vegyszeres gyomirtás 148 ha területen .

Önkormányzati területek gyommentesítése
Önkormányzati utak mentén évi 2 alkalommal.
Szökőkutak üzemeltetése

11 db városi szökőkút és 40 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása,
tavaszi festése, téliesítése - üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt.
Öntözőhálózat üzemeltetése

A város területén található 16 db öntözőhálózat rendszerének üzemeltetése, karbantartása.

Parkfenntartás
Összes park felület belterületen 1993 470 m2
Összes zöld felület külterületen 1 998 633 m 2
Belterjes és külterjes kategóriának valamint 12 db parkfenntartási körzetnek megfelelő
gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel - parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos
zsilipezéssel a Bujtosi tó vízfelületének vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári
időszakban vízpótlás - vízi szökőkút üzemeltetése (tárolása, ki és betelepítése, téliesítése és a
működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltetése.)

Borbányai kármentesítési területen végzendő fenntartási tevékenység:
Összes felület: 164 792 m 2
Növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátása

Illegális szemétlerakatok felszámolása
Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi erővel) gépkocsira helyezése, szá llítá sa,
megsemmisíttetése.

Zászlózás
Hivatalos nemzeti ünnepeken zászló kihelyezés és beszedés évi 3 alkalommal pótlással együtt.

Illemhelyek üzemeltetése
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Sóstógyógyfürdő,

Tiszavasvári u., Bujtosi Városliget, Benczúr tér, Erdei tornapálya illemhelyek
üzemeltetése, karbantartása. Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés.
Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere).

Köztéri szobrok fenntartása
A város területén található 38 db köztéri szobor talapzatának valamint 160 db emléktábla,
felületének javítása, karbantartása, tisztítása, impregnálása.

emlékmű

Köztéri órák üzemeltetése 3 db
3 db köztéri óra javítása, karbantartása.
Városszépítő akció

Lakosság, Intézmények részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsűrizés, díjazás.
Balkon, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján . ÖKO suli
program szervezése iskolás gyermekek részére.

Közterületi berendezések
Meglévő

köztéri bútorok karbantartása, cseréje, köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék
beszerzése, elhelyezése parkokba, buszmegállókba stb. szükség szerint. Közterületen
elhelyezett kerékpár-tárolók kezelése.
VIII.

HELYI KÖZUTAK, PARKOLÓK FENNTARTÁSI FELADATAI

Forgalmi rend ellenőrzése
Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése. Útellenőri szolgálat üzemeltetése,
meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés.
Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása.

Forgalmi rend felülvizsgálata
A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább S évenként, illetve az újonnan létesített
út-, járda-, kerékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat.

Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása
Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szélesség, forgalmi rendjét
meghatározó jelzések) folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az
Önkormányzat felé.
Kezelői feladatokból

származó intézkedések

Útkezelői hozzájárulások kiadása
Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő egyeztetés, együttműködés,
Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé
Útügyi érdekek érvényesítése

Forgalombiztonsági feladatok elvégzése
Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása
Burkolatjel festés
Autóbuszöblök építési jellegű karbantartása, felújítása
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Gyalogjárda építési jellegű karbantartása, felújítása
Gyalogátkelőhelyek kialakítása
Parkoló építés
Jelzőlámpa

berendezések üzemeltetése

Jelzőlámpák

állapotának folyamatos

ellenőrzése,

hibák javítása.

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése
Különböző

közműépítésekhez

kapcsolódó

ideiglenes

forgalomszabályozási

eszközök

kihelyezése.

Útburkolati jelek fenntartása
Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása
Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése
Utak víztelenítése

Korlátok, oszlopok pótlása, javítása
Szilárd burkolatú utak kátyúzása
Megnevezés

km

Úthálózat hossza
burkolt
burkolatlan

288,9
311
71,1
354,7

Kerékpárút hossza
Gyalogjárdák hossza

Parkolók üzemeltetése
Parkoló hálózat adatai
fizető:

3 865 db
nem fizető: 11 931 db
74 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása
A működésképtelen automaták hibafeltárása, amennyiben lehetséges a hiba elhárítása,
30 percen belül
Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
Reklám helyfoglalá s engedélyezése és ellenőrzése
Forrás:
A szerződésben szereplő minden adat a NYÍRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján.

2020. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete
A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként
elvégzendő 2020. évi beruházások, felújítások meghatározása
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Tervezett útépítések és útfelújítások 2020. évben
Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Műszaki

tartalom

Útépítés
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés,

hossz m
2 538

Megjegyzés

Előirányzat

bruttó
összege

3 utca esetében
700 OOO e Ft

műszaki

ellenőrzés)

Tervezett járdafelújítás 2020. évben
leírása, mennyiségi és vagy minőségi követelmények
hossz
Műszaki tartalom
Megjegyzés
m
Meglévő járda bontása, aszfaltburkolat építés
1 740 3 utca esetében
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés)
Felújítás, építés

műszaki

Előirányzat

bruttó összege
200 OOO e Ft

Tervezett játszótér felújítás 2020. évben
Felújítás

műszaki

leírása, mennyiségi és/vagy

minőségi

Mennyiség

Műszaki

6 helyszín
Tervezett
évben

öntözőhálózat

követelmények
tartalom

Kombinált/egyedi játékvár

Előirányzat

bruttó
összege
32 OOO e Ft

fejlesztés 2020.

Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség
Műszaki tartalom
2 helyszín
Öntözőhálózat létesítés

Előirányzat

bruttó
összege
14 OOO e Ft

Egyéb városüzemeltetési fejlesztés 2020. évben
Felújítás

műszaki

leírása, mennyiségi és/vagy
Mennyiség

minőségi

követelmények
tartalom

Műszaki

Robinson domb 2.ütem
fejlesztés

1 helyszín

Tervezett közvilágítás fejlesztés 2020. évben
Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy

minőségi

követelmények

bruttó
összege

Előirányzat

30 OOO e Ft

Előirányzott

bruttó összeg
Mennyiség

1

Műszaki

tartalom

51 OOO e Ft
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36 helyszínen
54 db oszlop
157 db lámpa
2345 m hálózat

A korábbi években beérkezett, jogosnak ítélt
közvilágítási
bővítési
és
rekonstrukciós
igényekből
a legfontosabb fejlesztések
(meglévő
oszlopra
történő
lámpatest
felszerelés,
leromlott
állagú,
vagy
veszélyesnek
ítélt
hálózatszakaszok
rekonstrukciója,
új
hálózatszakaszok
létesítése, valamint az ezekhez szükséges
tervezési
feladatok)
végrehajtása
a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

Városüzemeltetési feladatok ellátásához tervezett gépbeszerzés 2020. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség
6 db

Műszaki

tartalom

Előirányzat

bruttó
összege

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú
ellátásához szükséges gépek beszerzése

150 OOO e Ft

A fenti tervezett helyszínek és összegek, a tervezési, engedélyezési, valamint az ajánlatkérési, illetve
a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak.

2020. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete
A 2020. évi előirányzott kompenzáció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a NYÍRVV Nyíregyházi
Városüzeme ltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2020. üzleti évben az éves közszolgáltatási
sze rződ ésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:

1.

Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)
Megnevezés
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok
Közvilágítás
Közfogla 1koztatás
Csapadékvíz- és belvíz elvezetés
Állategészségügyi feladatok
Települési vízellátás
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
Egyéb városüzemeltetési feladatok
Zöldfelület fenntartás
Közutak, hidak fenntartása
Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépbeszerzés
Összesen:

e Ft
136 500
464 500
195 OOO
220 OOO
163 OOO
12 784
37 500
271890
814 350
1945 OOO
150 OOO

4 410 524
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3. számú melléklet függeléke
El6írtrnyzott Kompenzáclólgény/Jogos Kompenzácíóigény
adatok nettó eFt

Megnevezés

1.

Köz1Aiágítás

KOzfoglalkozta
tás

2020. terv

2020. terv

2020. terv

Csapadék- és
Allategés zség
beh.íz
úgyi feladatok
el1ezetés
2020. terv

2020. terv

Kisegítő

Telepulést
l.lzellátás

Eg~b

mezögazdasá IA!rosüzemeltet
g1 szolgáltatás ést feladatok

2020. terv

2020. terv

2020. terv

Kö zszolgáltatási
tevékenységek
összesen

Par1<olás1
Közutak, hidak
fenntartása
telékenység

l.öldfelület
fenntartás

2020. terv

2020. terv

2020. terv

2020. te rv

Anye1gjellegO ráfordítások

635

257 053

130 450

22 905

28 830

6 916

3 057

84 086

188 466

139 974

81 502

Anyagköltség

610

256 653

76 305

17 075

15 170

5 670

2 510

34 194

97 060

97 625

4 532

607 604

15

60

50 645

4 200

12 662

1 046

452

49 643

69 171

39 169

64 125

311 446

lgén:ybe1ett szolgáltatások
2.

Intézményt
IAiágítáS,
tüzlédelmi
feladatok

943 874

Egyéb szolgáltatás
Személyi jellegű ráfordítások

10

320

3 500

1 630

776

0

95

249

2 235

3 160

12 645

24 622

4 264

4 274

1 031 827

51 780

30 091

0

34 931

18 950

246 752

167 279

110 509

1 700 657

Bérk.OltséQ

1 400 060

3 306

3 306

691 769

39 714

23 051

0

24 607

14 315

167 430

127 705

64 657

Személyi jellegú egyéb kifizetés

330

340

36 650

4 520

2 660

0

5 410

1 915

23 710

15 310

9 768

100 613

626

628

103 408

7 546

4 380

0

4 714

2 720

35 612

24 264

16 064

199 964

3.

Munkabért terhelő adó
Értékcsökkenési lelrás

4.

Tá rsOzemi szolgáltatás átvett-átadott

0

0

13 OOO

6 690

800

0

400

920

10 450

4 931

11 460

48 651

1 682

449

52 092

20 326

8160

561

591

7 493

25 745

2 481

10 388

129 968

5.

Alvállalkozói tel]esltések

4 OOO

40771

0

85 OOO

62 OOO

0

0

78 OOO

262 200

452 OOO

0

983 971

6.

Köz'Yetitett szolgáltatások

87 782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 782

7.

ELÁBÉ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Egyéb ráfordítások

0

0

870

550

30

0

10

0

1 855

2 380

130

5 825

9.

Pénzügyi ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 363

302 547

1 228 239

187 251

129 911

7 477

38 989

189 449

735 468

769 045

213 989

3 900 728

1 706

0

0

2 054

1 278

0

12 345

6 892

19 620

18 346

93 394

155 635

100 069

302 547

1 228 239

189 305

131189

7477

51 334

196 341

755 088

787 391

307 383

4 056 363

9 811

0

895 609

500

6 500

0

8 460

4 724

13 443

12 OOO

578 540

1 529 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

975

2 707

10 096

1 444

1 121

64

316

1 623

5142

6 941

4 810

35 259

91 233

305 254

342 726

190 249

125 810

7 561

43190

193 240

746 787

782 332

·266 347

2 562 035

107 480

325 591

195 OOO

173 228

128 346

10 066

29 527

190 465

605 OOO

822 834

0

2 587 537

16 247

20 337

·147 726

·17 021

2 536

2 505

-13 663

-2 775

-141 787

40 502

266 347

25 502

10.

11 .

12.

Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Köz'Yetett költségek tevékenységre osztott része
(ágazati+központl ktg.)
Közszolgáltatási tevékenység költségei
összesen(10+11)

13. - Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele
ebból Aktivált saját teljesltmények értéke
14. + ÉsszerO nyereség
15. Előirányzott kompenzáclóigény (12·13+14)
Előirányzott

16.

kompenzáció költségvetési rendelet

szerint

Alul/felül kompenzáltsáq mértéke
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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: VFEJL/9-5/2020.
Ügyintéző: Pató Istvá n

TÁJÉKOZTATÓ
- Közgyűléshez -

@i

a 2020. év január elsejétől hatályos helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatással

és Önk°'mányzati feladatok•a

összefüggő

Szolgáltatói

Dr. Kovács Ferenc
polgá rmeste r

t.,

...~:....~..~.~. .?„. . .. ..
Pató István
osztá lyve zető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főj egyző

.........f~.i...........~~~~ ... !~ ..........
\

Faragóné Széles Andrea
j egyző i

Véleményező

kabinet vezetője

bizottságok:

Gazdasági és Tulajdo nosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Et ikai Bizot tság
Pénzügyi Bizottság
Vá ro sstratégiai és Kö rnyezetvédelm i Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU

\J_)
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REGYHÁ ZA

2~9
NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524.501
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Közgyűlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Váro s Közgyű l ése 2019 . június 27-ei ülésén döntött arról, hogy „ Nyíregyháza
közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása"
tárgyú szolgá ltatási koncessziós eljárás nyertes pá lyázójának, az Északmagyarországi Közlekedési Központ
Zárt körűen Működő Részvénytársaság kivá lasztásával egyetértett.
A Pá lyázat eredményeként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önko rmányzata és az Észak-Magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. között 2019 . július 01-jén közszolgáltatási szerződ és jöt t létre 2020. január 1. - 2029.
december 31. időtartamra . 2019 . október l -jével az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
közszo lgáltatási tevékenységét jogutódként a Volánbusz Zrt. látja el, de ezen változás miatt a jelenleg
hatályos kö zszolgáltatási szerződés módosítása nem volt szükséges.
A tíz éves időtartamra kötött szolgáltatási sze rződés időtartama , valamint a szerződésben foglalt szolgá ltatói
fe ladatok és kötelmek mega lapozzák, a Város és Társaság között a korábbi id őszaknál szorosabb, akár a
sze rződ és közvetlen hatályá n túl is kitekintő együttműködést .
Je len tájékoztatónkban ezen feladatokról kívánjuk tájékoztatni a T. Közgyűlést az alábbi pontok szerint:

1.
II.
Ill.
1.

A Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségek
Helyi autóbusz-hálózat megújítása Nyíregyházan
Telephely építése az IKOP program keret ében

A Közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségek

A Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett menet rend szerinti helyi személyszá llítási
szolgált atás ellátásá ra megkötött új közszolgá ltatási szerződés „ XX. A szolgáltató kötelezettségei" pontjában
e l őírt vállalások státuszát az alábbiak szerint mutatjuk be.
A Közszolgá ltatási szerződés XX.11. pontja e lőírja a FREE WIFI biztosít ását a he lyi menetrend szerint i
szolgáltatásba bevont valamennyi autóbusz vonatkozásába n 2020. január 1-től. A szolgáltató a vállalt
kötelezettségének eleget tett, így a FREE WI FI szolgáltatás a 41 db CNG autóbuszokon felül, további 39 db
SOLARIS típusú autóbuszba is e l érhető 2020. január 1-től.
A Közszo lgáltatási szerződés XX.14. pontja alapján a Szolgáltató külön dedikált reszponzív hon lapot köteles
üzemeltetni. A honlap teszt ve rziójának 2020. március 31-ig, a teljes körű új honlapnak, ped ig 2020. június
0 1-től kell az utasok rendelkezésére állnia. A honlap fej lesztéséhez szükséges egyeztetéseket az
Önkormányzattal a Szolgáltató lefolytatta az önkormányzat arculati elemei a Szolgáltató rendelke zésére
állnak, a honlap fejlesztése folyamatban van.
A Közszolgáltatási sze rződés XX.10. pontjában a Szolgáltató válla lta az igényvezérelt közlekedés
feltételrendszerének kialakítását és megva lósítását legkésőbb 2021. január 1-ig, valamint ezzel
összefüggésben részletes szakmai terv elkészítését, a terv Önkormányzattal való egyeztetését,
j óvá hagyatását. A Szolgáltató még az elmúlt év végé n megkezdte az információgyűjté st és szakmai
egyeztetéseket folytatott más autóbuszos személyszállítást végző t ársasággal, mely keretet adhat az üzleti
modell kia lakításáná l.
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A Közszolgáltatási szerződés XX.12. pontja alapján a Szolgáltató vállalja digitális jegykezelő készülékek
telepítését a szolgáltatáshoz használt valamennyi járművön 2021. január 1. napjától kezdődően. Továbbá a
Közszolgáltatási szerződés XX.15. pontja alapján a valós utazási igények megismerése érdekében
utasszámlálásokat kell végezni a megfelelő menetrend kialakításához.
A fenti két kötelezettségvállalással kapcsolatban a Szolgáltató javasolta, hogy a manuális, időszakos
utasszámlálás helyett azt folyamatos, automatikus autóbuszra telepített utasszámláló berendezésekkel
végezze.
Jelenleg két darab CNG üzemű autóbusz van felszerelve az önkormányzat által rögzített paraméter szerinti
utasszámláló berendezéssel, melynek működtetéséhez a két autóbuszt OBU fedélzeti eszközzel kell
felszerelni. A fedél zeti eszköz lehetővé teszi az utasszám lálási adatok gyűjtését elemzését, valamint alkalmas
lesz arra, hogy információt szerezzünk a digitális jegykezelő készülékek működtetésére vonatkozóan. A
fedélzeti eszköz az autóbuszok, külső és belső vizuális és audio utastájékoztató eszközeit is képes működtetni,
valamint le hetővé teszi a Szolgáltató forgalomirányítási rendszereihez történő csatlakoztatását.
A Közszolgáltatási Szerződésben nincs arra vonatkozóan kötelezettség vállalás, hogy az autóbuszokat
fedélzeti eszközzel kell felszerelni, de a minőségi szolgáltatást csak egy integrált, összetett szolgáltatásokat
biztosító fedélzeti eszközzel (OBU) lehet hatékonyan megoldani.
Az elmúlt évben a Volánbusz Zrt munkatársai a fedélzeti eszközt bemutatták Nyíregyháza Megyei Jogú Város
önkormányzat munkatársainak. Az utasszámláló berendezéssel felszerelt autóbuszokra a fedélzeti
eszközöket a Szolgáltató beszerezte, azoknak az autóbuszba történő beépítése rövid időn belül megvalósul.
A többi helyi autóbuszba szükséges fedélzeti eszköz beszerzése folyamatban van.
A Közszolgáltatási szerző dé s Xl.3. pontja alapján a Szolgáltató kötelezettséget vállal az új menetrend
kialakításá ban és arra javaslatot tesz. Az indító megbeszélésre 2020. január 14-én sor került a végleges
javaslat kialakításához az adatok bekérése és feldolgozása folyamatban van .
A Nyíregyhá za Megyei Jogú Város önkormányzata, valamint a Szolgáltató az elmúlt évben megállapodást
kötöttek, mely szerint a Szolgáltató jogosult és köteles a CNG töltőállomáson gázszárító berendezés
beszerzésére és üzembe helyezésére a vállalkozóval kötött vállalkozási sze rződés útján. A CNG töltőállomás
téli üzembiztonságát e lősegítő beruházás megvalósult, a CNG töltőállomást a gázszárító berendezéssel együtt
a Társaság üzemelteti.
II.

Helyi autóbusz-hálózat megújítása Nyíregyházan

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - tárgyban lefolytatott beszerzési eljárás nyerteseként megbízta nettó 9.620.000.- Ft díjért a Mobilissimus Kft.-t a helyi autóbusz-hálózat és menetrendek
finomhangolása és véglegesítése c. projektre. A megbízott feladata egy megújított helyi autóbusz-hálózat és
menetrend megalkotása .
A Mobilissimus Kft. egy fiatal szakemberekből álló, budapesti szé kh e lyű, hazai és európai környezetben
ismert mobilitástervező

műhely.

A cég kutatási, tervezési, tanácsadási tevékenységeket végez a fenntartható

városi mobilitás területén, valamint kiemelkedő tevékenységet folytat a közösségi közlekedéstervezésben.
Több hazai (Zalaegerszeg, Dunaújváros, Székesfehérvár, Kecskemét, Miskolc) és külföldi (Nagyvárad, Ruse)
város közösségi közlekedési hálózati és menetrendi tervezése és átalakítása fűződik a cég nevéhez . 2017-ben
elkészítette a város Fenntartható városi mobilitási tervét (SUMP) és az új buszhálózat alapjait.
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A jelenlegi helyi közösségi közleked ési rendszer Nyíregyházán rendkívül sok megoldandó feladattal néz
szembe, hosszú

időn

keresztül csökkent az utasszám . Ez a jelenség több okra

vezethető

vissza: a jelenlegi

buszhálózat és menetrend egy évek óta állandó, az igényeket nem követi. A közösségi közlekedési rendszer
integráltsága semmilyen módon nem mutatkozik meg : sem tarifális, de még menetrendi szinten sem nagyon
igazodik egymáshoz a vasúti, helyközi és távolsági és helyi közlekedés. Ezek egy része országos problémák
következménye, de egy másik része helyben jól kezelhető . Problémát jelent Nyíregyháza városszerkezetéből
adódóan a távoli nehezen feltárható településrészek, bokortelepülések közösségi közlekedé ssel való
feltárása. Az utaskommunikáció sem

kielégítő,

a rendszeres utasokon túl eseti utasok, turisták nem vagy

nehezen tudnak kiigazodni a menetrendeken, illetve nem jutnak használható információkhoz.
Az új autóbuszok megjelenése egy katalizátor a közösségi közlekedés megújításában, de önmagában az új
járművek

nem képesek megállítani az utasvesztési trendet. Ehhez egy nagyobb mértékű beavatkozásra van

szükség, amely képes komplexen kezelni a jelenleg

üzemelő

közösségi közlekedési rendszer problémáit és

nehézségeit. E komplex feladat egy nagyobb szelete a helyi autóbusz-közlekedés hálózatának és
menetrendjének megújítása és bevezetése. Jelen projekt keretében azonban nemcsak a hálózati és
menetrendi megújulás, hanem az utaskommunikáció is korszerűsítésre kerül, valamint akár kisebb léptékű
tarifális változások is megvalósulhatnak. Egy vonzó és utasközpontú, Nyíregyháza nagyvárosi jellegéhez
illeszkedő

helyi közlekedés képes arra, hogy megszólítsa a korábban elvesztett utasokat, új utasokat

jelenítsen meg a rendszerben, illetve mindent megtegyen azért, hogy a meglévőket képes legyen megtartani.
A hálózat
A helyi közösségi kö zlekedési hálózat alapvető problémája, hogy a város fejlődését és az utazási igények
változásait nem követte le, elavult struktúra jellemzi. A széleskörű nagyfoglalkoztatói palettával rendelkező
Nyíregyháza helyi autóbuszos kö zlekedési rendszere jelenleg nem igazodik megfelelőe n a foglalkoztatói
igényekhez, de a rekreációs és szolgáltatások iránti igényeket sem fedi le a szükséges mértékben, így nem
jelent vonzó alternatívát a helyi busz az egyéni közlekedéssel szemben.
A tervezés során kulcsfontosságú cél az átszállásmentes kapcsolat biztosítása a főbb városrészek között,
átmérős

és átlapoló viszonylatok kialakításával, mely hálózati logika hozzájárul egy letisztultabb, egyszerűbb

rend szerhez, amely lefedi az igényeket . További célkitűzé s a nagyfoglalkoztatói sokszínűségre tekintettel a
foglalkoztatók hatékonyabb kiszolgálása és a város fejlőd ését követve újonnan beépített, valamint korábban
közösségi közleked éssel nem ellátott területek bevonása a hálózatba, illetve a turisztikai szempontból
jelentős

területek jobb feltárá sa, átszállásmentes elérése .

Menetrendi struktúra
A helyi közösségi közlekedés menetrendi szerkezete elavult: nem nagyvárosi elveknek

megfelelő,

sokkal

inkább a helyközi menetrendi struktúrán alapul, lábjegyzetekkel, eseti jelölésekkel, melyek révén még a
rendszeres utasoknak is nehéz kiigazodni. A menetrendi indulási adatok nincsenek meghirdetve a
megállókban, így a végállomási indulási adatból kell számolni, mely a napszakonként eltérő menetidők miatt
megbízhatatlan és nem utasbarát. Az ütemes menetrend (adott időszakonként pl. 15, 20, 30, 60 percenként
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járatok) hiánya tovább nehezíti az eligazodást a helyi menetrendeken, ráadásul emiatt a

csatlakozások és átszállások nem tervezhetők, a hangolás pedig nem biztosított. Mind helyi hálózaton belül,
mind a vasúti, valamint a helyközi és a távolsági közlekedés tekintetében a csatlakozások eseti jellegűek. Az
utasvesztés egyik mérvadó oka lehet az alacsony szintű közszolgáltatás hétvégén.
A projekt célja

alapvetően

egy könnyen

érhető,

utasbarát,

menetrendjével leköveti az igényeket és könnyen

áttekinthető

megjegyezhetővé

menetrendi struktúra, mely ütemes

teszi az indulási

időpontokat.

Az ütemes

menetrend kialakításával összehangolt, gyakoribb közös követés valósulhat meg a legforgalmasabb
szakaszokon, tervezhetővé, kiszámíthatóvá válhatnak a helyi hálózaton belüli, valamint az ütemesen
közlekedő

vasúttal, a helyközi és a távolsági autóbuszokkal való csatlakozások. Kiemelt figyelmet szentel a

projekt a hétvégi szolgáltatási színvonal emelésére .

Utastájékoztatás
A fejlett utastájékoztatáshoz is hozzájárul a jelenlegi projekt: a tervezés során a viszonylatszámozás
egységesítésére és áttekinthetővé tételére, egységes arculatú, könnyen érthető utastájékoztató és
menetrendi táblák kialakítására, valamint a megállónevek következetes elnevezésére és hálózati térképek
készítésére is sor kerül jelen munka keretében.
A közszolgá ltatási szerződés XX.14. pontja szerint az Üzemeltető külön dedikált reszponzív honlapot köteles
üzemeltetni, mely honlapon - közszolgáltatás vonatkozásában - kizárólag a tárgyi szerződés teljesítésével
kapcsolatos információk jeleníthetőek meg. A honlap kiépítésekor figyelemmel kell lenni az
akadálymentesítésre és min . a szlovák, lengyel, román, ukrán, angol és német nyelvű adattartalom elérésre.
A kor elvárásainak megfelelő honlap létrehozásában a Mobilissimus Kft. közreműködik
A folyamat so rán Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a jelenlegi szolgáltató, a Volánbusz Zrt. által biztosított
adatokból (utasforgalmi, jegyértékesítési, menetrendi adatok, fordák,
menetidő

az

járműállományi

adatok, tényleges

adatok), valamint a jelenleg tervezés alatt álló intermodális csomópont aktuális tervei alapján és

előzmény

tervek figyelembevételével történik meg a helyi autóbusz-hálózat megalkotása.

Az autóbusz-hálózat véglegesítése után menetrendi koncepció készül. A teljes tervezése folyamat közösségi
közlekedési modellezésre épül : mind a hálózat, mind a menetrend is felépül
amely által a menetrendi hangolások könnyebben
Városvezetői, képviselői,

tervezhetők

modellező

szoftver segítségével,

és tesztelhetők.

szo lgáltatói egyeztetések és szakmai foglalkoztatói fórumok lebonyolítása és a

tapasztalatok levonása után válik véglegessé a helyi autóbusz hálózat és menetrend .

Hálózat- és menetrendtervezés, helyi autóbusz-hálózat és menetrendek finomhangolásának lépései
•

Új helyi autóbusz-hálózati terv összehangolása az IMCS naprakész terveivel

•

Új helyi autóbusz-hálózat véglegesítése a friss adatok és döntések alapján

•

Új helyi autóbusz-menetrend véglegesítése minden naptípusra a friss adatok és döntések alapján

•

Városvezetőiegyeztetések

•

Képviselői

egyeztetések
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•

Egyeztetés a szolgáltatóval

•

Szakmai és foglalkozt atói fórumok szervezése és lebonyolítása

•

Helyi autóbusz-hálózat és menetrendek bevezetés előtti finomhango lása

•

Új buszhá lózat és menetrend feltételezett bevezetése

•

Az új hálózat és me netrend várható bevezetésének

időpo ntja

2020. augusztus 1.

Telephely építése az IKOP program keretében
Az „ IKOP 3.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú, Nyíregyháza megyei Jogú város közösségi
közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz
telephely kialakítása" című projekt keretében elnyert támogatásból az autóbuszok beszerzése, valamint
a CNG töltőállomás építése megtörtént, az autóbuszok, ill. a tö l tőállomás 2018. év elejétől üzemben
állnak.
Az aut óbuszok jele nleg a Volánbusz Zrt. telephelyén pa rkolnak, a Tiszavasvári úti CNG
Volánbusz fordaszervezése alapján járnak tankolni.

töltőállomásra

a

A tö l tőá llomás mellett meglévő 31653/11 hrsz ingatlan alka lmas a jövőben telephely építésére, mely
telephely tervezésére ill. megépítésére a módosított támogatási sze rződés ill. a szolgáltatóval kötött
hosszútávú szolgáltatási szerződés ad alapot.
Mindezek alapján a telephely tervezésére vonatkozóan az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a
közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLI II. tv. szerinti közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le az alábbi tárgyban :

„ Vállalkozási szerződés keretében új autóbusz telephely teljes területére vonatkozóan tanulmányterv;
engedélyes tervek és kapcsolódó engedélyezési dokumentációk elkészítése; engedélyezés teljes körű
lefolytatása; kiviteli tervek e/készítése; és tervezői művezetés"
Az ajánlat i felhívás az Európai Unió Hivata los Lapjában 2019/S 104-252431 nyilvántartási szám alatt került
közzétételre . A Tervező, az eljárásban a törvényes feltéte leknek megfe lelő érvényes ajánlatot nyújtott
be, és az ajánlatt ételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték alapján kerü lt
kiválasztásra .
A nettó 118.500.000. Ft becsült kö l tségű tervezési munkára - a közbeszerzés i eljárás eredményeként 2020. január 06. dátummal - nettó 84.280.000 . Ft tervezési összegben - tervezési szerződés aláírásá ra
került sor Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az" A" STÚDIÓ ' 90 Ép ítésztervező Kft között.
A szerződés szerint a közvetlen tervezési munka a szerződés hatályba lépésétől számított - legkésőbb 290. napon a kivite li terv leszállításával zárul le.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az tájékoztatót megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedj en .
Nyíregyháza, 2020. január 30.
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Dr. Kovács Ferenc
polgármester tL.
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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 VFEJL/9-5/2020. sz. tájékoztatóhoz
Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.„ .../2020. (11.06.) sz.

határozata

a 2020. év január elsejétől hatályos helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatással összefüggő Szolgáltatói
és Önkormányzati feladatokról
A Közgyűlés

a 2020. év január elsejétő l hatályos helyi menetrend szeri nti személyszállítási szolgáltatással

összefüggő

Szolgáltatói és

Önkormányzati feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2020. február 06.

A határozatot kapják:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármeste ri Hivatal belső szervezeti
egységeinek vezetői
3./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
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4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON : +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: GAZD/10-4/2020.

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezet tségei várható összegének megállapítására
2021-2022-2023. évekre

Dr.Kov/..,enc
polgármester

,_,

/
l
Í<.J1C 1---L
Patóné Nagy Magdolna
osztá l yvezető

Az e l őterj esztés t ö rvényességi e lle n ő rzését
végző szem ély aláírása:
.)

Dr. Szemán Sándor
címzet es főjegyző

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezet ője

jegyzői

Véleményező bizottságok:

1.
2.

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban : Áht.) 29/ A. §-a a középtávú
tervezésen belül előírja, hogy a helyi önkormányzat évente legkésőbb a költségvetési rendelet
elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (továbbiakban : Stabilitási törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott,
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 . (XII.
30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm . rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteibő l eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Előző évben ennek a kötelezettségnek a 3/2019 . (11.07 .) számú határozatban tettünk eleget. A saját
bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek tartalmára vonatkozóan a Stabilitási törvény és a Korm .
rendelet az irányadó. A Korm . rendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy mely bevételek
minősülnek a Stabilitási törvény alkalmazása során figyelembe vehető saját bevéte lnek, melyet az l.
mellékletben foglaltunk össze. A fizetési kötelezettség mértékébe nem kell beszám ítani a likvid hitelből
származó fizetési kötelezettségek összegét.

Jelenleg négy adósságot keletkeztető ügylete van az Önkormányzatnak:
•
az Európai Uniós projektek önerejének finanszírozására kötött kedvezményes kamatozású
600.000.000 Ft összegű beruházási hitelkeretből összesen 262.378.753 Ft hitel igénybevételére
került sor, melynek törlesztése 2018-ban kezdődött,
•
a 2015 . évben megkötött 750.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú kölcsönszerződés,
melyből a ténylegesen igénybevett 567.792 .135 Ft összegű kölcsön törlesztésére 2019. évtől
került sor első ízben,
•
a 2016. évben a felújítási kiadások finanszírozására megkötött 400.000.000 Ft felhalmozási célú
hitelkeretből felhasznált 311.059.238 Ft, melynek törlesztése 2020. évben kezd ődik,
•
valamint a 2017. évben megkötött 500.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú hitelszerződés
keretében ténylegesen igénybevett 476.675.984 Ft hitel, melynek törlesztése 2021. évtől indul.
2018. évben az önkormányzatnak sikerült valamennyi hitelét kedvezőbb kamatozású hitellel kiváltani,
fenti hitelek kamata jelenleg 3 havi BUBOR + 0,78 %.
Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében - évközi folyószámlahitel felvételén felül - nem számol
hitelfelvétellel, továbbá készfizető kezességvállalásból eredő kötelezettséggel jelenleg nem rendelkezik.
Az önkormányzat Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel szemben 2015 . évben érvénybelépett kezességvállalása
miatti követelésének törlesztésére első alkalommal 2020. évben kerülne sor, azonban ez az
1.677.950.000 Ft összegű hosszú lejáratú követelés 2020. évben tőkésítésre kerül.
Jelen előterjesztés bemutatja a megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szerződések
alapján felmerülő adósságszolgálati kiadások becsült értékét.
A helyi adóbevételek vonatkozásában a 2019. adóév bevételi teljesítményére voltunk figyelemmel,
óvatos tervezéssel számoltunk a bevételi előirányzatoknál.
2020. évben is kedvező vállalkozási teljesítménnyel számolunk a helyi iparűzési adónemnél, amelyre az
ad alapot, hogy a magyar gazdaság a régióban jól teljesít. Az ország gazdasági növekedése Nyíregyháza
helyi adóbevételeiben immár több éve ez a dinamikus fejlődés köszön vissza.
Az építményadó bevétel tekintetében kisebb növekedéssel számolhatunk az el őző években megvalósult
ingatlanfejlesztések kapcsán.
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Az idegenforgalmi adónál ismét bevételi emelkedést kalkuláltunk, megnyílt a 4*-os szálloda, amelynek
vendégforgalmából realizálható adóbevétel tovább növelheti az adónem előirányzatát.
A pótlék- és bírságbevételek tervezésénél a továbbiakban is az a célunk, hogy figyelemmel a "szolgáltató
közigazgatás és az adózóbarát adóigazgatás" elvárásnak a tervek ne szankcionálással teljesüljenek,
hanem a partnerség erősítésével és a jó szándékú figyelmeztetés eszközeivel.
A jövőben is folyamatosan kell az ellenőrzéseket végezni az építményadóból származó bevétel
teljesülése érdekében, illetőleg kiemelt területként kívánjuk kezelni az iparűzési adóbevallások utólagos
ellenőrzését is, melyet prevenciós hatásának köszönhetően tartunk fontosnak.
A Stabilitási törvény 10.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat adósságot ke letkeztető
ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%át. Ez az önkormányzat adósságvállalási lehetőségeinek felső határa. Ennek az aránynak értelemszerűen
a középtávú kitekintés során is érvényesülnie kell.
Javaslom, hogy a Közgyűlés a fentiek alapján határozatban állapítsa meg az Önkormányzat saját
bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható
összegét a költségvetési évet követő három évre. A mellékletben kimutatott adatok alapján a
kötelezettségek egyik évben sem haladják meg a saját bevételek 50 %-át.
Tisztelt Közgyűlés! Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozattervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2020. január 30.
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Határozat-tervezet a GAZD/10-4/2020. számú előterjesztéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.„„/2020. (11 .06.) számú határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető
fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról 2021-2022-2023.
évekre

ügyleteiből eredő

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak
szerint az önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 2021-2022-2023. évekre jelen határozat
melléklete szerint állapítja meg.

2.

A tárgyévi költségvetés tervezésekor a tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételek lényeges
változása esetén lehet eltérni, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet
indokolásában ismertetni kell.
Felelős :

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

Határidő:

adott évi költségvetés benyújtásának határideje.

Nyíregyháza, 2020. február 06.

A határozatot kapják:
1.) A Közgyűlés tagjai

Z.) ACímzetes főjegyző és a Polgjrmesteri Hivatal belső s2erve2eti egységeinek vezetői
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1.

melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége

Megnevezés

Sorszám

Saját bevételek és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettségek
összegei (Forintban!)
2021.

2022.

2023.

Helyi adók

01.

12 642 OOO OOO

12 694 OOO OOO

12 756 OOO OOO

Tulajdonosi bevételek

02.

252 400 OOO

252 400 OOO

252 400 OOO

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

03.

80 OOO OOO

80000 OOO

79 000000

I mmateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök
értékesítése

04.

125 OOO OOO

135 000000

145 OOO OOO

Részesedések értékesítése és részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

05.

-

Privatizációból származó bevételek

06.

Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek

07.

Saját bevételek (Ol+ ......+07)

08.

13 099 400 OOO

13 161 400 OOO

13 232 400 OOO

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

6 580 700000

6616 200000

-

-

-

-

-

-

09.

6549700000

év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (ll+.„„+17)

10.

315 834 427

280 883 515

221304 374

- felvett, átvállalt hitel (tőke+járulék)

11.

315 834427

280 883 515

221304 374

Előző

- felvett, átvállalt kölcsön
- hitelviszonyt

(tőke+járulék)

megtestesítő

értékpapír

12.
13.

-

-

-

- adott váltó

14.

-

-

-

- pénzügyi lízing

15.

-

-

-

-

-

-

-

- halasztott fizetés

16.

- kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (19+.„ .• +25)

17.

-

18.

-

- felvett , átvállalt hitel

( t őke+járulék)

19.
20.

-

-

-

21.

-

-

- adott váltó

22.

-

- pénzügyi lízing

23.

-

- halasztott fizetés

24.

-

· kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25.

-

Fizet ési kötelezettség összesen (1o+18)

26.

- felvett, átvállalt kölcsön
- hitelviszonyt

(tőke+járu l ék)

megtestesítő

értékpapír

Fizetési köteleze ttséggel csökkentett saját bevétel
{08-26)

27.

Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

28.

-

-

-

315 834427

280 883 515

221304 374

12 783 565 573

12 880 516 485

13 011 095 626

2,41%

2, 13%

1,67%
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KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot
fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására
2021-2022-2023. évekre szóló előterjesztésről .

keletkeztető ügyleteiből eredő

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.

4400

1. MEGBÍZÁS
Végrehajtottuk mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban
megállapodtunk, és amelyeket a megállapodásban felsoroltunk. Megbízásunkat az érvényes
nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján vállaltuk és végeztük el. A vizsgálati eljárásokat
kizárólag azért hajtottuk végre, hogy alapot szolgáltassunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése számára.
Megbízási szerződésünk értelmében feladatunk volt Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei várható összegének megállapítására 202 1-2022-2023. évekre szóló
előterjesztés könyvvizsgálói véleményben történő megerősítése. A vélemény a Nemzetközi
Könyvvizsgálati Standard alapján nem minősül teljes körű könyvvizsgálatnak. A
véleményünk kialakítása során azt vizsgáltuk, hogy az e lőterjesztés:
- kellő részletezettséggel készült-e,
- tartalmaz-e minden lényeges információt a döntés meghozatalához.

II. FELÜLVIZSGÁLAT
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a a
középtávú tervezésen belül előírja, hogy a helyi önkormányzat évente legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45.§ (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Kom1. rendelet) meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a
Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
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Jelenleg négy adósságot keletkeztető ügylete van az Önkormányzatnak:

>

az Európai Uniós projektek önerejének finanszírozására kötött kedvezményes
kamatozású 600.000.000 Ft összegű beruházási hitelkeretbő l összesen 262.378.753 Ft
hitel igénybevételére került sor, mellyel kapcsolatosan a törlesztés 2018-ban

>

a

>
>

kezdődött,

megkötött 750.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú
kölcsönszerződés, melyből a ténylegesen igénybevett 567.792.135 Ft összegű kölcsön
törlesztésére 2019. évtől került sor első ízben,
a 2016. évben a felújítási kiadások finanszírozására megkötött 400.000.000 Ft
felhalmozási célú hitelkeretből felhasznált 311.059.238 Ft, melynek törlesztése 2020.
évben kezdődik,
valamint a 2017. évben megkötött 500.000.000 Ft keretösszegű felhalmozási célú
hitelszerződés keretében ténylegesen igénybe vett 476.675.984 hitel, amelynek
törlesztése 2021. évtől indul.
2015. évben

20 18. évben az Önkormányzatnak sikerült valamennyi hitelét kedvezőbb kamatozású hitellel
kiváltani, fenti hitelek kamata jelenleg 3 havi BUBOR+0,78%.
Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében - évközi folyószámlahitel felvételén felül nem számol hitelfelvétellel, továbbá készfizető kezességvállalásból ered ő kötelezettséggel
jelenleg nem rendelkezik. Az önkormányzat Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-vel szemben 2015.
évben érvénybelépett kezességvállalása miatti követelésének törlesztésére el ső alkalommal
2020. évben kerülne sor, azonban ez az 1.677.950.000 Ft összegű hosszú lejáratú követelés
2020. évben tőkésítésre kerül.
A Stabilitási törvény 10.§ (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot
keletkeztető ügylet futamidejének végéig egy évben sem haladhatja meg az Önkormányzat
adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ez az önkormányzat adósságvállalási lehetőségeinek felső
határa. Ennek az aránynak értelemszerűen a középtávú kitekintés során is érvényesülnie kell.
Jelen előterjesztés bemutatja a megkötött illetve a jövőben tervezett adósságot keletkeztető
ügyletekre vonatkozó szerződések alapján, jövőben felmerülő adósságszolgálati kiadások
becsült értékét. (Előterjesztés 1. sz. melléklet.)
Az Önkormányzat saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XIl.30.) Korm. rendelet 2.§. (1) bekezdése szerint
prognosztizálta.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyletiből eredő fizetési kötelezettségek

Me1mevezés
Saját bevételek
Sa.iát bevételek 50%-a
Fizetési kötelezettsé2ek összesen
Fizetési kötelezettségek aránya a
saját bevételhez
Fizetési
kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel

2021.

adatok Ft-ban
2023.
Összesen

2022.

13 099 400 OOO

13 161 400 OOO

13 232 400 OOO

39 493 200 OOO

6 549 700 OOO

6 580 700 OOO

6 616 200 OOO

19 746 600 OOO

315834427

280 883 515

221304374

818 022 316

2,41 %

2, 13 %

1,67 %

2,07%

12 783 565 573

12 880 516 485

13 011 095626

38 675 177 684

III. NYILATKOZAT /VÉLEMÉNY
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere GAZD/10-4/2020. számú előterjesztéshez
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására
202 1-2022-2023. évekre - a könyvvizsgáló az alábbi nyilatkozatot/véleményt fogalmazza
meg:
1. Az Önkormányzat eleget tesz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
29/A. §. továbbá a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
45.§. (1) bekezdése a) pontjában és a 353/2011. (XU.30.) Korm. rendeletben
foglaltaknak.
2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes
fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik
évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

J\[yíregyháza, 2020. január 31.
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Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a
jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha
a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig - kell benyújtania a
képviselő-testületnek. Magyarország 2020. évi központi költségvetésérő l szó ló 2019. évi LXXI. törvény
2019. július 23-án kihirdetésre került.
Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020. évre szóló költségvetését.
Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll.31.) Kormányrendelet (továbbiakban : Ávr.) 27 . § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre
vonatkozó keretszámok egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelettervezet.
Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó
önkormányzati feladatok tekintetében - az előzetes üzleti tervek alapján - a költségvetésben tervezett
előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható
következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél
figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (Xll.14.) IRM rendelet előírásait.

BEVEZETÉS
Az önkormányzatok pénzügyi helyzetének stabilitásához, gazdaságaik erősödéséhez alapvető en három
járult hozzá:
• az önkormányzati feladat- és finanszírozási rendszer átszervezése (hiányt generáló feladatok
finanszírozással együtt történő állam i átvétele),
• az önkormányzati adósságkonszolidáció, az adósság keletkeztetés szigorú szabályozása,
engedélyhez kötése,
• az önkormányzati fejlesztésekhe z forrásbiztosítás (Európai Uniós és hazai források, különös
tekintettel a Modern Városok Programra) .

tényező

Az önkormányzati finanszírozás főbb prioritásai a költségvetési évben:
• A családvédelmi akcióterv elfogadásával a kormány ösztönzi az új bölcsődei férőhelyek kialakítását,
a bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását. Ennek érdekében a családi
és munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi támogatás fajlagos összege emelkedik. A
gyermekétkeztetés, az önkormányzati konyhák fejlesztése továbbra is kiemelt szerepet kap.
• 2017-2019. években jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum nagyarányú
emelése, mely a finanszírozásba beépült.
Ágazati prioritások
Az önkormányzatok köznevelési feladatainak prioritásai:
• 2013. szeptember 1-je a pedagógus életpálya S lépcsőben történő bevezetése, ami a 2017/2018-as
nevelési évvel teljesedett ki.

• Z014 januárjától az iskolai és egyéb nem óvodai feladatot ellátó épületek működtetéséhez kiegészítő
támogatás biztosítása.
www.NrlltlGTHAlA.„U
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2015 januárjától a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatban lévők száma alapján kiegészítő
támogatás illeti meg az önkormányzatokat.
2015 szeptemberétől a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá
tartoznak.
2017. január l-jétől
- a bér és működési támogatás mértéke az óvoda nyitvatartásához és nem a gyermek
benntartózkodása idejéhez igazodik (adminisztrációs teher csökkenése),
- a települési önkormányzatok iskola-működtetési feladatai megszűntek,
- a pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá kerültek,
- az életpálya hatálya alá nem tartozó segítők 7+3 %-os illetményalap növekedése,
- Pedagógus II. fokozatba kellett sorolni a nyugdíj előtt álló pedagógus szakképzettséggel
rendelkezőket.

Új finanszírozási elemként jelent meg 2019-től a költségvetési törvényben a nemzetiségi pótlék
támogatás, ami az arra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékjához és a kapcsolódó szociális
hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást, ennek összege tovább emelkedik. Szintén 2019-től
emelkedett az óvoda működtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege
(jelenleg 97.400 Ft/ellátott).
Az ágazatban 2020-ban kifejezetten a béremelésre központi intézkedés nem várható, a pedagógusok
munkáját segítők fajlagos támogatása emelkedik 2.205.000 Ft/létszám/év összegről 2.400.000
Ft/létszám/év összegre.
-

A szociális feladatok prioritásai
Szociális és gyermekjólét
• A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az
alapellátások biztosítása . Itt is beépül a 2017-2019. évi bérintézkedések fedezete az
alaptámogatásokba, így azok jelentősen emelkednek. A központi költségvetés ez évben is
fedezetet nyújt a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetésére.
•
Kiemelten kezeli a költségvetés az alacsony adóerőképességgel rendelkező településeket, annak
érdekében, hogy szociális alapfeladataikat teljesíteni tudják.
A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú
finanszírozásra épül:
•
a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás+
• az önkormányzatok bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása .
Az önkormányzatok az általuk nyújtott adatszolgáltatás alapján, a település típusát és az egy lakosra jutó
is figyelem bevéve részesülhetnek üzemeltetési támogatásban.
Emellett továbbra is jelentős összegű támogatást (pályázati forrást) biztosít a költségvetés a bölcsődék és
mini bölcsődék férőhelybővítésére .

adóerő-képességet

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek-, hajléktalanok bentlakásos
ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására a 2019. évinél nagyobb összeg áll rendelkezésre . A
támogatás elve nem változik, továbbra is két részből tevődik össze :
szakmai dolgozók bértámogatása
•
intézmény üzemeltetési támogatás.
A gyermekétkeztetés területén az intézményi gyermekétkeztetés támogatására és a rászoruló gyermekek
szünidei étkeztetésének támogatására egy jogcímen kapnak támogatást az önkormányzatok. Tárgyévben
a finanszírozási szempontból elismert bértámogatás fajlagos összege 1.900.000 Ft összegről 2.200.000
Ft/számított létszám/év összegre nő.
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INDOKOLÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésének helyi prioritásai:
1. Az Európai Uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázatok megvalósítása, a szükséges
önkormányzati önerő biztosítása.
• Az előző években leutalt és fel nem használt pályázati források alszámlákon lévő
egyenlegét, 12.440.424.618 Ft-ot, mint költségvetési maradványt beépítettük a
költségvetésbe.
• További támogatási összegek várhatók a már folyamatban lévő és induló pályázatok
megvalósításához a támogatási szerződések üteme szerint.
•
A tárgyévet követő évre áthúzódó kifizetéseket, melyek fedezete számításaink szerint az
alszámlákon megmarad, a céltartalékban terveztük meg.
Előirányzatot biztosítottunk a 2021-2027 . évi Európai Uniós pályázati ciklus önerejének
•
biztosítására.
2.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) jogutódjaként a Volánbusz Zrt. felé a
korábbi időszakokra vonatkozó megállapodás szerinti, valamint a helyi közlekedési szolgáltatás
tárgyévi fizetési kötelezettségének rendezése.

3. A központi bérintézkedések mint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének
végrehajtása, valamint a köztisztviselők esetében az illetményalap emelésének elmaradása
egyedi intézkedések meghozatala:
• Az intézményekben a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével járó
bérfeszültség kezelése az önkormányzat feladata, mint ahogy a gazdasági társaságok által
megvalósítandó bérintézkedések fedezetének részbeni biztosítása is.
•
A köztisztviselők esetében a 2017. évi költségvetési törvény megteremtette a
köztisztviselői illetmény emelésének jogszabályi hátterét. Ma már nincs akadálya annak,
hogy a helyi önkormányzat a 38.650 Ft-tól eltérően magasabb összegben állapítsa meg az
illetményalapot, melyet jelen költségvetési évben 50.000 Ft-ra javasoljuk felemelni, mely
3,1 %-os illetményemelést jelent.
4.

2010. évet megelőző időszakban hozott döntés végleges lezárása
A 2002-2006. közötti időszakban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadott egy olyan középtávú fejlesztési koncepciót, mely magába foglalta a Sóstó
fejlesztésével, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tevékenységével kapcsolatos feladatokat. A
megvalósításhoz a Társaság 2005. évben 9.500.000 CHF összegű deviza kötvényt bocsátott ki az
Önkormányzat kezességvállalása mellett. Az árfolyam változása miatt a törlesztés időpontjában
2015. január S-én összesen 2.527.950.000 Ft-ot kellett egyösszegben visszafizetni, melyhez az
Önkormányzat 1.677.950.000 Ft-ot fizetett meg saját erőből (folyószámlahitel igénybevételével).
A 850.000.000 Ft különbözetet - melyet egy korábbi adásvételi szerződés alapján kölcsön
visszafizetéseként adta az Önkormányzat a Társaságnak -, Kormányzati segítségként támogatás
formájában 2014. évben megkaptuk. A fennmaradó 1.677.950.000 Ft-ot Magyarország Kormánya
1004/2019. (1.18.) Korm. határozatával biztosította Önkormányzatunknak. A Kormányhatározat
viszont módosításra került, mivel ezen korábbi időszakban teljesített kifizetést nem tudtuk volna
a támogatás keretében elszámolni, ezért a módosításnak megfelelően a támogatást a Város
infrastruktúrájának fejlesztésére fordítottuk, illetve fordítjuk. Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek,
hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére a jegyzett tőke emelésére biztosítsa az előirányzatot,
melynek eredményeként a társaság rendezheti az Önkormányzat felé fennálló hosszú lejáratú
tartozását.

5.

Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás bevezetése

A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a 2020. évre
javasolt költségvetés fő összege 61.019.079.096 Ft.
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Az előirányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a már megérkezett és várható
Európai Uniós és Modern Városok Program pályázati pénzeszközök miatt. A saját bevételek tervezésekor
igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében
csak a reálisan tervezhető adó- és vagyo ni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve a
pályázati pénzeszközök mellett egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen
tervezett előirányzat.

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata bevételeinek megoszlása 2020. évben
Önkormányzatok

Működési célú
támogatások ÁH-n

működés i

Maradvány
igénybevétele
21,74%

támogatásai ~

8,29%

....

belülről

~

3,01%

Felhalmozási célú
támogatások ÁH-n
belülről

9,58%
/

Közhatalmi bevételek
21,74%

Értékpapír bevétele
22,12%

Működési

Hitel, ÁH-n belüli _ _ _ _ _ _ _ ___,.'--_

1

megelőlegezés

5,22%

Átvett pénzeszközök
3,29%

Helyi önkormányzatok

működési

--------

bevételek
4,27%

Felhalmozási
bevételek
0,74%

támogatásai

A központi költségvetésből való részesedésünk ha sonló nagyságrendű az előző évihez. A 2013. évtől
bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési
kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a t ámogatást a helyi önkormányzat
éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ellenkező esetben a
jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és
összegét a költségvetési törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalma zza.
Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás jelentős mértékben változott 2017 . január l-től,
mivel megszűnt az önkormányzatok köznevelési működtetői feladata 3.000 fő lakosságszám felett is.
Bevezetésre került a szolidaritási hozzájárulás, mely forráskivonást jelent az önkormányzati alrendszerből,
ugyanis ezen a jogcímen akkor keletkezik fizetési kötelezettség, ha
1. az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 34.000 Ft/főt és
2. a beszámítás alapját jelentő költségvetési támogatások összege kisebb, mint a beszámítás
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Számítása az egy főre jutó adóerő-képesség kategóriák szerint sávosan, progresszív módon történik, a be
nem számított összeg 15-100 %-áig.
Általános működési feladatok támogatására eredetileg egy háromelemű támogatási forma került
bevezetésre:
1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként
számított 2019. évben 4.580.000 Ft/fő, 2020. évben 5.450.000 Ft/fő .
(Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály: a 2020. január és február hónapokban az
önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint
megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembevételével részesülnek
támogatásban. 2020. március hónaptól a 2020.évi költségvetési törvény alapján megállapított szabályok
szerint számított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.)

2.
3.

Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak,
valamint a köztemetők fenntartására fordítható.
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos
összeggel.

Fentieket egészítette ki 2014. évtől 4. elemként a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítása, melynek köbméterére 100 Ft támogatást ad az állam.
2015. évtől a központosított támogatások közül ide kerültek a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok,
valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása.
A fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt
bevétele (a 2018. évi iparűzési adóalap 0,55 %-a), azonban itt is differenciál a törvény és sávosan változik
a beszámítás. Az előző évhez képest a város egy főre eső iparűzési adóerő-képessége 44.800 Ft/főről
50.744 Ft/főre növekedett, és a jelenlegi szabályok szerint Önkormányzatunk a 29.501 - 52.000 Ft-os
sávba került, ahol a beszámítás mértéke 75-100 % közé esik, mely esetünkben 98,6 %. A
támogatáscsökkentés összege önkormányzatunk esetében az iparűzési adóalap 0,55 %-ának
(2.387.568.925 Ft) összegéből számított, a költségvetési törvényben meghatározott módon került
korrigálásra 2.354.247.594 Ft összegben. Az Önkormányzattól elvárt bevétel nagysága, vagyis a
beszámítás összege 284.610.863 Ft-tal magasabb összegű, mint az önkormányzat működésének általános
támogatása, és emiatt a fenti szabályok alapján 169.549.251 Ft szolidaritási hozzájárulási fizetési
kötelezettség terheli az önkormányzatot.
Forintban!
Megnevezés

Beszámítás

Beszámítás
összege

előtt

Az önkormányzattól elvárt bevétel öszege:

Beszámítást
követően

2 354 247 594

Az önkormányzat működésének általános támogatása a beszámítás sorrendjében :
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
támoe:atása
Üdülőhelyi feladatok támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítása •
Támogatás elvonás összesen:
Nem teljesíthető elvonás (szolidaritási hozzájárulás alapja)

323 370 900

323 370 900

26 708 700

26 708 700

-

649 552 OOO

649 552 OOO

-

71 977 331

71 977 331

998 027 800

998 027 800

-

584 800
2 070 221 531

2 069 636 731

584 800
584 800

284 610 863

*nem tartozik a támogatáselvonás jogcímei közé
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Összefoglalva: 284.610.863 Ft-tal kevesebb állami támogatást kapunk, mint az önkormányzattól elvárt
bevétel nagysága, és ezért be kell fizetnünk 169.549.521 Ft-ot az állami költségvetésbe a szolidaritás elve
miatt (ugyanakkor iparűzési adóban 1.130.000.000 Ft többletbevétellel számolhatunk}. A szolidaritási
hozzájárulás összege 2020. március 01-től változhat, a fent említett átmeneti szabály következtében.
Köznevelési feladatok támogatására az Önkormányzat összesen 2.461.262.170 Ft támogatásban
részesül, mely az előző évhez viszonyítva 23.493 .704 Ft-tal több. Az óvodákra kapott állami támogatás
bértámogatás és működtetési támogatás jogcímeken illeti meg az önkormányzatokat. A többlet
támogatás az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására kapott
támogatás fajlagos összege emelkedésének eredménye .
Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására összesen
1.895.381.453 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 98.067.719 Ft-tal
magasabb összegű .
A többlet többek között a gyermekétkeztetés, az egyes szociális szakosított ellátások, valamint a
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatására kapott támogatás fajlagos
összege emelkedésének eredménye .
Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 225.659.453 Ft állami támogatással tervezhetünk.
A 454.009 Ft-os növekmény összege a lakosságszám növekedése miatti többlet a közművelődési
támogatásnál.
2020. évben a kulturális intézmények támogatása a költségvetési törvény ágazati feladatainak (2 .
melléklet} támogatásából átkerült a kiegészítő támogatások (3. melléklet} közé, és jelenleg még nem
ismert a Móricz Zsigmond Színház támogatásának 2020. évi összege, így az előző évi támogatási összeggel
terveztünk. Jogszabályi változás miatt az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati
közös működtetésére vonatkozóan megállapodást kell kötni.
2020. évben összesen 478.250.000 Ft szerepel az önkormányzat költségvetésében az alábbi bontásban :
•
Nyíregyházi Cantemus Kórus támogatása
133.290.000 Ft,
• Jósa András Múzeum támogatása
143.960.000 Ft,
•
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár támogatása
201.000.000 Ft.
Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 703.909.453 Ft állami támogatással terveztünk.
Ez 904.009 Ft-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a Cantemus Kórus támogatása 2.710.000
Ft-tal csökkent, a múzeumi támogatás 3.160.000 Ft-tal, a lakosságszám növekedése miatt pedig 454.009
Ft-tal több a közművelődési támogatás összege .
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A jogcím tartalmazza az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközt 622 .802.655 Ft összegben. Itt került
tervezésre az intézményekben foglalkoztatott munkavállalókat megillető szociális összevont ágazati
pótlék, a szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi pótléka, valamint a kulturális pótlék összege,
melyek év közben kerülnek átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A Móricz
Zsigmond Színház támogatására 350.600.000 Ft előirányzatot terveztünk, mint működési célú
pénzeszközátvételt államháztartáson belülről, mivel - a már említett jogszabályi változás miatt - a
Magyarország Kormányával kötendő finanszírozási megállapodás megkötéséig eredeti állami
támogatásként nem szerepeltethető . Ezen a soron terveztük a Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO
revitalizációja (TOP-6.1.4-16}, "Közösen a kiútért" (TOP-6.9.1-16}, Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16}, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP6.4.1-15), Európai Területi Társulás létrehozása, a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése-Mesekert és a Nő i
Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2 .9-17} projektek bevételét.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat kell itt kimutatnunk, melyet a
feladatokhoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet.
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Közhatalmi bevételek
A helyi adóbevételek vonatkozásában a 2019 . adóév bevételi teljesítményére voltunk figyelemmel, óvatos
tervezéssel számoltunk a bevételi előirányzatoknál.
Az önkormányzat helyi adóbevételei között legjelentősebb a vállalkozások által fizetett helyi iparűzési
adó, melyre a város gazdálkodása tervezésénél stabilan alapozhat. 2020. évben is kedvező vállalkozási
teljesítménnyel számolunk, amelyre az ad alapot, hogy a magyar gazdaság a régióban jól teljesít .
Nyíregyháza helyi adóbevételeiben immár több éve ez a dinamikus fejlődés köszön vissza. Bevételi
tervünket ebben az adónemben egyrészt a kiszámíthatóan magasan te ljesítő multinacionális ipari
szereplőkre alapozzuk, másrészt arra a sok kis- és középvállalkozásra is, amelyek fejlődése bizakodásra ad
okot 2020-ban is. A vállalkozások eredményei az előző évhez képest tovább javultak, amelyet a tervezés
során figyelembe vettünk. A javasolt előirányzat abban a tekintetben óvatos, hogy számol egy esetleges
stagnáló vállalkozói teljesítménnyel az építőiparban és a hozzá köthető ágazatokban. Továbbra is kiemelt
területként kívánjuk kezelni az iparűzési adóbevallások utólagos ellen ő rzését is, amelyet azért ítélünk
fontosnak, hogy prevenciós hatásának köszönhetően az előirányzati terveket biztosan tudjuk teljesíteni.
Az építményadó bevétel tekintetében az előző évek kedvező bevételi tendenciáján túl, a megvalósult
ingatlanfejlesztésekkel, továbbá a szabadtéri reklámhordozók adóztatásából várható bevételekkel
terveztünk, így a következő években is kisebb növekedéssel számolhatunk. Mindemellett a jövőben is élni
kívánunk az ellenőrzés eszközével az építményadó előirányzat teljesülése érdekében .
Gépjárműadó ban
gépjárművek

az új és használtautó piaci mutatókat vettük figyelembe a tervezés során . Az adóztatott
száma évek óta növekszik városunkban, amelyhez igazítottuk bevételi terveinket.

Idegenforgalmi adónál a korábbi évekhez képest ismét bevételi emelkedést kalkuláltunk, megnyílt a 4*os szálloda, amelynek vendégforgalmából realizálható adóbevétel tovább növelheti az adónem
előirányzatát . Az évről évre növekvő bevételi számok azt mutatják, hogy Nyíregyháza egyre népszerűbb
úti cél a turisták körében, amelyet a szállodafejlesztések még inkább vonzóvá tettek. Bevételi terveinket
ezekhez a hatásokhoz igazítottuk.
A talajterhelési díj esetében az előző éveket alapul véve határoztuk meg az e l ői rányzatot, figyelembe
véve, hogy hosszabb távon a városi közműberuházásoknak köszönhetően a rákötések miatt inkább
stagnáló vagy kis mértékben csökkenő bevételekkel számolhatunk.
A késedelmi pótlék és bírság bevételek tekintetében a tavalyi év tényadataihoz igazítottan terveztünk. Az
adózási szabályok változása is az általunk már eddig is preferált ügyfélközpontú adóhatósági szemléletet
erősítik, amely a bírságolási gyakorlatra is hatással bír. Emellett sokat javult az adózók jogkövető
magatartása, többségük határidőben teljesíti adókötelezettségeit, így egyre ritkábban kell élnünk ezzel a
szankcionálási eszközzel.
Működési

bevételek
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemelt
előirányzatonként az S. melléklet tartalmazza.
Az intézmények működési bevételének közel felét az élelmezésért fizetendő térítési díj bevétel teszi ki,
melynek aránya az előző évhez képest tovább csökkent az élelmezési nye rsanyagnorma emelés ellenére.
A csökkenés a 2015. szeptember 01-től érvénybe lépett jogszabályi változásnak köszönhető . Ennek
értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben résztvevők köre, mely a térítési díj
csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási
intézményében is a közétkeztetést.
Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott, valamint visszaigényelhető áfa bevételből,
kamatbevételből származnak a működési bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem
lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési
bevétel. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele esetében jelenleg nem lehetséges a

WWW.N,UUGYHAlA„HU
~~~~~~~~~~~

(~)
\/~

Ny

REGYHÁZA

8

1

bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve
folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogy elkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozódását.
Felhalmozási bevétel
Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve
kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető cél továbbra is, hogy áron alul ne kerüljön
értékesítésre ingatlan, célunk a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítése.
Működési

célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére előző évben - az áfa fizetésére - nyújtott tagi kölcsön visszafizetéséből
származó bevételt tartalmazza . Itt terveztük továbbá a fejlesztési feladatok között szerepeltetett
ERASMUS+Back to (Net)Work, Erasmus Cross, Techrevolution, INTERREG EUROPE-BETIER, Határon
Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN) projektekhez kapcsolódó bevételek előirányzatát.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
A közműépítésekhez kötött Lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizá lható bevételeket, va lamint
a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön
visszafizetéséből származó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen, illetve a fej lesztési fe ladatok
között szerepeltetett ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejl esztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó
befizetések előirányzatát. Itt szerepel továbbá a Sóstó-Gyógyfürdők fejlesztésére kibocsátott kötvény
visszafizetéséhez kapcsolódó, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére adott hosszúlejáratú pénzeszköz
visszafizetése, mely könyveléstechnikai t étel, ugyanis az önkormányzat követelése a tőkésítésre kerül.
Finanszírozási bevételek
2020. évben sem tervezünk felhalmozási célú hitelfelvételt, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási
gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére.
Finanszírozási bevételként számoltunk az átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt értékpapírok
szükség esetén történő értékesítésének bevételével.
Előző évi költségvetési maradványként a bankszámlákon 2019. december 31-én meglévő pénzeszközök
korrigált egyenlegét vettük számításba.

B./ KIADÁSOK ALAKULÁSA
A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat
és a már ismertetett alapelveket érvényesítettük.
A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:

E

áza M.J.V. Önkormányzata 2020. évi kiadásainak
megoszlása
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Finanszírozási ~
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Működési
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42,13%

Fejlesztési
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Felhalmozási
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Az intézményi keretszámok kialakításánál a személyi juttatások és azok járulékai tényleges felmérés,
illetve az intézményekkel történt egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra.
Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként az S. mellékletben mutatjuk be.
Az intézmények 2020. évi előirányzata többek között tartalmazza:
A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat, a Kttv. alapján a köztisztviselőket megillető valamennyi
juttatást.
A 367/2019. (Xll.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 161.000 Ft, a garantált bérminimum
210.600 Ft összegben történő biztosítását.
Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft.
A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható
bankszámla-hozzájárulás éves összegét.
A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését.
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § . (1) bekezdése
alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2020. évben nem változott, maradt 38.650 Ft.
A törvény 58. §. (6) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy
rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a 2020. évben a hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben
foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg
az illetményalapot, melyet Önkormányzatunk 2017. évben 45.000 Ft-ra, 2018. évben 46.500 Ft-ra,
2019. évben 48.500 Ft-ra emelt. A javaslat szerint 2020. évben az illetményalap 50.000 Ft-ra
emelkedik, mely az előző évihez képest 1.500 Ft-os emelkedést jelent.
A közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott
összeggel megegyezően került meghatározásra az előző évekhez hasonlóan bruttó 200.000 Ft-os
éves szinten . Ezt a keretet 2020. évben is javasoljuk az Önkormányzat valamennyi intézményében
dolgozó közalkalmazott részére biztosítani.
A köztisztviselők esetében a jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi
juttatások 1 hónapra eső összegével.
A szociális hozzájárulási adó összegét 17,5 %-kal számított összegben.
A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi intézménynél 75
%-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott
munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.
Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az oktatási intézmények működtetésének
feladatait 2017. január 01-vel átadta a Nyíregyházi Tankerületi Központ, illetve a kollégiumok esetében a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére. Az étkeztetés biztosítása azonban továbbra is kötelessége az
Önkormányzatnak, melyet minden intézményfokon 2017. január 01-től a Közintézményeket Működtető
Központ (KÖZIM) lát el.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, élelmezést nyújtó intézmények
vonatkozásában a Közgyűlés 207/2019. (Xll.19.) számú határozatában 2020. január 01-től elfogadott 5 %kal emelt élelmezési nyersanyagköltségekkel kerültek tervezésre az élelmezési kiadások.
Dologi kiadásokra az óvodák esetében az előző évi fajlagos összegekkel számolva kerültek lebontásra az
előirányzatok:

Ssz.

Megnevezés

Fajlagos összeg

Mértékegység

1.

Karbantartási kiadásokra

2 860

Ft/fő/év

2.

Működési

2 013

Ft/fő/é v

3.

Szakmai anyagokra

1320

Ft/fő/év

4.

Takarítási anyagokra

66

Ft/ m2/év

s.

Mosatásra

171

Ft/kg

kiadásokra
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A működési kiadások - többek között - a következő elemeket tartalmazzák:
• irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók,
• kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása,
• számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása,
• járművek működtetése, karbantartása,
• a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok,
• általános karbantartási anyagok.
Az egyedi sajátosságok alapján biztosított előirányzatokkal az éves beszámoló keretében kell elszámolni.
Portfólió gazdálkodás
A gazdasági társaságok az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállításához elkészítették 2020.
évi előzetes üzleti terveiket, külön kiemelve és részletezve költségvetési kapcsolataikat. Az előzetes tervek
és egyeztetések alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az alábbi összegeket javasoljuk
előirányzatként a társaságok részére biztosítani .

A NYÍRW Nonprofit Kft. közszolgáltatási és üzemeltetési feladatainak ellátásához tervezett 2020. évi
részletezését az alábbi táblázat mutatja:

előirányzatok

Forintban!

Megnevezés

Kisegítő mezőgazdasági

szolgáltatás
Állategészségügyi feladatok
Egyéb városüzemeltetési feladatok
Zöldfelület fenn tartás
Csapadék és belvíze lvezetés
Te lepülés vízellátás
Közvilágítás
Közutak, hidak fenntartása
Intézményi világítás, tűzvéde lm i feladatok
Közfoglalkoztatás
Városüzemeltetési feladatokho z szükséges gépbeszerzések
Folyékony hulladék szá llítás
Közszolgáltatási feladatok összesen :

Lakóingatlan karbantartás, üzemeltetés
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)
Tanműhelyek

Sport létesítmények üzemeltetése
Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése
Üzemeltetési feladatok összesen:
NYÍRW Nonprofit Kft. által ellátott feladatok mindösszesen:

2020. évi előirányzat

37.500.000
163.000.000
271.890.000
814.350.000
220.000.000
12.784.000
464.500.000
1.945.000.000
136.500.000
195.000.000
150.000.000
18.000.000
4.428.524.000
380.000.000
70.000.000
12.700.000
150.000.000
40.000.000
652. 700.000
5.081.224.000

A NYÍRW Nonprofit Kft. részére 2020. évre közszolgáltatási feladatokra összesen 4.428.524.000 Ft
önkormányzati forrást tervezünk biztosítani, melyből fejlesztésekre 1.177.000.000 Ft összeg kerülne

elkülönítésre.
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A fejlesztések az alábbi közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak:
- Közvilágítás fejlesztése:
- Szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése:
- Játszóterek létesítése, felújítása:
- Járdafelújítás:
- Útépítés:
- Egyéb városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztés:
- Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések:
Közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések összesen:

51.000.000 Ft
14.000.000 Ft
32.000.000 Ft
200.000.000 Ft
700.000.000 Ft
30.000.000 Ft
150.000.000 Ft
1.177.000.000 Ft

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére, felújítására 2020. évre tervezett összeg 652. 700.000 Ft,
mely magába foglalja a nem lakáscélú ingatlanok, a lakóingatlanok, a tanműhelyek, a sportlétesítmények
és a Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetésének költségeit.
A „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. 2020. évre jelentős költségnövekedéssel számol, melynek döntő hányadát a
bérköltségek növekedése okozza .
A költségnövekedés ellensúlyozására áremelést kívánnak végrehajtani elsősorban a turista jegyek
tekintetében, de kis mértékben a nyíregyházi jegyárakon is emelniük kell 2020. évben . Az Élményfürdőben
az árváltozás tervezett mértéke 7%, a Júlia Fürdőben és a Fürdőházban 8-8 %, a Tófürdőben pedig 22%. A
gyógyászati jegyárak esetén 8-10%-os jegyáremelést terveznek.
A „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. részére a 2020. évi költségvetésben az alábbi források biztosítását terveztük:
175.000.000 Ft
150.000.000 Ft
177.800.000 Ft
140.000.000 Ft
152.400.000 Ft
112.000.000 Ft
907 .200.000 Ft

Nyíregyházi jegyárkedvezmény térítés
Városi Uszoda üzemeltetése
Fürdők üzemeltetési hozzájárulása
Középlejáratú tagi kölcsön
Sóstó Hotel koncessziós díj
Áthidaló kölcsön
Összesen :

A „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. Önkormányzattal szemben fennálló 1.677.950.000 Ft összegű hosszú lejáratú
követelése 2020. évben tőkésítésre kerül.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó

előzetes

üzleti terve alapján az
Önkormányzat 2020. évre összesen 237.000.000 Ft működési támogatást biztosít a társaság részére.
A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2020. évre tervezett közfeladatainak ellátására az
Önkormányzat az előző évi önkormányzati támogatás 8 %-os bérfejlesztéssel arányosan növelt összegét,
azaz 270.500.000 Ft-ot biztosít. Az állami támogatás összege Magyarország Kormányával történő
megállapodás megkötéséig az előző évi összeggel - 350.600.000 Ft-tal - kerül megtervezésre, melyből
művészeti támogatás jogcímén 210.400.000 Ft-tal,
létesítmény-gazdálkodási célú működési
támogatásként pedig 140.200.000 Ft-tal számolunk tárgyévben. A 2020. évi költségvetésben így összesen
621.100.000 Ft e lőirányzatot tervezünk a gazdasági társaság részére biztosítani.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. előzetes üzleti terve alapján Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. évre a nyíregyházi temetők üzemeltetési feladatainak ellátására
82.000.000 Ft működési támogatást, illetve S.OOO.OOO Ft fejlesztési célú támogatást irányoz elő. A társaság
a fejlesztési célú támogatásból az alábbi beruházásokat tervezi megvalósítani:
Nyíregyháza Sóstóhegyi ravatalozó előtető létesítése
Nyíregyháza vonzáskörzetébe tartozó temetőkben illemhelyek
kia lakítása (Sóstóhegy, Nyírsző lős, Nagyszállás, Oros)
Összesen :

3.000.000 Ft
2.000.000 Ft
S.OOO.OOO Ft
WWW.NYIAlGYHAZA.HU
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A Város-Kép Nonprofit Kft. 2020. évben az Önkormányzat részére 276.924.000 Ft összegben nyújt
szolgáltatásokat, melyek az alábbi tételeket tartalmazzák:
Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás
Nyíregyházi TV közéleti műsorgyártás
hellonyiregyhaza .hu üzemeltetési hozzájárulás
Kültéri oszlopok, padok üzemeltetése
nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás
Városmarketing-kommunikáció szolgáltatás
Összesen:

73.914.000 Ft
113.000.000 Ft
12.700.000 Ft
10.160.000 Ft
12.700.000 Ft
54.450.000 Ft
276.924.000 Ft

A NYÍRINFO Nonprofit Kft. előzetes tervében 126.044.858 Ft összegű Polgármesteri Hivatal felé és
6.096.000 Ft Önkormányzat részére történő szolgáltatás nyújtásával számol 2020. évre.
Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés
Polgármesteri Hivatallal kötött bérleti szerződés
Weboldal üzemeltetés az Önkormányzat részére
Összesen:

106.680.000 Ft
19.364.858 Ft
6.096.000 Ft
132.140.848 Ft

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. részére a 2020. évi feladatainak ellátásához 25.000.000 Ft
önkormányzati működési támogatás került tervezésre.
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat a 2020. évi turisztikai feladatok
ellátására a 2019. évi idegenforgalmi adóbevétellel egyező összegű, azaz 80.000.000 Ft működési
támogatást irányzott elő .
A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. működésének biztosítására, valamint a társaság üzemeltetésébe
került Technológiai Transzfer Központ működési költségeinek finanszírozására az Önkormányzat 2020.
évre 72.000.000 Ft összeget tervez költségvetésében biztosítani.
Vagyoni kiadások
NLC kezelés feladatra 80.000.000 Ft előirányzatot indokolt biztosítani, mely tartalmazza az üresen álló,
hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is. Repülőtér üzemeltetés jogcímén
ezévben is 28.000.000 Ft előirányzat javasolt.
Terület-előkészítésre

az önkormányzati utak építéséhez, rekonstrukciójához kapcsolódó szükséges
ingatlanvásárlások, valamint a területvásárlásra benyújtott kérelmek alapján 2020. évben előreláthatólag
250.000.000 Ft fedezet szükséges.

Szakértői,

tervezési díjak feladatsoron az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési,
értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni 30.000.000 Ft összegben.
Ingatlanvásárlásra a csereügylet lebonyolítása kapcsán a Közgyűlés 213/ 2019. (Xll.19.) számú határozata
alapján terveztünk előirányzatot, melynek fedezete a bevételi oldalon jelenik meg.
Szociális kiadások
Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen továbbra is rendszeres és eseti
ellátásokat nyújtunk a rászorulók részére .
A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatások (helyi
lakásfenntartási támogatás)
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési
támogatás (adósságkezelés)
-

Ápolasl dfjak
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás
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Az eseti támogatások nehéz élethelyzetbe jutott jogosultak egyszeri támogatását jelentik.
A települési támogatások esetében a rendszeres segé lyekből az eseti jelleggel nyújtott támogatásokhoz
csoportosítottunk át az eseti jelleggel nyújtott támogatási igények növekedése miatt.
A rend szeres ellátások közül továbbra is a méltányossági alapon járó ápolási díj, az eseti települési
támogatások között a létfenntartási támogatás a legjel entősebb.
A gyermekvéde lmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
többféle ellátásban is részesülnek, ilyen például a szünidei gyermekétkeztetés és a helyi autóbusz
közlekedési támogatás. Mivel a rászoruló gyermekek létszáma csökken, továbbá a jogosultak sem igénylik
minden esetben a szünidei étkezést , ezért 2019 évhez képest kisebb összeggel tervezzük az előirányzatát .

Települési támogatás (forintban)
Rendszeres támogatások

2019. évi eredeti

2020. évi tervezett

előirányzat

e lőirányzat

Eltérés

Gyógyszertámogatás

18000000

17 OOO OOO -

1000000

Helyi lakásfenntartási t ámogatás fűtéshez

28000000

30000 OOO

2 000000

Helyi lakásfenntartási támogatás közüzemhez

42 OOO OOO

35 000000 -

7 000000

4 500000

2 000000 -

2 sooooo

Helyi lakásfenntartási támogatás albérlethez
Kiegészítő ápolási díj

15 OOO OOO

Méltányossági ápolási díj

112 000000

-

Kieg.ápolási díj méltányossági ápolási díjhoz
Helyi adósságkezelés

10 000000

Összesen:

Eseti támogatások
302100 Pénzellátás megszűnt
302110 Szabadságvesztés

229 500 000

17000000

2 000000

75 OOO OOO -

37 000000

9 000000

9 000000

5 OOO OOO -

5 OOO OOO

-

39 500 000

190000 OOO

2019. évi eredeti

2020. évi tervezett

előirányzat

előirányzat

Eltérés

500000

200 OOO

-

300000

1000000

400000

-

600 OOO

-

100 OOO

1000000

302111 Szü l ő elvesztése

250 OOO

150 OOO

302112 Szülő táppénz

250 OOO

150 OOO

500 OOO

700000

1500000

500000

-

500000

300000

-

-

100 OOO

302113 Felsőfokú nappali tanulmányok
302114 Gyógyszer
302115 Kelengye
302116 ~rettségi után felkészítő tanfolyam
302120 Létfenntartás

100 OOO

200000

200000
100000

120000 OOO

107 650 OOO -

14 OOO OOO

10 000000 -

4000000

Összesen:

138 500 OOO

120 150 OOO -

18 350 OOO

Mindösszesen:

368 000000

310150 OOO -

57 850000

302130 Temetési

12 350 OOO

Tanulói tanszertámogatásban valamennyi nyíregyházi lakhe lyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek
részesül. A törvényi vá ltozások miatt várhatóan emelkedni fog 2020. évben a létszám, valamint az idei
évben szeretnénk 2.000 Ft-ra emelni a tanszerc5omag értékét, az eddigi 1.500 Ft helyett. Ezért 4.000.000
Ft-tal több előirányzatot terveztünk be .
Az Erzsébet-utalvány járulékos költségei sor kikerült a költségvetésből, mivel 2019. évtől a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nem Erzsébet-utalvány formájában, hanem pénzbeli támogatásként kapják a juttatást,
összege nem az önkormányzat költségvetését terheli.
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2019. május 15. napjától igényelhető új támogatási forma az Első lakáshoz jutók támogatása. 2019. utolsó
negyedévében jelentősen nőtt az igények száma, mely tendencia várhatóan folytatódik a 2020. évben,
ezért az előirányzatot S.OOO.OOO Ft-tal magasabb összeggel tervezzük.
A Polgármesteri Hivatal sorain szerep lő rendszeres és eseti ellátások a gyermekvédelmi pénzbeli
támogatásokat jelentik. Évente két alkalommal, augusztus és november hónapokban, támogatást
nyújtunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 6.000 Ft/alka lom, a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetűeknek 6.500 Ft/alkalom összegben. A támogatás finanszírozása 100 %ban állami forrásból történik.
Feladatellátási szerződés útján nyújtunk támogatást a Periféria Egyesületnek. 2019. évhez képest
támogatás emelést terveztünk be, melyet a bérköltségekre kíván fordítani.
A Kék Nefelejcs Alapítvány 2019 éwel

egyező szintű

támogatást igényel.

A Human - Net Alapítvány tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó támogatási igényét figyelembevéve
terveztük meg előirányzatát. A Tanyagondnoki szolgálat kiadásai növekedését a bérek emelkedése
indokolja .
A Nyíregyházi Egyházmegye támogatási szerződés keretében kap támogatást a Huszárvár, valamint az
óvoda és az iskola működtetésére. A támogatási igényük növekedését bérköltségek, valamint a
karbantartási költségek növekedésével indokolja.
Egyéb szociális kiadások soron pályázatok benyújtásának adminisztrációs költségeit, kutatási kiadásokat
tervezzük.
Szakértői

tevékenységek díja soron az év során felmerülő, előre nem, vagy csak részben tervezhető
költségeket szerepeltetjük.

A Szigligeti gyermeküdültetés támogatá sa továbbra is szerepel sorainkon, csakúgy, mint a Rászoruló
Hallgatókért Közalapítványon keresztül a nyíregyházi diákok támogatása .
Az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) sor továbbra is szerepel a költségvetésben, melyen
keresztül vissza nem térítendő támogatást nyújtunk a Nyíregyháza város területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermek- és fogorvosi) praxisok részére.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működésének biztosítására és programjainak támogatására
terveztünk be előirányzatot.
„Értékünk a család" projekt 2020 évben is folytatódik, mely során az önkormányzat munkatársainak
gyermekei számára a tanítá si szünetekben programokat szervezünk. Pályázat útján 1.000.000 Ft
támogatást nyertünk, melyet további 500.000 Ft-tal tervezünk kiegészíteni.
Az Ifjúság határok nélkül projektet 2020. évben is folytatni szeretnénk. Az előirányzat fedezetét pályázat
útján kívánjuk biztosítani.
Gépjármű beszerzése tanyagondnoki szolgálathoz sorra a Human-Net Alapítvány igénye alapján

személygépkocsi beszerzését terveztük be.
Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatása soron a fejlesztő pedagógusok
költségét terveztük. A feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi
Központon keresztül. Mivel 2019. évben jelentősen nőtt az SNl-s gyermekek létszáma, és a fejlesztésükre
fordított óraszámok, ezért 2020. évben magasabb összeggel tervezünk.
A köznevelési és ifjúsági célfeladatok 2020. évi tervszámai nem változnak az előző évhez képest.
A szociális kiadások felhalmozási kiadások nélkül számított előirányzata 4.191.126.943 Ft.
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2020. évi szociális kiadások fedezete

Önkormányzati

Intézményi
bevételek
25%

sajáterő

40%

Allaml ümogaús

359'

Kulturális kiadások

A kulturális célfeladatok között a közművelődési megállapodás támogatására az idei évben is 500.000 Ft
összeget tervezünk, mely által a helyi közművelődési feladatok el látását kívánjuk segíteni.
A pályázati önerő, érdekeltségnövelő előirányzatot 1.000.000 Ft összegben kívánjuk sze repeltetni a
korábbi évekhez hasonlóan.
A Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítését a 2019. évi előirányzattal egyezően, 900.000 Ft
összeggel kívánjuk támogatni.
A Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat támogatása bázis szinten, 600.000 Ft összeggel szerepel
költségvetésünkben. Művészeti ösztöndíjban a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három
főt kívánunk részesíteni.
A kiadványok támogatása címsor alatt 1.000.000 Ft összeget szerepeltetünk azon kiadványok
támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállalnak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle 300.000 Ft a Vörös Postakocsi folyóirat működési támogatása
300.000 Ft összeggel szerepel.
A szakértői díjak és az egyéb kulturális kiadások előirányzatának sorai, melyek tartalmazzák a
pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és
szakértői vélemények költségeinek fedezetét is a tavalyi évben nyújtott előirányzati összeggel
szerepeltetjük költségvetésünkben.
Sóstói kulturális programsorozatot az előző évi szinten, 2.000.000 Ft összeggel szerepeltetjük, mely a

nyári

időszakban

hetente két alkalommal a Sóstóra látogató vendégeknek kínál zenei programokat.

2020. évben a kulturális célfeladat sorait bővíteni kívánjuk a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burratino
Bábszínház 500.000 Ft mértékű szakmai támogatásával.
A Nagyegyüttesek támogatására a tavalyi évben nyújtott
szerepeltetünk.

előirányzat

összegét, 15.000.000 Ft-ot

A Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek sorra 25 .181.500 Ft elő i rányzatot terveztünk, melyet eseti
kulturális támogatásokra, városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására fordítunk.
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Tervezett Városi nagyrendezvények:

Forintban!
2020.év

Megnevezés

10 OOO OOO

Böllérfesztivál (február 22-23.)
HELLO Nyíregyháza (április 24.)

6 OOO OOO

Városnap (május 15-16.)

4 OOO OOO

Gyermeknap (május 31.)

2 OOO OOO

XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál (aug. 16-21.)

6 OOO OOO

Tirpák Fesztivál (szeptember 19-20.)

7 OOO OOO

Évbúcsúztató rendezvények

7 OOO OOO
42 OOO OOO

Összesen:

A Böllérfesztivált a 2020-as évben két napos fesztiválként kívánjuk megrendezni, ez indokolja a tervezett
összeg emelkedését.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapj a előirányzatát a 2019. évi szinten terveztük meg.
A Happy Art Alapítvány Nívódíjra 158.750 Ft lett betervezve.
A kulturális kiadások (felhalmozás nélküli)

előirányzata

1.851.846.763 Ft.

2020. ÉVI KULTURÁLIS KIADÁSOK FEDEZETE

Önkormányzati
sajáter6

Intézményi
bevételek
25%

34%

Állami
támogatás
41%

A 2020. évi Külügyi és EU-s célfeladat alapját az előző évi bázis keret adja, amely biztosítja az
Önkormányzat testvérvárosi együttműködési szerződései értelmében, a 9 testvérvárossal, és a meglévő
határmenti partnervárosokkal a kapcsolat fenntartását, közös programok szervezését, egymás
jelentősebb rendezvényein való részvét elt, új együttműködési formák keresését, illetve az új
pa rtnerkapcsolat ok kialakítását a város érdekei és lehetőségei szerint. Ebben az évben folytatódik
Nyíregyháza bemutatása a meglévő és az új külkapcsolatok keretében, lehetőséget biztosítva az EU-s
pályázati források közvetlen lehívásához, valamint a város értékeinek bemutatásához, az idegenforgalom
növekedéséhez. A célfeladat fedezetet nyújt pályázati kiírás keretében, a helyi köznevelési intézmények
nemzetközi kapcsolatainak elősegítésére, az önkormányzat t olmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás
technikai és személyi feltételeinek biztosítására, a fordításra, va lamint a város nemzetközi városhálózati

tagságából adódófeladatok ellátására, agazdasági és egyébt erületen hasznosuló nemzetközi kapcsolat ok
ápolására.
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A 2020. évi VÁROSDIPLOMÁCIAI keret
- a városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadására,
- az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak
vendéglátására, programjuk szervezésére,
- új cserekapcsolatok kialakítására az EU tagországok önkormányzataival, valamint
- közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezésére nyújt fedezetet.

A keret összeg az előző évi tapasztalatok, költségek alapján lett kalkulálva .
„Testvérvárosi jubileumi évfordulók" kapcsán programok, találkozók c1men kiemelt feladatként
megjelenik Nyíregyháza testvérvárosi és partnervárosi jubileumi évfordulóinak, kiemelt eseményeinek (30
éves lserlohn, 20 éves Szatmárnémeti, 25 éves St. Albans) megünneplése, amelyek közvetetten elősegítik
a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit jelentő közös pályázatokban
való részvétel lehetőségét, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a
turizmus fejlődéséhez . Az évfordulók kapcsán testvérvárosi művészeti és sporttalálkozó megszervezésére
kerül sor. A keret összeg az előző évi tapasztalati adatok alapján lett kalkulálva.
Sport célú kiadások
A sport célfeladatok keretszámai Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos sportrendelete és a
sportkoncepcióban foglalt irányelvek figyelembevételével a Közgyűlés 206/2019. (Xll.19.) számú
határozatában elfogadott összegek alapján kerültek tervezésre.
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. - szponzorációs díj - A Kft. 2019-ben egyrészt a kiemelt
csapatsportágak keret terhére részesült önkormányzati támogatásban, másrészt a Közgyűlés által
megítélt szponzorációs díj biztosította a működéséhez szükséges további fedezetet. A hatályos
sportrendelet alapján a Kft. támogatása a 2020-as évben a költségvetés önálló soraként jelenik meg. A
keretösszeg magában foglalja a felnőtt női röplabda csapat, a felnőtt férfi kézilabda és kosárlabda,
valamint a futsal csapatok működtetését, az élcsapatok edzéseire és mérkőzéseire fizetendő havi 100.000
Ft+ áfa bérleti díjat az Aréna használatára vonatkozóan, valamint a csapatok eddigi eredményei alapján
röplabda terén a nemzetközi kupaküzdelmek, kosárlabdában pedig esetleg a legmagasabb osztályhoz való
közel kerülés megnövekedett költségeit.
NYVSC támogatása - Az egyesület 10 szakosztályának működtetésére 2019-ben a kiemelt egyéni és
csapatsportágak keret terhére részesült támogatásban . A megnövekedett támogatás oka a sakk
szakosztály NB.l/B osztályba való feljutásából eredő megnövekedő kiadások, továbbá két kiemelt
sportolójuk olimpiai kvalifikációja megszerzésének minél hatékonyabb segítése.
Városi labdarúgás támogatása - A felnőtt férfi és női labdarúgó csapatokat versenyeztető Nyíregyháza
Spartacus FC Kft. szponzorációs díja a 2019. évi keretösszeggel került tervezésre . A Bozsik József
Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. elmúlt évi
eredményes szereplése alapján javasolt a megemelt támogatási összeg.

A Polgármesteri Kabinet hatáskörébe tartozik a város által szervezett Városi sportrendezvények közvetlen
finanszírozása. A 2019-ben nagy sikerrel megrendezett nagyrendezvények mellett új elem az 1. Nyíregyházi
Futófesztivá 1.
városi sport nagyrendezvények (Futófesztivál, Bringa Piknik, Bringa Város 7.1) 9.000.000 Ft
Mozdulj Nyíregyháza! 2020. évi programja 12.000.000 Ft
egyéb sportesemények: Önkormányzati Sportnap, Városi Sportgála, MJVSZ Sporttalálkozón való
részvétel, testvér- és partnervárosi valamint egyéb sportrendezvények szervezési, meghívásos
versenyeken való részvételi költségei 4.500.000 Ft
Rally EB támogatása - Truck Race Promotion Kft. mint főszervező szervezet részére a Rally EB részére
biztosított 15.000.000 Ft támogatási összeg került tervezésre.

A Hiszek Benned Sport Program 2019-ben lezárult, az elszámolás benyújtásra került.
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A köznevelési intézmények részére 2019-ben biztosított jégidőt 2020-ban a Sportcentrum Kft. biztosítja a
részére előirányzott támogatás terhére . A Városi Uszoda üzemeltetési költsége a Sóstó-Gyógyfürdők Zrtnél került tervezésre.
A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására - az e lőző évhez hasonlóan - a 12. melléklet szerinti
bontásban összesen 10.500.000 Ft-ot terveztünk.
Az Önkormányzati Tervtanács a településképi véleményezési elj árás keretében jogszabályban előírt
esetekben az építési engedélyezés előtt véleményezi az építési engedélyezési tervdokumentációt. A
t ervtanács - a beadott véleményezendő tervek függvényé ben - heti rendszerességgel ülésezik. A
t ervtanácsi tagok tiszteletdíját tarta lmazza ezen költségvetési tétel.
AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE
Köznevelési feladatokat ellátó intézmények:

•
•
•
•

Eszterlánc Északi óvoda
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Tündérkert Keleti óvoda
Búzaszem Nyugati Óvoda

Az óvodai neve lés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 35 területileg elkü lönülő
épületben történik, melyek a fenti négy szervezeti egységbe integrálódnak. Gazdasági szervezettel az
Eszterlánc Északi Óvoda rendelkezik, me ly ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási fe ladatait
is. Az intézmények költségvetésének jelentős részét az alkalmazottak személyi jutt atásainak és azok
járulékainak a költsége, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. Az élelmezési kiadásokhoz kapcsolódó
térítési díjbevételek a 2015. szeptembe rtől életbelépett jogszabályi változás következtében jelentős
mértékben csökkentek, ugyanis bővü l t azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek.
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. december 31-vel történő megszűnésével ismét
önkormányzati fenntartásba került a szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó
•
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
•
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
•
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény.
Az intézmények bevételei az állami támogatásból, az önkormányzati kiegészítő támogatásból, az
ellátottak által befizetett térítési díjakból és pályázatok útján elnyert támogatásból tevődnek össze.
A kia dások túlnyomó részét a személyi juttatások és azok já rulékai, az intézményüzemeltetéssel (pl.
közüzemi díjak) és az alapfeladatok ellátásával (pl. étkeztetés) összefüggő működési kiadások teszik ki.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapvető célja, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe
rászoruló idősek, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé,
ke llemesebbé és élhetőbbé tegyék.
Az intézmény feladatai a szociális alapszolgáltatás keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a
jelző rendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszich iátriai betegek
részére nyújtott közösségi alapellátás, a támogató szolgáltatás, az idősek nappali ellátása (idősek klubja),
a fogyatékos személyek nappali ellátása (fejlesztő foglalkoztatás) .
vevő,

Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férő hellye l működtet tartós bentlakást nyújtó szociá lis
intézményként, idősek otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35 . szám alatti telephelyen 43 férőhellyel , és
Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8/a szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, melynek elnevezése Csa ládias
Ellátást Nyújtó Idősek Otthona.
Egyéb ellátásként gyógyászati segédeszközök kölcsönözhetők térítésmentesen azon nyíregyházi lakosok

részé re, akik apolasra szorulnak, vagy mozgasukban korlátozottá válnak és ezáltal segédeszköz
használatára szorulnak. A kölcsönzés időtartama 6 hónap, illetve szükség esetén meghosszabbítható.
WWW.NYUllC.-YHAZA.HU
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A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén
belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1
csa ládok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában.
A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fej lődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából
történő kiemelésének a megelőzéséhez . Az alapellátás hozzájá rul a gyermek hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetének fe ltárásához, és a gyermek szocia lizációs hátrányának csökkentésével annak
leküzdéséhez. Az intézmény 11 egységében összesen 244 fő sza kember dolgozik azért, hogy a gyermekek,
családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek
összhangjában működjön .
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjólét i Központ elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el,
hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzsereik a családsegítőkkel és
tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási
folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Csa lád- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város
közigazgatási területén csa l ádsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, ment ális, anyagi,
munkaerő- piaci
problémákkal küzdők reszere. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex
családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják
szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár
lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-,
életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén az Önkormányzat a saját intézménye, az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság útján biztosítja kötelezően az egészségügyi alapellátási feladatokat az alábbiak
szerint:
•
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet
•
•
Felnőtt fogorvosi alapellátás
•
Iskola fogászat
•
Fogorvosi ügyelet
•
Hajléktalanok egészségügyi ellátása
• Területi védőnői ellátás
•
lskolavédőnői ellátás
•
Iskola egészségügyi el látás
• Foglalkozás-egészségügyi alapel látás
•
Otthoni szakápolás és hospice ellátás (2014. IV .01-től) .
Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozásegészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja, melynek keretében S
fő munkavállaló alkalmazásának, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak a pénzügyi fedezete
szerepel a költségvetésben.
Az alapellátás legnagyobb részét kitevő fe ladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a
működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata 102 háziorvosi, fe l nőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxissal együttműködve, 38
területi védőnői körzet és 25 iskola egészségügyi körzet működtetésével, valamint az alapellátás orvosi
ügyeleteinek (felnőtt-gyermek-fogászati) a megszervezésével biztosítja .
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Váci Mihály Kulturális Központ
Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és a megye kulturális
és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyrendezvényei folytán
- a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magukra irányítják a
figyelmet. Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott
szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő
programokat is szervez. Bevételei a központi épület, valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek
bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegybevételéből keletkezik. Működését a saját
bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és önkormányzati

támogatás biztosítja .
A Nyíregyházi Cantemus Kórus a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló
intézmény. Működésének alapját képező három énekkar, a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar
és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg
vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuknak
Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket
tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános
Iskola Kodály termében - a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A Kórus működésének
állami támogatása az előző évhez képest 2.710.000 Ft-tal csökkent. Az intézmény működésének
sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból
tevődik össze .
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár célja, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő
tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai
tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési
körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását.
Kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosítása a megye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból, valamint
a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása túlnyomórészt központi támogatásból
történik.
Jósa András Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és
a Sóstói Múzeumfalu 2013. január 01-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásába. A Jósa András Múzeum állandó kiállításai között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a
múzeumalapító dr. Jósa András emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula
munkásságát bemutató kiállítás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum
régészeti és numizmatikai aranykincseit bemutató trezorterem.
A Sóstói Múzeumfalu mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata a megye néprajzi
tájegységei - Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek,
lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek
tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása. Előző évtől bővült a pályázati
forrásból megvalósult Pálinkaház működtetésével az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program

keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogy a Múzeum
Falu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon.
A Kállay Gyűjtemény az alapító Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki követének akarata
szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek.
Az intézmények főbb feladata többek között a gyűjteményfejlesztés, restaurá lás, publikációs tevékenység
és közművelődési munka. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az
alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt
régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye.
Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok,
rendezvények, technikai eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja.
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Közintézményeket Működtető Központ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozata alapján
2013. január 1-jei hatállyal hozta létre a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központot a
megváltozott törvényi szabályozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények
működtetése céljából.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január l-jétől hatályos
rendelkezései alapján a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum által fenntartott, addig
települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
feladatok a tankerületi központhoz kerültek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a
tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.
Az átszervezéssel két intézmény volt érintve, az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
(ALIM) 2016. december 31-vel megszűnt. A Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ az
ALIM jogutódjaként, mint Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) néven működik tovább.
2017. január 01-től az intézmény ellátja:
az önkormányzat területén kötelező feladatként (az óvodák és bölcsődék kivételével) a
•
gyermekétkeztetést,
•
a gazdasági szervezettel nem rendelkező közművelődési intézmények, valamint az
•
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdasági felada t át .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén az általános iskolák, középiskolák,
kollégiumok állami fenntartásában működnek. A feladat az intézményekben az intézmény típusától függő
napi étkeztetés biztosítása a szükséges adagszámban gyermek- és diákétkeztetésre, a megadott
nyersanyagnorma betartásával. Az intézmény bevéte lei az étkezési térít ési díjakból keletkeznek, a
kiadások je lentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, va lamint az étkeztetés kiadásai teszik
ki. A szociá lis és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatainak ellátása 2019. január 01vel átkerült a KÖZI M-hez.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó fe ladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdá lkodás szem
tartásával került tervezésre 2020. évre. A költ ségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett
figyelembe véve az épületek köte l ező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az
üzemeltetés hátterének zökkenőmentes biztosítása. Az elői rányzatok tartalmazzák a többletfeladatok
létszámigényét.
előtt

2020. évben az alábbi létszámváltozással számoltunk:
a Közintézményeket Működtető Központnál 2020. j anuár 01-től
•
2 fő létszámcsökkentés a tartósan üresen álló álláshelyek miatt, melynek előirányzatát a központi
bérintézkedések miatti bérfeszü ltég kezelésére javaslunk fordítani.
a Polgármesteri Hivatalnál 2020. március 01-től
•
8 fő létszámcsökkentéssel számo lunk.
Az önkormányzat valamennyi kiadási

előirányzatát

összefoglalóan a 4. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
A grafikon szem lélteti, hogy a Város nagy figyelmet fordított intézményei állagmegóvására, és jelenleg is
odafigyel a még felújításra szoruló ingatlanokra . Fentiekbő l is kit űnik a városvezetés eltökéltsége aziránt,
hogy l ehetőség szerint felújításra kerüljenek a rászoruló épületek, megújuljon az úthálózat, növekedjen a
lakosság komforté rzete.
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A felhalmozási kiadások az alábbi tendenciát mutatják:
Felhalmozási kiadások alakulása 2011-2020. években
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VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK (7. melléklet)
Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti kerékpárút vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére
Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a
pályafenntartás költségeire a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegeket.

Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) projekt keretében
megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetése
szükséges a fenntartási időszak (2020.év) végéig.
Új autóbusz megállóhelyek létesítése feladattal kapcsolatosan a Debreceni út - Törökrózsa utca
csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli
tervek és a létesítmény 2020. évben valósulhat meg. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton
folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi
adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi
elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a
költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2020. évben várható . A Buji út - Mátyásbokor
csomópontnál meglévő autóbusz megálló pár esetében jelenleg sem peron sem várakozó helyiség nincs
kialakítva . A forgalmi adatokat figyelembe véve indokolt a megálló pár buszöbölben történő kialakítása a
biztonságos és kulturált közösségi közlekedés használatához. A Michelin Hungária Kft. kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, amelyben a Debreceni úton tervezett új telephelyéhez a munkavállalók közösségi
közlekedéssel történő megközelíthetősége érdekében autóbusz megállóhely pár létesítését kérte. A
tervezett előirányzat tartalmazza a kért létesítmények tervezési és kivitelezési költségeit.
Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén
látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek
kiépítését tervezzük. A beavatkozási területek meghatározását követően a tervezés és kivitelezés a 2020.
évben valósulhat meg.
Az előző évekhez hasonlóan új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezésének folytatását továbbra
is javasoljuk a lakóutcákban. Az új tervek és ensedélyek birtokában tervezhetők a terület előkészítések,
szükség szerinti kisajátítások. A rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentációk a kivitelezési munkák
gyorsabb átfutását biztosítják.
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Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése szü kséges, tekintettel arra, hogy je len leg sem a Város, sem
pedig a NYÍRVV - mint a helyi utak és járdák kezelőjének - nem áll rendelkezésre aktuá lis állapotú friss
geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő
összeggel kívánjuk elkezdeni az adatbázis összeállítását úgy, hogy első körben a „ kis körúton" belül
található terület kerülne felmérésre, majd a lehetőségek függvényében az adatbázis készítését
kiterjesztenénk a „ Nagykörúton" belüli területekre is.
Parkolók kialakítása, építése feladaton a parkolási problémák enyhítése érdekében javasoltunk forrást
biztosítani a lehetséges parkolóhelyek feltárására, tervezésére és kivitelezésére.
Templom u. - Kemecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezési feladatot lakossági, valamint
képviselői igény alapján irányoztuk elő. Az említett csomópontban a Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő közötti
gyalogos forgalom biztonságos átvezetése szükséges.
Fasor rekonstrukciókat a Család utca teljes zöldterületén, a Dózsa György utcában, valamint a Korányi út
zöldterületének a Pazonyi tértől az ELEKTROLUX Sétányig terjedő szakaszán összefüggésben a Garibaldi
utca két oldalán a járda és az úttest között húzódó parcelláin javasoljuk 2020-ban elvégezni.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás 2020. éves hozzájárulás díja
került betervezésre .
A Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági terv készítése 2020. évben esedékes, amely a 20212025. időszakra vonatkozik.
Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről - a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő
Fejlesztési Tervbe illeszkedve - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák
Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkoztatva .
A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési munkái 2015.
évben teljesen befejeződtek, az S éves fenntartási időszak utolsó évébe léptünk. A Projekt fizikai
befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő
időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változik, illetve csökken, hogy
ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet
feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése . Tekintettel a
projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére
sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai, járulékai kerülnek kifizetésre .
A Szennyvízprogram Társulat működési költségét az Ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével
kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási, az irodabérleti szerződés, postafiók bérleti
szerződések és a bankszámla számlavezetési díja miatt szükséges a költségvetés sora i között szerepeltetni.
A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerülnek kifizetésre .
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági
hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos
csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi.
Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, melyekről - vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt,
vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható
meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelős beruházás vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog
bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára . A szennyvízcsatorna hálózat építés feladat
keretén belül, ütemezetten szeretnénk az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi
emelős rendszer segítségével megoldani.
Nyíregyháza Csapadékvízelvezető hálózatának fejlesztéseként olyan feladatok kerülnek betervezésre,
amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük
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haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák
vizsgálatai valósulnak meg.
Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)
A Közgyűlés által 2018-ban és 2019-ben elfogadott (9 sportpark és 2 futókör, szabadtéri kézilabda pályák),
illetve év közben még várható fejlesztések kivitelezési feltételeknek való megfelelésének munkálataihoz
tervezett költségek kerültek tervezésre.

EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétikai Centrumba eszközbeszerzés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 245/2018. (X.17.)
számú határozatában járult hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága
által rendelkezésre bocsátott 20 millió Ft támogatási összeg Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonát képező 6743. helyrajzi számú ingatlanon megépítésre kerülő Nyíregyházi
Atlétikai Centrumban kialakítandó vívóterem eszközeinek beszerzése céljából.
Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark Program
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 160/2019. (V.24.)
számú határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark Program keretében
megépítendő 2db 200m-es futókör megvalósításához szükséges önerő biztosításáról.
A hatályos településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) szükségessé
válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások
megvalósíthatósága érdekében . A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására,
illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. A
településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.} Korm. rendelet szabályozza. Ezen
rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó
vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. {Xll.20.} Korm. rendelet az
országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK} is módosult, ezen jogszabályi változásokat
a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a
módosításokhoz. Az ország rendezési terve (OTrT) 2019. március 15-től hatályos, a megyei
területrendezési terv aktualizálása 2020. március végén várható. A városi rendezési terv felülvizsgálata ezt
követően történhet. Ez a felülvizsgálat egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a
költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javaslunk 2020. évi feladatok között
biztosítani. A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes terveket 2021. december 31-ig
lehet alkalmazni. A településrendezési tervek módosításához kapcsolódó bevételek a Településrendezési
szerződés kötéséhez kapcsolódnak. Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei
átháríthatók a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével. A kére l mező vá llalja a
Településrendezési szerződés kötését és közérdekű kötelezettség vállalását.
Településképi arculati kézikönyv karbantartása: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.} Korm.
rendelet előírásai alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyvét a
Közgyűlés 237/2017. (X. 26.) számú határozatában jóváhagyta. Az önkormányzati főépítésznek évente egy
alkalommal az Arculati kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, az esetleges
felülvizsgálatról gondoskodni kell. Első felülvizsgálatunkat 2020. első félévében tervezzük elvégezni, ehhez
javaslunk előirányzatot biztosítani.
Védett épületek felújításának támogatása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi
kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrende2ési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm . rendeletben meghatározottak alapján a város új
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településképi rendeletét. A településképi rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületekre
támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet. Ehhez javaslunk előirányzatot
biztosítani.
Védett értékek megjelölése - a város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az önkormányzat
kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték - annak
értékeit nem sértő módon - e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről.
Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb
legmegfelelőbb
építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok,
tervpályázatok kiírására javaslunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy- egy
településrész szabályozási előírásainak újragondolása kor is.
Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javaslunk előirányzatot biztosítani. A
Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal
feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ig a frissített alaptérkép
adatállományt megvásároltuk. 2017. június 15-től aföldmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.
évi XLVI. törvény 6. § (20} bekezdése értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a
településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a
Földhivataltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátáshoz is szükség van az alaptérképre, ami már
díjköteles.
Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali
feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő
publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek,
földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. A rendszer
megvásárlása esetén a további években a költségvetést csak ennek karbantartási költségei terhelik.
A Területelőkészítések költségvetési soron a 2020. évben tervezett útépítésekhez szükséges szabályozási
terv szerinti útrészek leválasztásával, közművek és kerítések áthelyezésével kapcsolatos költségek
kerülnek kifizetésre.
Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk a BME Építőművészeti Doktori Isko la
és az Önkormányzat közös projektjeként elkészült „Térnyerés: Tömbök és átjárók a városszövetben" c.
tanulmánya . Ebből tovább tervezésre és kidolgozásra került a kiá llítási installáció elhelyezése a Krúdy
udvar belső terében. Ennek megvalósítása 2020-ban várható.
Az Európai Területi Társulás létrehozása (ETI-Európai Területi Társulás támogatás) soron 2020. évre az
ETI működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre kiadásként. A bevételt a
támogató részéről beérkező összeg, valamint a két tag által biztosított önerő fedezi.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a
nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önerejének fedezésére szolgál.
Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2020. évi bevételként a fennmaradó
támogatási összeg, visszaigényelhető ÁFA, kiadásként a saját erő került tervezésre. A projekt befejeződött.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2) tárgyú projekt keretében 2020. évben a Bocskai utca 16. szám alatti
ingatlan kivitelezési költségei, valamint a kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek kiadásként tervezésre. A
projekt kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, az önkormányzati
saját erő fedezésére. Bevételként a támogatási összeg került tervezésre.
Benes Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt 2018-ban befejeződött. További bevétel és kiadás nem

várható. A proj~kt kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, az
önkormányzati saját erő fedezetére.
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A TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú, „ Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Nyíregyházán" c. projekt keretében 2020-ban a projekthez kapcsolódó szolgáltatások díjai kerülnek
kifizetésre, a kivite lezések 2019-ben befejeződtek . Bevételi oldalon a támogatási előleg összege és az
önkormányzati saját erő jelenik meg.
A TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztö nző közlekedésfejlesztés a Szegfű
utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Luj za utca
f elúj ítása révén" című projekt keretében a bevétel 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 fe lé. A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben, míg pénzügyi zárása csak 2020-ban
fejeződik be a nyilvánosság tájékoztatása és a közúti biztonsági audit végszámlájának kiegyenlítésével. Ez
utóbbi tételek kapcsán a 2020-as évre is szükséges önerő betervezése.
A „ Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzat ánál" e., TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001 azonosít ó számú projekt keretében 2020-ban a
bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeztek. 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 benyújtásra kerü lt a Közreműködő Szervezethez.
A Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) című projekt során bérelt közösségi térként használt konténert
az önkormányzat megvásárolta önerőből, mivel a pályázat keretében erre nem volt lehetőség, azonban az
eszköz megléte fontos a megvalósítás és az azt követő időszak során. A konténer kihelyezését bérelt
területen oldottuk meg, mivel önkormányzati tulajdonú terület nem állt rendelkezésre. A 2020. évi
költségvetésben a je lenleg bérelt területet szeretnénk megvásárolni, melyhez 1.400.000 Ft kiadást
terveztünk.
Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított
kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgál úgymint, személyi jelleg ű költségek,
szakmai megvalósítók költsége, rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez
szükséges irodaszerek költsége, kommunikációs költségek, cafetéria, valamint a befektetés ösztönzés és
a helyi termékfejlesztési szolgáltatások kapcsán megkötött szerződések és a nyilvánosság költségei.
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fej lesztése {TOP-6.3.3-15) című
projekt 2018 júniusában befejeződött. 2020-ban a kiadási oldalon a fel nem használt, emiatt
visszafizetendő támogatási összeg szerepel.
Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt
keretében 2020. évre kiadás nem került tervezésre, mivel a projekt lezárult. Bevételként 2020. évben a
projekthez kapcso lódó támogatás összege várható a záró beszámoló elfogadása esetén.
A „ Gazdaságfej lesztést és m u n kaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza
délkeleti és délnyugati t erület ein" e. TOP-6.1 .5-15-NYl-2016-00002 azonosító számú projekt keretében
2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása,
projektmenedzsment költség merült fel, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint
pótmunka költségek miatt önerő jelenik meg. A projekt megvalósítása kapcsán plusz forrá s igény került
benyújtásra . 2020-ban tájékoztatás nyilvánosság díja és a közbiztonsági audit kerül kifizetésre.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fej lesztése érdekében 41 db új CNG
meghajt ású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesít ése és autóbusz telephely kialakítása című projekt
kapcsán 2020-ban a telephely tervezéséhez kapcsolódó kö ltség és szolgáltatások díj ai, valamint a
gázszárító berendezés beszerzéséhez kapcsolódó saját erő tervezett kiadásként, valamint a még le nem
hívott támogatás összege jelentkezik bevételként.
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Kulturális és közösségi terek infrastrukturális f ej lesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi
Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiáj ához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú
előirányzaton 2020-ban a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó egyéb költségek
(telefonköltség, értékeléshez, monitoringozáshoz kapcsolódó költségek, szakértői díjak kifizetése)
jelentkeznek kiadásként. Mivel a projekt utófinanszírozású, ezért a kiadással megegyező összegekkel
számolunk a bevételi oldalon.
A TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastrukt úra-fej lesztések
Nyíregyházán c. projekt keretében 2020-ban kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatási díjak
kerülnek elszámo lásra. A projekt várható befejezése 2020 nyara.
lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpa rkban című projekt keretében 2020. évben
kiadásként a kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak merülnek fel.
Az „ Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem" című, TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001
azonosítószámú projekt keretében 2020-as évben a kivitelezés költsége, egyéb szakértői tevékenységek
díja, projektmenedzsment díj és az eszközbeszerzés költsége jelenik meg, míg bevételi oldalon 2020-ban a
támogatási összegből még le nem hívott tartalék összege szerepel.
Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem TOP-6.6.2-16-NYl-2017-00001 tárgyú
előirányzaton 2020. évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei (Őz utcai ingatlan), va lamint a
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, személyi jellegű díjak, bevételként pedig a támogatási összeg,
illetve a projekt megvalósításához kapcsolódó önerő került tervezésre.
A Közösen a kiútért (TOP-6.9.1-16) című pályázatban a munkaerő piaci képzéseken résztvevők számára
képzési megélhetési támogatást terveztünk, amit külön soron szerepeltetünk, és a pályázatban
elszámolható. A többi kiadás a projektmenedzsment, a szakmai megvalósítók és a programelemek
költségeit jelentik, va lamint irodaszert és eszközöket.
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003 azonosítószámú, " Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.
ütem" című projekt keretében 2020-ban szolgáltatási kö ltségek merülnek fel a kiadási oldalon, bevételi
oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. A projekt kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került
a Közreműködő Szervezethez.
A „ Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című, TOP-6.7 .1-16-NYl-2017-00001
azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020-ban kiadásként részben e lőkészítési költségek, továbbá
kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai je lent keznek. A 2020-as évben bevételként a
korábban le nem hívott támogatási összeg jelenik meg.
A TOP-6.1.S-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának
fejlesztése című pályázat keretében a 2020-as évben a projekt előkészítési (projektmenedzsment
költségek, közbeszerzés költsége és já rulékos díjai, a közúti biztonsági auditor fennmaradó díja), illetve a
projekt megvalósulási kö ltségei merülnek fel (területelőkészítés, kivitelezés, műszaki ellenőri költségek,
illetve a tájékoztatás és nyilvánosság költségei) . A 2020-as évben bevételként a támogatási összegből még
le nem hívott tartalék összeg szerepel.
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „ Kiserdők" területének funkcionális bőv ítése
c1mu, TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020-ban a
megvalósításhoz kapcsolódó szolgált atási költ ségek merülnek fe l, bevét elként a korábban le nem hívott
támogatási összeg. A projekt megvalósításához plusz önerő bizt osítása szükséges, a megemelkedett piaci
árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás
igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.
Sóstói Múzeumfalu Fej lesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított
kiadás az eszközbeszerzés hátralévő részét fedezi. A kivite lezéshez kapcsolódó pótmunkák fedezeteként

bevont önerő tekintetében
jelenleg bírálat alatt van.
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TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002 azonosítószámú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Ill. ütem" című pályázat keretében 2020-ban szolgáltatási költségek merülnek fel a kiadási oldalon,
bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható.
A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál IV. ütem" című, TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében
2020-ban a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó rehabilitációs szakértői, energetikai szakértői, képzés,
kötelező nyilvánosság biztosításának költségei és a projektmenedzsment díjai merülnek fel. Bevételi
oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. A projekt ebben az évben lezárul.
A TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című projekt keretében a
kórház területén épült új óvoda kiadásaként 2020-ban a tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához
kapcso lódó szolgáltatás díja jelenik meg. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összege szerepel. Ezt
követően sem kiadás, sem bevétel nem várható, a projekt befejeződik.
A „ Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem" című, TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében
2020-ban a kivitelezés, eszközbeszerzés és a kapcsolódó szolgáltatási díjak merülnek fel kiadásként.
Bevételként a le nem hívott támogatási összeg szerepel, a benyújtott plusz forrás iránti igény elbírálás alatt
van .
Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16Nyl-2017-00005): A projekt fizikai és pénzügyi zárása várhatóan 2020-ban történik meg. A kivitelezői
végszámlák és az ehhez kapcsolódó járulékos költségekkel (műszaki ellenőrzés, audit, hatósági díjak)
számolunk a kiadási oldalon. A projekt megvalósításához saját erő szükséges, ennek kapcsán plusz forrás
igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat keretében 2020-ban kivitelezési költség,
nyilvánosság ellátásával kapcsolatos költség, közúti biztonsági audit lefolytatásának díja és
projektmenedzsment költségek felmerülése várható. Bevételként a még le nem hívott támogatási összeg
szerepel.
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 felújítása c. projekt fizikai és pénzügyi
zárása várhatóan 2020-ban történik meg. A kivitelezői végszámlák és az ehhez kapcsolódó járulékos
költségekkel (műszaki ellenőrzés, audit, hatósági díjak) számolunk a kiadási oldalon . Bevételi oldalon a
fennmaradó, le nem hívott támogatási összeggel tervezünk. A 2020-ban felmerül ő ingatlanvásárlási
költség miatt önerő betervezése szükséges.
MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésben 2020-ra
beállított kiadás személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások költsége került
betervezésre. A bevételi oldalon a fennmaradó támogatási összeg szerepel, a projekt megvalósításához
önerő szükséges.
TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2020. évben
kiadásként a kivitelezési költségek, 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 2020.
évben a kivitelezési költségek, illetve a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeznek, valamint a személyi
juttatások költségei.
A TechRevolution című projektben a 2020. évre betervezett kiadások: személyi jellegű költségek, külföldi
utak költségei, helyi rendezvények költségei, 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.
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INTERREG EUROPE - BETTER című pályázat keretében a 2020. évre beállított költségek a személyi jellegű
kiadások, kü lső szakértői költ ségek, utazási költségek, valamint a helyi rendezvények megszervezésének
kö ltségét tarta lmazzák. A bevételi o ldalon a jelentések elfoga dása után érkező támogatás, va lamint a
nemzet i t ársfina nszírozás összege sze repel.
A Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektben a 2020. évre betervezett kiadások személyi
költségek, eszközbeszerzés, ren dezvényszervezés költsége . Bevételi oldalon az ERFA támogatás,
valamint a nemzet i társfinanszírozás összege került betervezésre.

jellegű

A TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026 azonosít ószámú, Városrészek többfunkciós közösségi tereinek
komplex fejlesztése című projekt keretében 2020-ban bevételi oldalon a projekt megvalósításá hoz még
szükséges önerő je lenik meg, melynek fedezésére plusz forrá s igényt nyújtottunk be. Kiadásként a
fennmaradó kivitelezési díj, az eszközbeszerzés, egyéb szolgáltatások díja és projektmenedzsment költség
j ele nik meg.
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című, GINOP-7 .1.9-17-201800005 azonosítószámú projekt keretében 2020-ban tervezési költség és a kivitelezés egy részének díja
jelentkezik, bevételként pedig önko rmányzat i saját erő összege szerepel.

Nők

a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán
c1mu, EFOP-1.2.9-17-2017-00047 azonosít ószámú projekt keretében 2020-ban kiadásként a
projektmenedzsment díj ak, valamint a Nőközpont munkatársaina k bére, a projekt megvalósításához
szükséges szolgáltatások, eszközbeszerzés, bevételként a tá mogatási összeg szerepel.
HAZAI FORRÁS BIZTOSÍTÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése című projekt t ekintetében 2020-ban kia dá sként
költségek mer ülnek fel, bevéte lként ezen költségek támogatási összege jelenik meg.

e lőkészítési

2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére című
projekt tekintetében 2020-ban kiadásként a 2 db elektromos gé pjármű casco biztosításait kell az adott
negyedévnek m egfe lelően fizetni, valamint a maradvá ny, fe l nem használt támogatást kell
visszafizetnünk, ha a pénzügyi beszámoló nkat az ITM elfogadja és j óváhagyja.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező
Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési proj ekt keret ében 2020-ban tervezési és kivitelezési
költsége ket, valamint a kapcsolódó szo lgáltat ások díjait is t erveztük kiadásként. A Támogatói Oki rat
hossza bbítására irányuló kérelem elbírá lás alatt van, a támogatási összeg korábban megérkezett.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ kialakítása tá rgyú projekt kapcsán
2020. és 2021. évekre kivitelezési költség és kapcsolódó szolgáltatási díjak, projektmenedzsme nt díj
kerültek üt emezésre. A tá mogatási összeg korábban megérkezett.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay-kúria felújításának II. üteme című projekt
kapcsán 2020-ban a kivitelezéshez, valamint megvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgá ltatások
költségei, beszerzésre kerülő eszközök költségei várhatók. A támogat ási összeg korábban megérkezett.
Sóstói Múzeumfalu fejlesztése - Mesekert tárgyú projekt keret ében kiadásként
tervezt ük tárgyévben, bevételként a támogatási összeg várható.

e lőkészítési

költségeket

Infrastrukturális fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2020. évben bevétel
nem j elentkezik. Kiadási oldalon előkész ítési (kiviteli tervek készít ése, közbeszerzési eljárás lefolytatása)
és kivite lezési költségek (Benczúr-Besse nyei terek), valamint kapcsolódó szolgá ltatási díjak egyaránt
jelent keznek.
Területi infrastrukturális fejlesztések- utak (2 mi ll iárd Ft) tá rsyú projekt 2018. évben befejeződött. 2020ba n kiadásként az el nem számolható támogatá si összeg visszafizetését terveztük be.
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TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK
Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 10.
mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó
kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek
előkészítése 2020-ban megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek
feladata lesz. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható.
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (9. melléklet)
A 2020. évi költségvetésben az intézményi felúj ítási feladatokat az intézmények állagmegóvása érdekében
terveztük be. A balesetveszélyt elkerülendő, va lamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő,
sürgősen szükséges feladatok kerültek felsorolásra. Az ütemezhető felújítási munkákat több évre
bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy megszüntessük a
balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket. Az intézményi felújítások tervezése során figyelembe
vettük már a 2019 évben görgetve, a 2020-as évre betervezett feladatokat, illetve az intézményvezetők
által 2019. december 18-ig megérkezett igényeket. Betervezésre került az óvodai játszóudvarokon
található játszóeszközök felülvizsgálata, valamint a feltárt hiányosságok javítása.
A 2020. évi költségvetésben 400.064.068 Ft került tervezésre intézményi felújítási feladatok
megvalósítására. Ezen összegből 85.914.116 Ft a 2019 évről áthúzódó felújítási feladatok fedezete,
100.000.000 Ft az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás és külön soron elkülönítésre került
80.000.000 Ft az év közben az intézmények által jelzett üzemelést gátló problémák elhárítására.
2020 évben pályázati forrásból a bölcsődék épületeinek nagyobb volumenű felújítását tervezzük, ezért
ebben évben a bölcsődei épületekben csak a lehető legszükségesebb, balesetveszélyes vagy nem
elhagyható felújítási munkák kerültek betervezésre.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozó bölcsődék telephelyeinek felújításá ra
összesen 36.229.647 Ft-ot, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ fe ladat-ellátási helyein
megvalósuló felújításokra a 2020-as évben S.OOO.OOO Ft-ot terveztünk be .
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság telephelyein a 2019-es évről áthúzódó munkálatokra, valamint
a tárgyévi új feladatokra összesen 15.140.211 Ft előirányzat szerepel a vagyoni kiadások között. Az Alma
utcai védőnői szolgálat belső felújítási munkálatai, illetve a Városi rendelő udvari szennyvízvezeték cseréje
történik meg.
Az önkormányzati fenntartású óvodák felújítására ebben az évben (az áthúzódó feladatokkal együtt)
78.209.854 Ft került betervezésre. A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményében a
főzőkonyha kéményére galambháló szerelésére 70.000 Ft előirányzatot terveztünk.
A Váci Mihály Kulturális Központnál áthúzódó felújításként szerepeltettük 26.670.000 Ft összegben az
acél szerkezetű menekülő lépcső felújítását. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Mandabokori
Fiókkönyvtáránál a Könyvtár Pont felújítása történik meg 4.500.000 Ft összegben.
A Polgármesteri Hivatal épületeiben a 2020-ban a 2019-es évről áthúzódó munkákon felül az „ A" épület
padlásán a klíma kültéri egységeit megtápláló elektromos kábelek kiváltása, szabványosítása történik
összesen 11.744.892 Ft értékben . Önkormányzati épületek felújítására 2020. évben összesen 42.499.464
Ft szerepel a költségvetésben .
KÖZVETETI TÁMOGATÁSOK
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az Önkormányzat a
kisvállalkozások támogatása érdekében - a helyi iparűzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati

rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján - adókedvezményt biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az
éves vá llalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg.
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Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó települési szintű adóalap után
számított adó 60 %-a. Az adókedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ezen
szabály alapján az érintett vállalkozások 2020. évben várhatóan 62.000.000 Ft adókedvezményt vesznek
igénybe.
A hatékonyabb ingatlanhasznosítás érdekében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes
díjszámítással történő hasznosítás lehetőségének igénybe vevői köre kiterjed az önkormányzati
képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá
nonprofit gazdasági társaságokra. A kiterjesztés lehetőséget biztosít az önkormányzat számára
többletbevétel realizálására, elősegíti a kihasználatlanul álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok
hasznosítását, az állaguk megóvását, karbantartását, az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő
közüzemi kiadások csökkentését. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a
szerződések - a többször módosított 44/2012. (Xl. 30.) önkormányzati rendelet - alapján nyújtható
kedvezmény 2020. évben 191.094.990 Ft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011. (Xll.16.) önkormányzati rendeletében helyi
autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és
buszjegy árának rászorultságtól függően 80 %-át, illetve 30 %-át térítjük meg a területi hatály alá tartozó
alsó-, illetve középfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak részére, melynek tervezett összege 2020. évben 3.000.000 Ft.
Ezen rendelet keretein belül kerül sor üdültetési támogatás megállapítására, a hátrányos helyzetű
gyermekek szigligeti táboroztatásának támogatásához, gyermekenként 10.000 Ft-os támogatási összeggel
számolva, 3.000.000 Ft a tervezett támogatás összege.
A Közgyűlés a 164/2016. (IV.30.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági
Koncepcióját (2016-2021), melyben hosszú távú célként került meghatározásra, hogy az állami
lakásépítési-és vásárlási támogatások mellett az önkormányzat helyi eszközökkel is segítse a fiatalok
letelepedését a városban. A 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet célja, hogy támogassa a fiatalok
első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A rendeletben
meghatározott feltételekkel az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatást
vehet igénybe új építésű lakás, használt lakás vásárlása, új lakás építésére összesen 30.000.000 Ft
előirányzat erejéig.
A dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön elengedésének várható összege 2020. évben 225.925 Ft, az
önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott kölcsön elengedésének várható összege 518.027 Ft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatást biztosít 175.000.000 Ft összegben
a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének
megtérítése céljából.
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 120.000.000 Ft általános
tartalékot terveztünk.
Céltartalékként terveztük
• a támogatott projektek 2020. december 31-ig felhasználásra nem kerülő bevételeinek
maradványát;
• az Önkormányzati Állampapírok kamatát, a költségvetésbe 6 milliárd Ft fedezet, mint belföldi
értékpapírból származó bevétel került betervezésre és év közben az Atlétikai Centrum és a
Jégkorszak beruházások finanszírozásához kerül majd szükség szerint bevonásra
• az évközben belépő fejlesztések működési többleteit;

•

egyéb kockázatok, mint peres ügyek, közbeszerzések, szolgáltatókkal

történő elszámolás

fedezetére elkülönített előirányzatokat.
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A tartalékok több elemű rendszere javítja a költségvetés végrehajtásának biztonságát és rugalmasságát.
Az év közben felmerülő kockázatok e tartalékok felhaszná lásával, költségvetési átcsoportosítással
kezelhetőek .

A KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A költségvetés tárgyévi kiadásai 21.481.523.817 Ft-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát,
mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált és fel nem haszná lt bevételek
felhasználására 2020. évben kerül sor, így azokat, mint költségvetési maradvány igénybevétele terveztük
be . Fejlesztési hitelfelvétellel ez évben nem számolunk, folyószámlahitel felvételével (alacsony kamata
miatt) viszont igen. Csak végső esetben kívánunk lemondani a 2,5 milliárd Ft Prémium Magyar
Államkötvény hozamáról, hiszen azt a gazdaság finanszírozásába a jövőben is beszámíthatjuk. Tartalmazza
a költségvetés a korábbi évek hitelfelvételéből származó adósságszolgálat kiadásait.
ÖSSZEGZÉS

A 2020. évi költségvetés főösszege 61,0 milliárd Ft. Az előző évi költségvetési főösszeghez viszonyított
12,2 milliárd Ft-os csökkenés annak tudható be, hogy az Európai Uniós projektek befejeződtek, illetve ez
évben befejeződnek. Mindössze öt EU-s és két hazai forrásbó l megvalósuló projekt esetében számoltunk
2021. évi kifizetéssel.
Nagy kihívást jelent az Európai Uniós pályázati ciklus befejezése, amely a költségvetésünkben úgy
mutatkozik meg, hogy ebben az évben a még futó projektekre 11,0 milliárd forint összegű kifizetést kell
teljesíteni, és mindezek mellett meg kell birkózni a Hazai Forrásból megvalósuló, Modern Város Program
feladataival is, mely volumenét tekintve 11,2 milliárdos forintos kifizetést jelent. A kiadások fedezetének
egy része jelenleg alszámlákon kezelt pénzeszközként rendelkezésre áll, ezt mint maradvány
igénybevételt terveztük be.
Adóbevételekből idén 13,25 milliárd forint bevételt terveztünk. A rekord összegű bevétel tervezését a
2019. évben teljesített bevétel alapozta meg. A város úgynevezett adóerőképessége folyamatosan
növekszik (44.800 Ft/főről 50.744 Ft/főre), melynek viszont van egy kis árnyoldala, hiszen ez évben az
állami támogatások beszámításán túl várhatóan szol idaritási hozzájárulást is kell fizetnünk.
A többlet adóbevétel ad lehetőséget többek között
•
a város infrastruktúrájának fejlesztésére, ezen belül is az úthálózat további fejlesztésére;
•

a társaságok által ellátandó szolgáltatások színvonalának emelésére,

•

a központi bérrendezés (minimálbér, garantált bérminimum) fedezetének biztosítására, illetve
ezek helyi szintű kiigazításaira,

•

a beruházásból belépő intézményi fejlesztések működési többleteinek fedezetére (Múzeumfalu,
Kállay Kúria, Szindbád, Őz utcai Idősek Otthona, Városi Uszoda ...)

Fentieken túl ez a költségvetés lehetőséget biztosít a nagyrendezvények bővítésére, illetve újabb
rendezvények előké szítési költségeinek fedezetére.
A Szociális ágazatban a 2019. évben bevezetésre került „ Haza Várunk" program éves szintű fedezetét
biztosítjuk, illetve tervezzük a tanszercsomag összegének 1.500 Ft-ról 2.000 Ft-ra történő felemelését. Az
ágazat működési kiadásaira fordítandó forintokkal igyekszünk megtartani a szociális háló valamennyi
korábban bevezetett elemét, a futó projektekkel pedig a „kiutat megmutatni" a legrászorultabb réteg
számára .
A Kulturális ágazatot érintően előirányzatot biztosítunk a meglévő programok színvonalas ellátására.
2019. évben, mint hagyományőrző évindító eseményt beemeltük a nagyrendezvények közé a
Böllérfesztivált, idén - a lakossági igények alapján - kétnaposra tervezzük bővíteni. Ez évben ismét

megrendezé5re kerül a Cantemus Kórusfesztivál. A nyári

időszak

eseményeit

könnyűzenei

fesztivállal

szeretnénk színesíteni.
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~46
A Sport feladatok költségvetési megjelenésüket tekintve teljesen átstrukturálódtak, illetve volumen
növekedés is megjelenik, hiszen a Közgyűlési döntést követően bekerült az Élsport Kft. közvetlen
támogatása.
Ez évben belép a Városi Uszoda üzemeltetése, mint többletfeladat, melynek kiadása a Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt-nél jelenik meg, mint nonprofit feladat.
A város működtetésén túl további érdeme ennek a költségvetésnek, hogy be tudtunk tervezni 300 millió
Ft-ot annak érdekében, hogy ösztönözzük a városba letelepedni szándékozó vállalkozásokat, mely eszköz
reményeink szerint a gazdaságfejlesztés területén katalizátorként működik majd .
A felsorolt főbb szempontokat vettük figyelembe a költségvetés készítésekor, és kérem Önök is vegyék
figyelembe annak elfogadásakor, valamint végrehajtása során.
Kérem a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megvitatni, a rendelet-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2020. január 30.
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1. melléklet a GAZD/10-5/2020. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1.

A jogszabályalkotás szükségességének a célja
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.
Önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni
kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni
kell, amelyek közül a költségvetés esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. Előzetes
hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett
kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénysértő állapotot idézne elő, hanem
az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint,
a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15éig- ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta
el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig - kell
benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.
évi LXXI. törvény 2019. július 23-án kihirdetésre került.
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban:
Költségvetési törvény) 2020. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési
rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget
téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020. évre szóló költségvetése. A különféle
jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért
kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk
sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése,
stb.).

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. Legfontosabb szempont a
költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés.
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a
tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére . A
rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, tartalmazza továbbá az
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő társaságainak költségvetési kapcsolatát. A 2020. évre
vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig

kötelezetts~g. A költs~gvet~s nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás
különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

vállalható

része, a

WWW. NYIRlGYHAlA. HU

(<y~
\/../

N y

REGYHÁZA

(\

\

'(t,

35

A rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatássa l bír, ugyanis a kiemelt előirányzatok közé
tartoznak a lakossági társadalmi és szociálpolitikai juttatások, az intézményi térítési díjbevételek,
kia dási olda lon a városban megva lósuló beruházások, felújítások. A tervezés során a minimum
feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében. Az önkormányzat szociális
intézkedéseinek hatására csökkenhet a rászorulók aránya . A közfoglal koztatás támogatásával, illetve
a munkahelyteremtés ösztönzésével, beruházások megvalósításáva l igyekszik megfelelni a
társadalmi, gazdasági kihívásoknak.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Intézményi körben a megfelelő szinten történő feladatellát ás érdekében tervezünk létszámbővítést,
mel lyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei biztosítottak.

4. Környezeti és egészségi következményei
Hat ásai nem mérhetők.

S.

Adminiszt ratív terheket befolyásoló hatás
A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
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2. melléklet a GAZD/ 10-5/ 2020. számú előterjesztéshez
Rendelet-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű léséne k
.... / .„.(.„)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű lése az Alaptörvény 32 . cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzata iról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § . (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendel i el:

1.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ (1) A
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

képvise lő

testület az önkormányzat 2020.évi
költségvetési bevételeit
finanszírozási bevételeit
bevételek fő összegét
költségvetési kiadásait
finanszírozási kiadásait
kiadási fő összegét
a költségvetés hiányát
ga) működési többletét
gb) felhalmozási hiányát

31.070.573.764 Ft-ban,
29 .948.505 .332 Ft-ban,
61.019.079.096 Ft-ban,
52.552.097.581 Ft-ban,
8.466.981.515 Ft-ban.
61 .019 .079.096 Ft-ban,
21 .765 .189.817 Ft-ban,
587 .218.744 Ft-ban,
22.352.408.561 Ft-ban,

előirányzat-csoportok,

kiemelt elői rányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti
részletezéssel, míg a 2020. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 13.265.189 .817 Ft-ot a kö ltségvetési hiány belső finan szírozására szolgá ló előző évi
költségvetési maradványból,
b) 8.500.000.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételébő l finanszírozza .
2.§ (1) Az önkormá nyzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak
szerinti fő összegekkel:
a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
6.895.336 .188 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait
5.061.137.876 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről 1.834.198.312 Ft-ban,
b) A fe lhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
5.843 .255.725 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket
13.266.195.496 Ft-ban,
2.606.055.935 Ft-ban,
d) A működési bevételeket
e) A felhalmozási bevételeket
453 .168.445 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket
290.611.975 Ft-ban,

g) A felh~ l mozási célú átvett pénzeszközöket
h) A finanszírozási bevételek összegét

1.715.950.000 Ft-ban,
29 .948 .505.332 Ft-ban,
WWW.NYlalGTHAlA.HU
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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 fe lújítási kiadásokat
jc) az egyéb fe lhalmozási 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 m egelőlegezések kiadásait
hagyja jóvá.

13.265.189.817 Ft-ban,
13.500.000.000 Ft-ban,
183.315.515 Ft-ban,
3.000.000.000 Ft-ban,
26.040.220.729 Ft-ban,
7.473.432.865 Ft-ban,
1.451.379.285 Ft-ban,
12.802 .921.365 Ft-ban,
344.900.000 Ft-ban,
3.967 .587 .214 Ft-ban,
26.511 .876.852 Ft-ban,
23 .094.206.743 Ft-ban,
2.981.209 .596 Ft-ban,
436.460.513 Ft-ban,
8.466.981.515 Ft-ban,
283 .666.000 Ft-ban,
3.000.000.000 Ft-ban,
S.OOO.OOO.OOO Ft-ban,
183.315.515 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az
egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet, a célfeladatok előirányzatát a
14-20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) Az intézmények 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az S. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban
résztvevők terve zett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szerep lő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az
azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással
megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási
előirányzatainak keretszámait a 11. melléklet szerint határozza meg.
(9) A nemzetiségi önkormányzatok ré szére biztosított pénzeszközátadást a 12. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(10) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az e l ői rányzat
felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
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(11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.
(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek
alakulását a 23. melléklet szerint jóváhagyja.
(14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a 24. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 25. melléklet szerint jóváhagyja.
(16) Az önkormányzat a kiadások között 120.000.000 Ft általános és 1.557.232.266 Ft
céltartalékot állapít meg.

2.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2)

Az

Önkormányzat gazdálkodásának
a Polgármester felelős .

biztonságáért

a

Közgyűlés,

a gazdálkodás

szabályszerűségéért

(3) A célfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó-előirányzatok felhasználásáról
az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére
tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra
használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali
kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés
jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a
Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Közgyűlésnek beszámolni.
(4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret
nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések
finanszírozására, valamint magánerős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés
helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.
(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési fő
összeg 5%o erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő
közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020.
december 31-ig gyakorolható.
(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és
a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába . A bevételi előirányzat
módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadá si előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén - annak mértékére figyelemmel - a Polgármester elsősorban a

kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú
előirányzatok

felhasználását korláto zza.
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(8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni
kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát
növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a
többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának
növelésére használható fel.
(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos
gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek
vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és
javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási
előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások
következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a
Polgármester - a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett - a teljes önkormányzati körben a
kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az
elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi
folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának
stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.
(13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a
kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.
(14) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés
alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
(15) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy- pályázat benyújtásáról, és saját forrás
biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani
kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen
nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja
a testületet.
(16) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a
polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a
gazdasági osztályvezető javaslata alapján .
(17) Az államháztartási előírásokra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással
történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben
szabályozott esetekben kerülhet sor.
Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából
készpénzben teljesíthető
a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg
b) belföldi kiküldetés költségtérítése
c) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.)

d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
e) helyi és helyközi utazási költségtérítés
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üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya
használata nem lehetséges
g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
i) reprezentációs kiadások
j) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcso latos kiadások
k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi
pénzbeli ellátások
1) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása
m) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások
n) kerekítési különbözet
o) fizetési számlára történő készpénz- visszafizetés
p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések
q) igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése
r) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet
vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.
4.§ (1) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal
dolgozói részére a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő
megállapított cafetéria juttatás, valamint havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulás
összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.
(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap
2020. évben 50.000 Ft. A béremelés fedezetét az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal
költségvetésében biztosítja.
(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt
illetménypótlék számításának alapja 2020. évben 20.000 Ft.
(4) A 2020. január 1-től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált
bérminimum összege 2020. január 1-től 210.600 Ft.
(S) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető,
évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére
fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztá lyvezető
ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig
kezdeményez.
(6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő
jutalom tervezhető .
S.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési
intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi
pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni.
(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát
évközben csak a Közgyűlés módosíthatja.
(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele
terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az

intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
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(4) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az
engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek
fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.
(S Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a
Közgyűlés engedélyezhet.
(6) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az álta lános
szabályokon túl - kötelesek a céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.
(7) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó
(az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből
származik.
(8) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését
rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eFt-ot.
(9) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az
eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére
tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás
esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.
(10) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami
támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő
intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A
támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást
vezetni, melyből egyértelműen megá llapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget
nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt
figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
(12) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott
feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az
igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
(13) A (12) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és
mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra.
(14) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon
hasznosításából származó bevételt - a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik
át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére.
{15) A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ben kijelölt szervezeti egységének kötelessége intézkedni
az önkormányzati ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt

önkormányzati vagyon értékesítéséről.
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(16) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb
felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást,
városfejlesztést szolgálják.
(17) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési
kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen
összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető
beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik.
rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben
kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.

6.§ A gazdasági szervezettel

3.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer
kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A
nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást,
működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet
követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Közgyűlés elé terjeszti
jóváhagyásra .
(3) A Közgyűlés a 2020-as költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az
önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgá ltatást.
4.

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati
gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint
a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.
(2) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek törlesztő részleteit és
azok kamatát az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.
(3) Az intézmények finanszírozása heti egy alkalommal történik az esedékes szállítói számlák
és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények
fizetési számlaegyenlegének figyelembevételével.
(4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi
önkormányzatok részére 2020. március 31-ig átutalja.
(5) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról
(állampapír vásárlás, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról
készített évközi tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.
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9.§ (1) Ez a rendelet 2020. február 08-án lép hatályba .
(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők
és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012.
(IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 4. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan az
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan az
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a."
(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának
átmeneti szabályozásáról szóló 29/2019 .(Xll.20.) önkormányzati rende lete.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési
törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. {Xll.31.) Kormányren delet
(továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait
figyelembe véve került összeállításra.
A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra
szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2020. évi költségvetési rendeletet. Az
Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költ ségvetési rendelet-tervezetet a
polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a
naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő
negyvenötödik napig - nyújtja be a képviselő-test ületnek. A Költségvetési törvény 2020. január 01-én
lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február
15-e.
Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében fogla ltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a
rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az
egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi
tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a
költségvetésben tervezett e lőirányzatok szintén egyeztetésre ke rültek.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költ ségvetési rendeletét.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (Xll.14.)
IRM rendelet e lőírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy
a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelettervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabá lyai szerint az önkormányzat
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami
feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.
A költségvetés összeá llításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami
hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Az e lőterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:
• a rende let normaszövegéből,
• a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
• va lamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekbő l.
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Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évre szóló
költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat
gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott
kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt
feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési
rendelete elkülönítetten tartalmazza .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben az 3/ 2019. {11.07.) szamu
határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2020-2021-2022. évekre vonatkozóan. A fenti számú
határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, az eltérés okát,
amelyet a 2020-as adóévre prognosztizáltunk az alábbiakkal indokoljuk:
Az előző évben a 2020. évre leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést a magyar és helyi gazdaság
tartósan jó teljesítményével, dinamikus növekedésével indokoljuk, amely elsősorban a helyi iparűzési adó
bevételek, az építményadó bevételek terén hatnak. A turizmus élénkülésének hatásai, a megvalósult
turisztikai, szálláshely fejlesztések révén növelik a korábban tervezett idegenforgalmi adó előirányzatot.
A további évek vonatkozásában ezt a növekedési ütemet stagnáló vagy kissé lassuló tendencia
jellemezheti a világgazdasági prognózisok alapján, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra csak
az azt követő években hathat ki az említett adónemeket érintően .
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

1.§-hoz
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés
egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.
2.§-hoz
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt
előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.
3.§-hoz
A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra .
4.§-hoz
A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra .
5.§-hoz
Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabá lyok kerülnek meghatározásra.
6.§-hoz
Az önkormányzati
meghatározásra .

intézmények

szabályzatainak készítésére vonatkozó

rendelkezések

kerülnek

7.§-hoz
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó

előírásokat

tartalmazza .

8.§-hoz
Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat
tartalma zza.
9.§-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a hatályon kívül
helyezett jogszabályt.
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A 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett bevételek

4. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

S. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszámadatai, valamint a
közfoglalkoztatottak 2019. évi tervezett éves létszám előirányzata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó
bevételek és kiadások
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló
feladatainak bevételei és kiadásai

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási
keretszámai

előirányzatainak

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. évi tervezett támogatása

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi köznevelési célfeladatainak

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi sport célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak

20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

21. melléklet

előirányzata

előirányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett
pénzforgalmi mérlege

22. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

23. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

24. melléklet

Tájékoztató a 2020. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható

25. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzata i kötelez6, önként vállalt és
államigazgatási feladatok bontásban

összegéről

1

~

1

Tájékoztató mellékletek

26. melléklet

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai

27. melléklet

Eszterlánc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai

28. melléklet

Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai

29. melléklet

Tündérkert Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai

30. melléklet

Búzaszem Nyugati óvoda Költségvetési keretszámai

31. melléklet

Közintézményeket

32. melléklet

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai

33. melléklet

Váci Mihály Kulturális Központ Költségvetési keretszámai

34. melléklet

Nyíregyházi Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai

35. melléklet

Jósa András Múzeum Költségvetési keretszámai

36. melléklet

Nyír egyházi Szociális Gondozási Központ Költségvetési keretszámai

37. melléklet

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai

38. melléklet

Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ Költségvetési keretszámai

39. melléklet

Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai

Működtető

Központ Költségvetési keretszámai
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2 . melléklet

Forintban!
A.

1.

Megnevezés

B.
Mennyiségi
egység

e.

E.

D.

G.

f.

2019.évben
Mutató

Fajlagos összeg

H.

1.

2020.évben
Támogatás
összege

Mutató

Fajlagos összeg

Eltérés
Támogatás
összege

2.

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

3.
4.

- 1.1.a) Önkormányzati hivatal milködésének támogatása

5.

- 1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsola t os feladatok ellátásának támogatása

ha

22 300

106 344 240

6.

- 1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

415 OOO

341 711 OOO

7

- 1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m'

70

29 941 240

70

29 941 240

8.

- 1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

km

470 OOO

156 439 500

470 OOO

156 439 500

2045 816 607
fö

217,69

4 S80 OOO

- 1.1.b) TelepOlés-üzemeltett!shez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

998 027 800

2020/2019.

2 070 221531
217,69

4 580000

634 435 980

24404 924

-

998 027 800
649 552000

15116 020

25 200

120 173 760

13 829 520

415 OOO

342 997 500

1286500

-

-

-

9.

- 1.1.c) Egyt!b önkormányzati feladatok támogatása

2 700

324 232 200

119 767

2 700

323 370 900

- 1.1.d) lakott kü !területtel kapcsolatos feladatok támogatása

fll
fö

120086

10.

10 309

2 550

26 287 950

10474

2 550

26 708 700

420 750

11.

- 1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

Ft

62132 677

1,00

62 132 677

71977 331

1,00

71977 331

9 844 654

12.

- 1.1.f) Beszámítás összege

13.

- 1.2. Nem

m3

7000

100

5 848

100

közművel

2001377 907

összegyOjtött h áztartási szennyvíz ártalmatlanítása

14. 1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN
15.
16.
17.
18.

- 1.1.a) Önkormányzati hivatal müködt!sének támogatása - beszámítás után

1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

2 354 247 594

44 438 700
fő

217,62

4 580 OOO

43 738 700

ha

22 300

km

415 OOO

217,69

5 4SOOOO

-

-

25 200
415 OOO

19.

- 1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

m'

70

-

70

20.
21.

• 1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

km

470 OOO

470000

- 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

fő

12086

2 700

-

119 767

2 700

22.
23.

- 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos f eladatok támogatása - beszámítás után

fő

10 309

2 550

-

10474

2 S50

- 1.1.e) Üdülőhelyi fe ladatok támogatása - beszámítás után

Ft

62132 677

1,00

-

71977 331

1,00

24.

- 1.2. Nem közmüvel összegyOjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

m3

7000

100

5 848

100

25. II. A TELEPÜLÉSI Ö N KORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

700 OOO
2 437 768 466

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

- 11.1. óvodapedagógusok, t!s az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

35.

- 11.2. Óvodamilködtetési támogatás

36.
37.
38.
39.

- 2019. évben 8 hónapra illet ve 2020. évben

fő

3 939

64 933

255 772 400

2019. évben 4 hó napra illetve 2020. évben

fő

3 890

32 467

126 295 333

'

584 800
S84 800

-

- 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után
- 1.1.ba) A zöldt erület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

700 OOO

352 869 687

-

-

-

115 200
43 8S3 900
43 738 700

'.

-

584 800

861300

-

(

-

O'
()"

llS 200
23 493 704

2 461262170

2019. évben 8 hónapra illetve 2020. évben
- 11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása
11.1. (2)óvodaped agógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
- 11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

fő

342,4

2 914 333

997 867 733

341,3

2 914 333

994 661 967

3 205 767

fő

216,5

1470 OOO

318 255 OOO

218,0

1600000

348 800000

30 545 OOO

fő

9,5

2 914 333

27 686 167

9,0

2 914 333

26 229 OOO

1457167
11 074 467

-

2019. évben 4 hónapra illetve 2020. évben
- 11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása
11.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
- 11.1. (3) pedag. szakképz . rendelkező óvodapedag. neve lő munkáJát közvetlenül segítők bértám.

fő

336,3

1457 167

490045150

328,7

1 457 167

478 970 683

fő

217,5

735 OOO

159 862 500

218,0

800000

174 400000

fő

9,5

1457 167

13 843 083

9,0

1 457 167

13 114 500

3 941,0

64 933

255 900 102

127 702

3 798,0

32 467

123 307 318

2 988 015

14 537 500

.

728 583

-

- 11.4. Kiegészítő tá m ogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők minfüitésébő l

~·

-

adódó többletkladásokhoz

1. old a l

'

.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet
Forint ban!

A.

1.

40.

Mennyiségi
egység

Megnevezés

E.

D.

F.

G.

2019. évben
Mutató

Fajl agos összeg

H.

Pedagógus II. k ategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg

fő

42.

Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg

fő

43.

Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. 1an. 01-ig szerezték meg

fő

44.

Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg tám. akik 2018. j an. 01-i átsor.szerezték meg

fő

Támogatás
összege

Mutató

Fajl agos ö sszeg

Eltérés
Támogatás

98

396 700

38 876 600

85

396 700

33 719 500

5 157 100

5

1 447 300

7 236 500

7

1 447 300

10131100

2 894 600

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg

fő

1

434 300

434 300

1

434 300

434 300

47.

Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg

fő

1

1 593 700

1 593 700

1

1593 700

1593 700

49.

2020/ 2019.

összege

46.
48.

1.

2020. évben

-

Alapfokozatú végzettségű pedagógusok

41.

45.

e.

B.

Ill. A TELEPÜLlSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÜI ~S GYERMEKÜKEZTET~SI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1 797 313 734

-

189S 381453

98067 719

111.2. Egyes szoci ális és gyer mekjóléti feladatok támogatása

50.

a Család Ps gyermekjóléti siolgálat

számított lsz.

18,0

3 400000

61 200 OOO

16,19

3 780000

61200000

51.

b. Család és gyermekjóléti kö1pont

számftott lsz.

23,2

3 300000

76 560000

23,2

3 300000

76 560000

52.

c Szociális étkeztetés

fő

99

55 360

5 480 640

99

65 360

6 470 640

53.

da Szociális segítés házi segitségnyuJtás

fő

2

25000

50000

1

25000

25000

54.

db. Személyi gondozás házi s1>gítségnyu1tás

fő

457

330000

150 810000

457

330000

150 810000

990000

-

25000

55.

f. i dősko rúak n appali intézményi ellátása

fő

174

109 OOO

18 966 OOO

174

190000

33 060000

56.

g Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

fő

4

500000

2000000

3

689000

2 067 OOO

67 OOO

57

g. (3) Foglalk. tám .részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma

fő

18

200000

3600000

18

413 400

7 441 200

3 841 200 . '

58.

h. Pszichiátria i betegek nappali intézményi ellátása

fő

13

310 OOO

4 030000

13

359000

4 667 OOO

59.

1. Támogató szolgáltatás

60.

- alaptámogat ás

61.

- teljesítménytámogatás

62.
63.

- alaptámog atás
- teljesítmé n ytámogatás

69.
70.
71.

72.

n
74.

működési hó
felad.egység

működési hó
felad.egység

12

4 100000

4100000

12

3000000

3000000

1100000

7 324

1800

13 183 200

7 324

2 500

18 310000

5 126 800

12

3 400000

3 400000

12

2000000

2000000

1400000

68

150000

10 200000

76

196 OOO

14 896 OOO

4 696000

114 682 625

28167

n. óvodai és is kolai szociális segítő tevékenység támogatása

114 710 792

-111.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
- 3.ab (1) A fina n szlrozás szempontjából el ism ert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű
kisgyerme k nevelők, szaktanácsadók

fő

28

4 419000

123 732 OOO

37

4419000

163 503 OOO

39 771 OOO

fő

112,8

2 993 OOO

337 610 400

103,1

2 993 OOO

308 578 300

29 032 100

3.ac (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,
középfokú

végzettségű kisgyer mekneve lők,

szaktanácsadók

- 3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás

78 866000

- 111.4.ac. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás

fő

29

2 848000

b. Intézmény- üzemeltetési támoga t ás

27

3 858 040

71 563 OOO

7 303 OOO

104 167 080

21575080

38 848000

23 394 OOO

391 930 OOO

36 820000

310 316 608

11850194

11 286000

2 205 900

-

-111 .5. Gyermekétkeztetés támogatása

76.

- 111.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

fő

186,90

1900000

fő

285

47 340

Ili.S.ab) Gyerme k ét kezte tés üzemeltetési támogatása
- 111.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

80.

IV. A TELEPÜLlSI Ö NKORMÁN YZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁM OGATÁSA

81.

- IV.l.b. M egyeszé k hely megyei jogú városok

közművelődési

355110000

178,15

2 200000

285

39600

322 166 802

78.

~

82 592 OOO
15 454 OOO

75.

77.

OOO ....

- Pszichiátriai betegek részére nyúitott

65.
66.
68.

637

m. Közösségi a lapellátás

64.

67.

14 094000

támogatása

13 491900
225 205 444

fő

120086
2. oldal

454

54 519 044

119 767

459

225 659 4S3

454 009

54 973 053

454 009

)

\

>

N yíregyháza M egy ei Jogú V áros Ö n kormán y zata 2020. é v i költségv etéséb en tervezett állami tám ogatása

2. melléklet

Forintban!
A.

1.

82

Megnevezés

e.

e.

D.

E.

F.

G.

2019. évben

M ennyiségi
egység

Mutató

Fajlagos összeg

- IV.l.e. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepulési könyvtári és kö1műv célú kiegészítő támogatása
összesen

H.

Támogatás
ö sszege

Mutató

Faj lagos összeg

170686 400

Elt érés
Tám ogatás

170 686 400

- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti telepúlés

telepulés

87

668 300

58142 100

87

668 300

58142 100

- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti telepulés

telepulés

39

1060760

41369 640

39

1 060 760

41369 640

85.

- 1.501 - 5.500 fő lakosságszám közötti település

település

71

1 002 460

71174660

71

1 002 460

71174 660

TÁMOGATÁS M INDÖSSZESEN :

2020/2019.

összege

83
84.

86.

1.

2020.évben

-

-

4 582 887 876

78161 532

169 549 251

169 549 251

140 800000

143 960000

3 160000

201000000

201000000

4 504 726 344

87. V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség

88. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI
89. 1. M Oködési célú t ámogatások
90.
-11. A költségvet ési szerveknél foglalk. 2019. évi áthúzódó és 2020.évl kompenzációja
91
-12. Szociális ágazat• összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék
92.
93
94.
95
96.
97.
98.
99.

-13. Települési ö nkormányzatok kulturális feladatainak kiegész ítő támogatása
- a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
- Jósa And r ás Múzeum
-b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása
- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
-e. Szlnházmüvészetl szervezetek támogatása •
- Móricz Zsigmond Színház

100.
101

102.

- múvészetl támogatás

210400000

210 400000

- létesítmény-gazdálkodási célú működés i támogatás

140 200000

140 200000

g. Zeneművészeti szervezetek támogatása

- Nyíregyházi Cantemus Kórus

136000000

133 290000

2 710000

,

-14. Kultur ális illet ménypótlék

s 333126 344

TÁMOGATÁS M INDÖSSZESEN:

103.

• A támogatás év közben kerül megállapításra, az előzö évi támogatási összeggel terveztük az átvett pénzeszközök között.

-

-

s 061137 876

-

271988 468

• 1

-' .
f ;

l_I
3. oldal

1

N)'1resvhn a Mecvel JocUVaros Onkormínvzata 2 020;ev1 költségve tésibe n tervei.ett bevételek
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•
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2
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11
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G•

Elteres

g) 2()g 199

91 2og 899
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2 492 BM 736

2 4921&4 736

2 4612'2 170

feladataina k ta mo111tH•

1 797 313 734

2 117 324 404

21m6s2 no

Te•tpulrs. on„ormany2111ok kulturahs. fe111dau11nak 111mo11ta u

1051605444

1 l U551384

1113 55138'

54069 DOD

Sol069000

s 171039 423

'
s

8113

6

1114

7

8115
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•

8116
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10

816

u

43 153 900

- MUltodes.i citfu u~1~ atwn
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perueu~oz

MO kOdes.1 ctlu atvett penzeszltoz

14

KAB-KEF. tfJUUI haUtok rielku
~

15

p al•Hlt

101.0

1895111 453

98067 719

105,5

225 659 453

827 945 991

21.4

471250000

478 250000

S 199 574 552

5 061 137 176

271 911"'8

347 232 615

FtNesztnt lttad atra atven muk

16

c~u ~nznz ltoi

Os11Hen

18

B2

19
20

821
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21
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8402

42

0
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25 271377

641191406

30020 DOD

2IODDOD

2 IODDOD

J 200DOD

2 IODDOD

too.o

3DODDOD

21310 480

1100 917

J DOD DOD

100.0

145926021

378 74 2 6S6

132138018

476 104119

415 027116

1617Ui lll

l 000000 OOO

l DOD DOD DOD

1000151000

500 619 302

354 763 274

343.1

1141280 70I

671 975 119

241, 1

1000000000

1677 950 OOO

1677950 OOO

1677 950 OOO

107U26260I

9053 255 102

7 377 178 147

5 8.43 255 725

4 945 006183

54.2

u 466 21 2 60I

11 731 205 302

10 055 979 147

S 143 255 725

7 6229S6 1&3

43,•

1677 950000

tDD DOD

44DOD

15294

2 905000 OOO

2 939 OOO OOO

2 982 038 426

3 oosoooooo

100000000

IDD DOD

1034

1 SDDDOD DOD
4 15000000

9054DOD DOD
448 DODDOD

9 558 547 510
08084321

9 630000 OOO
448DODDOD

1130000000
33000000

113.3
108.0

82000 OOO

12 000000

79 134 400

90DOD DOD

& DOD DOD

l()g.8

16 000000

16000000

12 464 507

17 OOO OOO

1 DOD DOD

106,3

50 DOD DOD
2 934 40S

61 OOO OOO
2 934 405

60 321381

60DODDOD
2 934 405

10 000000

960653

120.0
100.0

4 261 ()gl

4 261091

11 9 75 295 496

12 607 2l9 496

15 285 601
13 147 5 72 100

U2S7 195 496

1 211 900 OOO

1000
110,7

160000000
211029 979

160000000
281029 979

117 946 41)
309038 378

165 000000
285 150000

S DOD DOD
4 120021

103.l
101,S

110166138

111719418

126 114 530

97 000000

13 866 138

24 200000

24 200000

20 315 705

4131S 705

64 049133

23 100000

278'295

113.7

176 200000
112 590000

191186 OOO
51213' 5a6

lSI llS lll
4S9137377

252 400000
91152 OOO

76 200000
21438 OOO

143.2
81.0
35.7
150,0

4 261 091

Szo11alt•tasok ellenertelte
Ntm 1a1t.c.szol1.tM1"'s bert d1r
- Llkbef • uzemehet"
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46

M03
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8404
8406
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8407
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738 709417

102 197 779

2UOI002S

263 976 590

4 7' 732127

50

8408
..,,.,

Kamatbevtte•elt

110000000

120 591000

109 997 911

165 000000

55000000

8411

„
852

56

Ecveb peruuc'/1 muV'flttek
E1veb múkodu1 beve1e1
Osuesen

T~tkerttkts1tes.

- l.akHwtellr ha tralek

58
59

853

Ecytb ur1y1 euko2 trtektsltts

60

855

Rts.zewdesek me-gszufllttHthez hpcSOk>do

61
62

65

865

E1veb mUltodtil celu atvtn

68.
87

72
73

875

74
75
76
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7&
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v1s.s11ttrültM alimhazta rtas.on k1vu•rc5!
lakUV<lUIUIS.. tptleiA k~

386 168 445

654 055 531

60DODDOD

10000000

S DOD DOD

S DOD DOD

10 196 °'3
4164 650

„

S DOD DOD

37,1
120.0
100,0

2 DOD DOD

2 DOD DOD

1 453 223976

1 49 2 491472

45 3168 445

642 055 5 31

41,•

313000000

140000000

1i0000000

243 000000

140000000

63.4

12 131443
45406 729

69 897 621

1811 442
4 2 790 533

1131442
11148 658

79,3

19& 231172

209197 621
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Nyíregyháta Megyei Jogú Varos Önkormányzata 2020. ev1 költsegvetésének bevételi és ki adási cimrendje

5. melléklet

Forintban!

1.

A.

8.

Cím

AJ-cím

szám

szám

2
3.
4
5
6
7
8
9
10
11 .
12

1

13

2

e.

o.

Elő·

Kiemelt

Irányzati

elöirány-

1
1

l

Kiemelt előirányzat neve

Fmansz1rous1 bevetel

2

137 626 012

Múkodesi bevetel
Műkodes1

Dologi k1adasok
Felhalmozasi k1adas

35

36 508614

Mükodes1 bevetel

4

Dolo111 k1ada sok

Beruhazas1 k1adasok
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Műkodes1 bevetel
Szemelyi JUttatasok

595 774 189

2
3

Munkaadokat terhelő iarulekok
Dologi k1adasok

116 333 147
193 646 725

Felhalmozasi k1adas

Mükodes1 bevetel

l

Szemelyi JUttatasok

2
3

Munkaadokat terhelő iarulekok

566 534 228
112 521666
231249042

Dolo111 k1adasok
Beruhazasi k1adasok
Búraszem Nyugati óvoda

4

Múkodesi bevetel

25 900072
25 900072

3 235 OOO
634 621211

MűkodeSt k1adas

1
2
3
2

409 899 616
81580 111
141 623 484

Szemelyi JUttatasok
Munkaadokat terhelő iarulekok
Dologi k1adasok
Felhalmozas1 kiadás

6
3

1518 OOO

Beruhazas1 k1adasok
Közintézményeket MOködtetö Központ

4

Mükodesi bevetel

545303 839

1357 307 141

545 303 839

MűkodeSt k1adas

1
2
3

204 369 883
38 174 974
1108 262 284

Szem elyi iuttatasok
Munkaadokat terhelő iarulekok
Dologi k1adasok
Felhalmozas1 k1adas

6
4
4
8

Múkodes1 bevetel

Fmansz1rozas1 bevetel
MűkodeSt

l

1
2
3
2

6 500 OOO

Beruhazasi k1adasok
Moria Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

1

913 539 936

Felhalmozasi k1adas

6

2

41 398 070
41398 070

MükodeSt k1adas

4

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1 717 OOO

Beruhazási kiadasok

4

2

l
l

4 857 OOO
907 471061

Múkodes1 k1adas

Tündérkert Keleti Óvoda

54
55
56
57
58

33 819 256
33 819 256

1

3

l
l

633 287 441
126 317 057
229 059 412

Szemelyi iuttatasok
Munkaadokat terhelő iarulekok

6

1
l

36 508 614

Felhalmozasi k1adas

2

36

993 520 910

Mükodesi k1adas

6

33
34

11327 OOO

Beruhazasi k1adasok

4

2
1
l

2 205 495 474
436 751981
795 578 663

Szemelyi iuttatasok
Munkaadokat terhelő iarulekok

1
2
3

28

3 449153118

137 626 012

k1adas

Eszterlánc Északi óvoda

2

5 OOO OOO

Beruhazasi k1adasok

6

27

749 367 433

446 814 110
85 201289
212 352 034

Doloe1 k1adasok

4

1
1
1

732108127
622 802 655
28 836000
80 469 472

Kiadás

Felhalmozas1 k1adas

1
2
3

22
23
24
25
26

Bevétel

Szemelyi iuttatasok
Munkaadokat terhelő iarulekok

Eszterlánc Északi óvoda Összesen

19
20

J.

2020. évi eredeti elöiranvzat

Mükodesi bevetel

6

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

csoportnév

1.

Mükodesi k1adas

2

29
30.
31
32

El öiranyzati

H.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Mükodes1 celU tamoaat:asok allamhaztartason belulröl

1
2
3

21

G.

Alcfm név

4
8

l

1
1

69
70

Cim név

F.

csop. szám zati szám

14
15
16
17
18

53

E.

45 539085
17000000
28 539 085

528171593

k1adas
Szemelyi iunatasok

213 410 761
41426170
131184 662

Munkaadókat terhelő iarulekok
Dologi k1adasok
Felhalmozas1 k1adas

6

142 150 OOO

BeruhazaSt k1adasok

• l . Oldil l

~'

Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Önkormanyzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiad asi címrendje

5. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

Cím

Al-com

szám

szám

71
72
73
74
75
76
77
78
79

s

80

6

137
138.
139
140.

0.

Eló-

Kiemelt

irányzati

előlrány ·

E.

F.

Cím név

Al cím név

G.

4
8

H.

Elől rányzatl

csoportnév

csop. s zám zati szám

1

Kiemelt előirányzat neve

Váci M ihály Kulturális Központ
Múkodeso bevetel
Fmansz1rozas1 bevetel

Dologi k1adasok

96 389 200

Mükodeso celu tamogatasok államhaztartason belulröl

1
4
6
8

1

Múkodeso bevetel
Mükodeso celu atvett penzeszkozok

F1nansz1rozas1bevetel

3 000000
58 389 200
3 000000
32 000000
117142473
20 873 869
119 047 640

Szemelyi 1uttatasok
Munkaadokat terhelő iarulekok
Dologi k1adasok
Felhalmozas1k1adas

2

Beruhazu t k1adasok

6
7

Jósa Andr ás Múzeum

4
8

Mükodeso bevetel

Fmanszirozas1 bevetel

232 487 976
180 000000
52 487 976

10 107 488
545 446 646

Múkodes1k1adas

1
1
2
3
2

299 287 944
56 746 970
171836 350

Személyi 1uttatasok
Munkaadokat terhelő iarulekok
Dologi k1adasok
Felhalmozas1 k1adas

6
8

Beruhazas1 k1adasok
Nyíregyházi Szoclillis Gondozási Központ

4

Múkodeso bevetel

143 858 483
143 858 483

17 575 382
998 968 540

Múkodes1 k1adas

1
2
3
2

681074 216
130 072 801
182 741523

Személyi JUttatasok

Munkaadokat terhelő iarulekok
Dologi k1adasok
Felhalmozas1 k1adas

6
9

Beruha zas1 k1adasok
Nyíregyházi Gyermekjól éti Alapellátási Intézmény

4

Múkodeso bevetel

15 813 865
15 813 865

5 080000
1138 652 088

Múkodeso k1adas

1
2
3
4
2

784 008 371
152 506 710
194 652 007
500000

Szemelyi 1uttatasok
Munkaadokat terhel ő iarulekok
Dologi k1adasok
Ellatottak penzbelo 1uttatasa1
Felhalmozaso k1adas

6
10

Beruhazaso k1adasok
Nyíregyházi Cs alád-és Gyermekjóléti Központ

1
8

1
1
2
3
2

Múkodeso célu tamogatasok allamhaztartason belulröl
Fmansz1roza s1 bevetel
Múkodeso k1 adas

11

l

1
2
3
2

148386136
6 049 625
142 336 511

Dologi kiadások
Felhalmozaso k1adas

Beruhazasi k1adasok

Múkodes1celu tamoaatasok allamhaztartason belulröl
Kozhatalm1 bevetelek
Múkodes1bevetelek

F1nansz1rozas1 bevetel
Múkodeso k1adas
Személyi iuttatasok
Munkaadókat terhelő Jarulekok
Dologi k1adasok

651754 835

449 074 OOO
83 860 214
113 820 621

Személyi iuttatasok

Polgármesteri Hivatal

1
3
4
8

6 985 OOO

Munkaadokat terhel61arulekok

6

1
1
1

267171470

Múkodeso k1adas

1
2
3

1

5 OOO OOO

Beruhazast k1adasok
Nyíregyházi Cantemus Kórus

1
1

376 592 804

162 985 685
31959 473
176 647 646

Munkaadókat terhelő iarulékok

6

1
1

82 000000
79 000000
3 000000

Kiadás

Felhalmozaso k1adas

2

1

Bevétel

Szemelyi iuttatasok

1
2
3

1
1
1

1
J.
2020. évi eredeti elöiránvzat

Múkodeso k1adas

1

81
82
83
84
85.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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.

c.

5 000000
112101588
54 065 324
9 000000
30 749 946
18 286 318

2 576475042

1537 260002
297 125 971
670 433 589

Felhalmozaso k1adas

6
8

Beruhazas1 k1adasok
Eaveb felhalmozaso celu k1adasok

2 oldol

62 655480
9000 OOO

Nyíregyháza Megyei Jogú Va ros Önkorm ányta t a 2020. é vi költsegvetésének bevételi és kiadási c1mrendje

5. melléklet

Fonntbant

1.

A.

B.

C1m

Al-cím

szám

szám

141
142.
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

12

157

13

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

e.

D.

El6·

Kiemelt

irányzati

elólrany-

Cím név

Alctm n év

H.

El 6iránytatl
csopoMnév

Kiemelt előirányzat neve

Intézmények bsszesen

1
1
1
1

1
3
4
6
8

1

Mükodeso celu t•mo11otasok allamhaztartason belulról
Kozhatalm1 bevetelek
Múkodeso bevetelek
Mükodes1celú atvett penzeszkozok

Finansz1rozas1 bevetel
Mükodes1 k1adas

l
2
3
4
2

2

7100 922 919
1374 700 422
3 876 557 019
500000

277 380 350
9 000000

Beruhazas1 k1adasok
E11veb felhalmozas1 celu k1adasok

1

58 727 464 785

48 380 018 386

Múkodes1 celu tamogatasok allamhaztamson beiulról

2
3
4
5
6
7
8

- Onkormonyzorok múkodesl tamogaraso1
- MGkodes1 celu tamogotasok AH·n befut

Felhalmozaso celu tamogatasok allamhaztaMason belulról
Kozhatalm1 beveteiek
Múkodes1 bevetelek
Felhalmozaso bevetelek
Mükodes1 celu atvett penzeszkozok
Felhalmozaso célu atvett penzeszkozok

F1nansz1rozas1 bevete-1
Műkodes1

5061137 876
J 148 280 708
5 843 255 725
13 257 195 496
1369 478 590
453168445
287 611975
1 715950000
29 591 385 970

k1adas

372 509 946
76 678 863
8 926 364 346
344 400000
3 967 587 214
8 466 981 515

Szemóly1 iuttatasok
Munkaadokat terhel.S iarulékok
0010111 k1adasok
Ellatottak penzbelo 1uttatasa1
Egyeb mükodeso celú k1adasok

F1nansz1rozas1k1adasok
Felhalmozaso k1adas

6
7
8

1

FelúJ1t as1 k1adasok
E11yeb felhalmozaso celu k1 adasok

Műkodes1

ebb6/:

celu tamoeatasok államhaztartason belulr61

- Onkormonyzotok múkodes1 tomogotosat
· Mükodes1 ceJU tomogarások AH-n belül

2
3
4
5
6
7
8

22 816 826 393
2 981209 596
427460 513

Beruha zas1 k1adasok

Mindösszesen

2
1
1
2
1
2

12 639 060 710

0010111 k1adasok

1
2
3
4
5
8

1

2 291614 311
685 917 604
9000000
1236577 345
3 000000
357 119 362

Ellatottak penzbelo iuttatasa1

ebb61'

176

Kiadás

Munkaadókat terhe16 iarulékok

Önkormánytatl feladatok

2
1
1
2
1
2

Bevétel

Felhalmozas1 k1adas

l
1

1.
J.
2020 ev1 eredeti elöiranyzat

Szemelyi iuttatasok

6
8

1

198
199
200
201
202
203

F.

csop. szám zati szám

168
169
170
171
172
173
174
175
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

G.

E.

Felhalmouso celu tamogatasok allamhaztartason belulról
Kozhatalm1 bevetelek
Múkodeso bevetelek
Felhalmoziso bevetelek
Műkodes1 celu átvett penzeszkozok
Felhalmozast célu atvett penzeszkozok
Fmanszirozas1 bevetel

61 019 079 096
6 895 336188
s 061137876
1834198312
5 843 255 725
13 266 195 496
2 606 055 935
453 168 445
290 611975
1715950000
29 948 505 332

61 019 079 096

Mükodeso k1adas

1
1
2
3
4
5
8
2

Szemelyi iuttatasok
Munkaadókat terhel.S iarulékok
0010111 k1adasok
Ellatottak penzbelo 1uttatasa1
E11yéb mOkodes1 célú k1adasok

F1nanszirozas1 k1adiisok

7 473 432 865
1451379 285
12 802 921 365
344900 OOO
3 967 587 214
8 466 981 515

Felhalmozaso k1adas

6
7
8

Beruhazaso k1adasok
Felu11tas1 k1adasok
Eaveb felhalmozaso celú k1adasok

3 oldo

23 094 206 743
2 981209 596
436460 513

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mClködö intézmények 2020. évi létszámadatai

1.

6. melléklE

A.

B.

e.

0.

E.

F.

Enged.
létszám
2019. Xll.31.

Létszám
változás
1. 01.

Enged. létszám
2020. 1. 01.

Létszámváltozás

Megnevezé s

Enged. létszám
2020. XII. 31.

111.01

93,0

93,0

93,0

Eszterlanc ~szaki Óvoda

173,0

173,0

173,0

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

3.
4.

Gyermekek Haza Déli óvoda

156,5

156,5

156,5

5

Tunderkert Keleti óvoda

163,0

163,0

163,0

6.

Búzaszem Nyugati óvoda

111,0

111,0

7.

Eszterlánc Északi óvoda összesen

603,5

603,5

8

Nyíregyházi Cantemus Kórus

25,0

9.

Közintézményeket Működtető Központ

56,0

10.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

11. Váci Mihály Kulturális Központ

12. Jósa András Múzeum

2,0

111,0

-

603,5

25,0

25,0

54,0

54,0

59,0

59,0

59,0

49,0

49,0

49,0
61,0

61,0

61,0

13. Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ

196,5

196,5

196,5

14. Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

100,0

100,0

100,0

15. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

246,0

246,0

16.

Polgármesteri Hivatal
EFOP Palyazat "Nö1lnformac1os es 5zolgaltato Kozpont letrehozasa
17. Nyiregyhazan"

276,0

276,0

2,0

2,0

18. Polgármesteri Hivatal összesen

278,0

278,0

6,0

6,0

19.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

20. Mindösszesen

1 773,0

2,0

1 771,0

246,0
8,0

2,0
8,0

2

Megnevezés
A Nyiregyhaz1 Varosuze meltetll es Vagyonk ezelő Nonprofit Kft. által
foglalkoztatott kozfoglalkoztatasban resztvevc5k varhato eves atlagos
letszama

270,0
6,0

8,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfog lalkoztatottainak
2020. évi tervezett éves létszám előirányzata
1.

268,0

Tervezett éves átlag létszám
(fő)

720,00

~1

1 763,0

1 melltkltt
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26 889 280

34 967 501

2 799 763

Nemzetgazdasá1i
Mmiszterium

400 373 213

400 373 213

213 249 492

110983 074

629 726 235

629 726 235

610 338 682

21482176

223 849 959

224 731 353

8 009 707 881

4 933 222 084

997 228 029

80927 017

Nemzetgazd1sá11
Minisztérium
Nemzetgazdasá11

16 5zoc afapszol& 1nfrastrukturihs fejlesztése (TOP·6 6 2·15)
Nylrervháza Mecvei Jocu Város kt>zossé11 kozlebdésének fejlesztése érdekében 47

17 db UJ autóbusz besze rzése és tolt6állomis létesítése (IKOP 3.2.0·15-2016 000131

Minisztérium

195 000000

28 849 959

4 931176 062

1018123126

43 399 516

32 413 484

75 813 OOO

55 397 680

24 352 320

79 750000

3937 OOO

266 864 453

1235 547

268100000

256 340 691

121013 916

377 354 607

109 254 607

2 404 442 646

141324

2 404 583 970

2 516 281400

2 273 004

2 518 554 404

113 970 434

1016950000

19 050000

1036000000

203 785 081

832 214 919

1036000000

Nemzeti Fejluztési
Minisztérium

2 060408 693

2 125 660 442

Kultur,l1s és koz.óssé1i terek infrutrukturáhs fe1lesllése és helyi közóssécfeJlesztés 1
Nylre1vh.ízi Helyi KOzOssé1I Fejlesztési Straté11á1ához kapcsolódva (CllO) (TOP-7.11-

18 16 201&-000671
V'rosrészek tob bfunkciós kozossé11 tereinek komplex mfrutrukturáhs fe1lesztése

19 (TOP-7.11·16 H ERFA-201800026)

Nemzetgazdasági
M1n1sztérium

Nemzeti Fe1lesztés1
M1n1szténum

Gazdasá1feJ!esttést és munkaer6 mob1htb osztonzését szotcátó
közlekedésfejlesztés Nylre1yház1 délkeleti és délnyu11ti teruleteln (TOP-6.1.5-15-

20 NY1·2016-0000ZI

Nemzeti Fe1lesztési
M1n1szténum
Nemzet11zd1dg1

21

Környezetvédelmi l nfr1struktUr1 Fe1lesztések Nyíre1rházán (TOP 6.3.3-16)

Minisztérium

„
~

1. oldal

8 mellfklet
Nyfre&yhba M egyei JogU V'ros Önkormilny1ata 2020. évi költsé1 ve tésben terve1ett Európai Uniós t'mogat~ual meavalósuló feladata inak bevét ele! és klad•ha l

„

•

e.

r.

E.

0

H

G.

Be\létel

J.

Tovlbbl években

Kladls ösuesen

U mogatást bluosító

EICllr, nyiat meanevezése

1.

1.

megneveiés

Terv évet megelOzO

bevétel

Bevétel ösnesen

Tová bbi években

Terv évben

K

Kladh
Sajl t ere

Terv évet megelOzCI

Terv évben

kiadás

Nemzet1azdasá11
22 lnd11ház és MadárrOpde létesítése 1 Nylre1yház1 Állatpark teruletén_(TOP 6.1.4 ·16)

23 E1fmf1u1vi AI •pellátás Fejlesztfse Nylre1vházán 11 utem (TOP·6 61·161

----

Minisztérium

821313 346

14 032 742

83S 346088

60196973

77S 149 llS

83S 346088

Nemzet1azdasi1i
M1ntsztér1um

402 800000

s 000000

407 800000

29 542 176

403 2S7 824

432 800 OOO

2SOOOOOO

289 393 209

290 677 S77

S80070 786

422 S88 697

608 7116S4

2864~

Nem1etga1dasá1I
24 Szoc1ihs Alapscolaáltatások b6vítése, feJlesztése II. Utem (TOP-6 6.2 · 16)

M1n1sztér1um

186122 9S7
~

nrs1dalml e1vUttműköd1h er6srt•s4:t szol1íl6 helyi szintű komplex pro1r1mok (TOP2S 6.9.1 16.)" Kozösen a klút~rt" p rojekt
26

Szociílts v'rosreh1b1lttíci6 Nylre1vhía sze1re1ílt terulete1n (TOP·6.7 1 16_1_

Gazd1sS1feJlesz:tés és kt>zlekedés Tisav1svíri ut- Derkovits utc1 csomópant1ín1k
27 fe1lesztfse ITOP 6 l.S -16-2017-00001)

--

Fenntartható tu nzmusfeJlesztés 1 Hely6rséai Múvelódesi Otthon rev1t1hzícK>11 "t•I

28 ITOP-614 16-2 017-0000S)

----

Nemzet1ndiu-1f

-
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Mmtszténum
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12 700 OOO
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133 967 S49
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29 891860

600000000

40426387

SS7 278 190

741401262

71014 20S

812 41S 467

6083S 90S

893 881 S73

954 717 478

142 302 011

782 647 823

3 130 OS7

78S 777 880

872103 886

38 3 12 S90

910 416 476

124 638 S96

1262 442 022

67 809190

1330 2Sl 212

l 33S 362 389

4 148 OOO

1339 SlO 389

9 2S9 177

984 310 278

lS 189722

999 sooooo

488 S97 287

S10902 713

1108 398999

12 601001

1121000000

309014 OS7

822 307 18S

1131 321 242

10 321 242

184 708 13S

lS 317 477

200 02S 6 12

239 6S4 638

30090 621

269 74S 2S9

69 719 647

-

670 417 128

14 69S 372

68S 112 soo

61670904

624 019 660

68S 690 S64

S78 064

-

780 793 12S

41094 37S

821887 soo

SS S69 962

766 317 S38

821887 soo

2 879 3S9

2 Sl4 641

S 394 OOO

4 411809

S2 093 1S7

Sl 84S 313

, _3 12S 249

54 970 S62

2 877 40S

2 36S 041

13 773 022

2 782 401

13 4211S4

16 203 sss

2 430 S33

26 699 241

S3 094 208

4 618 6SO

22 203 271

SS 888 640

2 794 432

121 2S7 87S

8S S7S OOO

17Sl000000

2S 000000

Nemzet11zd1sí&i
Minisztérium

2 29S 423

600000000

Nemzet1azd1d11
M1mszténum

Nemzet1ndasí11

29 S6Sl61 Muzeum'falu Fejlesztfse ITOP 6.1.4 16-2017-00002)
Nylregyházi Sza l:iadtc!ri Szlnpad rekonstrukciója és a "Kiserdók" terulet@i nek

30 funkcionális

31

bővitfse

ITOP 6 3 2 16 201700001)

Minisztérium

Nemzet11zdas's1
Minisztérium

Gud1s'sfejlesr. tést és munkaer6 mob1ht's ösztonzl!sl!t szol1il6
kozlekedésfe1lesztfs Nylre&Vhh• 6 pont1án ITOP-6.l.S-16 201700002)

Nemzet1azda5'i11

Korányi Fn1Yes u felu1itjsa,Korjnyi Fr11Yts u.-Csaló koz csomópontban korforcalóm

Nemzet1azdasá11

32 k!fpltése és Sza rvos u. felu11tás11TOP 61 S·l6-NV1-2017-00003)

Minisztérium

Minisztérium

--

'

999500000

.._.")

Nemzet1azdas,1j

33 MTMI t lményközpont Nylre1yhádn IEFOP·3.3.6-17·2017·0016)

Mmiszténum
Nemzetgazdas,gl

34 Csomópont és k:erékpárut fejlesztés Nyire1yházán ITOP-6 4.1-16 NV1·2017·00001)

Minisztérium
Nemzet1azdad11I

3S Csomópont és k:erékpárut fejlesztfs Nyíre1yházán II. (TOP-64 l-16-NY1·2017-00002)
16 ERASMUStS.ck to INet)Work

Mm•szténum
Európ1:1 Re1ton111s
Fe1lesztih1 Alap

.

-

Európai Re1ionjhs

31

CITYWALK pro1e kt

Fe1lesztés1 Alap

S2 0931S7

.

4 411809

Európai Re1ion,lis

38 Techrevolutton

11407 981

Fejlesztési Alap
Európai Re1ion"is

39 INTERREG EUROPE-BITTER

Fe1leszt1hi Alap

167

26 394 800

7 710 60S

2 463 111

10 173 716

6S6094

10 OS3 081

10 709 17S

S3S 4S9

926 713 369

49S30000

976 243 369

lS 98S 149

99S S44168

1011 S29 317

3S 28S 948

68 99S 676

54 06S 324

123061 OOO

so 743 71S

72 317 28S

123061 OOO

27 887 260 68S

4 771134 204

34 747 867 864

23 1S7 976 360

11079 329 SS7

Európai Re1ion,hs

40 H•táron Át nyúlö 2old Kozlekedésl H"6z•t ICGTN)

Fejlesztési Alap

-

29 066 719

Nyfre1yhíza·Sóstócvócvfurd6 inte1r'lt termék· és szolgáltatásfeífesztése (GINOP·

41 7.1917-2018-0000S)
N6k a csal,dban és 1 munhhefyen N61 lnform,ciós és Szol1jlt1t6 KOzpont

42 k!trehozha Nyíncvházán (EFOP-12 9 17 2017 -00047)
43 Összesen

~

Pénzucvmm1sztenum
Emberi Erőforr,sok
Mm1szténuma

2 old•I

z089 472 97S

z 323 S24 601

3 6 S60 830 Sl8

1813 944 845

-

t ~t

·~-

......
4i0000
2000000

11000000

tann«t4\o ....._ „111 N,...

-

""""

"'° v....... ~t IA.~ „ 11 1

•oooooc

6

JOS,J..,.
J 000000

•

l "'10000

-v---~ r ·:J s.11lC!.lf'l'lt

„1• 1
J2"1l

oooore
1S 140Z11

-"

15000000

> 000000
JOOOO<XO

'""OOO

-

1'i

•i.ltr"_."\:lUI ( ().,ocD (TI H I

l •J I

10'.JtJOCIC

"
"

1000000
900000

Bff1>.tf1l1th•f'"'V \ f'U1f'Wl'OO'tHr't \ .....

-

~·~rwu•.-s„0v1• ptf... O•Jhtjsa, o~, wct\iarrai.itttvtdd

11

-„
-"'

-

ICIO'< t'ldt.a

- - - - - f-----

1000000

)000000

•000000

1\000000

11000000
2"'10000

hJ'tr'l'l,htl• • ChacU H~Ta&ll'IMVMl't\' l!..UdO"t"'

l1

12/I•

1000000
1000000

2J

1000000

"
-"„

Csooo"\uoot•l1nNd-.,.'°'1ta'\I~~

-

1000000

-----

10000000

-

<OOO OOO

<CXXIOOO

27

1000000

-

"n

J ""OOO
tw,..........~ku.- 1 0otooi ~T„-."'*'Y ~t6o u

-

: 200000
llOOOOO
K~ t t ~·

11

'•,;, u n. o.io;o-11, Ytt'1f-"-"" 1 laitJ.-i, tff"' OC. 1 ~11 a r..,.

11000000

----------~

J2

-

11000000

11

11000000

„
"„

llOOOOO

-

2'0000
l 000000

hlltf ; "lchu„ Ovom

-

Homoiiv1r T111t1tHm~

t•rr.-v lft 1.1

JI

'000000

„

"""OOO

l IOOOOO

n

• >00000

-"'

l >00000

-"

• 000000

6000000

10000000

„
-

..

20000000
; 000000

„
, ,

2 000000

1>00000

„

-„

-

-

Jl l

JO

• 000000
btt~i:u;u

().,octf ""*"pHMh1p1tUMt"'f' fkolifc-„ >0)

6000000

6000000

""'OOO

1 >00000

-

-

12000000

...

1 000000

-

"'

J',00000

-- -

-

>OOO OOO
>000000

„

"tr<fr61 11\toitf.Mld 1r..-1""' u

„

11 "Ui• '"'HIÓOll , O~\ld1•„1utei.a· :.-oto

"

~

. „ aw, ~óf• ... u

ICID ·OOI
... K l~Ottltl>IH•I

b.nrca"Clu.-

Owoú ~HlltlT....., '40'"\üw

2 000000

,__
"„
,__

2000000

"""""'

"

J 000000

...__
"'
li

1000000
1 000000

l"lOOOO
(Utr:-nc"fM1~ 0.00. Ny.~l"lll'tt•mef'IJ ~l"'<fl w 10 1

„

~ 6ye""ektkKlii.DHóveO. fr.r-Hnul )

"„
t - - '~cHtraO.

"

1000000

·-6)

-

2 <00 000

"O"'IO<l;OlófO,f'

-

;000000

.....,,.'ft.N'O;"t

JOOOOOO
•000000

<CIOOOOO

llSSOOCID

17 iOOOOO

llt ?00000

' 000000

>OOO OOO

>000000

•000000
1000000

0.... *'&lltaiT..,..t..,...... !V'"IC"i7
2600000

l'

„ .......

hyiN~H Men-1 H>sv Y•ros bnilon<MrtyUt• 1011 ewt .,..t:MfftU!sbHI i.rwntt Nl1i1,it_,. ~•tok

•

.... ...
„
„

..... ...

:tOU.iivl

"'""'00

tU't'f'-•• !Uu Dt 10.00. kincsbN„ T«c111ilt.1_,,. t.\'OICI w 5l SI )

•000000

-

t-

2 smooo

"'
n ....,.•..,.._.,H.lnOt
,_

~ Kas.wwtaJ TNptw,ly tkJl1u1o121.

ÚUWU·U•• ••Piti "'""'U•lt
,___

•000000

....,..,,.....•• Min Dt ,o....on

k""•,..

)000000
~

hauuu-.i 10....,..0" 16
0>00000

71

"
"

. _ Ú'f'P''"'t""lf'•Kaz10. ~ ...tyN„Taipttemoeftlll 4'11«W"Y(dillf

-

1

•000000
• >00000

-----

1000000

71
-

-

, l<IOOOO

218l11

~'°""

,M111-i „1h0iijl'llUW.00t;u

"
~

-

S554Jll

(i.yP•-tto1HU10f'

~

...... T*llft~

l'w"tc..-Y(OI._., )

lP 0

"'
"
~

41 >„u:tv.t"O'l ltvii ff'OHt ÍL.110<"•1 l""'~lt''l<Utf•'W< fi' w1 t•la, t.-.IHt. G_.l'i't 1lt"l6s.lt'«l'tl'I11 Uf'IW f'M!
Dll)

1 >00000

,,.,„ ....

11'000000

G.,...,....._„,ttazaOt

OVOll ~"°";'T6'1fttu_., !T.,.,.,•" 2

"IOOOOO

t•S-'"J OOO

IJ

„

•IWOOO

11
1-- c;y"'""•v•.UnDt OotoA ~tboiiof'j T-pMty t~ou-.t~o·11 1

„

"„

-

11121

„

1.,r11

~Dl'lllOl'\lw..-.11nJ,a„1ua

)000000

000000

IOCJ1000

)000000

J101&:11o1dl0f'1f.to.tr•O.tlCH...,,.-fl-.llut-I

G,_.,...,.,~UIWI

„

-~~.1U1Dfo"'°°8 ~T~ 1~1•1JC!'...,..l f

"
"
„"

•OOOoa:
;,.~u......,.ot 1 DWt-c • " '

uyt"',..t'•f'•H.ttaO. Oo.todl m..tyli.IT~r. taalCl, h

IOOOOOC

!000000

>-------,;O..J '"

-

~~~~~-

fil h.OC l • .. 1lll .U Ml loll •"'

1000000

-

1000000

;000000

600000

t-

1"'11:1000
'-'Y""""••••IUoDt Ó'lloOI J.a.6MIM1~ 1Howw'Ull ui:YI
·11

!Jbllll<...,.~.

•roda WCltHP\f'

l>OOOOO

-

„ ......

„

,_
~

~

)000000
lJSOO DOO

•000000
T~~~ jr.rt cOll )

•000000

t1000000

"

•000000

• 000000

t-

coo

2000000

tltJ:

r.,....,,„a;„" OvOOlllc•t·hs1nteimenv llutf

w

l2 ·J•I

1500000

""

1000000

'"

1500000

104

1000000

~ T~·cf"1kf'f't 0...00.~ T„~-,.., IO.llf "'Z

10>

11000000

""

100000

t101 T..->Clt'11.•'1'Ktt'! O...OO.Or1on.1s.,T111Mu-y CCl...uo-G „2. )

1„

A uooo•tJ10b~

"°""' ..U•,.tfv< UO-••"'""' •rdt•tlM"! ••"ri•,..„, 'l"tfQN.u. 1u• • tt•u1n•f „,....„

'"''"""

6000000

""OOoirf~e"'IC'l' il ,....J ...Uf"'l'I'-

1>00000

1"

'000000

'"

21•11.t

---

lll

-

-

1>00000

1-- T...-•11.Mlf'f't
lll

0voca. ~'1•Á!UT•C•Malmeny lfl1•11.H J 1•·1•

12000000

t11'

2000000

t; 000000

:14

m

2 >«>OOO

„ ....

A.IO<o001 .... 41t•~"'~t~ ...

,!l:.l„iNnC'tn•tt~; , ol'f'l

.... Ot"l"""°lf'"'IU

!T)l-0"1clof-Po6,,..,lk"!ll•lt,11'1~.fi.t

1000000

Kt•1HftU1tf~

l>OOOOO

~----~~~--~-~~--~---

1•7JJO

:a

7000000

t120

>00000

r-- T~titf"'lkf'tf Owolu idH.l~TICll'llt.lftW... !(.i.0>" 109/1

AC°""".... t•*-"... --af9t6HOC..J;t.l"'t \ "'tfe'-•C.t.U• kit.a cottll0""'YWl:•o..flltott'& SION
l.l'l'{alO, U'W"\U"O< "l'~y 10"'\IUOOI N>CW'IUf"'U~ lo.~l'UOCll . Uf"Tl•-r.llt{t.f" IOODCt'lw

ot•'I' M!JIU„61 fotlCilSl'I. ll't'll Hr.t. 110\"tot'C ""'f'lll!'t.1•.a•l I U ""'-' "f•y H&J. ~' UOCWI, t kuOM6
ltODll. ft
O'tOt6. .Ulr10 ... y -'""L ft "6ft ff•UÓ . ~f''t•tWh. l ...Ol(I 11 l.fOOSltlÓi lO"'loll••f"I" t i 1

"°tt

1ll

120000000

"".t1Hltt0.""4'ff'<t00"11U.••fl"llt~~U..oi'l• ........... toüt1o6ot'l•W~

"'
,„

r-- T_,,,..~•f"t kf'f't•CNod1 KouotwllllTN~y (l(nsrOfw..i

1000000
101

1000000

llJ

Ul

1_

HIOOOOO
• 000000

T.nM-.f"tll.f'-et ÖOtOál ÚtU«I TelltpMfy 1:E4'to.1lOI

1000000

"'

>000000

'"

lJHJSOJ

J75 IOOOGO

600000

1„

2 200000

1J ~

'"'°OOO

~ l...,.tU.... Pw-,-Clt °"°"' AIMylOAIT~ ' C Ml'it.•l

lll

l >00000

-

m

l >00000
1>00000
•000000

?\

ll
l ....

NY'l~cvftu.a Mteyei Jo1u Varos bnko~nyuta 2020. tYl k°'tsegw:ttsben t tl'Vf!zttt h!,lú~tasi feladatok

9. metltkltt

1)4

f - - 8JlUll!"'!I ""vl.Cll

0..0da Yárot.r1 u1prj hplÚl'Tlef'IY (\ll•OS'Y'IJO• 1,1

zcu..,1

2ou. ..,

feiacht

l >00000
l

lb

l IOOOOO
2 000000

U7

l 000000
80000
4000000
l ... CIOO

1• 000000

13 500000

21000000
112otl.54
l•l Mor.f~<.\t11"10ilsko1PettlflS1"6ol'T111nturn~ ~A..,1.i 70)

t•>

,„

-

1S4

sooooo

10000

2) 000000
Mona bemond Var- Kon'(Vtlr ~S.Z1CJ<1m1t,·2

4'1000000

KrtlO"tYVUl•PoN°'la<tHI

4 500000
20000000
4500000
150

8)000000
: 000000

1'l

• 000000

8000000

]!1000000

-

lSl

10000000
2 000000
9000000

m

F~oW.C0irul5 fr.a1tn1

156

f„1Hko-ue..:.stests1el"ttttetes

-

4100000
l >00000

-

15'

1SOOOOOO
1J sooooo

15'
-

\lac M'\i1'yli:JlJrll1SkOZOO'tt

18000000

8000000

a1ff'f'4t1 I MÜIMll6dftlH 1Jf~„~l5Hhl„"l.il)

100
161

IS OOO OOO
1>000000
12 000000

1'4
1-- Vx W
lb

• 000000
~''r

kii IJ'11 s Ko1pon1 ' el.s&.111'91

MW.~

tQl (~llfll'YI 11 )7.,

• 000000

>--

uoooooo

1'6

lfi• \lác.iM.Mty !Wlhdh11(6zpont !S.Zlo.11dU,tt•'

Me"IUJ 6 •itpa6 le llJ l l U

26670000
Hi670000

"'700000

110

„ ......

SI 000000

4>00000

4 000000

4>00000

171

"'"'"""

lltcafrO'lt iltrtu kO'l'IO'IC ft -'t<llU (270"'), UIOldroCV•Z "'1'ttlh rtU fCU tsctttj't 110 '"1),

m

10000000

C>l tH1"vt'Sr~Yf'SJ1rd.1•ff'l.lllUlte'IC6.lf' 11501"'1

l7l

4 >00000

>-114

Kf'„ DIDa'llllllCIUl(fldo)

4 500000
8000000
• 000000

81 ~e1wsrtyes jardák, ti jaUlOYdvl~ betOl'I D.arc011tl 'WI< ~ejf' ttr<~. CUOlftC'fll "'1'1flt<oc

177

-

171

-

rel'lds1er fe ..., tan fóoe,arat"ll 1<adl1'f'fT'f"ltH rl..,DI K·• •~

tu.a

1000000

Nap...prNlc.MicM ll); au 1)

2 >00000

179

4 500000

-

180

2 500000

1'l

113

2 >00000

197'9217

» etro<T1os fa a c "" .,.,.e-..011t11111„ább

182

-

1000000

'W'f'Jt1t<Clt<'l . luooorn1ooa (2°"'· · 12'f' 4~""'l e~l6

fe rt6tl otodl rovo16(20.,.,· 1o'"I~ 1°'"'11
Hov..-»c~IM~ o..,u>J

1000000

4 000000

l l SOUl
>>00000

116

-

lóOrta lllks60e {Tu u 11

4 000000

117

u•

>500000

-

1'9

>500000

190

lSOOOOOO
; 500000

l'l ICIUQ 1ok16cM ('Tó<e.; l)

-

192

>--

8efO tett Uf(~~·· butorolc

rHl qtsCSMjf'. De s6 "'t1 y .s~e< ltl~ <·tlU, d()f:OlO V lfSO Ou H

6000000

ótotl5<D'f'01tttfe1.;.t•sa

'"

l„

12000000

1000000

>--

"'

6000000

2 000000

l7471lS
8eter1 a,t6« tsel"flf' 17) do!. e~•• wzHIJj()uokoa" fa ·· ts oadoo1K1:0.1t0< esfl"i-Jt fu1u, 1:eouut

aóvfretf•ec

ts~e fviz.

10000000

Ufl'llWV 1) ( t-11. ulei->1J

10000000

Terau0<fot 1<'r'lyko.6'ck 11ltt1sa {ko..,., i'l•v t6'111;

<""""

,„

14 000000

v_„

"'"„• •<(17> fT'l'
1
C1oooru1ooá<ba.11: ~d 6 (410 ,., 1tt 11 OYA:cut cse.-e. (28~M'I fa·f.stes 1900 ,., 11. bef'o.tetl

•000000

srek~"'~e<t 'I 1110< C:Sf'~Jf

1
4 rodjOl"l faltttt\. oad.oourKo~t a t rf.((b. ! Sm 1

Fovos6onotettut~e 'lt<oc te „,,t111, 111°" u ere1t(7 d Cli

191

>--

f ili<&Nl!l Ili! !l h !,N6l! IUI!~ fi\ !l '\~'J. l!tl!t (Q;,,.'J tl! !!NtMU!I ~J l< llll. ~!!!<
fos •te>r'Cl"~„11.11

ZS OOO OOO

utf'rool

1"
,__
200

10000000
Sltf'S.rl 'T1 u jitékll"D.0 i\11 fl(tt 60 m'). nvia111'oi•na• aer•ie. fa IK ..... Ut U, 111•0.U, ltilf'I, <tft

6 000000

1í uz6Mu< oesurrtse U do

l4llll000
202

666>0U

R
l

~„

u

i

h~u

' . . "Z.

Mtnw• ~u Y•rm ~kOfTIYnyuU 2020. ftli k6h.scpetuMn tttvit-tttt tithi,usi NIH•toii;

! mellé

--

-"204

1
ld"llO""°"oroll„•o.tawl•.., '

-

;Jtc.l'U!'IC.

-"'

.....

v·tttflG>-lh-~»w· ~t„a. lrnl:f'M:.

...

„.„, ,.._a,....,.OdoLp1Uwc ~-;;;---

'WXIOOC'

- -+ - --

f--

1 1~" fll•'flll'e<'"'lf'l"'•OJltcS,lf...o; llHI, r1DllíllOll· Hlt.lf"1'•f"'ye„lfo;CHr~. 'fi I"' ni

206 MK>m.c:liól6'a60t IStidO'l1,1 tlll

-,,.
-

410)(1(1(

4100000

·ir'- ll!Y.l~tt"• 'V\l"6•f"Sll~Ulf-1Wl'1f'l < t'Olf'W

-

4000000

„,;)„,.~„e~

4000000

l<

11000000
4CIOOOOO

4000000

>--

~--

210
;,,,..,.,..... •i.ttM>OkotOll 12

ll1

-

tf' '°'UU

~~oc ~ Uf'~ ~•I

... \ ,,a. fPSl f'„ li40
a-.aN1~ /k•1A"G"""''- 10

1
M l •

•O'ldoln • ylttOf'„. ~UOOih O.ototl

4000000

• 6'i Cllfrf'M' l'*db

ll.1•'11fl'?'f"t'WMiMllN1t0'\l• C. . . . . (7lllOJ,ot-SÓ•IY./tC.~(2do,,1lt 'OIOlflbc~·ldo

'11f"T•,,.l"ty..,.

iu'>'1-lt•w)tt~.

\lfa'\I

„, ,,,

"lt1ttt 11

.n. \Itt"'';

lh

2~000000

20000000

1000000

-n•

O'YCK-1nxw,..,_wn5llllOuoc"'e'w&. „.i,... ~ .~„o"'O'"'''"';iu1

m

Utaf"O"lt ltfrtt• ff•.jJ tau/,..vt.tu_

-+--------------------!

-"'
21!

l \00000

- -+---- --- -

~ tJ;•C-O.j•d:I ot 161ti~. DHOltt'IUf'o;...,.,,.•~tl4dD
11,„~..,....,, 0111.,

-

uomooo

liOOOOOO

1'f'O'!l!OOiU„!t-.ll ~!,.-~1-----------------f

214

-

tt rtl ~

*,,.~a.„ "\O.f'rDf'"*:.ilD"'1~ l'"'IW'llf'llvGoU.W .... Y'f1U'Ol'ob'N'W-OJ'"°'•1ftil'

ll.:

-lU

dOL t i Ot0l6o. l•d1Dl

~~9Nllik:s6M fl11fU•J

11000000

„""'

• 000000

tt•U)

l 000000

·~-

- - -- t

-

12:

........-

2000000

-

-

2.ll 'i 1000

MHtlOO

llJ SOOtoO

U7 JOODOO

11000000
2111 ,.,..,,,..,.._,,(ial.ad-•1C>wetr--f<tÓ<f'I 11'.0lOOfl! l•„P!wlv fT»>OJIO.i lJ
12;

.000000

- -- - - -- ,,.,.._.,.
,,,...._,! 11:KotOO"t' l.....,_.., flr'lf'<.._,1tlS..)
a.t•Ci&~••

---

JOOOOJO
2 1000000

,OJOQ(I(
lJu- W6-"iom-. llkla."'Yl.O&.)

---------------- --+----- , _

k !M:l'°"''.-.1.f'l„ffol1tu.11.-..t.nl'l"J"'d

--

"'

-

2.A.--~ {0'1h,F6„

JOOOOOO

70000JO

·--

liJllJ71Z

,.
,_.
u:
,_.

11.CIOOO
11 75tl00
tlOIOOOOO

.......
Ut 200000

J9, O l

;. 'I to"""'°""""'ll'U"Outa~.aiCNtorratoeur'l'•n •·~'"-'""'''"'""„,u,
,____

"'
,_ ...._..,._t„

A

>-1"

l >00000

11

'"

·e· fl>.0-flMih-15MOff"'fi rt"tds.tt' rll'd'O"'OS l'P'od.u~ "'"' tau. lllO..-ll'tyOJ lHI

ll48il0
1 .11••~

Ai . . . l1'1o 'llltM..,.._."' l.... """'1••1,......_..c-~at,,. .awa'Olla.....,. 'IO"l'$latl._.'l:a•

Hnrau

10000000

-------

..,„"Mlll..~CiM~'T'1CIUf•fr..11tHI., NCIClrtliS'"""'""-·-··~··-"'--~·

""

AJ"A' •o.ilPtNdUI'\~ "'•Mrao"ori•••dtu.11 .uao..-a~ou't.a

>--

4 000000

14 ~

J1i:i1:1000

>-242

1100000

u

7448'2
91'400000

IOOOOOOO

t--------------------+----------------------r•
2"""·" o.nt()yOI

IOOOOOOO

SH

zooooo

IOOOOOOO

211 600000

• OOO

°'

100000000

ttt6""iaut CH•'tpr . .s a 10 ..,...~ t&P>.i•ouoi:w 111·a1-.1 _.fo~ton\I 01•.,, •

. . , _ Hlef~lll'.OlOl:I llf"lll'f-11-Qw

---

; )00000

.......

400000

lW Hotel 'AHGU. 'l.a"\I. ''""" 1
hl 6z-~ (Cuó k<:2

n

>---- ---

000000

1~• T~T~Mlfet'~l (ls.ta-••~a·.il.11 )

„ ......
111M40fl00

„ ......

---

„ ......
ll.2600-

lOttll~ ~~tf~fU~
12000000
Hyw~V-.uemetttt6eV...,onMLM6NoftfWOfit:Ktul\1j aflli..-ihtlaúto11l------------------------+-----'l-----l----+-----l

l

-

KOl„U•. "dl~ ftMllrtÍUI

U.6

200000000

1Nt2MIM

1 D06 400 OOO

'°'

200000

L

""„
l~ ~'6· .K ·

,.,,.„

.Jl1

41'121

2205"6

)

1

~
4 ....

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

Forintba ni
A.
Elői rá nyzat

megnevezése

e.

B.
Összes költsége

1.
2.

Nyíregyháza Nyírszölös kerékpárut {ÉAOP pályázat)

3.

Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat
önerö) •

Terv évet

D.

F.

KIADÁS

megelőző

kiadás

E.

2020.

2021.

2022.és további évek

262 892 013

258 665 513

1575500

1 325 500

1 325 500

467 985

67 985

100000

100000

200000

571500

25 OOO OOO

10000 000

15 OOO OOO

10000000

10000000

36425 500

21 525 500

Nyír egyháza Város zöldterulet fejlesztési Akciótervek l.ütem városi hösziget
4.

5.

képzödés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés •

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése •

35 571500

35 000000

Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitál is Nyíregyháza Smart City
6.

Okos Város csomag

7.

40 457 143

30 477 143

9 980000

Fejlesztési tábla 7. melléklet {3.,4.,16.,46.,52. sorai)

333 931498

258 733 498

27 227000

8.

Barnamezös területek rehabilitációja (TOP 6.3.1- 15)

1 713 449154

1710758065

2 691089

9.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)

1602 861805

1364 911995

237 949 810

432 800000

29 542176

403 257 824

11. Fenntartható városi közlekedésfe1lesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1 15)

2 147 901530

2 135 657 765

12 243 765

12. Gazdaságösztönző közlekedésfejlesz tés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)

1 323 302 142

1320677 306

2 624 836

2 518 554 404

2 516 281 400

2 273 004

1131 321 242

309 014 057

822 307 185

711553 764

709 514 652

2 039112

996 726058

839 289 478

157 436 580

73 658 418

73 541578

116 840

317 778 354

316106 355

1671 999

399 507 630

324 597 753

74 909 877

644 638 373

629 047 413

15 590 960

37 767 264

34 967 501

2 799 763

10. Egészségügyi Alapellátás Fe1lesztése Nyíregyházán 11.utem {TOP-6.6.l 16)

( '1

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15

13. NYl- 2016-00002)
Korányi Frigyes u. felújítása.Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban
14. körforgal om kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6. l.5-16-NYl- 2017-00003)
15. Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP 6.2.1-15)
Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV
16. Önkormányzatánál {TOP-6.2.116-NYl 2017-00003) 11 .ütem
17. Kórházi ÚJ óvoda (TOP- 6.2.1· 16-NYl-2017-00002)
Önkormányzati épuletek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
18. Önkormányzatánál {TOP-6.5.1· 16-NYl- 2017-00003) 11.ütem
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
19. Önkormányzatánál {TOP 6.5.116 NYl- 2017-00002) Ili.ütem
Önkormányzati épuletek energetikai korszerűsítése Nyíregyh áza MJV
20. Önkormányzatánál {TOP 6.5.l 16 NYl- 2017-00004) IV.ütem
21. Közösen Polyákbokorért (TOP- 6.9.1 15)

tt'

1. oldal

_,.,

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

A.
Előirányzat

megnevezése

e.

e.
Összes költsége

1.
22. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP 6.8.2 15)

D.

kiadás

E.

F.

KIADÁS

Terv évet megelőző
2020.

2021.

2022.és további évek

405 159 583

213 249 492

110 983 074

631820858

610 338 682

21482176

1751000000

141002 561

1 609997 439

340 800424

133 967 549

121 257 875

85 575 OOO

600000000

40 426 387

557 278190

2 295 423

27. CITYWALK projekt

S4 970 562

Sl 845 313

3 125 249

28. Techrevolut1011

16 203 555

2 782 401

13 421154

29. INTERREG EUROPE-BETIER

55 888640

4 618 650

22 203 271

19 986 079

9080640

8 056110 555

4 933 222 084

997 228 029

1835 808 500

289 851942

79 750000

55 397 680

24 352 320

954 717 478

60835 905

893 881573

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

999 500000

488 597 287

510 902 713

34. MTMI ~lményközpont Nyiregyháza (ErOP-3.3.6 17 2017 0016)

269 745 259

239 654 638

30090621

35. Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1 .4 16 2017 00002)

910 416 476

872103 886

38 312 590

36. lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP 6.1.4-16)

835 346 088

60 196 973

775149115

1036 000000

203 785 081

832 214 919

38. 7.1.9 17-2018-00005)

1 011529317

15 985 149

995 544 168

39. Modern Városok Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak

3 623 543 322

163 140 124

3 460 403 198

80 927 017

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvlz elvezetési hálózat fejlesztése
23. (TOP 6.3.3-15)

24. Szociális városrehabilitáció Nylregyháza szegregált területein (TOP 6.7.l·16)
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
25. (TOP 6.9.1-16.) "Közösen a kiutért" projekt
Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út Derk ovits utca csomópontjának
26

fejlesztése (TOP 6.1.516 2017 00001)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében
47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-201630. 00013)
Kulturális és közösségi terek infrastru kturális fejlesztése és helyi
közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához
31. kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1 16-2016-00067)
Fenntartható turizmusfejlesztés

a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja

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

37. Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP 6.3.3-16)
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-

0\
~

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

A.
Előirányzat

megnevezése

e.

B.
Összes költsége

1.

Terv évet

10. melléklet

0.

mege lőző

kiadás

E.

F.

KIADÁS
2020.

2021.

2022.és további évek

40. Modern Városok Atlétikai Sportközpont kialakítása

7 535 115 257

679 067 824

6164 682 455

691 364 978

41. Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése M esekert

3 OOO 495 300

29 333 216

1 033 369 484

1937 792 600

1339 510 389

1 335 362 389

4148 OOO

685 690 564

61670 904

624 019 660

821887 500

55 569 962

766 317 538

1007 110 375

41 226 433

965 883 942

1919480 812

1882 423 400

37 057 412

10709175

656 094

10 053 081

28 478 234

23 696156

4 782 078

123 061 OOO

50 743 715

72 317 285

50. 59.,61-66.,68-73.,75-90.,92-95.,97-99„ 101.,102.,104.,106.,107.,112.sorai)

52 155 860 861

24 764 807 429

22 438 371 253

4 653 749 597

298 932 582

51. Mindösszesen

52 489 792 359

25 023 540 927

22 465 598 253

4 690175 097

320458 082

Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "K iserdők" területének
42. funkcionális bővítése (TOP-6.3.2 16 2017 00001)
43. Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1 ·16 NYl-2017 00001)
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza 11.ütem (TOP·6.4.l-16 NYl 201744. 00002)
45. Teruleti Infrastrukturális fejlesztések
Teruleti Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza
46. területén
47. Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)
2db új elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
48. Önkormányzata részére
Nők a családban és a munkahelyen N ő i Információs és Szolgáltató Központ

49. létrehozása Nyíregyházán (EFOP· 1.2.9-7-2017 00047)
Fejlesztési táblában szere plő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (58-

;-.

• Tartalmaua a 2023. ~v elöfrányzatalt Is.

~

i

3. oldal

.,
11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év
tervezett bevétel i és kiadási előirányzatainak keretszáma i

Forintban!

Sorszám

Megnevezés

e.

B.

A.

2020. évi

előirányzat

2021. évi

E.

0.

előirányzat

2022. évi előirányzat 2023. évi előirányzat

1. B E V É TE l E K
1.

Onkormányzatok mükodesi támogatasa

5 061137 876

5 465 855 255

5 575 718 945

5 520 513 807

2.

Mükodési célú tamogatas Áh-n belulről

1834 198 312

1200000 OOO

1200 OOO OOO

1200000 OOO

3.

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről

5 843 255 725

3 800000 OOO

3 000000 OOO

3 OOO OOO OOO

4.

Kozhatalmi bevételek

13 266 195 496

13 172 OOO OOO

13 223 OOO OOO

13 285 OOO OOO

5.

Műkodési

2 606 055 935

2 736 358 732

2 873 176 668

3 016 835 502

6.

Felhalmozási bevételek

453 168 445

125 OOO OOO

135 000000

145 OOO OOO

7.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívulről

200 OOO OOO

200000000

200000 OOO

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívü l ről

290 611975
1715950 OOO

bevételek

50000 OOO

50000000

50000 OOO

31 070 573 764

26 749 213 987

26 201 690 475

26 472 554 447

3 000000000

3 000000000

3 000000000

3000000 OOO

13 500 OOO OOO

2000000000

1000000000

1000000 OOO

183 315 515

185 OOO OOO

185 OOO OOO

185 OOO OOO

9.

Költségvetési bevételek összesen

10.

Hitelek bevétele

11.

Belfold1 értékpapírok bevetele

12.

Államháztartáson belull megelőlegezések

13.

Maradvány igénybevétele

13 265 189 817

3 500000 OOO

2 900000000

2 500000 OOO

14.

Finanszírozási bevételek összesen

29 948 505 332

8 685 OOO OOO

7 085 OOO OOO

6 685 OOO OOO

15.

Bevételek összesen

61 019 079 096

35 434 213 987

33 286 690 475

33 157 554 447

7 930 866 743

II. K 1A0ÁS0 K

16.

Müködési kiadások

17.

Személyi juttatások

7 473 432 865

7 622 901523

7 775 359 552

18.

Munkaadókat terhelő járulékok es szociális h.j. adó

1451 379 285

1480 406 870

1510 015 008

1540 215 308

19.

Dologi kiadások

12 802 921 365

9 723 427 509

9 274 716 583

9 113 680 929

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

344 900 OOO

350000000

360000000

370 OOO OOO

21.

Egyéb

22.

Műkodesi e. pénzeszkozatadás Áh-n belülre

22 500000

25 000000

26000000

27 000000

23.

Műkodesi e. pénzeszkozatadás Áh-n k1vulre

3 193 068 057

2 800000000

2 500000000

2 500000000

24.

Muk.célú visszatér.támg. Köles.nyújtása AH-n kívülre

252 OOO OOO

140000000

140000000

140000000

25.

Elvonások és befizetések

169 549 251

26.

Általános tartalék

120000000

100 000000

100000000

100000000

27.

Céltartalék

210 469 906

300 000000

300000000

200000000

28.

Felhalmozási kiadások

21 747 444 383

6400000000

6000000000

6000000000

működési

-

célú kiadások

-

-

-

-

-

-

29.

Beruházások

30.

Pályázatok tartaléka

1346 762 360

31.

Felújítási kiadások

2 981 209 596

888100000

728100000

720000000

32.
33.

Felhalm.c. pénzeszkozátadás Áh-n kívülre

424 960 513

100000000
12 000000

100000000

100000000

11500000

12 500000

13 000000

34.

Költségvetési kiadások összesen

52 552 097 581

29 941 835 902

28 826 691143

28 754 762 980

283 666 OOO

307 378 085

274 999 332

217 791467

Felhalmozási célú kolcsonok nyújtása Áh-n kivulre

-

-

-

35.

Hosszú lejáratú hitel törleszt ése

36.

Rövid lejáratú hitel torlesztése

3 000000000

3 000000000

3 000000000

3 000000000

37.

Belföldi értékpapírok kiadása

5 000000000

2 000000000

1000000000

1000000000

38.

Államháztartáson belull megelőlegezések

183 315 515

185 000000

185 OOO OOO

185 000000

39.

Finanszírozási kiadások összesen

8 466 981 515

5 492 378 085

4 459 999 332

4 402 791467

40.

Kiadások összesen

61 019 079 096

35 434 213 987

33 286 690 475

33 157 554 447

41.
42.

Költségvetési hiány/ többlet

43.

Finanszírozási hiány/többlet

-

21481523 817
21 481 523 817

-

3192 621915
3 192 621915

-

2 625 OOO 668

Z 6Z~ OOO 6611

-

2 282 208 533

ZZllZ ZOll 533

12. melléklet

1
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. évi tervezett támogatása

Forintban !

A.
Megnevezés

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

B.
Működési

célú

támogatás

Német Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO
1500 OOO
1500 OOO

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

1 500 OOO

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

1 500 OOO

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

1 500 OOO
1 500 OOO

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Összesen

10 500 OOO

9
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14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!
A.

1.

Megnevezés

e.

B.

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhe ll! járulékok

és SlOC.
hozzájárulási adó

0.

E.

Ellátottak
pénzbeli
Juttatásai

Dologi
kiadás

F.
Egyéb
célú
kladils

működési

G.

H.

1.

J.

K.

l.

M.

N.

Felújltás

Beruházás

Egyéb
felhalmozási
célú kiadás

Felhalmozási
kiadás
összesen

Mindösszesen

2019. évi

Eltérés

Működési

kiadás
összesen

Ne v•lésl,nevelésl-oktatisl lntézmény•k és
2.
21

alapítviinyaik t'mo1atiisa

3 000000

3 000000

3 000000

3 000000

Sz.akmai proaramok tímocatása

1 000000

1000000

1000000

1000000

1 OOO OOO

1 000000

-

1 000000

1000000

1000000

1000000

-

1000000

1000000

Peda161usok tilmo1at;isa

1000000

1000000

1000000

1 OOO OOO

Gyó1ypeda1ó&us szak etvé1zésének támo1atása

1000000

1000000

-

1 000000

1 000000

Kiadd ny Umocatisa

1000000

1000000

-

1000000

1000000

1 OOO OOO

1 000000

"

1 000 000

1000000

200000

200000

300000

300000

5 500000

5 500000

2 2. M OkOdésl célu tí mo1atís
Ok tatiisi Intézmények és kulturális intézmények

23 e1yuttml.ikodését seait6 proar1mok
3.

3.1
4.

Vá rosi, in tézményi szint a bemutatkozó kiadványok

41

s.

megjelentetésének támo1atása

Hirdetmények díjai (p"yjzatokhoz kapcsolódóan)

200000

200000

300000

300000

-

Fe nntartól 11akmal elle n6 néshe:z küfs6 sHkérté5

6.

lgé nyb•vétel•
ÖSSZESEN

7.

-

sooooo

5000000

s 500000

-

-

('

C")

~I

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!
A.

1.

Megnevezés

8.

e.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

Személ yi
jutt atások

Munkaadókat
terhelő járulékok és
szoc. hozzájárulási
adó

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi
kiadás

Egyéb
mOködési célú
kiadás

M Oködési
kiadás
összesen

Felújítás

Beruházás

2.

Diákpolg. Iroda programjai

800000

800000

3

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

100000

100000

4

Ifjúsági Ház működtetése

5080000

s.

Drogmegelőzés,

1500000
7 480 OOO

7 480 OOO

6.

prevenció

ÖSSZESEN

.

.

.

.

J.

K.

l.

Egyéb
Felhalmozási
felhalmozási
Mindösszesen
kiadás összesen
célú kiadás

.

M.

N.

2019. évi

Eltérés

800000

800000

100000

100000

5080000

.

5080000

5 080000

1500000

.

1500 OOO

1500000

.

7 480000

7 480000

.

.

.

.....

í(l

16. m elléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi sport célfeladatainak e lői rán yzata

Fori nt ban!
A.

1.

Megnevezé s

2

Parasport, loeyatékosok sportja

3.

Egyéb versenysport

4

B.

e.

D.

E.

Személyi
Juttatások

Munkaadókat
terh•l6 Járulékok
és szoc.
houájárulásl adó

Ellátotla k
pénzbeli
Jullatásal

Dologi kiadás

NYVDSE· Diáksport támoeatás

F.

G.

Egyéb mOködésl
Működ ési
célú kiadás
kiadás összesen

H.

1.

J.

K.

l.

M.

N.

Felújítás

Be ruhiltás

Egyéb
lelhalmotilsl
célú kiadás

Felhalmozási
kia dás
összesen

Mindöss zesen

20 19. é vi

Elté rés

2 200000

2 200000

2 200000

2 200000

16 500000

16500000

16500000

11300000

5 200000

28000000

28 OOO OOO

28000000

27 500 OOO

500000

8000000

8000000

8000000

8000000

5

Szabadidősport

6

Sporttartalék

4 500000

4500000

4 500000

4 500000

7

Kiemelkedő sportrendezvények

6000000

6000000

6000000

5 500000

8

SportosztbndíJ rendszer

9000000

9000000

9000000

9

Olimpiai felkészulés támogatása

8000000

ÖSSZESEN

17 000000

10.

9000000

65 200000

8000000

8000000

8000000

82 200000

82 200000

76 OOO OOO

500000

6200000

1 •

':
1 .)

~

17. me lléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 évi külügyi és EU-s célfeladatainak elői r ányza ta

Forint ban!
A.

1.

2.
3.

M e gne vez é •

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok,

rendezvények, kiutazások
Partnervárosi kapcsiolatokat elősegítő programok,

rendezvénvek kiutazások

4

Megbízá51 díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)

5.

Pályázati alap (okt.i n t„nemzetk.kapcs.elfüeg.)

6.

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

B.

e.

o.

E.

F.

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhel ő járulékok és
szoc. hozzájárulási
ad ó

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi kiadás

Eg yéb működési
célú kiad ás

kiadás
összesen

1.

J.

K.

L.

M.

N.

Felújítá5

Beruházás

Egyé b
felhalmozá•I
célú kiadás

Felhalmozá•I
kiadás
összesen

Mlndösstesen

20 19. évi

Eltérés

4 700000

3 900000

800000

2 600000

3100000

3100000

2 500000

600000

1500000

1500000

1500000

1500000

1800000

1800000

1800000

581932

600000

290000

3 200000

360000

140000

1800000
100000

Működési

H.

4 700000

1210 OOO

250000

G.

-

231 932

581 932

200000

200000

7

Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.

200000

200000

8

Pályázati onerö "Akt ív Európai Polgárság"

200000

200000

200000

200000

12 081 93 2

12 081932

10 700000

9.

ÖSSZESEN

ki

1820000

530 OOO

7 931932

1800000

18068

1381932

Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kulturális célfeladatai nak el ői rányzata

18 . melléklet

Forintban!
A.

M egnev e zés

1.

2

Pályázati

önerő

3

Szakértői

d íjak

e.

e.

0.

E.

Személy!
juttatások

Munkaadókit
terhe16 járulékok
és szoc.
ho zzájárulási adó

Ellá tottak
pénzbeli
jutta tásai

Dolosl kiadás

F.
Egyéb
célú
kiadás

mű ködési

G.
Működési

kiadás
összese n

M.

N.

Felújltás

Beruházás

Egyéb
felhal mozási
célú kiadás

Felhalmodsl
kiadás
összesen

Mindösszesen

2019. évi

Eltérés

l 000000

1000000

500 OOO

750000

5 700000

5 700 OOO

.
.

5 700 OOO

.

6.

Kiadványok támogatása

1000000

1000000

7

Sz·Sz B. Megyei Szemle

300000

8.

Vörös Post akocsi folyóirat

300000

9

Telepulési h téktár Bizottság

10

Szépkorúak Akadémiája
Sóstói kulturális programsorozat
támogat ása

14

l.

500000

Muvészeti ösztöndlj

13.

K.

1000000

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

5 700000

500000

813 OOO

l 000000

1000000

300000

300000

300000

300000

300000

300000

900000

900000

900000

600000

600000

600000

600000

2000000

2 000000

2000000

2 000000
500000

500000

500 OOO

900000

Közművelődési megállapodás
Nyírség Könyvtár Alapltvány szakmai

J.

500000

5.

12.

1.

1000000

4

11

H.

500000

.

500000

.

500000

250000

313 OOO

.

támogatása

500000

500000

.

500 OOO

500 000

Burattino Bábszínház szakmai támogatása

500000

500000

.

500000

500 000

J

15. Nyiregyhá za Város képeskönyv
16.

l~

ÖSSZESEN :

'

S 700 OOO

.

.

1900 OOO

6 700 OOO

14 300 OOO

.

-

-

4 700000

4 700 OOO

18 563 OOO

- 4 263 OOO

(

...:..

14 300 OOO

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális és egészségügyi célfeladatainak előirán yzata

19. melléklet

Forintba ni

1.

2.

A.

B.

Megn evezés

Személyi
juttatások

e.

o.

E.

F.

G.

Munkaadókat
járulékok és
szoc. homljárulásl
adó

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi
kiadás

Egyéb müködési
célú kiadás

Müködési kiadás

terhelő

összesen

H.

1.

Felújltás

Beruházás

J.

K.

Egyéb
Felhalmozási
felhalmozási
kiadás összesen
célú kiadás

l.

M.

N.

Mindösszesen

2019. évi

Eltérés

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság á ltal
bonyolltott feladatok

3.

rendelők

4.

veszélyes hulladék szállítása

5

épuletek ka rbantartása

bérleti di1a

6.

ÖSSZESEN

-

2 500000

2 500000

6000000
2 OOO OOO

6 OOO OOO

10 500000

10 500 OOO

2 000000

-

-

2 500000

2 500000

6 OOO OOO

6 OOO OOO

2000000

2 000000

10 500 OOO

10 500 OOO

(

.

' ....(J1

t0_
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20. mellék let

Nyí regyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

Forintban!
A.

e.

e..
Munkaadókat

Me1neve1és

1.

Szomélyl
futtatások

torhola Járultkok

és SlOC.
houájárulási adó

0.

E.

F.

Dolo1I kladh

E1yéb
mukadésl ciiú
kladh

Ellátottak

pénzbeli
juttatásai

G.

Müködési kiadás
összesen

H.

1.

'·
E&yéb

Folújfth

K.

Felhalmozásl

Beruhizii felhalmo1:•s1célú
kladh Ossusen
kiadás

l.

M.

N.

Mindösszesen

2019. évi

Eltérés

3

Rendueres pénzbeli ellátások:
Telepulési támogatás

190000000

190000000

190000000

229 SOO OOO

39 sooooo

4.

Rendneres pénzbeli ell. összesen:

190000000

190 000000

190000 000

229 500000 -

39 sooooo

s

Eseti pé nzbell és term . e llátások:
16 2SO OOO

16 2SOOOO

16 2SO OOO

18 2SO OOO

3 OOO OOO

3 000000

3000000

s 000000

2 000000

14 000000

14 000000

14 OOO OOO

10000000

4 000000

26 OOO OOO

26000000

26000 OOO

28404 OOO

2

6

Köztemetés

7.

Helyi allt6busz közlekedési tiimoaatb

8

Tanulói tanszer Umo1at;h

9

Téli rezsicsókkentés

10.

Szunide í étkezés

11.

Erzsébe'"t-utatviny Járulékos kOltsé1e

12.

S.aélyo l qárulékos koltsé1ei

100000

100000

100000

100000

13.

Szépkor uak köszontése

sooooo

sooooo

sooooo

sooooo

120 ISO OOO

138500000

14

Te~pülési

IS.

Els6 l•káshoz jutók támosath• •

16.

Eseti pé nlbeli és term. ell. Osn.

17.

támocatás

Önkorminyiat Gssrestn

lS 000000 •
3000000 .

120 ISO OOO

120 ISO OOO
30000000

30000000

30000000

2 000000

l S 000000
2404 OOO
3000000

18 3SOOOO
30000000

139 400000

40600000

180000000

30000000

30000000

210000000

218 7S4 OOO -

329 400000

40600000

370000000

30000000

30000000

400000000

448 254 OOO

8 7S4 OOO
48 254000

• 2019.fvbon céltartalfkban szoropelt 25.000.000Ft

( 'J
\..( 1

CT\
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21. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működés i célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2020. év
Forintban!

1

A.
Műk ödési

1.

bevételek

M egnevezés

2.

e.

B.

D.
Működési

előirányzat

kiadások

Önkormányzatok működési támogatásai

5 061137 876

Személyi juttatások

4.

Működési célú támogatások ÁH-n belúlről

1834198 312

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési célú átvett pénzeszközok ÁH-n kívulről

7.

Működési

13 266 195 496

bevételek

290 611975
2 606055 935

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb

műkbdési

Városfejlesztési feladatok
Költségvetési többlet:

12.

Hitelek bevételei

23 058 199 594

344 900 OOO

célú kiadások

Tartalékok
Költségvetés bevétele finansz. nélkül

3 637 117 308
330 469 906

műkodési

kiadása

3 569 239 879
22 470 980 850

Költségvetés kiadás finansz. nélkül

587 218 744
3 OOO OOO OOO

13.

Rövid lejáratú mükodési hitelek felvétele

14.

Hosszú lejáratú

15.

Belfoldi értékpapírok bevétele

16.

Bankbetétek megszuntetésének bevétele

17.

Államháztartáson beluli megelőlegezés

183 315 515

18.

Maradvány igénybevétele - működési célú

843 051517

műkodési

3 000000 OOO

hitelek felvétele

Hitelek kiadásai

3 OOO OOO OOO

Rovid lejáratú mükodési hitelek torlesztése

3 OOO OOO OOO

Hosszú lejáratú múkodési hitelek torlesztése
7 500 OOO OOO

Belfoldi értékpapírok kiadása

5 OOO OOO OOO

Pénzeszkozok betétként elhelyezése
Államháztartáson beluli megelőlegezés

19.

Finanszfrozási bevétel összesen

11 526 367 032

Finanszfrozási kiadás összesen

20.

Önkormányzat bevételei összesen

34 584 566 626

Önkormányzat kiadásai összesen

21.

Hiány/többlet összesen

22.

Tárgyévi

működési

1451379 285
12 802 921 365

9.
11.

7 473 432 865

Dologi kiadások

8.
10.

előirányzat

Megnevezés

3.

183 315 515
8183 315 515
30 654 296 365
3 930 270 261

többlet:

587 218 744

( '1
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

\.(>

2020. év

.....,,'

Forintba ni

A.
2.

Megnevezés

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belulröl

4.

Felhalmozási bevételek

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH -n kívulről

előirányzat

5 843 255 725
453168445
1715950 OOO

Megnevezés
Beruházások
Felújítás
Egyéb felhalmozáSI célú kiadások
Városfejlesztési feladatok működési kiadása
Városfejlesztési feladatok tartalékok

7.
Költségvetés bevétele f inansz. nélkül

D.

Felhalmozási kiadások

6.
8.

e.

B.

Fel halmozási bevételek

1.

8 012 374 170

Költségvetés kiadás finann. nélkül

9.

Költségvetési hiány:

10.

Hit elek bevételei

Hitelek kiadásai

11.

Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele

Rovid lejáratú felhalmozási hitelek torlesztése

12.

Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele

előirányzat

21 747 444 383
2 981209 596
436 460 513
3 569 239 879
1346 762 360
30 081 116 731
22 068 742 561
283 666 OOO

13.

Belföldi értékpapírok bevétele

14.

Maradvány igénybevétele - felhalm.célú

12 422 138 300

15.

Finanszírozási bevétel összesen

18 422 138 300

Finanszírozási kiadás összesen

16.

Önkormányzat bevételei összesen

26 434 512 470

Önkormányzat kiadásai összesen

17.

Hiány/többlet összesen

18.

Tárgyévi felhalmozási hiány összesen

22 352 408 561

19.

Hiány mindösszesen

21 765 189 817

6 000000 OOO

Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek torlesztése

283 666 OOO
283 666 OOO
30 364 782 731
3 930 270 261

,l ' '--

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

Fo rintban!
A.

B.

e.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

J.

K.

L.

2020. é vi kamat

2020. XII. 31.

Hite l törleszté s

2021. é vi kamat

2021. XII. 31.

Hitel törlesztés

Hit e 1
1.

Megneve zé s

Lejárat

Hitelt folyósító szerv

2019. XII. 31.
felvétel

2

Beruházási hitel · 2013. évi h1telk1vált ás

2021. márc.31

OTP Bank Nyrt.

törlesztés

124 378 753

92 OOO OOO

712103

32 378 753

32 378 753

72 653

3

felhalmozási koicson (2015)

2023. sz•pt 30

OTP Bank Nyrt

442 792 135

125 000000

3 459104

317 792 135

125 000000

2 320 042

192 792 135

4

felhalmozási hit el (2016)

2024 szopt 30

OTP Bank Nyrt

311059 238

66 666 OOO

2 526 480

244 393 238

66 666 OOO

1918 986

177 727 238

66 666 OOO

5

felhalmozási hite l (2017. )

2026. SZ•pt 30

MKB Bank Zrt

476 675 984

4 340 739

476 675 984

83 333 332

4 144 661

393 342 652

83 333 332

6

f olyószámlah1tel

2020. dte. 31.

OTP Bank Nyrt .

1071240 110

307 378085

8 456 342

763 862 025

274 999 332

7.
8.

ÖSSZESEN
Adóss~gszolgi!lat

1354 906110

3 OOO 000000

3000000000

1002 740

3 OOO 000000

3 283 666 OOO

12 041166

3 295 707166

315 834 427

125 000000

280 883 515

......
f'"'..._,
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1. oldal

22. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

A.
1.

Megnevezés

M.

N.

0.

P.

Q.

R.

s.

T.

u.

v.

w.

x.

2022. évi kamat

2022. XII. 31.

Hitel törlesztés

2023. évi kamat

2023. XII. 31.

Hitel törlesztés

2024. évi kamat

2024. XII. 31.

Hitel törlesztés

2025. évi kamat

2025. XII. 31.

Hitel törlesztés

2. Beruházási hitel · 2013. évi hitelkiváltás

.

3. Felhalmozási kölcson (2015)

1182 542

67 792 135

4. Felhalmozási hitel (2016.)

1312 325

111061238

66 666000

705 665

44 395 238

44 395 238

150 780

5. Felhalmozási hitel (201 7.)

3 389 315

310 009 320

83 333 332

2 630 982

226 675 988

83 333 332

1874 589

6. Folyószámlahitel
7.

ÖSSZESEN

8.

Adósságs:zolgálat

.
5 884183

67 792 135

176 260

.
488 862693

.
143 342 656

.
83 333332

1113 417

60009 324

60 009 324

83 333 332

1113 417

60 009 324

60 009 324

.
217 791467

3 512 907

271071226

221304 374

127 728 570
129 753 939

2025 369

143 342656

84 446 749

60 365 306

'

'-"..>

~
2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

1.

22. melléklet

A.

Y.

z.

AA.

AB.

Megnevezés

2026. évi kamat

2026. XII. 31.

Hitel törlesztés

Kamat összesen

-

2. Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás

216 378 753

2 332 908

3. Felhalmozási kölcson (2015)

567 792 135

11732990

4. Felhalmozási hitel (2016.)

311059 238

9 444 876

476 675 984

22 187 437

4 000000 OOO

2 313 781

5 571906110

48 011992

5. Felhalmozási hitel (2017.)

355 982

-

6. Folyószámlahitel
7.

ÖSSZESEN

8.

Adósságszolgálat

355 982

5 619 918102

'_-)

'\

~

3. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

E.

F.

G.

H.

Megnevezés

2020.év

2021. év

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

2026.év

12 725 OOO OOO

12 642 OOO OOO

12 694 OOO OOO

12 756000000

12 756 OOO OOO

12 756 OOO OOO

12 756 OOO OOO

252 400000

252 400 OOO

252 400000

252 400000

252 400 OOO

252 4 00000

252 400000

93 195 496

80000000

80000000

79 000000

79 000000

79 000000

79 000000

453 168 445

125 000000

135000000

145 000000

145 000000

145 000000

145 000000

2. Helyi adók
3. Tulajdonosi bevételek
4. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók
lmmaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi
s. eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
6. megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

7. Privatizációból 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

15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

\0_

'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 523 763 941

13 099 400 OOO

13 161 400 OOO

13 232 400 OOO

13 232 400 OOO

13 232 400 OOO

13 232 400 OOO

6 761881971

6 549 700 OOO

6 580 700000

6 616 200 OOO

6 616 200000

6 616 200 OOO

6 616 200 OOO

283 666000

307 378 085

274 999 332

217 791467

127 728 570

83 333 332

60009 324

12 041166

8 456 342

5 884 183

3 512 907

2 025 369

1113 417

355 982

-

13. Kezességvállalás
14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen

-

-

295 707 166
2,19%

315 834 427
2,41%

-

280 883 515
2,13%

221304 374
1,67%

129 753 939
0,98%

84 446 749

60365 306

0,64%

0,46%

e •
_;.

24. melléklet
Tájékoztató a 2020. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

Forintban!

Kedvezmény jogcíme

1.

2.

e.

B.

A.

D.

E.

Kedvezmény nélkül

Várható kedvezmény

várható bevétel összege

összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként

2,5 millió Ft éves
vállalkozási
3.

Iparűzési adó

szintű

adóalapot meg nem

18/2017. (IV.28.)
önkormányzati rendelet

103 333 333

62 OOO OOO

198 598 237

191094990

2 026 626

518 027

haladó vállalkozások 60 % 2.§.
os adókedvezménye

4.

s.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó

44/ 2012. (Xl.30.)

bevételből

önkormányzati rendelet

nyújtott kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

6.

- bérlakás értékesítés kedvezménye

7.

- tanulóbérlet

8.

- szigligeti üdültetési támogatás

9.

- első lakáshoz jutók támogatása

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

54/2011. (XII. 16.)

3 OOO OOO

önkormányzati rendelet

54/2011. (XII. 16.)

3 OOO OOO

önkormányzati rendelet

12/2019. (IV.26.)

30 OOO OOO

önkormányzati rendelet

9.643/2004. (1.01.)
10.

- munkáltatói kölcsön kedvezménye

jegyzői

utasítás;

15.629/ 2010. XIII.
jegyzői

695 154

225 925

utasítás

- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett
11. fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy
kedvezményének megtérítése
12.

Összesen

Megállapodás alapján

175 OOO OOO

464 838 942

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzata i kötelező, ö nként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban
25. melléklet

Forintba ni

1.

A.

B.

Megnevezés

2020. évi kiadás
összesen

e.
Kötelező

feladat

Kisegítő mezőgadasági szolgáltatás

Állategészségügyi feladatok

163 000000

4.

Egyeb varosüzemeltetési feladatok

271890000

271890 OOO

5.

Zöldfelület fenntartás

814 350000

814 350 OOO

6.

Csapadék és belvízelvezetés

220000000

220000000

7

Telepulés vízellátás

8.

Közvilágítás

9.

Közutak, hidak fenntartása

10.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

11.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelese (NLC átalany)

12.

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

13.

Tanműhelyek

12 784 OOO

12 784 OOO

464 500000

464 500 OOO

1945 000000

1945 000000

380 OOO OOO

380 OOO OOO

70000000

70 OOO OOO

136 500000

136 500 OOO

12 700000

12 700000

150 000000

150 000000

15.

Közfoglalkoztatás

195 000000

195 OOO OOO

16.

Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése

17.

Városüzemeltetesi feladatokhoz szükséges gépbeszerzések

18.

Folyékony hulladék szállítás

19.
20.

40 000000

Nyiregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft
által e llátott feladatok
Társasházi lakások üzemeltetése

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

163 000000

Sport létesítmények üzemeltetése

14

E.

37 500 OOO

2.
3.

37 500000

D.

40000000

150 000000

150 OOO OOO

18 OOO OOO

18 000000

5 081224 OOO

4 878 224 OOO

150 000000

150 000000

203 OOO OOO

21.

NLC kezelés Onkormányzat

80 000000

80 OOO OOO

22.

NLC kezelés NYI RVV

40 000000

40 OOO OOO

23.

Lakbértámogatás

12 000000

24 .

Környezetvédelmi célfeladatok

34 000000

25.

Repülőtér

28 000000

26.

Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés

27.

üzemeltetés

12 OOO OOO
34 OOO OOO
28 000000

1000000

1000000

Terü letelőkészítés

250 000000

250 OOO OOO

28.

Ingatlanvásárlás

289 306 OOO

289 306 OOO

29.

Szakértői,

30.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

31.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

72 OOO OOO

72 OOO OOO

32.

Beruházasösztönzesi és munkahelyteremtési tamogatás

300 OOO OOO

300 OOO OOO

33.

Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint

826133 OOO

826133 OOO

34.

Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint

279 502 453

279 502 453

35.

Nyíregyhaz1 Sportcentrum Nonprofit Kft.

237 OOO OOO

237 OOO OOO

36.

Város-Kép Nonprofit Kft.

276 924 OOO

276 924 OOO

37.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

621100 OOO

38.

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt.

907 200 OOO

907 200 OOO

39.

Sóstó- Gyógyfürdők

Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésitése

1677 950 OOO

1 677 950 OOO

40.
41.

Nyírvidék
Kft.

tervezési díJak

Képző

Központ

30 000000

Kiemelkedően

Önkormanyzat1 felújítások

43.

Városi lőtér

44.

Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése

25 OOO OOO

80 000000
402 269 514

2 OOO OOO

2 OOO OOO

31528 512

31528 512

Egyeb vagyoni k1adasok

40000 OOO
41130 838

47.

Vagyoni kiadások

49.

25 OOO OOO

402 269 514

46.

48.

621100000

80000 OOO

4S.

Vagyonbiztosítás
Továbbszámlázott vagyoni kiadás

30 000000
87 000000

Közhasznú Nonprofit

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

42.

87 OOO OOO

40000000
41 130 838

40000000

40 000000

6 861044 317

958 230 838

Rendszeres pénzbeli ellátás

190000000

190 OOO OOO

50.

Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás

210000000

210000000

51.

Lakbértámogatás

52.

Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület
felújítása )

3 000000

5 902 813 479

3 000000

2 500000

2 500000

14 604 OOO

14 604 OOO

Bursa Hungarica

7 000000

7 000000

Rés Alapítvány

4 000000

53.

Periferia Egyesület

54.
SS.
S6.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

-

10 500000

l. oldal

4 000000
10 500000

-

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban

1.

A.

B.

e.

o.

E.

Megnevezés

2020. évi kiadás
összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

57.

Kéknefelejcs Alapítvány

58.
59.

Human-Net tanyagondnok

60.
61.

Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.
Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)

62.

Szakértői

63.

Szigligeti gyermeküdültetés

64.

25 . melléklet

Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése

tevékenység

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM
Vállalkozásélénkítő Alapítvány

7 000000
8 968 604
16 500 OOO
77 OOO OOO

7 OOO OOO
8 968 604

5 OOO OOO

16 500 OOO
77 OOO OOO
5 000000

15 OOO OOO

15 000000

3 OOO OOO

3 OOO OOO

12 OOO OOO
1 OOO OOO
1000000

12 OOO OOO
1 OOO OOO

65.

Krízis alap

66.
67.
68.
69.

KAB-KEF pályázat
ERASMUS+CROSS projekt

1 831443

Ifjúsági határok nélkül projekt II.

1500000

1500 OOO

70.

Gépjármű

8 000000

8 OOO OOO

trtékünk a család projekt

beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz

71.

ldősbarát Önkormányzat

72.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

73.
74.

SNl-s gyermekek fejlesztésének támogatása

Ifjúsági célfeladatok
Köznevelési célfeladatok

75.
76.

Szociális és Köznevelési kiadások

77.

Kulturális célfeladatok
működtetése,

1 OOO OOO

1500 OOO

1500 OOO
1 831443

500000

500 OOO

3 OOO OOO
7 480 OOO

3 OOO OOO
7 480 OOO

35 OOO OOO
5 500 OOO

35 OOO OOO

652 384 047

455 468 604

5 500 OOO

Civil Ház

79.
80.

Városi nagyrendezvények

tagdíj fizetés

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek

4 OOO OOO
50 824 OOO

50 824 OOO

Nagyegyüttesek támogatása

25 181500
15 OOO OOO

83.

Happy Art Alapítvány nívódíj
Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

158 750
25 OOO OOO

84.

Kulturá lis kiadás

134 464 250

85.

Sport célfeladatok

86.
87.

Nyíregyházi tlsport Kft. Szponzorációs díj

82 200 OOO
150 OOO OOO
32 OOO OOO

82 200000
150000000
32 OOO OOO

88.
89.
90.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj

66 500 OOO

Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása
Városi sportrendezvények

91.

Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.

30 OOO OOO
25 871 OOO
15 OOO OOO

66 500 OOO
30000 OOO
25 871 OOO
15 OOO OOO

92.

Sport kiadások

93.
94.

Polgármesteri keret

95.

Kitüntetések

37 914 630

37 914 630

96.
97.

Külügyi és EU-s célfeladatok

12 081932
10 212 887

12 081932
10 212 887

81.
82.

98.
99.
100.
101.
102.

NYVSC támogatása

Képvise lő

testület kiadásai

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

401571 OOO

25 181500
15 000000
158 750
25 000000

-

.

30000000
110 754 330

-

14 300 OOO
4 OOO OOO

14 300 OOO

78.

196 915 443

134 464 250

401571 OOO

.

.

30 OOO OOO
110 754 330

Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő
progr. rendezvények
Önkormányzati Tervtanács

4 500000

4 500 OOO

15 000000

15 OOO OOO

Megyei Jogú Városok Szövetsége

3 583 470

3 583 470

Közbiztonsági megállapodás

5 000000
8 500 OOO

5 000000
8 500000

Közbiztonsági Alapítvány

103.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

22 OOO OOO

22 000000

104.
105.

Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok
Egyéb önkormányzati feladatok

106.

Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés

107.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

650 OOO
54 701040
2 OOO OOO
10 500 OOO

54 701040
2 OOO OOO
10 500 OOO

650000

327 398 289

110 754 330

2 720000

2 720000

24 426 690 453

130 679 345

216 643 959

108.

Önkormányzati egyéb feladatok

109.

Polgárvédelmi kiadások

110.

Városfejlesztési kiadások

111.

ÁFA befizetés ,egyéb adók

91152 OOO

112.

Kamatfizetés

12 041166

12 041166

113.

Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások

49 365 832

49 365 832

114.
115.

Továbbszámlázott kiadások

12 700 OOO
169 549 25 1

12 700000
169 549 251

Befizetési kötelezettség ( Szolidaritási hozzájárulás)

~

\
2. oldal

24 296 011108
91152 OOO

.

Nyíregyháza Megyei Jogú vá ros Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzata i kötelező, önként vá llalt és államigazgatási
feladatok bontásban
25. melléklet

A.

Me g nevez és

1.

116. Társadalmi szervezetek tamogatasa
117. Céltartalék
118. Általános tartalék
119. Rövid lejáratú h1tel,kölcsön torlesztés
120. Hosszú lejáratú h1tel,kölcsön torlesztés
121. Belföldi értékpap1rok kiadásai
122. Allamhaztartason belüli megelőlegezes v1sszaflzetese
123. Önkormányzati kiadások mindösszesen:
124
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Egészsegugyi Alapellátási Igazgatóság
Eszterlánc Északi Óvoda
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Tündérkert Keleti Ovoda
Búzaszem Nyugati Óvoda
Közintézményeket

Mükodtető

Központ

Móricz Zsigmond Megyei és Varosi Konyvtár Könyvtár
Váci Mihály Kulturális Központ
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Jósa András Múzeum
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ

137.
138.

Intézményi kiadás összesen

139.

Mindösszesen

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

e.

0.

E.

Kötelezli feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási
feladat

13 500 OOO
1 557 232 266
120000 OOO
3 000000 OOO
283 666 OOO
5 000000 OOO
183 315 515
48 380 018 386
749 367 433
993 520 910
907 471 061
913 539 936
634 621 211
1 357 307 141
528 171 593
376 592 804
267 171470
545 446 646
998 968 540
1138 652 088
651 754 835

6 536 077117
720 531433
985 687 911
903 607 060
906 294 936
631 684 211
1302 808 436
500 432 721
375 251 604
173 492 270
312 958 670
998 054140
1136 747 088
503 368 700

13 500000
1557 232 266
120 000000
3 OOO 000000
283 666 OOO
5 000000000
183 315 515
41 843 941 269
28 836000
7 832 999
3 864 001
7 245 OOO
2 937 OOO
54 498 705
27 738 872
1341 200
93 679 200
232 487 976
914 400
1905 OOO
148 386135

2 576 475 042
12 639 060 710
61 019 079 096

1193 969148
10 644 888 328
17 180 965 445

1037 503 608
1649 170 096
43 493 111 365

B.
2020. évi kiadás
összesen

3. oldal

-

345 002 286
345 002 286
345 002 286

25. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirá nyzatai kötelező, önként vállalt é s államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!
A.

1
2.

BEVÉTEL I

FORRÁS

B.
MEGNEVEZÉSE

2020. évi előirá n'flat

e.
Kötelező feladat

3

Helyi onkormanyzatok mükodésenek általanos tamogatasa

584 800

584 800

Telepules1 onk egyes kozneveles1 feladatainak támogatása

2 461262170

2 461262170

s.

Telepules1 onk szoc1áhs, gyermek1ólet1 es gyermeketkeztetés1
feladatainak tamogatása

1895 381 453

1 895 381453

225 659 453
478 250 OOO
5 061137 876

225 659 453
478 250000
5 061137 876

641 791 406
2 800000
3000000
500689 302
1148 280 708

641 791406

9
10

Telepules1 onkormanyzatok kulturális feladatainak tamogatasa
Helyi onkorm ányzatok kiegészítő tamogatasa
Összesen:

• Műkodes1 célú atven penzeszkoz
- KAB-KEF, lfiusag határok nélkul pályazat

13
14
15.

• Egyeb tamogatasok ( Kornyezetvedelem )
- Fe1lesztes1 feladatra atven muk célu penzeszkoz

Összesen:

16
17
18
19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

20
21

Kózhatalmi bevételek

2 800000

641 791406

3000000
500689 302
506489 302

-

5 843 255 725
5 843 255 725

-

belülről

5 843 255 725
5 843 255 725

- Fe1lesztes1 feladatokhoz atvett pe.
Összesen:

-

Vagyoni t1pusú adók
• Épitmenyadó

23
24.
25.
26
27
28
29
30
31
32.
33.

Termékek es szolgáltatások adói

3 005 000000

- Iparűzési adó

9 630000 OOO
448000000

- Gépiárműadó

3 005 OOO OOO
9 630 OOO OOO
448 OOO OOO

Egyéb áruhasználat1 és szolgáltatási adók
• Idegenforgalmi adó

90000000

90 OOO OOO

17 OOO OOO
60000000
2 934 405
4 261 091
13 257 195 496

17 OOO OOO
60000000

Egyéb kozhatalm1 bevetelek
- Talaiterhelesi díj
- Adópotlékok, adóbirsagok
- Egyeb birsag
- Szabálysenes1 es helyszin1 birsag
Összesen:

448000000

12 802 OOO OOO

Szolgaltatasok ellenenéke

Összesen:

165 000000
285150000
97 000000
24 200000
23 100 OOO
252 400000
91152 OOO
263 976 590
165 000000
2 500000
1369 478 590

Összesen:

386168 445
60000000
5000000
2000000
453168445

- Nem lak.c.szolg.hely1s.berl.d1J
- Lakber + uzemeltetes
- Egyéb onkormanyzat1 vagyon berbeadása
- Egyeb szolgáltatasok ellenertéke
Kozvet1ten szolgáltatasok ellenenéke
Tulajdonosi bevétel
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forga lmi adó visszat érítése
Kamatbevételek
Egyeb mükodes1 bevétel

165 000000
285 150 OOO
97000000

547150 OOO

-

24 200000
23100000
252 400 OOO
91152 OOO
263 976 590
165 000000
2 500000
822 328 590

-

386168 445
60000000
5000000
2000000
453168 445

-

Müködési célú átvett pénzeszkózök államháztartáson kívülrlll
állmhaztanáson k1vulrlll
- Tagi kolcson

243 000000

243 OOO OOO

1831442
42 780 533
287 611975

1831 442
42 780 533
287 611975

5 OOO OOO
5000000

5000000
5000000

1677 950000

1677 950000

Egyéb mükodes1 célú atvett pénzeszkozok
- Egyéb mükodes1 célú atvett penzeszkozok
- Feilesztesi feladatokhoz átvett pe.
Összesen:

fil. felhalmorá5i célú átven pénzeszközök államháztartáson klvülrOI

64

65
66

2 934 405
4 261 091
7195 496

Múkbdési bevételek

46.
47 Felhalmozási bevételek
48
Ingatlanok enékesítése
49
- Egyéb ingatlan ertékes1tes
50.
- Telekenékes1tes
51
- Lakasvetelar hatra lék
52
Egyéb targy1 eszkoz enékes1tes
53.

62.
63

-

Egyeb felhalm celú tamogatasok bevetele1 államh. belul

22

55
56
57
58
59
60.

-

Egyéb mükodesi célú támogatások bevetele1államh belul

12

54

feladat

Működési célú t ámogatások államháztartáson belülről

11.

34
35
36
37
38
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Önként vállalt feladat

Államigazgatási

Önkorman'flatokat müködési támogatásai

4

6.
7
8.

E.

D.

állmháztanason kívulről
- Lakasvasarlas1, epítes1 kolcson
- Egyéb kolcsonok
Egyéb felhalmozas1 célú atvett penzeszkozok
- Sostogyogyfurdll penzeszkoz v1sszaf1zetes

1. oldal

-

25. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előírányzata i kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

A.

1

BEVÉTELI

FORRÁS

B.
MEGNEVEZÉSE

67

- LTP beflzetes viz1kozmú hitel

68.

- Fe1leszteS1 feladatokhoz atven penzeszkozok

69.
70.
71
72

73
74.
75.
76.
77.

78.
79
80.
81
82
83
84

85
86.
87
88
89
90.
91.
92.
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102.
103.
104
105
106.
107
108.
109.
110
111.
112.
113
114
115
116
117
118
119.
120.

2020. évi elöirányzat
8000000
20000000
1715950 OOO

Összesen:

e.
Kötelezö feladat

0.

E.

Önként vállalt fe ladat

Államigazgatási
feladat

8000000
8000000

20000000
1707950 OOO

-

Finanszírozási bevételek
Hitel-, kolcsonfelvétel államhaztartason

k1vulről

- Rov1d leiaratú hitel
Belfold1 ertékpapirok bevetele1

3000000000
13 500 OOO OOO

3 000000 OOO
13 500 OOO OOO

485 932 155

485 932 155

12 422 138 300
183 315 515
58 727 464 785

12 422 138 300
183 315 515

Maradva ny 1genybevetele
- Előző év koltségvetéSI maradvanyanak 1genybevétele
Előző év koltségvetési maradványanak igénybevétele

(pályazatok)
Allamháztartason beluli megelőlegezés
Bevételek mindösszesen

6 706 079 282

52 014 190 007

7195 496

Egészségügyi Alapell átási Igazgatóság
Múkodes1 célú tamogatasok államhaztartason belulr61
Múkodes1bevetel
Finanrnrozas1 bevetel

622 802 655
28 836 OOO
80 469 472

622 802 655

36 508 614

28 675 614

7 833 OOO

33 819 256

29 955 256

3 864 OOO

41398070

34 153 070

7 245 OOO

25 900 072

22 963 072

2 937 OOO

545 303 839

490 805134

54 498 705

17 OOO OOO
28 539 085

17 000000
800 213

27 738 872

79 OOO OOO
3000000

79000000
1658800

1341 200

28 836 OOO
80 469 472

Eszterlánc Északi óvoda
Múkodes1 bevetel
Gyermekek Háza Déli óvoda
Mükodes1 bevetel
Tündérkert Keleti Óvoda
Mükodesi bevetel
Búzaszem Nyugati Óvoda
Mükodes1 bevétel
Közintézményeket Működtetö Központ
Műkodes1 bevétel

Móricz Zsigmond M egyei és Városi Könyvtár
Mükodés1 bevetel
Finansmozas1 bevetel

-

Váci Mihály Kulturál is Központ
Múkodesi bevétel
Finansmozási bevetel
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Múkodes1 céhi tamogatások allamháztartason belulr61
Mükodes1 bevetel
Műkodes1 célú atven penzeszkozok

F1nanrnrozas1 bevetel

3000000
58 389 200
3000000
32 OOO OOO

3 000000
58 389 200
3000000
32000000

180000 OOO
52 487 976

180000000
52 487 976

Jósa András Múzeum
Mükodes1 bevetel
Finanrnrozas1 bevetel

-

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Műkodés1 bevetel

143 858 483

142 944 083

914 400

15 813 865

13 908 865

1 905 OOO

-

Nyfregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Mükodes1bevétel

-

Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ
MűkodéSI célú támogatások államháztartáson belulröl

6 049 625
142 336 511

6 049 625
142 336 511

Műkodes1 célú tamogatasok államhaztartason belulr61

54 065 324

Kozhatalm1 bevetelek

9 000000
30 749 946
18 286 318

54 065 324
9000000
30 749 946
18 286 318

2 291614 311
61 019 079 096

1 583 422 552
8 289 501834

Finansmoza51 bevétel

-

Polgármesteri Hivatal

Mükodes1 bevetelek
F1nansmozas1 bevetel
Intézményi bevételek összesen
Bevételek mindösszesen

2 oldal

708191 759
52 722 381 766

7195 496

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

26. melléklet

Költségvetési keretszá mai

Forintban !

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

290 431294

440 192 754

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

17 306 358

23 707 740

4.

367 /2019{X ll.30) Korm. rend.alapján

59 758 783

25 515 301

5.

Közlekedési költségtérítés -munkábajárás

1442 870

1690440

6.

Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

2 595 612

7.

Megbizási dijak ,tiszteletdíj.akkreditált képzés

5 903 643

10 466 393

8.

Jubileumi jutalom

5 757 510

4 893 875

9.

Nyugdíjazás

1434 837

280 414

18 600 OOO

18 600 OOO

1333 620

1311300

10. Cafetéria
11. Bankköltség 12000 Ft/fő
12. Bérkompenzáció

13. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
14. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
15.

-

e bb ől

járulék

553 763

149 761 460
6 401 382

-

34 243 482

-

2 595 612

247 570
4 562 750

-

863 635
1154 423

-

22 320
553 763

4 693 500

5 357 182

663 682

409 811 790

532 015 399

122 203 609

72 219 115

85 201289

12 982 174

4 142 076

4142 076

16. Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
17. Egyéb dologi kiadás

5 449 300

7 199 479

18. Karbantartás kisjavítás

1 038 OOO

85 237

882 300

933 596

51296

19. Közüzemi díjak- TÁVHŐ

1 750 179

-

952 763

20.

- Gáz

2 635 OOO

3 932 257

1 297 257

21.

- Villamos energia

2 209 800

2 994 328

784 528

22.

-Vízdíj

798 500

745 559

23.

- Szemétszállítás

24.

- Hajtóanyag

25.

Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás

363 300

541258

2 283 600

1851 727

-

52 941

-

431873

177 958

181368 051

189 926 517

8 558 466

197 027 851

212 352 034

15 324183

16 OOO OOO

5 OOO OOO

28. Kiadás összesen

622 839 641

749 367 433

126 527 792

Müködési célú támogatások ÁH-belül
29.
{Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő}

109 026155

26. Dologi kiadások össz.
27.

Felhalmozási kiadás

-

11 OOO OOO

513 776 500

622 802 655

30.

Müködési bevétel

25 328 400

28 836 OOO

3 507 600

31.

Maradvány igénybevétele

66 550 651

80 469 472

80 469 472

17184 090

17 259 306

75 216

622 839 641

749 367 433

193 078 443

17 184 090

17 259 306

75 216

93,00

93,00

32. Önkormányzati támogatás
33.

Bevétel összesen

34. Állami támogatás
35. Önerő
36. Létszám

-

Eszterlánc Északi Óvoda
Költségvetési keretszáma i

27. melléklet

Forintban !

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020. év

Eltérés

560 021 037

541939 599

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

4.

Bérrendezés

5.

367/2019{Xll.30) Korm. rend.alapján

6.

Végkielégítés, felmentési bér

3 1 28 510

7.

Közlekedési költségtérítés -munkábajárás

1329 660

8.

Közlekedési költségtérítés -helyi kozlekedés

9.

Jubileumi jutalom

-

10. Nyugdíjazás
11. Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás
12. Cafetéria

13. Bankköltség 12000 Ft/fő
14. Bérkompenzáció
15. Különféle költségvetési befizetés ( re hab.)
16. Személyi juttatások,munkaadót te rhelő járulékok össz.
17. -

ebből

4 211228

járulék

98160 786

418 154

20. Egyéb dologi kiadás

18 081 438

6 988 947

2 777 719

1551 OOO

1 551 OOO

112 169 665
-

926 897

-

14 008 879

-

3 128 510
402 763
418 154

19 740 731

25 899 808

6 159 077

10 080 506

18 971832

8 891 326
31 435

2 349 115

2 380 550

34 600 OOO

34 600 OOO

2 480 820

2 439 300

72 417
10 741410

-

-

11 736 900

747 334 374

759 604 498

133 959 449

126 317 057

18. Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
19. Elelmezési költség

-

41 520
72 417
995 490
12 270 124

-

7 642 392

285 120

285 120

145 435 822

152 171 765

6 735 943

16 271 528

18 948 120

2 676 592

21. Dologi normativa

4 920 323

4 916 989

-

22. Karbantartás kisjavítás

3 297 580

3 294 720

-

23. Gondnoksági normatíva

1 OOO OOO

1 OOO OOO

24. Közüzemi díjak - TÁVHŐ

25 413 018

25 413 018

-

- TÁVHŐ (gáz)

7 883 652

7 883 652

26.

-Vízdíj

6171127

6 171127

27.

- Szemétszállítás

1564451

1564 451

-

7 501 685

7 410 450

219 459 186

229 059 412

7 928 OOO

4 857 OOO

31. Kiadás összesen

974 721560

993 520 910

32. Müködési bevétel

35 902 870

36 508 614

605 744

938 818 690

957 012 296

18193 606
18 799 350

25.

28. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás
29. Dologi kiadások össz.
30. Felhalmozási kiadás

33. Önkormányzati támogatás

3 334
2 860
-

-

91 235
9 600 226

-

3 071 OOO
18 799 350

34. Bevétel összesen

974 721560

993 520 910

35. Állami támogatás

783 572 277

788 276182

4 703 905

36. Önerő

155 246 413

168 736114

13 489 701

173,00

173,00

37. Létszám

-

Gyermekek Háza Déli Óvoda

28. melléklet

Költségvetési ke retszámai

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés

506 959 280

499 805 071

-

1 571 951

1 545 642

-

98 434 651

113 383 490

14 948 839

403 344

403 344

2.

Nkt./K.Jt. 1. Sz. mell.

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

4.

367/2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

5.

Közlekedési költségtérítés -munkábajárás

-

7 154 209
26 309

6.

Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés

489 008

481 520

7.

Jubileumi jutalom

16 751 970

27 572 515

10 820 545

8.

Nyugdíjazás

11147 163

25 831 494

14 684 331

9.

Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás

125 475

970 550

845 075

31 300 OOO

31 300 OOO

2 244 210

2 206 650

10. Cafetéria
11. Bankköltség 12000 Ft/fő
12. Bérkompenzáció
13. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)

114 601

-

7 488

-

37 560

-

114 601

-

8 689 680

8 607 060

677 827 989

712 107 336

120 793 900

116 333 147

116 295 037

125 940 331

9 645 294

12 732 280

16 524 256

3 791 976

18. Dologi normativa

4 965 363

5 068 686

103 323

19. Karbantartás kisjavítás

2 631 200

2 719 860

88 660

20. Közüzem i díjak - TÁVHŐ

3 265 500

3 265 500

.

24 506 338

24 506 338

-

6 842 760

6 842 760

-

664 444

664 444

8 459 125

8 114 550

180 362 047

193 646 725

3 901 OOO

1 717 OOO

27. Kiadás összesen

862 091 036

907 471 061

28. Müködési bevét el

33 819 256

4125 543

29. Önkormányzati t ámogatás

29 693 713
832 397 323

873 651805

41254 482

30. Bevét el összesen

862 091 036

907 471061

45 380 025

31. Állami támogatás

649 768 543

666 466 603

16 698 060

32. Ön e rő

182 628 780

207 185 202

24 556 422

156,50

156,50

14. Személyi juttatások,munkaadót terh e l ő járulékok össz.
15.

• ebből járulék

16. Élelmezési költség
17. Egyéb dologi kiadás

21.

· TÁVHŐ (gáz)

22.

·Vízdíj

23.

·Szemétszállítás

24. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás
25. Dologi kiadások össz.
26. Felhalmozási kiadás

33. Létszám

')

~

1

82 620
34 279 347

.

4460 753

-

344 575
13 284 678

.

2184 OOO
45 380 025

.

Tündérkert Keleti Óvoda
Költségvetési keretszámai

29. melléklet

1
Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés

SOS 404 SS6

S02 992 643

-

1047 967

1 030 428

-

98 184 094

116 3S6 931

602 OOO

1277 864

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

4.

367 /2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

s.

Közlekedési költségtérítés -munkábajárás

387 180

-

2 411 913
17 S39
18 172 837
67S 864

-

387180

8 048 368

-

14 769 942

-

10 347 920

6.

Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

7.

Jubileumi jutalom

22 818 310

8.

Nyugdíjazás

13 841 900

3 493 980

9.

Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás

4S8 880

1 046 220

S87 340

32 OOO OOO

32 600 OOO

600 OOO

2 294 400

2 298 300

10. Cafetéria
11. Bankköltség 12000 Ft/fő
12. Bérkompenzáció
13. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
14. Személyi juttatások,munkaadót te rhelő járulékok össz.
15.

-

ebből

járulék

23 S42
9 172 440

9 911160

686 235 269

679 055 894

122 543 664

112 521666

16. Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
17. Élelmezési költség
18. Egyéb dologi kiadás

-

3 900
-

23 S42

-

7 179 375

738 720
10 021 998

324 OOO

324 OOO

137 673 801

146 478 734

8 804 933
4 426 867

12 324 440

16 7Sl 307

19. Dologi normatíva

4 409 620

4 472 946

63 326

20. Karbantartás kisjavítás

3 114 S40

3 168 880

S4 340

14 238 519

14 238 S19

21. Közüzemi díjak - TÁVHŐ
22.

- Gáz

-

23.

- TÁVHŐ (gáz)

24 623 298

24 368 893

24.

-Vízdíj

8 182 86S

8 182 86S

2S.

- Szemétszállítás

1 S23 2S8

1 S23 2S8

26. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás

-

1106 170

1106 170

-

2S4 40S

-

11084 310

10 633 470

27. Dologi kiadások össz.
28. Felhalmozási kiadás

217 174 651

231249 042

3 750 OOO

3 235 OOO

29. Kiadás összesen

907 159 920

913 539 936

30. Müködési bevét el

38 401362

41398 070

2 996 708

868 758 558

872141866

3 383 308

31. Önkormányzati támogatás

4SO 840
14 074 391

-

515 OOO
6 380 016

32. Bevétel összesen

907 159 920

913 539 936

6 380 016

33. Állami támogatás

741741546

766 017 167

24 275 621

34. Önerő

127 017 012

106124 699

160,00

163,00

35. Létszám

~

\

-

20 892 313
3,00

Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai

30 . melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

359 767 741

360 003 651

27 246

26 790

66113 588

74 285 191

1102 507

565 433

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

3.

Munkáltatói dóntésen alapuló

4.

367/2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

5.

Kózlekedési költségtérítés -munkábajárás

6.

Kózlekedési költségtérítés -helyi kózlekedés

7.

Megb1zási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés

8.

Jubileumi jutalom

9.

Nyugdíjazás

10. Cafetéria
11. Bankkóltség 12000 Ft/fő
12. Bérkompenzáció
13. Kulonféle koltségvetés1 befizetés { rehab.)
14. Személyi juttatások,munkaadót terhel5 járulékok össz.
15.

- ebb51 járulék

170 359
-

810 578

10 230 192

11040 770

22 200 OOO

22 200 OOO

1591 740

1565100

13145

-

6 758 640

7 433 370

476 730 302

491479 727

85 340 486

81580111

-

98 075 954

96 542 002
10 466 845

3 143 655

2 987 004

20. Karbantartás kisjavítás

2 222 220

2 087 800

10 663 483

10 663 483

- TÁVHŐ (gáz)

7 371 522

7 371522

23 .

- Vízdíj

4 239 961

4 239 961

24 .

- Szemétszállítás

1125 437

1125 437

26 640
13145
674 730
14 749 425

-

3 760 375

-

1 533 952

142 560
7 740 200

25. Egyéb mukód. bev.terhére dologi kiadás

537 074
170 359
5 604 278

18. Egyéb dologi kiadás

22.

-

14 359 422

19. Dologi normatíva
21. Kózüzemi díjak - TÁVHŐ

456
8 171 603

8 755144

16. Kozlekedes1 költségtérítes -helyi kozlekedes
17. Élelmezési költség

-

235 910
-

142 560
2 726 645

-

156 651
134 420

-

5 545 970

5 996 870

450 900

140128 402

141623 484

1495 082

4 015 OOO

1518 OOO

28. Kiadás összesen

620 873 704

634 621211

29. Müködési bevétel

25 345 466

25 900 072

554 606

595 528 238

608 721139

13 192 901

26. Dologi kiadások össz.
27. Felhalmozási kiadás

30. Önkormányzati támogatás
31. Bevétel összesen

620 873 704

634 621211

32. Állami támogatás

520 709 544

512 701414

74 818 694

96 019 725

111,00

111,00

33. Öner5
34. Létszám

\

\\J__

-

2 497 OOO
13 747 507

13 747 507

-

8 008130
21201031

-

Közintézményeket

Müködtető

Központ

31. melléklet

Költségvetési keretszámai

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

4.

Bérrendezés

104 466 301

98 719 738

42 083 598

45 889 860

3 806 262

4 277 383

5 318 638

1 04 1 255

50 864 817

59 287 328

5.

367/2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

6.

Végkielégítés, felmentési bér

486 724

7.

Közlekedési költségtérítés -mu nkábajárás

860 398

700 920

8.

Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés

1974 840

2 142 533

9.

Jubileumi jutalom

3 427 977

10. Nyugdíjazás

-

-

5 746 563

8 422 511

-

486 724

-

159 478

-

3 427 977

167 693

2 628 044

2 474 433

11. Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás

14 620 650

14 819 882

12. Cafetéria

11200 OOO

10 800 OOO

-

400 OOO

803 040

761400

-

41640

13. Bankköltség 12000 Ft/fő
14. Bérkompenzáció
15. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
16. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
17.

- ebből járulék

18. Élelmezési költség
19. Egyéb dologi kiadás
20. Karbantartás kisjavítás
21. Közüzemi díjak - TÁVHŐ

1630 125

724 950

238 607193

242 544 857

3 937 664

40 461 510

38174 974

930 979 052

934 418 859

3 439 807

33 696 OOO

36 551 OOO

2 855 OOO

2 785 OOO

2 785 OOO

36 110 343

36 110 343

- TÁVHŐ (gáz)

21 312 623

22 169 063

23.

-Vízdíj

11038 930

11038 930

24.

- Szemétszállítás

2 505 266

2 505 266

66 768 883

62 683 823

1105196 097

1108 262 284

6 500 OOO

6 500 OOO

26. Dologi kiadások össz.
27. Felhalmozási kiadás
28. Kiadás ö sszesen

8 246

905 175

22.

25. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás

199 232

-

8 246

153 611

-

2 286 536

856 440
-

4 085 060
3 066187

-

1350 303 290

1357 307 141

7 003 851

29. Müködési bevétel

511217103

545 303 839

34 086 736

30. Önkormányzati támogatás

839 086187

812 003 302

31. Bevétel összesen

-

27 082 885

1350 303 290

1357 307 141

7 003 851

32. Állami támogatás

361494 993

366 022 208

4 527 215

33. Önerő

477 591194

445 981094

-

31610 100

56,0

54,0

-

2,0

34. Létszám

-~

'

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

32. melléklet

Költségvetési keretszáma i

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020. év

Eltérés

160 560 319

157 523 672

19 855 164

19 522 860

4 750 OOO

4 750 OOO

36 875 669

45 943 558

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

4.

Egyéb feladat személyi juttatása

5.

367 /2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

6.

Közlekedési költségtérítés -munkábajárás

7.

Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés

8.

Jubileumi jutalom

9.

Nyugdíjazás

10. Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás
11. Cafetéria
12. Ba nkköltség 12000 Ft/fő

13. Bérkompenzáció
14. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)

722106

899 371

8 816 250

8 241400

993 045

-

1 792 022

1123 770

6 668 860

1157 500

11800 OOO

11800 OOO

846 060

831 900

154 394

-

-

3036647
332 304
9 067 889
177 265

-

574 850

-

993 045

-

5 511360

-

14160
154 394

-

1913 633

668 252

-

2 916 675

3 042 900

256 750 564

254 836 931

45 175 122

41426170

17. Egyéb dologi kiadás

93 336 400

98 336 400

5 OOO OOO

18. Karbantartás kisjavítás

10 200 OOO

13 OOO OOO

2 800 OOO

19. Közüzemi díjak - TÁVHŐ

12 307 034

12 307 034

716 280

716 280
754 380

15. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
16.

- ebből járulék

20.

- TÁVHŐ (gáz)

21.

-Vízdíj

754 380

22.

- Szemétszállítás

190 663

190 663

23.

- Hajtóanyag

1 798 320

1 798 320

24. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás

126 225

-

3 748 952

-

7 664 392

4 081585

25. Dologi kiadások össz.

126 967 469

131184 662

26. Felhalmozási kiadás

202 284 999

142150 OOO

-

60134 999

27. Kiadás összesen

586 003 032

528171593

22 OOO OOO

17 OOO OOO

29. Maradvány igénybevétele

80 618 251

28 539 085

-

57 831439

28. Müködési bevétel
30. Önkormányzati támogatás

483 384 781

482 632 508

-

752 273

31. Bevétel összesen

586 003 032

528171593

-

57 831439

32. Állami támogatás

391304 715

390 948 880

-

355 835

92 080 066

91683 628

-

396 438

59,00

59,00

33. Önerő
34. Létszám

3 582 807
4 217193

5 OOO OOO
52 079166

-

Váci Mihály Kulturális Központ
Költségvetési keretszámai

33 . melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020. év

Eltérés

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

96 501806

96 522 842

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

11777442

11 580 330

4.

367/2019(Xll.30) Korm. rend.a lapján

52 960 906

62 514 935

5.

Közlekedési költségtérítés -munkábajárás

632 830

801878

6.

Megbizási dijak ,tiszteletdij,akkreditált képzés

5 853 990

5 810 650

-

43 340

7.

Jubileumi jutalom

1936 498

494 910

-

1441588

8.

Nyugdíjazás

9.

Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás

-

10. Cafetéria
11. Bankköltség 12000 Ft/fő
12. Bérkompenzáció
13. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)

3 472 500

9 800 OOO

9 800 OOO

702 660

690 900
-

197 112
9 554 029
169 048

648 013

3 526 500

7 887

21 036

-

648 013

-

54 OOO

-

11 760

-

7 887

2 413 800

2 608 200

194 400

186114 319

194 945 158

8 830 839

33 071138

31959 473

59 970 OOO

63 270 OOO

3 300 OOO

17. Karbantartás kisjavítás

21900 OOO

24 452 295

2 552 295

18. Közüzemi díjak - TÁVHŐ

35 259 988

35 259 988

-

9 156 267

9 156 267

-

14. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
15.

- ebből járulék

16. Egyéb dologi kiadás

-

1111 665

19.

- TÁVHŐ (gáz)

20.

-Vízdíj

1929 130

1929 130

-

21.

- Szemétszállítás

1043 076

1043 076

22.

- Hajtóanyag

-

23. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás
24. Dologi kiadások össz.
25. Felhalmozási kiadás
26. Kiadás összesen
27. Müködési bevétel
28. Maradvány igénybevétele

4 009 390

4 009 390

37 473 500

37 527 500

54 OOO

170 741351

176 647 646

5 906 295

5 OOO OOO

5 OOO OOO

361855 670

376 592 804

14 737134

72 OOO OOO

79 OOO OOO

7 OOO OOO

3 OOO OOO

3 OOO OOO

-

-

29. Önkormányzati támogatás

289 855 670

294 592 804

4 737 134

30. Bevétel összesen

361855 670

376 592 804

14 737 134

66 633 954

67 071088

437 134

223 221 716

227 521 716

4 300 OOO

49,00

49,00

31. Állami támogatás
32. Önerő
33. Létszám

-

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Költségvet ési keretszáma i

34. melléklet

6
Fori ntban !

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés
2 429 614

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

65 005 986

67 435 600

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

23 597 513

23 683 262

85 749

4.

367 / 2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

12 870 461

20 128 573

7 258112

5.

Kozlekedési költ ségtérítés -munkábajárás

6.

Megb1zási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés

7.

Jubileumi iutalom

8.

Bevétel elerésére érd. felm.személy1 kiadás

9.

Cafeténa

10. Bankkoltseg 12000 Ft/fő
11. Berkompenzác1ó
12. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
13.

- ebből járulék

14. Egyéb dologi kiadás
15. Egyéb mükod. bev.terhére dologi kiadás

847 792

847 792

10 109 300

2 893 750

-

-

7 215 550

742 365

742 365

15119 500

16 932 500

1813 OOO

4 833 335

5 OOO OOO

166 665

346 550

352 500

7 051

-

132 737 488

138 016 342

21832 788

20 873 869

47 496 588

61590 940

5 950

-

7 051
5 278 854

-

958 919
14 094 352

9 380 500

57 456 700

48 076 200

16. Dologi kiadások össz.

56 877 088

119 047 640

62170 552

17. Felhalmozási kiadás

17 OOO OOO

10107 488

-

6 892 512

206 614 576

267171470

60 556 894

19. Müködési célú támogatások ÁH-belül

1 500 OOO

3 OOO OOO

1500 OOO

20. Müködési célú támogatások ÁH-kívül

3 OOO OOO

3 OOO OOO

30 OOO OOO

58 389 200

23. Önkormányzati támogatás

172114 576

170 782 270

24. Bevétel összesen

206 614 576

267171470

25. Állami támogatás

142114 576

140 782 270

30 OOO OOO

30 OOO OOO

-

25,0

25,0

-

18. Kiadás összesen

21. Müködési bevétel
22. Maradvány igénybevétele

26. Önerő
27. Létszám

28 389 200

32 OOO OOO

32 OOO OOO

-

1332 306
60 556 894

-

1332 306

Jósa András Múzeum
Költségvetési keterszámai

35. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

e.

0.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés

188 390 502

185 830 056

15 268 716

14 596 320

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

4.

Egyéb feladat személyi juttatása

5.

367/2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

6.

Végkielégítés, felmentési bér

1023 398

7.

Közlekedési költségtérítés -m unkábajárás

1438 030

8.

Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

9.

Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés

41 689 536

49115

-

41454 OOO

10 751 803

-

1 023 398

-

49115

1506120

-

672 396
41454 OOO

52 441339

-

2 560 446

68 090

8 340 173

20 110 174

10. Jubileumi jutalom

1681604

4 949 863

3 268 259

11. Nyugdíjazás

2 387 610

4 184 227

1 796 617

12. Bevétel elérésére érd. felm .személyi kiadás

50 363 045

12 290 615

- 38 072 430

13. Cafetéria

13 400 005

14 600 OOO

1199 995

960 780

1029 300

3 318 975

3 042 900

328 311489

356 034 914

58 065 536

56 746 970

40 324 040

58 868 309

18 544 269

1116 OOO

1116 OOO

14. Bankköltség 12000 Ft/fő
15. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
16. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
17.

- ebből járulék

18. Egyéb dologi kiadás
19. Karbantartás kisjavítás
20. Közüzemi díjak - TÁVHŐ

13 433 700

13 433 700

21.

- Gáz

3 911600

3 911600

22.

-Vízdíj

1219 200

1 219 200

23.

- Szemétszállítás

24.

- Hajtóanyag

25. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás
26. Dologi kiadások össz.
27. Felhalmozási kiadás
28. Fe lújítás
29. Kiadás össze sen
30. Müködési célú támogatások ÁH-belül

11770001

68 520

-

276 075
27 723 425

-

1318 566

-

310 102

310 102

5 534 660

5 534 660

128 068 580
192 801882

87 442 779

-

40 625 801

171836 350

-

20 965 532

-

16 858 343
31358459

34 433 725
31358 459

17 575 382

586 905 555

545 446 646

8 534 620

31. Müködési bevétel

141 OOO OOO

32. Maradvány igénybevéte le
33. Önkormányzati támogatás

-

-

41458 909
8 534 620

180 OOO OOO

39 OOO OOO

155 056132

52 487 976

282 314 803

312 958 670

- 102 568 156
30 643 867

34. Bevétel összesen

586 905 555

545 446 646

-

35. Állami tá mogatás

161 025 614

163 810 920

2 785 306

36. Önerő

121289 189

149147 750

27 858 561

61,00

61,00

37. Létszám

41458 909

-

Nyiregyházi Szociális Gondozás i Központ

36. mellé klet

Költségvetési keretszáma i

Forintban!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
lS.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

A.

B.

e.

o.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020. é v

Eltérés

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.
Munkáltatói döntésen alapuló
367/2019{Xll.30) Korm. rend.alapján
Közlekedési költségtérítés -munkábajárás
Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés
Jubileumi jutalom
Nyugdíjazás
Cafetéria
Bankköltség 12000 Ft/fő
Bérkompenzáció
Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
Személyi juttatások,munkaadót terh elő járulé kok össz.
- ebbő l járulék
Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
Élelmezési költség
Egyéb dologi kiadás
Karbantartás kisjavítás
Közüzemi díjak - TÁVHŐ
- Gáz
- TÁVHŐ (gáz)
- Villamos energia
-Vízdíj
- Szemétszállítás
- Hajtóanyag
Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás
Dologi kiadások össz.
Felhalmozási kiadás

426 806 459
31 955 887
227 707 429
4 349 015
8 603 140
18 580 423
3 998 159
6 298 038
39 300 OOO
2 817 810
350 255
9 353 475
780 120 090
137 827 182

421379121
31988 191
267 465 009
5317565

23
9
2
39
2

129 211
721 269
360 076
300 OOO
770 650
-

-

-

5 427 338
32 304
39 757 580
968 550
8 603 140
4 548 788
5 723110
3 937 962
-

-

-

47160
350 255
1 637 550
31026 927
7 7S4 381
6 629 040
8 219 525
10 967 174
540 647

61513 777
54 612 865
5 809 353
1885 333
2 060 310
16 102 113
946 083
5 079 510
2 366 942
4 609 727
1329 207
1 S6 31S 220
6 604 OOO

7 715 925
811147 017
130 072 801
6 629 040
69 733 302
65 580 039
6 350 OOO
1 885 333
2 060 310
16 102 113
1 016 OOO
5 079 510
2 366 942
4 609 727
1 329 207
182 741 S23
S 080 OOO

30. Kiad ás összesen

943 039 310

998 968 S40

31. Müködési bevétel
32. Önkormányzati támogatás

149 967 414
793 071896

143 8S8 483
8SS 110 OS7

33. Bevétel összesen
34. Állami támogatás

943 039 310
36143S 33S

998 968 S40
419 S98 976

SS 929 230
S8 163 641

3S. Önerő

431636 S61

43S Sll 081

3 874 S20

196,5

196,S

36. Lét szám

u1

'

-

69 917
-

-

26 426 303
1 S24 OOO
SS 929 230

-

6108 931
62 038161

-

Nyíregyházi Gyermekjólét i Alapellátási Intézmény
Költségvetési ke retszámai

37. melléklet

9
Forintban !

1.

A.

B.

e.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020. év

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

4.

367/ 2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

5.

Közlekedési költségtérítés -munkábajárás

D.
Eltérés
25 831 240

530 390 246

556 221486

1 035 348

1326 810

291 462

264 128 699

295 230 265

31101 566

s 94S 830

6 4S7 60S

Sll 77S

-

-

2SS S39

6.

Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

2SS S39

7.

Megbizási dijak ,tiszteletdij,akkreditált képzés

141 060

138 900

-

2160

8.

Jubileumi jutalom

9 769 603

8 lOS 620

-

1663 983

9.

Nyugdíjazás

-

3 3S5 460

-

44 700

10. Cafetéria
11. Bankköltség 12000 Ft/fő

s 498 29S
49 200 OOO

3 513 300

3 468 600
-

464 019

12. Bérkompenzáció
13. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
14. Személyi j uttatások,munkaadót

8 853 755
49 200 OOO

terh e l ő

járulékok össz.

-

-

464 019

soo

608 8SO

883 956 049

936 515 081

52 559 032

10 2S8 6SO

10 867

156 447 915

152 506 710

16. Élelmezési költség

73 190 260

69 639 33S

-

17. Egyéb dologi kiadás

60 7S9 487

54 183 8SO

-

6 575 637

18. Karbantartás kisjavitás

13 824 779

12 319 OOO

-

1 SOS 779

19. Közüzemi díjak - TÁVHŐ

29 233 27 1

29 233 271

1776127

1776127

15.

- ebből járulék

3 941205
3 550 92S

-

20.

- Gáz

21.

- TÁVHŐ (gáz)

12 112 664

12 112 664

22.

- Villamos energia

1 729 740

2 032 OOO

23.

- Vízdíj

9 371 6SS

9 371 65S

24.

- Szemétszállítás

1 475 412

1 475 412

-

25.

- Hajtóanyag

603 693

603 693

-

26. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás

1905 OOO

190S OOO

205 982 088

194 652 007

500 OOO

500 OOO

14 592 300

6 985 OOO

30. Kiadás összesen

1105 030 437

1138 652 088

31. Müködési bevétel

36 567 192

15 813 865

32. Önkormányzat i támogat ás

1068 463 245

1122 838 223

33. Bevétel összese n

27. Dologi kiadá sok össz.
28. Ellátottak pénzbeli juttat ása
29. Felhalmozási kiadás

-

302 260
-

-

-

11330 081

-

7 607 300

33 621651

-

20 753 327
54 374 978

1105 030 437

1138 652 088

33 621651

34. Állami támogat ás

675 801486

694 480 076

18 678 590

35. Öne rő

392 661 759

428 358 147

35 696 388

246, 0

246,0

36. Létszá m

-

Nyíregyházi Család - és Gyermekjóléti Központ

38. melléklet

Költségvetési keretszámai
\.

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020. év

Eltérés
1 675 066

336 699 539

2 258 402

2 621947

363 545

60 996 863

78 559 208

17 562 345

Közlekedési költségtérítés -munkábajárás

4 358 310

4 426 455

Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

8 517 960

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.
Munkáltatói döntésen alapuló

4.

367 /2019(Xll.30) Korm . rend.alapján

5.
6.
7.

Jubileumi jutalom

8.

Nyugdíjazás

9.

Bevétel elérésére érd. felm .személyi kiadás

10. Cafetéria
11. Bankköltség 12000 Ft/fő
12. Bérkompenzáció

13. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
14. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
15.

-

338 374 605

2.
3.

- ebből járulék

-

-

68145
-

8 517 960

989 820

989 820

937 358

1 979 640

1 042 282

67 832 402

82 226 630

14 394 228

20 OOO OOO

20 OOO OOO

1434 OOO

1 410 OOO

309 147

-

4 123 575

4 020 975

509142 622

532 934 214

91 517 315

83 860 214

-

24 OOO

-

309 147

-

102 600
23 791 592

-

7 657 101

4 490 640

4 490 640

28 062 123

35 187 OOO

7 124 877

18. Karbantartás kisjavítás

1687 577

2 222 500

534 923

19. Közüzemi díjak - TÁVHŐ

2 436 407

2 436 407

-

1175 188

1175 188

-

16. Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
17. Egyéb dologi kiadás

20.

- Gáz

21.

- TÁVHŐ (gáz)

653 256

653 256

22.

- Villamos energia

502 544

2 387 600

23.

-Vízdíj

421 737

421 737

-

24.

- Szemétszállítás

242 796

242 796

25.

- Hajtóanyag

-

1 885 056

1996 714

1 996 714

26. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás

62 457 198

62 606 783

149 585

27. Dologi kiadások össz.

99 635 540

113 820 621

14185 081

28. Felhalmozási kiadás

11213 800

5 OOO OOO

619 991962

651754835

29. Kiadás összesen

-

-

6 213 800
31762873

6 049 625

6 049 625

133 503 400

142 336 511

8 833 111

486 488 562

503 368 699

16 880 137

33. Bevétel összesen

619 991962

651754835

31 762 873

34. Állami támogatás

363 551952

364 282 698

730 746

35. Önerő

122 936 610

139 086 001

16149 391

100,0

100,0

30. Müködési célú támogatások ÁH-belül
31. Maradvány igénybevétele
32. Önkormányzati támogatás

36. Létszám

-

Polgármesteri Hivatal

39.melléklet

Költségvetési keretszámai

Forintban!
B.

A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Feladatok megnevezése
Kozt1sztv1selők

alapilletménye
Munkatorvénykonyv hatálya alá tartozók (pályázat)
llletményk1egészítes
Nyelvpótlék
Kotelező illetménypotlék
Jutalom
Jubileumi )Utalom
Cafeténa
Ruházati koltségtérítés (anyakonyvvezetők)

2019.év•

2020.év•

1051556187
31151 675
322 972 448
43 285 246
13 960 660
155 017 151
23 835 578
55 033 377

1072388 722
49 807 895
333 685 393
43 809 141
14 306 650
157 164 891
25 925 083
53 866 524
1 762 500

2 266 013
4 500000
4 227 910
1314 500
200 OOO
1500 OOO
136 839
10 157 500
8 816 250
5 975 OOO

Kozlekedés1 koltségtérítés
Bankszámla hozzájárulás
Kozt1sztv1selők munkáltatói segélye
Apparátusi dolgozók hivatalos belfold1 kíkuldetése
Apparátusi dolgozók hivatalos kulfold1 kikuldetése
Bérkompenzáció
Kozterulet szabadidő megváltása
Anyakonyvvezetők megb1zas1 díJa
Betegszabadság
Munkavégzésre iranyuló egyéb 1ogv1szonyban nem saiát
20. foglalkoztatottaknak fizetett Juttatások
21. Egyéb kulső személyi Juttatások (felmentés, reprezentáció)
22. Rehabilitációs hozzájárulás
23. Egyéb Járulékok( táppénz hozzáJárulás, magántelefon)
24. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
25. - ebből járulék
26. Kikuldetés
27. Szakmai tevékenységet segítő szolg.
28. Egyéb dologi kiadás
29. Készletbeszerzés
30. Informatikai szolgáltatások
31. Kommunikációs szolgáltatások
32. Kozuzem1 díjak - TÁVHŐ
- Gáz
33.
34.
-VízdíJ
- Villamosenergia
35.
36. Berlet és hzingdíJak
37. Karbantartás kis)avítás
38. Külonféle befizetések és egyéb dologi kiadások
39. Uzemeltetési kiadások
40. ÁFA kiadás
41. Dologi kiadások össz.
42. Ellátottak pénzbeli juttatása
43. Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kivűlre
44. Beruházási kiadás

6 019 193
1788051433
316 338 509
2 950 OOO
30 827 516
42 428 172
52 555 OOO
125 428 OOO
19 310 OOO
26 800000
150 OOO
3 850 OOO
21186 OOO
15 828 OOO
37 665 OOO
121778920
146 904 580
2 537 894
650 199 082
30 020 OOO
9 OOO OOO
42 075 100

45. Kiadás összesen
46.
47.
48.
49.

Müködési célú támogatások ÁH-belül
Közhatalmi bevétel
Müködési bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁH-kívül
so. Maradvány igénybevétele
51. Önkormányzati támogatás

52. Bevétel összesen
53_ Állami támogatás

15 285 144
13 080 762
17 760 OOO

54. Önerő
SS. Létszám

(fő)

• tartalmazza
EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nők a családban és a munkahelyen
pályázatot, melynek kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Feladatok megnevezése

l.

Nő i

e.

D.

Eltérés
20 832 535
18 656 220
10 712 945
523 895
345 990
2 147 740
2 089 505
1166 853
503 513
500000
437 360
22000

4000000
3 790 550
1 292 500
200 OOO
1 500 OOO

136 839
170 OOO

9 987 500
8 681 250
5 875 OOO

135 OOO
100 OOO

17 681250
4 832 896
19 184 760
4 643 468
1834 385 973
297 125 971
2 950 OOO
30 477 910
36 918 473
57 068 OOO
126 700 OOO
19 310 OOO
26 800 OOO
150 OOO
3 850 OOO
21186 OOO
18 442 OOO
44 839 960
131163 746
147 945 OOO
2 632 500
670 433 589

2 396 106
8247866
1 424 760
1 375 725
46 334 540
19 212 538

-

-

349 606
5 509 699
4 513 OOO
1 272 OOO

-

-

2 614 OOO
7 174 960
9 384 826
1040420
94 606
20 234 507
30 020 OOO

-

9 OOO OOO
62 655 480

20 580 380

2 519 345 615

2 576 475 042

57 129 427

54 030 500
7 500 OOO
33 522 270
1600 OOO
19 631 251
2 403 061 594

54 065 324
9 OOO OOO
30 749 946
18 286 318
2 464 373 454

34 824
1 500 OOO
2 772 324
1600 OOO
1344 933
61311860

2 519 345 615

2 576 475 042

-

-

57129 427

-

43 738 700
2 359 322 894

2 464 373 454

278,00

270,00

43 738 700
105 050 560

-

8,0

információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán

2019. év

2020.év

Eltérés

2. Kiadás ömesen ~

65 790 951

nmm

652!i .B4

3 . - Személyi Juttatások
4. - Munkaadót terhelő Járulékok
5. - Dologi kiadások
6. - Beruházási kiadás
7. Bevétel összesen:
8. - Mukodési célú támogatások ÁH-belul

15 602 100
2 925 349
36 266 572
10 996 930
54 030 500
54 030 500

34 102 298
4 392 902
33 165 465
656 620
54 065 324
54 065 324

18 500 198
1 467 553
3 101107
10 340 310
34824
34 824

f)

\'\__ \

-

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: GAZD/ 10-6/2020.

TÁJÉKOZTATÓ

-a

Közgyűléshez

-

a 2020. évi költségvetés intézményi egyeztetéséről

Tisztelt

Közgyűlés!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §.(1)
bekezdésében foglalt előírások alapján „a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési
szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az
egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a
képviselő-testület bizottságai elé terjeszti."
Tájékoztatom Önöket, hogy a költségvetési intézményekkel az intézményeket érintő költségvetési
keretszámok 2020. január 15-én egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésről a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztálya jegyzőkönyvet vett fel, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal
hitelesítettek. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az intézményvezetők elfogadták azokat az alapelveket,
melyek alapján a keretszámok kialakultak:

•!•

A költségvetési keretszámok egyrészt az intézmények
feladatfinanszírozás alapján kerültek meghatározásra .

•!•

A személyi juttatások tartalmazzák a Kjt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi
juttatást.
• A 367 /2019. (Xll.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 161.000 Ft, a garantált
bérminimum 210.600 Ft összegben került tervezésre.
• A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. évben 17,5 %.
• A keretszámok tartalmazzák az érintett intézmények esetében a kulturális
illetménypótlék, a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék és az egészségügyi pótlék
éves összegét.
• Az illetménypótlék számítási alapja 2020. évben is 20.000 Ft.
• Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 200.000 Ft.
• A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján az egy
foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2020. évben
legfeljebb 1.000 Ft, mely 12 hónapon keresztül biztosított.
• A munkába járás költsége a jövőben is biztosított.

•!•

A cafetéria rendszer keretében a juttatások fizetésének szabályozására az intézményeknek
Cafetéria szabályzattal kell rendelkezniük.

•!•

A rehabilitációs hozzájárulás a bekért létszámadatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi
intézménynél 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a
megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására .

adatszolgáltatása,

másrészt

a
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Az élelmezési kiadások 2020. január 01-től a Közgyűlés 207/2019. (Xll.19.) számú határozatával
elfogadott nyersanyagnormákkal kerültek tervezésre.

•:• Az intézményi keretszámok a felújítások előirányzatát nem tartalmazzák, a szükséges előirányzat
az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre .
Működtető Központ keretszáma 2020. január 01-től 2 fő álláshely
csökkentést (üres állás) tartalmaz : 0,5 fő rendezvényszervező, 0,5 fő gazdasági, 1 fő hangtechnikus
álláshely.

•!• A Közintézményeket

•!• Az intézményi keretszámok 2020. január 01-től differenciált béremelésre biztosítanak fedezetet a
gazdasági szervezet részére az Eszterlánc Északi óvoda és a Közintézményeket Működtető
Központ esetében.

•!• Az Önkormányzat 2020. évben a Nyíregyházi Cantemus Kórus költségvetésében bázisszinten,
30.000.000 Ft támogatást biztosít.

•!•

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság költségvetése az Egészségbiztosítási Alaptól átvett
pénzeszközre ez évben éves szinten 622 .802.655 Ft átvett pénzeszközt tartalmaz. Az intézmény
tárgyévben felülvizsgálja az ingyenes szolgáltatásba vont szervezetek körét.

•!•

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretszáma nem tartalmazza az intézmény Őz utca 1416. szám alatti telephelyén megvalósuló létszámfejlesztés, bővítés kiadásait . A fedezet az
önkormányzat költségvetésében a céltartalékok között került tervezésre .

•!• Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely
támogatások 2020. december 31-ig használhatóak fel és elsősorban
működési és felhalmo zási kiadásokra az e lőirányzatok
adatszolgáltatása alapján kerültek meghatározásra.

•!• A

működési

az

célokat szolgálnak.

intézmények

egyeztetett

•:• A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ellátását az Önkormányzat központilag tervezi.
A terve zetben foglaltakat az intézményvezetőkkel ismertettük, akik kinyilatkozták, hogy a rendelettervezetet megismerték.
Fentiek alapján kérem, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.
Nyíregyháza, 2020. január 30.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/10-7/2020
Ügyintéző : Patóné

Tisztelt Képvise lő Asszony!
Tisztelt Képvise l ő Úr!

Kérem, hogy amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési
rende let-tervezetéhez módosító indítványt kíván tenni, úgy azt - a mellékelt formanyomtatványon 2020. feb ruár 03-án 16:00-ig a Polgármesteri Titkárságra szíveskedjen benyújtani.

Nyíregyháza, 2020. ja nuár 30.

Tisztelettel :

Melléklet: 1 db nyomtatvány
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖNKORMÁNYZATA
DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE
HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet- tervezetében szereplő
előirányzatok

megváltoztatására vonatkozó módosító javaslatomat az alábbiakban teszem meg:

A rendelet-tervezet
melléklete
sorának __ oszlopában javasolt
(növelését) javaslom az alábbi indokok alapján :

előirányzat

módosítását

A rendelet-tervezet
melléklete
sorának __ oszlopában javasolt előirányzat módosítását
(csökkentését) javaslom az alábbi indokok alapján :

Nyíregyháza, 2020. _ _ _ _ _ hó __ nap.

önkormányzati

képviselő

t_I

lt
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Chamber of Commerce and lndustry of Szabolcs-Szatmár-Bereg County
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Pf. 260.
'fi": +36 (42) 311-544, ~:+36 (42) 311-750
E-mail: info@szabkam.hu www.szabkam.hu

Nyíregyháza Megyei Jogú V:\roil
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Osztály
Patóné Nagy Magdolna
Osztályvezető részére

..J.to 1 Nvíregyháza
Kossuth tér 1. Pf.: 83.

Tárgy: Véleményezés
lkt.szám: 54- ... h-....../2020.
Üg) intbő: Párk{m) iné dr. Csurka Edina
Ili\. üg)s:tám: (;.\/[) 10 8 2020.

Tisztelt Osztályvezető Asszony!
Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkom1án)Latának
2020. éYi költségvetéséről és a költségvetés \ itelének szabályairól szóló előterjesztését, az
alábbiakról tájékoztatjuk:
A megküldött előterjesztést és rendelet ten·ezetct a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara tudomásul veszi.

N) íregyháLa, 2020. 01. 3 1.

Üdvözlcttel:
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Független könyvvizsgálói jelentés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelettervezetének véleményezéséről.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a
Közgyűlés elé terjesztett 2020. évi költségvetési rendelettervezetet, amelyben a bevételek és
kiadások egyező főösszege 61.019.079.096 Ft-ban, ezen belül a költségvetés hiányát
21.765.189.817 Ft-ban hitelesítem. A 2020. évi költségvetési rendelettervezet elkészítése a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal vezetőjének a felelőssége. A költségvetés
előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet
elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A költségvetési tervezés során a Magyarország 2020.
évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit
vették figyelembe. A költségvetési rendelettervezet elkészítése előtt a Közgyűlés saját hatáskörben
meghozta mindazokat a döntéseket, amelyek a 2020. évi költségvetés megalapozásához
szükségesek. A Közgyűlés köteles a könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, hogy
körültekintő határozatot (döntést) hozzon.
A könyvvizsgáló felelőssége a 2020. évi költségvetési rendelettervezet véleményezésére
terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam
végre, valamint az „Államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának speciális szempontjai - 2003"
által a költségvetési rendelettervezet véleményezésére előírt szakmai szempontokat is figyelembe
vettem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm
arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes
rendelkezéseket, a kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.
A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát.
Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához
és a Közgyűlés döntésének megalapozásához.
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1.

Bevezetés
Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapdokumentuma az éves költségvetés.
A működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a feladatok ellátásának
szervezése igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített költségvetést. A helyi
önkormányzatok költségvetésének tervezes1 feladatait az önkormányzati törvény, az
államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet
egyértelműen szabályozza, amelyek szerint a helyi önkormányzat költségvetését a Közgyűlés
rendelettel fogadja cl. Az elfogadott költségvetési rendelet kötelezettségként írja elő az
Önkormányzat vezetése részére a tervezett bevételek beszedése, illetve a kiadások teljesítése
érdekében a szükséges intézkedések megtételét. Az Önkormányzat és társaságunk között létrejött
könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés alapján megvizsgáltam a Közgyűlés elé
terjesztett 2020. évi költségvetési rendelettervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat,
amelyekkel kapcsolatos véleményemet a következőkben ismertetem:

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy:
betartásra kerültek-e a költségvetés előterjesztésére vonatkozó szabályok.
a rendelettervezet a jogszabályokban meghatározott határidőn belül kerül-e a Közgyűlés
elé.
a költségvetés készítése során figyelembe vették-e a Kormány által meghatározott
költségvetési irányelveket, az áthúzódó feladatokra a Közgyűlés által az előző ciklusban
elfogadott gazdasági programban foglalt szempontokat és irányelveket.
a rendelet tervezetét a Pénzügyi, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre
felhatalmazott bizottságok a Testület elé terjesztés előtt megtárgyalták-e, véleményükről
készült-e írásos anyag.
az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek-e, ezen egyeztetésekről
készült-e írásos anyag. Előfordultak-e lényeges véleménykülönbségek, azt jelezték-e az
előterjesztés indoklási részében.
a központi költségvetésből származó 2020. évi állami támogatások és hozzájárulások
összegei megegyeznek-e a költségvetési törvény mellékletében meghatározott összegekkel.
a rendelettervezetben szereplő előirányzatokat megfelelően támasztják-e alá döntési
javaslatok, kapcsolódó rendelettervezetek, amelyek a költségvetés végrehajtásához
szükségesek.
várhatóan hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete, különös tekintettel az
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokat illetően.
tartalmaz-e a rendelettervezet javaslatot a forráshiány kezelésének módjára.

Fentieken túl felülvizsgálatra kerül, hogy betartották-e a költségvetési rendelettervezet
tartalmára és szerkezetére vonatkozó kötelező érvényű jogszabályi előírásokat.

2
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II.
A költségvetési rendelettervezet véleményezése

A rendelettervezettel kapcsolatos megállapítások:
A Polgármester a központi költségvetésről szóló törvény - 2019. évi LXXI. törvény kihirdetését követően nyújtja be a képviselő-testületnek, összhangban az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal.
A költségvetés előirányzatainak meghatározásánál a költségvetési irányelvek és az áthúzódó
feladatokra vonatkozóan az előző ciklusban az önkormányzat gazdasági programjában
meghatározott célok betartásra kerültek.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatástanulmány
elvégzésére került, felmérték a várható hatások következményeit.
A rendelettervezetét a SZMSZ-ben meghatározott valamennyi bizottság megtárgyalja,
véleményükről írásos anyag készül
Az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek, az egyeztetésekről
jegyzőkönyv készült.
A központi költségvetésből származó bevételek a Magyar Államkincstár által közölt - a
költségvetési törvény mellékletében is szereplő - összegekkel kerültek figyelembe vételre.
Valamennyi bevételi és kiadási előirányzatot korábbi döntések és javaslatok alapoznak meg.
A bevételek és kiadások különbözete szerinti forráshiány finanszírozását a rendelettervezet
1.§ (2) bekezdése szerint az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.
A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült.
A rendelettervezet mellékletét képező részletes, 1genyesen összeállított táblarendszer
a gazdálkodás valamennyi területét érintően világos, áttekinthető formában tartalmazza a tervezett
előirányzatokat. A táblázatok az államháztartási törvény által előírthoz képest további a Közgyűlés döntéshozó munkáját segítő - részletes adatokat tartalmaznak mind a Hivatal, mind
az Intézmények költségvetésével kapcsolatban.
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A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat vezetése a 2020. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a Közgyűlés
elé:

(Ft)
a) költségvetési bevételeit
b) finanszírozási bevételeit
e) összes bevételét
d) költségvetési kiadásait
e) finanszírozási kiadásait
f) összes kiadását
g) költségvetés hiánya
h) működési többlet
i) felhalmozási hiány

31 070 573 764
29 948 505 332
61 019 079 096
52 552 097 581
8 466 981 515
61 019 079 096
21 765 189 817
587 218 744
22 352 408 561

Összehasonlításként feltüntettük a 2019-os költségvetési év tárgyidőszaki adatait.
adatok Ft-ban

Megnevezés

2019

11

2020

Változás-+

36 282 191 083

31 070 573 764

-5211 617319

36 965 446 646
61 871367617

29 948 505 332
52 552 097 581

-7016941 314

Költségvetés összesített hiánya

11 376 270 112
25 806 176 534

8 466 981 515
21 765 189 817

- 2 909 288 597
-4 040 986 717

Összes bevétel

73 247 637 729

61 019 079 096

-12 228 558 633

Összes kiadás

73 247 637 729

61 019 079 096

-12 228 558 633

Költségvetési bevételek
Finanszírozási bevétel
Költségvetési kiadások
Finanszírozási kiadás

-9 319 270 036

A költségvetés hiánya és annak finanszírozási forrásainak megjelölése kötelező eleme a tárgyévi
költségvetésnek. Az alábbi táblázatban a hiány alakuL-ísát vizsgáltuk a tárgyévi összes bevétel %ban.
Megnevezés
Költségvetés összesített hiánya

11
1

2019.
25 806 176 534

1

%

135,23

2020
21 765 189 817

1

%

135,66

Az Áht. 23.§. (2) bek. e). pontja szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költségvetés hiányát
mely forrásokból finanszírozza az Önkormányzat. Az előterjesz tés értelmében:
- 13 265 189 817 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradványból finanszírozza.
8 500 OOO OOO Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételéből finanszírozza.
Megállapítom, hogy a finanszírozásra megjelölt forrás rendelkezésre áll, az
összhangban 21 765 189 817 Ft összegben.

előterjesztéssel

•
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III.
Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének véleményezését. Megállapítottam,
hogy a rendelettervezetben szereplő költségvetési irányszámok a gazdálkodás szervezeti
rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaznak, a hatályos jogszabályi
clőírá ·ok alapján kerültek összeállításra, figyelemmel a makrogazdasági változásokra.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet kellő részletezettséggel
készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben
foglaltaknak. A Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020.
évi költségvetési rendelettervezetét a fenti vélemény m ellett elfogadásra javasolja.

'.JÍT"e!!Jház.a, 2020.január 3 1.
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fi

N~~regy~~za

l

V.1.RGA JÁNOS

4400
b • J• gyzett Konyvv1z sga1ó
1/l 1-Munkas u. - .:>.
/\
T rg sz • 0203'1
_________________..._ ___________________________ Ad.ó~Llc:l: ! 3S74.35 ~-..::~1.s. ____________________ \~•---------------:___:_ • .
'

Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató
VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. eng. szám: 002430

Varga Ján os
Kamarai tag kiif!Jvvizsgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.
MKVK. tagsági szám: 002059
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KIMUTATÁS

a 2020. évi költségvetéshe.z benyújtott képviselői módosító indítványokról
Forintban!
Sor -

Melléklet/ sor/

szám

oszlop

Feladat megnevezése

1

Indoklás

Előirányzat

Kiadás

!Bevétel

Kiadás

1
(+)

1
(-)

Bevétel
(+)
(-)

1

Javasolt előirányzat
Elő
J
J
Bevétel
ter eszt6 avas1ata
Kiadás

JESZENSZKI ANDRAS
A vott Benczúr iskola mellett! lakások felújltását javasoljuk, ho1y
ÚJabb bérlakások álljanak rendelkezésre a sorban állók részére. A

4.

10.

L

Lakóingatlan (karbantart.,uzemelt.)

felújltás1 főösszeg alacsonyan tardsa t6rdekében az épü~tgépészet

380000000

390000000

10000000

és az épit6anyagok a kUlonboz6 vállalatok m1ntaproJektJének is

1.

Nem támogatJa

aJánlhat6
4

37

l.

W1ros--kép Nonprofit Kft

4.

32.

l.

Nylre1yhá11 lp.ar1 Park Kft .

2.

4.

37.

L.

Város-Kép Nonprofit Kft

A ~z1sévhez viszonyítva nem 1avaslunk támocatás nevelést.

276 924 OOO

Szuksecesnek tartJuk támosatni és se11ten1 a m1kro-. kis-és kOzepes
vállalkozások külpiacra 1utását, és seeltenl a hazai és nemzetkozi
versenyképességüket, és kiemelten fontos támogatni a KKV szektor
innovációját. A keretösszeg emelése szakfordítói se1ítsé1nyú1tásra
és konferencia szervedsre.
A Wzisévhez viszonyítv1 nem javulunk d1moaatás növelést.

72000000

266924 OOO

Szukségesnek tart1uk •IY taMcsadó és e1yeztetó fórumot
Jétrehozni, amely a nyiresvházi vállalatok szakszervezeti vezet61b6I
"I. A tá"""'atás • múköd•sl k10dásokr1 szoldlno.

32

L.

4.

37

l.

Város-Kép Nonprofit Kft

A ~z1sévhez viszonyítva nem 11vulunk támogatás

4.

40.

L.

Sóstó-Gyógyfürdók Zrt

Fontosnak tartjuk elkész1teni Nyire1yháza tunzmusfe1tesztés1
str1té11áját a kóvetkez6 10 •vre vonatkozóan .

907 200 OOO

4.

37.

L.

Város-Kép Nonprofit Kft.

A báusévhez viszonyítva nem javaslunk tám<>1atás növelést.

261424 OOO

4.

81.

L.

Kulturális célfeladatok

A szépkorúak nappali kozóss411 "etét további ~tyázati forr.bsal
Indokolt b6vítem.

4.

37

L.

Város-Kép Nonprofit Kft.

A báusévhez vtszonyftva nem javulunk tímoc:iltÍs növetést .

Nylreav~zi

lpan Pork Kft.

5000000

nove~st

266924 OOO

77000000
Nem támogat1a

4,
3.

10000000

77000000

5000000

261924 OOO

77 500000

500000

Nem támogat1a
261924 OOO

500000

261424 OOO
908200000

1000000

Nem támogat1a

4.

5.

4.

106.

L.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

6.

4.

25.

37.

54.

L.

D.

4.

37.

L.

Nylresvhíza testvérvárosi és putnervírosl jubiteum1 évfordulóin1k,
kiemeh eseményeinek me1unnepl•sébe a fiatalok bevonása 1s
fontos. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan Nyíregyháza város •jól
tanuló és jól sportoló• diákjai juthassanak el e1y kirándulás
keretében a testvérvárosainkN és a testvérvárosaink hasonló
eredményű diákjait mi is lássuk vendé1ül .

Bursa Huncanca

86víteni sziJkséges a rossz anya11 kbrulmények kOzött élö,
szoc1áhs.an hátrányos helyzetO, ~nakkor ktemelked6 képessé10,
tehetsé1es és kiváló tanulmányi eredm4ny0 tanulók ösztöndíjas
támosotását.

Nem támogat1a

3000 OOO

13 212 817
Nem támogat1a

7000000

3 000000

2S5 424 OOO

10000000

3000000

Nem támos•tJ•

3 309 180 817

Osszesen

258 424 OOO

r ...)
10 212 817

255 424 OOO

A bázisévhez v1szonyítv1 nem javulunk tilmog1tás növelést.

260 424 OOO

16 300000

2000000

258 424 OOO

A bázisévhez viszonyítva nem 1avaslunk támogatás növelést .

Város-Kép Nonprofit Kft

2 000000

260 424 OOO

Város-Kép Nonprofit Kft

7.

14 300000

1000000

24 500000

3000000

252424 OOO

24 500000

3309 180 8 17

LENGYEL MATE
4,

4,

L.

Ecyéb városüzemeltetési felodatok

8

Fontosnak tartJUk a közterületeken lév6 utcai 1yüjt6edényeknél
legyen tehetőség a hulladék szelektív e lhelyezésére, els6 betvilrosl
Otemére

271890000

Nem t ámogat1a

4.

37

L.

Város-Kép Nonprofit Kft

A bázisévhez v1szony1tva nem Javulunk támogatás novelést.

276 924 OOO

4,

4

L.

Ecyéb városüzemeltetési feladatok

Fontosnak tartjuk osszelmi • 1azdítlan és/vasv tula1donos nélki.Jli
m11tlanokat.

273 890000

A bázisévhez viszonyít va nem javaslunk támogatás növelést .

274 924 OOO

9.
4.

37.

L.

Város-Kép Nonprofit Kft.

273 890 OOO

2 000000

2000000

274 924 OOO

273 890 OOO
Nem támogatja
274 924 OOO

0
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KIMUTATÁS
a 2020. évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról
Forintban!
. - ·· · - -···

Sornám

Melléklet / sor /
oszloo

Feladat megnevezése

Elöirányza t
Kiadás
Bevétel

Indoklás

4

4.

l.

Eavéb városuzemeltetés1 feladatok

Továbbra ts fontosnak tartJUk 11 önkormányzati rend,szet
"trehozását, ennek el6készítésének koltsé&ére

273 890000

4.

37.

l.

V6ros·K'p Nonprofit Kft

A bázisévhez v1szonyrtv1 nem Javaslunk támocatis növelést.

274 924 OOO

4

30.

l.

Szak,n6i, tervez,si dl1•k

Fontosnak tartjuk egy •zöld• parkolóház el6készít1hét az E1yház és
Síp utcák közötti területen, ennek el6készlt6 tervezésére

10.

11.
4.

37.

L.

Kiadás
(+)

(-)

2000000

Be vé te l
(+)
(·)

Javasolt elöirányzat
Elöterje ntö javaslata
Kiadás
Bevétel
275890000

Nem támociitJa

30000000

A bázisévhez viszonyítva nem javaslunk támo1ath növelést.

272 924 OOO
32 OOO OOO
270 924 OOO

4.

30.

l.

Szak,n61, tervez,sl dlJ•k

4.

37.

l.

Város-Kép Nonprofit Kh.

A bázisévhez viszonyltva nem Javaslunk támoaatás növelést.

4,

114.

l.

Esv'b önkorm6nyzatl fel•d•tok

Fontosnak tartjuk egy rákkutatási alapítvány 14trehozísít
Nyíregy~zán azzal a céllal, hoey támoaassuk a városunkban iiz
onkológia területén dol1oz6 e1észsé1ur;y1 dolaoz6k (orvosok,
asszisztensek és ápok>k) tov1ibbUpzését.

2000000

272924 OOO

32000000

Nem támoaat111

V6ros-K'p Nonprofit Kft .

Fontosnak tartjuk egy újabb levea:ömin6sé1 v1zsa:ál6 áUomás
épltését, melynek el6készítésére.

2000000

2 000000
l 000000

270 924 OOO
33000 OOO

Nem támo1atj11

12.

13.
4.

37.

l.

V6ros·K'p Nonprofit Kft .

A bázisévhez vtszonyftva nem javaslunk támocatás

4.

119

l.

V6rosfejleszt,sl kladbok

Szukséaesnek tart1uk, hocv a Nyíreav~zl Eavetemmel közösen
olyan 1azdaságfejlesztés1 straté&Jit dollonunk ki, amely
Nyíregyházán tartja fiatalobt. ·1nnovatfv othtt• páty,Hti kifrást
tan1uk fontosnak• Nyiregyh6zi Egyetem hallcatót kör,ben.

14.
4

25.

37.

137.

l.

D

V•ros·K'p Nonprofit Kft.

Nyíreay~z•

Meayei Joeú Város
Pol&iirmesteri Hivatal

15.

4.

37.

l.

Város·K'p Nonprofit Kft.

nbve~st.

S4 701040

l 000000

5000000

24 426 690 453

5 OOO OOO

osszesen

-

Nem tárnocat11
l 000000

l 037 503 608

263924 OOO

-

l 037 503 608

-

(JJ

Nem tjmo1at1a

263 924 OOO

A bázisévhe z viszonyitva nem Javaslunk tjmosatis nóvel•st.

264 924 OOO

24 427 690 453

l 000000

264 924 OOO

Átlátható, a teljesítményt ehsmer6 •s a vakXti versenyt 'rvényeslt6
kozbeszerzési rendszer k1al1kítjs. fontos feladat, ezért eav oty1n
webes felület kialakítására szukséces forrást biztosltani, ametyen
megtalálhatóak (egyszerűen) az önkorm,nyzat 's az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társa dgok szerz6dései, kozbeszerzései 's
álláspályázatai.

59 701040

Nem támocatja
269924 OOO

A bázisévhez viszonyítva nem javaslunk tJmosatis növelést

269 924 OOO

28 569 95 7 101

263 924 OOO
13000000

13 000000

-

28 569 957 101

BABOSI GYORGY

25.

24.

D.

Kómyezetvédelml célfeliidiitok

16.

Fel kell t'rképeznünk Nyíregyházo leve16J,nek min6s'1't, hogy
tudjuk, hol kell elkezdenünk a munUt, m1 az on16. Ez'rt jlYaslom 4
db hordozható PM10 mérőműszer beszen.é5't, melyekkel pontosan
kidolgozott protokoll szennt fel tudnánk mérni 11óc:Pontokat. Nem
kell a le1drágább kalibr31t milszer, mert viszonyszámokat mérnénk
A mérési protokoll kidolgozásában tudunk seaíteni szakmai
szervezetek seg:ítsécével, amit díjmentesen tennénk.

360000

Nyíregyhjz.a, 2020. februjr 05.

Nem támocatJI

Osszesen
Mindösszesen

360000

3liO OOO

3li0000
3 1 879 137 918

37 860 000

37 500 000

31879 497 918

1&j
Dr. Kovács Ferenc

polgármester

~'

KIVONAT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pénzügyi bizottsága 2020. február 5.-én (szerdán) 14.00 órai kezdette l
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2./2020(11 .05.)
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormányzat fenn t artása alatt lévő intézmények
2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

a bizottság megtárgyalta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormány zat
fenntartásában lévő intézmények 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szól o
e lőterjesztést. A rendelet tervezetet 3 igen szavaza ttal

és 3 nem szavaza ttal javasolja megtárgyalásra, majd

elfogadásra a Közgyűlésnek .

Nyíregyháza, 2020. február 5.

A kivonat hiteléül:

!

v '.L .,'})

Jo'-~ti6~ ,

í/' Lengye 1 Mate
' '

Vassné Harman Gyönrvi

Pénzügyi bizottság tagja

Pénzügyi bizottság elnöke

Fekete Brigitta
Pénzügyi bizot tság ti tkára

o l

4401 NVÍREGYHAZA KOSSUTH "'"ER •.PF.· 83.
H~EFON: +36 42 524-520,
FAX: +36 42 524-521
E-MA L: KIJLTALPOLG@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: KULT-16-1/ 2020.
Ügy in téző: Doka Diána

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

a 2020. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős
nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

}
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester
,.

c=a

~.>

Doka Diána
kult urális osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:

l-~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főj egyző

Faragó né Széles Andrea
kabinet vezetője

J egyző i

Az előte rjesztést véleményezi:
Közneve lési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezet védelmi Bizottság

-

(

R

r

C Y
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Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. évi költségvetésében - idegenforgalmi szempontból is
jelentős - nagyrendezvények színvonalas megvalósítására 42 millió forint keretösszeg került meghatározásra.

Évről, évre a kulturális és szórakoztató programok, rendezvények egyre nagyobb érdeklődésre tartanak

számot mind a lakosság, mind a városunkba érkező vendégek részéről. A térség kulturális vonzereje mellett
a színes programkínálat is nagymértékben hozzájárul a városunkban és térségünkben megtalálható turisztikai
attrakciók

növekvő

látogatottságához.

2019. évben a városi nagyrendezvények látogatottsága kiemelkedően magas volt. Továbbiakban is célunk a
hagyományt teremtő, Nyíregyháza lakossága által elismert, a város kulturális arculatát meghatározó
rendezvények megvalósítása, a kialakult struktúra fenntartása és megerősítése által.

A nagyrendezvények előirányzatának felhasználásánál elsőd leges szempont a programtervek szakmai
megalapozottsága és részletes ismerete, az

előző

évek tapasztalata és az idegenforgalmi szempontok

érvényesülése. Fontos a városban rendezendő események, programok figyelembevételével megvalósuló
koordináció, a folyamatosan aktualizált rendezvénynaptár vezetése, melyben megjelenítésre kerül az
önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények éves programkínálata is.
A nagyrendezvények tartalmát illetően továbbra is alapvető szempont a helyi értékek bemutatásának és a
vendég produkciók helyes arányának kialakítása. A programtervek természetesen bizonyos elemekben
változhatnak, viszont lényegesen nem térhet el a szervezők által leadott anyagtól.
Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata

az alábbi

nagyrendezvények megrendezését és

lebonyolítását, illetve koordinálását tervezi:

Bö llé rfesztivá 1

2020. február 22-23.

/Ill. Nyírségi Disznótoros Fesztivál/
HELLÓ Nyíregyháza

2020. április 24.

Városnapok

2020. május 15-16.

Gyermeknap

2020. május 31.

XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál

2020. augusztus 16-21.

Tirpák Fesztivál

2020. szeptember 19-20.

Évbúcsúztató rendezvények

2020. november 29. - december 31.

Az idei évben a Böllérfesztivált két napos gasztrokulturális rendezvényként kívánjuk megrendezni a Sóstói
Múzeumfaluban.

REG1 HAZA
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Ill. Nyírségi Disznótoros Fesztivál

A Ill. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon, egyben a 19. Nemzetközi Böllérversenyen a falusi disznótor
hagyományai elevenednek fel. A rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu ad otthont. Ebben az évben a „Fülétől
a farkáig" alcímet kapó rendezvény immáron két napban kerül megrendezésre.
A Böllérversenyre jelentkező csapatok nemcsak vágási, húsfeldolgozási és szakács ismereteiket mérik össze,
hanem egy-egy csapatnak minimum 200 adag ételt kell kóstolásra elkészítenie.
Február 22-én a hamisítatlan disznóvágás keretében hagymásvért, májast, hurkát, kolbászt, toroskáposztát
is kóstolhatnak az érdeklődők, akik a rendezvény részeként 7.00 órától meghirdetett disznóvágásra
kilátogatva a

különböző

perzselési technikákkal is megismerkedhetnek.

Az egész napos gasztrokulturális rendezvényen színpadi produkciók színes tárháza várja az ide látogatókat
mindkét napon.
Amíg az első napon a hagyományos disznóvágás elemei jelennek meg, a második napon inkább a feldolgozásé
a hangsúly, kezdve a levesektől bezárva a kocsonyáig. A vasárnapi programot szatmári népi farsangi játék is
színesebbé teszi.
HELLÓ Nyíregyháza

2020. évben kilencedik alkalommal kerül megrendezésre Nyíregyháza belvárosában a szezonnyitó,
tavaszköszöntő rendezvény. Az idei évben is az ifjúságé lesz a főszerep, délelőtt az óvodások töltik meg élettel

a Római Katolikus Társszékesegyház előtti teret.
Ezen a napon tervezzük a Központi Ballagást is, ahol a 20 városi középiskola kiválasztott diákjai, képviselve
társaikat ballaghattakjelképesen. A hagyományokat követve továbbra is teret biztosítunk a Civil Szigetnek, a
Tavasz-, Kölyök-, Mosoly utczának, valamint a nagy sikernek örvendő Honvédség- és Ifjúság utczának is.
Tervezzük

bővíteni

a

lehetőségek

tárát.

E napot kísérő programok is színesítik: Könyvtári Olvasó tér, Nyíregyházi Települési Értéktár- nemzeti értékek
népszerűsítése,

vásári forgatag, csillámtetoválás, arcfestés, és a színpadi produkciók.

A rendezvényt egy nagykoncert zárja.
Városnapok

Városunk újratelepítésének 267. évfordulóján a Városnapi Programot 2 napra tervezzük ebben az évben is.
A városnapi rendezvénysorozat jó hátteret biztosít a testvér-, és partnervárosi kapcsolataink megerősítésére,
a jubileumi évfordulók megünneplésére. Az idei évben megemlékezünk lserlohn 30 éves és Szatmárnémeti
20 éves jubileumi testvérvárosi kapcsolatáról.
Az érintett városok mellett meg szeretnénk hívni a környező testvér-, és partnervárosaink képviselőit is
(Eperjes, Rzeszów, Ungvár, Beregszász, lvano-Frankivsk, Bielsko-Biala, Chorzów), valamint a helyi és az
érintett diplomáciai külképviseletek vezetőit.

(

-

NYI RtGYHAZA

A jubileumi évfordulók megünneplése május 15-én Ünnepi Közgyűlés keretében történik a testvér-, és
partnervárosok delegációjának részvételével, majd azt

követően

ünnepélyes keretek között a Városalapítók

szobránál koszorú elhelyezésére kerül sor.
Ez az alkalom jó lehetőséget teremt arra, hogy növeljük városunk nemzetközi ismertségét, és szélesítsük a
nemzetközi együttműködést a városok képviselőivel történő találkozással.

Május 16-án a korábbi évekhez hasonlóan a gasztronómia és tirpák ízek világának bemutatásával színesítjük
a Városnap keretein belül a „Szelektív Szombat"

elnevezésű

családi

vetélkedőnapot.

A

vetélkedőnap

kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas szórakozást kínál, hiszen játékos „állomásokon" tehetik próbára
a

résztvevő

családok ügyességüket, valamint a szelektív

regisztrációnál átvett „me netlevelükben"

gyűjthetik

hulladékgyűjtéssel

kapcsolatos tudásukat. A

a különböző játékos feladatoknál a pontokat a családok.

A városnap keretein belül Nyíregyháza idén is kedveskedik a városlakóknak a Város tortájával, amit az
érdeklődők

a helyszínen megkóstolhatnak. A rendezvényt egy nagykoncert zárja.

Gyermeknap

A korábbi évekhez hasonlóan egész évben, de ezen a napon különösen nagy figyelmet fordítunk a
vá rosunkban

élő

gyermekekre, hiszen ők a jövő generációja, akik kiemelt gondoskodást, törődést igényelnek.

A Gyermeknap az az alkalom, amikor szülő és gyermek, még inkább keresi a kapcsolódási pontot, hogy együtt
eltölthessenek egy felejthetetlen napot. Ehhez szeretnénk idén is hozzájárulni színes, színpadi, interaktív
programjainkkal a Kossuth téren.
XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál

A Nyíregyh ázi Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános Iskola ismét megnyitja kapuit a világ minden
tájáról érkező gyermek, ifjúsági és felnőttkórusok e lőtt a XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál keretein
belül.
Hangversenyek: a világhírű Cantemus kóruscsalád köszönti hangversenyével az idelátogató kórusokat. A
kórusok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legszebb templomaiban adhatnak hangversenyt. Színes kavalkád
nyújt felejthetetlen élményt a közel 1500 nézőnek és az énekeseknek a fesztivál gálahangversenyén a
Continental Arénában.
Folklórest: a résztvevő kórusok a legszebb népviseletükben, Nyíregyháza város főterén megmutatják
országuk, városuk énekeit, népi hagyományait.
Minősítő verseny: a kórusok versenybe szállhatnak a rangos nemzetközi zsűri által odaítélt díjak mellett a
fesztivá l Nagydíjáért és a Közönségdíjért.
Táncház: a fesztivál kellemes atmoszféráját mindig a kórusok közötti barátság alapozza meg, mely a
gálahangverseny utáni tradicionális magyar táncházban csúcsosodik ki.
Mesterkurzus: a fesztivál ideje alatt Szabó Dénes karnagy vezetésével karvezetői mesterkurzus zajlik a
Cantemus Gyermekkar és Pro Musica Leánykar közreműködésével.

Tirpák Fesztivál

A Tirpák Fesztivál idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre. Évről évre nagyobb méreteket ölt a tirpák
hagyományok ápolását

(
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előtérbe helyező

két napos gasztronómiai nagyrendezvény.
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Szombaton a „szakma", vasárnap az
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amatőr főzőcsapatok

össze is mérik tudásukat. Mindkét napon neves szakmai

készítik a tirpák ételeket, s a vendéglátás mellett

zsűri

ítéli oda a legjobbaknak járó díjakat.

A gasztronómia mellett rendezvényünkön ismét helyet kapnak a civil szervezetek, hogy tevékenységeiket
népszerűsítsék. A rendezvényre látogató családok gyermekeire is gondolunk. Óriáscsúszda, ugrálóvár, mini

vidámpark várja a legkisebb látogatóinkat.
A fesztivál keretében immár hagyományosan meghívást kapnak testvér-, és partnervárosaink, akik
bemutathatják gasztronómiai ízvilágukat és idegenforgalomi látványosságaikat, azaz minden meghívott
városból várunk: egy főző csapatot, akik hagyományos, a térségükre jellemző étellel ismertetik meg a
nyíregyháziakat, valamint igény szerint szakembereket, akik az adott té rség turisztikai látnivalóit,

kézműves

termékeit mutatják be. A rendezvény hozzájárul Nyíregyháza turisztikai vonzerejének növeléséhez, ezen kívül
gasztronómiai élményt nyújt a résztvevők számára. A fesztivál ösztönzi a néphagyományok ápolását és olyan
kultúrát örökít meg, amely már a feledés határára került.
Évbúcsúztató rendezvények

A karácsonyvárás jegyében a hagyományokhoz híven adventi forgatag várja majd Nyíregyháza belvárosában
a helyieket és a megyeszékhelyre

érkezőket.

főtere

A város

külsejében és programjaival is az ünnepvárás

méltó helyszínévé válik. Az Évbúcsúztató rendezvénysorozat magába foglalja az ünnepi fénygyújtást, a
városházi Mikulást, a hagyományos karácsonyi kiállítást, az adventi programsorozatot az ünnepi forgatagban
és a Szilvesztert is. A téren felállított színpadon színes programkínálat teremt majd igazi karácsonyváró
hangulatot. Terveink szerint több neves előadóművész, nyíregyházi zenekarok és Nyíregyháza köznevelési
intézményeinek növendékei színesítik színpadi produkcióikkal az ünnepi hangulatot.
A programok az önkormányzat, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Jósa András Múzeum, a
város művészeti csoportjai és a köznevelési intézmények összefogásáva l jöhet létre.
Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei olyan programok és tömegeket
megmozgató események, melyek hozzájárulnak hagyományaink
színvonalas kulturális és szórakoztató programkínálat
számára.

Erősíti

népszerű

megőrzéséhez

és kultúránk ápolásához. A

a nyíregyháziak körében és vonzó a turisták

Nyíregyháza és a nyíregyháziak jó hírét, növeli a vá ro s

népszerűségét,

közvetve és

közvetlenül is támogatva ezzel városunk további turisztikai céljainak megvalósítását.
A rendezvények szerinti lebontásban javasolt támogatási összeget a határozat-tervezet melléklete
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet

jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. január 27.
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Melléklet a KU LT-16-1/2020. számú e lőterjesztéshez
HATÁROZAT - TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

....... ./2020. ( 11.6.) számú
határozata
a 2020. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős
nagyrendezvények támogatásáról és tartalmi elemeiről

A

Közgyű lés

az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletét ké pező tartalomma l elfogadta a 2020. évi
költségvetés nagyre ndezvények elői rányzatának terhére.

Nyíregyháza, 2020. február 6.

E rrő l

értesül:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal be lső szervezeti egységeinek vezető i
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Melléklet a ... ./2020. (II. 6.) számú határozathoz

Rendezvény elnevezése
Böllérfesztivál

Javasolt támogatás
2020. évre
10.000.000 forint

HELLÓ Nyíregyháza

6.000.000 forint

Városnap

4.000.000 forint

Gyermeknap

2.000.000 forint

XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál

6.000.000 forint

Tirpák Fesztivál

7.000.000 forint

Évbúcsúztató rendezvények

7.000.000 forint

Összesen:

42 .000.000 Ft
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

Ügyirat száma: JKAB 89-1/2020.
Ügyintéző: Faragóné/Éva Péter

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűlés hez -

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata között - a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában megkötött megállapodás jóváhagyására

Dr.Ko4

renc

polgáfmester ....,

~"-- ~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása :
~1

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője
Véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

Az Országgyűlés a 2019. december 10-ei ülésnapján elfogadta a fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról
szó ló 2019. évi CX. törvényt {a továbbiakban: törvény), amelynek értelmében a jegyzői
építésügyi igazgatási feladatok 2020. március 1. napjától a kormányhivatal hatáskörébe
kerülnek át.
A törvény 1. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzatok mindazon vagyona és
vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja,
2020. március 1. napján - a feladat ellátásának időtartamára - az állam ingyenes használatába
kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja. A törvény 1. § (13)
bekezdése alapján a feleknek az erre vonatkozó megállapodást 2020. január 31. napjáig kell
megkötni. A határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását
biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.
A megállapodásban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok,
és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok
valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a megállapodás
mellékletét képező teljességi nyilatkozattal.
A megállapodás megkötésére vonatkozó részletszabályokat a fővárosi és megyei
kormányhivatalok működésének egyszerűs ítésével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 360/2019. {Xll.30.) Korm. rendelettel módosított a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási hivatalokról szóló 86/2019. {IV.23.) Korm. rendelet
határozza meg.
A megállapodás tartalmazza az ingyenes használati jog alapításához, a törvény alapján egyéb
jogcímes átkerülő vagyonelemekhez
kapcsolódó
részletkérdéseket,
valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadást.
A fenti jogszabályok által meghatározott megállapodás megkötése érdekében a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
között január elején megkezdődtek az egyeztető tárgyalások.
A tárgyalások eredményeként megszületett a megállapodás az átadandó személyi állomány,
az elhelyezés, és az ingóságok tekintetében .
A megállapodást és annak mellékleteit Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
részéről
Dr. Kovács Ferenc polgármester úr, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal részéről Román István kormánymegbízott úr aláírását követően későbbi
megjelenítéssel tekinthetik meg a tisztelt képviselők .
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Az átadásra kerülő létszám vonatkozásában a megállapodás szerint 9 fő szakirányú felsőfokú
végzettséggel rendelkező köztisztviselő kerül átadásra. 3 fő szakirányú végzettséggel nem
rendelkező dolgozó a Polgármesteri Hivatal más belső szervezeti egységéhez kerül

áthelyezésre, 1 fő vezetői munkakört betöltő köztisztviselő szintén a Polgármesteri Hivatal egy
másik belső szervezeti egységéhez kerül áthelyezésre változatlanul vezetői munkakörben.
Az ingatlan vonatkozásában a megegyezés szerint a Polgármesteri Hivatal „B" épületének 1.
emeleti részéből S irodahelyiség kerül átadásra.

Az átadásra kerülő létszámok, a létszám elhelyezésére szolgáló ingatlan, valamint az átadásra
kerülő ingóságok és infokommunikációs eszközök kimutatását a megállapodás mellékletei
tartalmazzák.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos részletszabályokat az üzemeltetési megállapodás fogja
tartalmazni, amelyet a feleknek 2020. június 30. napjáig kell megkötniük.
Az elkészült megállapodás jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, hogy az
tervezetet elfogadni szíveskedjen.

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-

Nyíregyháza, 2020. január 29.

Tisztelettel :
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Melléklet a JKAB 89-1/2020. számú előterjesztéshez :

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.... /2020.(11.6.) számú
határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata között - a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában kötött megállapodás jóváhagyásáról

A Közgyűlés

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes
törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm . rendelet
alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata között - a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában kötött, a határozat melléklete szerinti megállapodást j óv á h a gy j a.

Nyíregyháza, 2020. február 6.

Erről

értesülnek:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek
vezetői

3./ Román István kormánymegbízott, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Nyíregyháza,

Hősök

tere 5.
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4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 .
TELEFON: +36 42 524-500

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

FAX: +36 42 524-501

POLGÁRMESTERE

E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám : JKAB/100-1/2020.
Ügyintéző: Pádár Kata lin

ELŐT E RJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok
között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Dr. Kol .Ferenc
polgármester
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Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása :

~ .

' dor
Dr. Szeman San
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
ka bi net vezetője

jegyzői

Véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. november 21. napján tartott ülésén tárgyalta
legutóbb a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodással
kapcsolatos előterjesztést, és a 151/2019.(Xl.21.) számú határozattal jóváhagyta a Nyíregyházán
működő hét települési nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.} 80.§ (1) bekezdése
alapján a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi
nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai
segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív
végrehajtási feladatok ellátásáról.
Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról
szóló 2019. évi CXXVII. törvény 156. §-a 2020. január l-jei hatállyal módosította az Njtv. 80. § (2)
bekezdését. A módosítás szerint a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal
a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan
közigazgatási szerződésben állapodik meg.
A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést
követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.
Az Njtv. 80.§ (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 80. § (2) bekezdés szerinti megállapodásban
rögzíteni kell:
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és
megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszo lgá ltatási kötelezettségek teljesítésével,
továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési
kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
b} a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási
feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését,
c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségeket,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek
kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat,
feltételeket.
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A törvényi kötelezettség teljesítése érdekében vált szükségessé az együttműködési megállapodások
felülvizsgálata, amelynek alapján a jelenleg hatályos együttműködési megállapodásokban rögzített
szabályok
néhány pontosítás kivételével - nem változnak.
A megállapodások szövegét a
közigazgatási szerződésekre vonatkozó elemekkel kiegészítettük.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet, valamint
annak mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2020. január 28.

Tisztelettel :
Dr

.fl.s

Ferenc l •
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~~~~~~~~~~
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Melléklet a JKAB/ 100-1/ 2020. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„„/2020.(11.6.) számú
hat á rozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok
között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

A

Közgyűlés

a roma, lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák és ukrán települési nemzetiségi önkormányzatokkal
kötött megállapodást felülvizsgálta, és a mellékletben fog laltak szerinti ta rtalomma l jóváhagyja.
Felhata lmazza Dr. Kovács Ferenc polgármest ert a megállapodások aláírására.

Nyíregyháza, 2020. fe bruár 6.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezet i egységeinek vezetői
3./ A t elepü lési nemzetiségi önkormányzatok elnökei

WW\V "TIAlG'fHAZA.HU
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/./
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Melléklet a ..../2020.(11.6.) számú határozat-tervezethez:
MEGÁLLAPODÁS

mely egyrészről:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (képviseletében

Dr.
Kovács
Ferenc
polgármester
bankszámlaszám:
11744003-15402006-00000000,
adószám :15731766215, törzskönyvi azonosító szám : 731762) (a továbbiakban : helyi önkormányzat,)
másrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város ............................ Nemzetiségi Önkormányzata 4400

Nyíregyháza, Árpád utca 41. vagy Tokaji út 3. (képviseletében ................................. ..... a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, bankszámlaszám :........................., törzskönyvi azonosító szám: ......................) ( a
továbbiakban : nemzetiségi önkormányzat) (együttesen : Felek)
között jött létre, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében
fog laltak alapján .
1. Általános rendelkezések

Felek együttműködési szabályainak kialakítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(Xll.31.)
Korm . rendelet, illetve államháztartás számviteléről szóló 4/2013 .(1.11.) Korm. rendelet és a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.3 1.) Korm.
rendelet alapján történt.
II. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának és önálló elemi költségvetésének
elkészítése során :
a) A helyi önkormányzat megbízottja tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat elnökét a helyi
önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzatnak nyújtandó támogatás összegéről , valamint a
nemzetiségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőrő l.
b) A költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a helyi önkormányzat
megbízottja folytatja az egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, ennek keretében az elnök
rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó központi szabályozás szerinti
adatokat.
c) A nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozat-tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában
fogadja el a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatait. A nemzetiségi
önkormányzat határozatát február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyű lés
a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő
negyvenötödik napig köteles az önkormányzati megbízott útján eljuttatni a jegyzőhöz az elemi
költségvetés elkészítéséhez.
d) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik
döntési jogosultsággal, és nem tartozik felelősséggel a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozatainak törvényességéért, bevételi kiadási előirányzatainak megállapításáért, teljesftéséért,
kötelezettség-vállalásaiért és tartozásaiért.
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e) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel a
helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra - a polgármester tájékoztatja a nemzetiségi
önkormányzat elnökét.
f) A nemzetiségi önkormányzat ezek alapján határoz a végleges költségvetéséről. A költségvetési
határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól
elkülönítetten.
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy
bevételkiesése mutatkozik, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a
nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.
3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről
Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről
információt a polgármesteri hivatal gazdasági osztályának úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletét úgy fogadja el, hogy a nemzetiségi önkormányzat a fenti
információkat határidőre teljesíteni tudja.
3.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A nemzetiségi önkormányzat a 368/2011.(Xll.31.) Korm. rendeletben meghatározott módon és
határidőre önálló havi költségvetési jelentést, önálló havi mérlegjelentést és önálló beszámolót készít.
A nemzetiségi önkormányzatnak a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési
beszámolót kell készíteni a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését, mérlegjelentését, költségvetési beszámolóját a
polgármesteri hivatal gazdasági osztálya készíti el.
A nemzetiségi önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és erről a polgármesteri hivatal
gazdasági osztályának információt úgy szo lgáltat, hogy az a beszámolási kötelezettségének
határidőben eleget tudjon tenni.
4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

4.1. A költségvetés végrehajtása
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
polgármesteri hivatal gazdasági osztálya látja el.
a) Kötelezettségvállalás rendje

végrehajtásával

kapcsolatos

feladatokat

a
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A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési
vagy teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az
általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalásra csak írásban kerülhet sor. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az olyan
kifizetés teljesítéséhez, amely értéke nem éri el a százezer forintot, pénzügyi szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódik, vagy az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek
minősül.

A kötelezettségvállalásokról a polgármesteri hivatal gazdasági osztálya az OrganP könyvelési program
segítségével elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.
b) Utalványozás
A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának
elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az
utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.
Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (a települési nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének határozata, szerződés, számla) bemutatja és a készpénz
felvételére irányuló szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 napon belül a polgármesteri hivatal
gazdasági osztályának jelzi.
c) Pénzügyi ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére - külön kormányrendelet
szerinti eljárási rendben - a polgármesteri hivatal gazdasági osztály osztályvezetője, távollétében a
helyettese jogosult. A pénzügyi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a
jogszerűségének ellenőrzésére irányul.
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint a pénzügyi ellenjegyzést ugyanazon személy nem
végezheti.
d) Érvényesítés
Az érvényesítést a polgármesteri hivatal ezzel megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozója
végzi.
e) A teljesítés igazolása
A teljesítés igazolását a polgármesteri hivatal ezzel megbízott dolgozója végzi.
A nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során teljesítés igazolásra kizárólag a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő
jogosult.
4.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái
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A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforga lmát a
helyi önkormányzat által választott banknál megnyitott és forrásai terhére fenntartott önálló fizetési
bankszámlán köteles lebonyolítani.
A nemzetiségi önkormányzat önálló bankszámlával, adószámmal rendelkezik. Ezek a változások a
Magyar Államkincstár által vezetett '"Törzskönyvi nyilvántartáson" átvezetésre kerültek.
A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi
önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
A polgármesteri hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten
vezeti. A számviteli nyilvántartásban a helyi önkormányzati támogatást az egyéb költségvetési
támogatásoktól (normatív, feladatalapú) elkülönítetten kell kezelni, a kiadások forrását a
bizonylatokon minden esetben fel kell tüntetni.
A 368/2011.{Xll.31.) Korm . rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a
nemzetiségi önkormányzat elnöke és a polgármesteri hivatal jegyzője együttesen felelősek .
Ill. A nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati vagyonnal történő vagyongazdálkodása

5.1. A nemzetiségi önkormányzat vagyona - az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés elkülönítetten a könywiteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a nemzetiségi önkormányzatok által
elfogadott zárszámadási határozatban kerül bemutatásra .
5.2. Az önkormányzati vagyon leltározása Nyíregyháza Megye i Jogú Város Polgármesteri Hivatala
leltározásról és leltárkészítésről szóló szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon
történik.
5.3. Az önkormányzati vagyontárgyak selejtezését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala felesleges eszközök hasznosítása és selejtezési szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni.

IV. A nemzetiségi önkormányzat elhelyezése, költségvetési támogatása

6.1. A helyi önkormányzat a lengyel, német, örmény, ruszin, szlovák, és ukrán nemzetiségi
önkormányzat esetében a kizárólagos tulajdonában álló, 6592/28 helyrajzi számú, Nyíregyháza, Árpád
u. 41. szám alatti ingatlant térítésmentesen használatba adja.
A helyi önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzat esetében a 28703 helyrajzi számú, a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Nyíregyháza, Tokaji u.
3. szám alatti irodahelyiséget térítésmentesen használatba adja .
6.2. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközöket az együttműködési megállapodások 1. számú
melléklete szerint üzemeltetésre átadja.
A nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a használatba adott ingó vagyon karbantartásáról,
javításáról, az elhasználódott eszköz pótlásáról. Az elhasználódott, illetve megsemmisült eszközt
azonos funkciójú eszközzel szükséges pótolni, melyet a nemzetiségi önkormányzat a beszerzést követő
30 napon belül térítésmentesen átad a helyi önkormányzat részére.
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A nemzetiségi önkormányzat az üzemeltetésre átvett ingó vagyontárgyakat nyilvántartja. A szerződés
fennállása alatt köteles az Önkormányzat által meghatározott időpontig a 2000. évi C. törvény,
valamint a végrehajtására kiadott 4/2013. {1.11). Korm. rendelet előírásai szerint a használatra kapott
vagyontárgyak leltározását elvégezni és dokumentumait megküldeni a tulajdonos részére . A leltározás
során felmerülő hiány kivizsgálása, és a felelősség megállapítása a nemzetiségi önkormányzat
elnökének hatáskörébe tartozik.
A nemzetiségi önkormányzatnál lévő önkormányzati vagyon leltározásában a nemzetiségi
önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban kijelölt személy közreműködik .
A nemzetiségi önkormányzat köteles a rendeltetésszerű használat során megrongálódott, további
használatra alkalmatlan eszközöket a tulaj donost megillető bejelentési kötelezettséggel a
polgármesteri hivatal ellátási osztályára írásban elj uttatni, az eljárás befejezéséig azokat megőrizni. A
nemzetiségi önkormányzat selejtezésre javasolt eszközökre - a nemzetiségi önkormányzat képviselő
testületének véleményét kikérve - a nemzetiségi önkormányzat elnöke tesz javaslatot.
A nemzetiségi önkormányzat köteles a használatában álló vagyont berendezésekkel és felszerelésekkel
együtt teljes körű kártérítési felelőssége mellett rendeltetésszerűen, a közvagyont használó személytől
elvárható gondossággal, hatékonyan, energia- és költségtakarékosan, a vagyonra vonatkozó biztonsági
előírások betartásával, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül birtokolni és használni.
A nemzetiségi önkormányzat köteles az üzemeltetésre átvett ingóságokat a jogviszony megszűnésének
időpontját követő 8 napon belül előzetesen egyeztetett időpontban a tulajdonos önkormányzat
részére visszaszolgáltatni. Az üzemeltetésre átadott ingóságok visszaszállításról saját költségén a
nemzetiségi önkormányzat gondoskodik. Amennyiben az üzemeltető nemzetiségi önkormányzat a
visszaszállításra vonatkozó kötelezettségét megszegi, úgy a tulajdonos önkormányzat jogosult az
ingóságokat az üzemeltető költségére elszállítani.
6.3.
A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 6.1. pontban meghatározott ingatlant,
valamint az l. számú melléklet szerint átadott ingóságokat 3. személy részére használatba, bérbe nem
adhatja, nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.
6.4.A nemzetiségi önkormányzat tudomásul veszi, hogy az épület átalakításához a helyi önkormányzat
előzetes engedélye szükséges. A rendkívüli javítások és helyreállítások költségei a helyi
önkormányzatot terhelik.
6.5.A helyi önkormányzat jogosult a használat gyakorlását ellenőrizni.
6.6.A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátásához évente a költségvetési
rendeletében meghatározott összegben támogatást nyújt. Ez a támogatás működési kiadásokra és
igény szerint felhalmozási kiadásokra is felhasználható .
A helyi önkormányzat az éves támogatást minden év március 31-ig átutalja a nemzetiségi
önkormányzat bankszámlájára .
A támogatás felhasználásának határideje alapvetően minden év december 31.-e, ugyanakkor a fel nem
használt összeg átvihető a következő évre és legkésőbb május 31-ig szabadon felhasználható.
A nemzetiségi önkormányzatot a helyi önkormányzat támogatása tekintetében számadási
kötelezettség terheli. A számadási kötelezettség teljesítése a gazdasági osztály által vezetett
elkülönített számviteli nyilvántartás elkészítésével valósul meg.
Az önkormányzati támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén, ezen tény megállapítását követő 30
napon belül a támogatást vissza kell fizetni a helyi önkormányzat részére .
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V. A nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos
feladatok ellátása
7.1. A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzatok
székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi
nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai
segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív
végrehajtási feladatok ellátásáról, amelyből adódóan a helyi önkormányzatok működésével,
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és iratkezelési feladatokat ellátja.
7.2. A jegyző, vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő- megbízottja a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok testületi
ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
VI . A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő végrehajtási feladatok
belső ellenőrzése

8.1.A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtási feladatait - így a belső ellenőrzési
feladatokat is - a polgármesteri hivatal látja el.
8.2. A belső ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzési vezető által kijelölt belső ellenőr látja el.
8.3. A belső ellenőrzési vezető a kockázatelemzés eredményeként meghatározott következő ev1
ellenőrzési tervet november 15-ig megküldi a nemzetiségi önkormányzat elnökének (amely
kizárólag a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozik).
8.4. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a tervezett ellenőrzésekre vonatkozó jóváhagyó határozatot
november 30-ig megküldi a jegyzőnek és a belső ellenőrzési vezetőnek .
8.5. A belső ellenőrzési vezető a terv összeállításához javaslatot kérhet a nemzetiségi önkormányzat
elnökétől, illetve az elnök javaslatot tehet a belső ellenőrzési vezetőnek a következő év ellenőrzési
tervének tekintetében október 31-ig.
8.6.Az adott év ellenőrzéséről következő év február 15-ig a belső ellenőrzési vezető megküldi a
nemzetiségi önkormányzat elnökének a rájuk vonatkozó éves ellenőrzési jelentést.
VII. Záró rendelkezések

9.1.Jelen megállapodás nem a helyi önkormányzattól átvállalt közfeladatok ellátására irányul.
9.2.A megállapodást évente január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést
követő harminc napon belül felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell.
9.3.Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
10.A megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a ..../2020.(11.6.) számú határozatával,
a ............... Települési Nemzetiségi Önkormányzat pedig a ...... ./2020. számú határozatával hagyta
jóvá .

Nyíregyháza, 2020. február 6.

Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére
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alpolgármester
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Közgyűlés!

A nemzeti köznevelés rő l szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése szerint a
területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a
pedagógia i szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a
területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok
véleményét.
Ugyanezen jogszabályhely (10) pontja alapján a nemzetiséghez tartozó gyermekek iskolai nevelés-oktatását
ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az
érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat egyetértését.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012 . (Vlll.31.) EMMI rendelet (továbbiakban : EMMI rendelet) 24 . §(la) bekezdése alapján a települési
önkormányzat a véleményéről, az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról
február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.
Az EMM I rendelet 24. § (lb) pontja alapján az illetékes tankerületi központ a települési önkormányzat
szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja
a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. §
(10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatármódosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a
felvételi körzeteket február utolsó napjáig.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók iskolai körzetek szerinti létszámát a 2019. évben hatályban lévő Nkt. szabályozásának
megfelelően megküldte a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
részére . A jogszabály (Nkt. 50. § (8)) módosítás szerint 2020 . január 1. napjától már nem a Járási Hivatal
határozza meg az iskolák felvételi körzetét, hanem a területileg illetékes Tankerületi Központ.
A Nyíregyházi Tankerületi Központ 2020. január 15. napján megküldte Önkormányzatunk részére az általa
meghatározott iskolai körzeteket véleményezés céljából, melyet az előterjesztés 1. számú melléklete
tartalmaz.
A körzethatárok véleményezése során figyelembe kell venni az Nkt. 50. § (6) bekezdését, amely szerint az
álta lános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola
körzetében lakik (a továbbiakban : kötelező felvételt biztosító iskola) . Ha a településen több általános iskola
működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos
helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben .
Továbbá az EMMI rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a településen, kerületben több általános iskola
vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi
körzetekben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint az általános
iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. A
hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli arányát oly módon kell meghatározni, hogy az adott
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó
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hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező összes általános iskolába járó gyermek létszámával, mely adatokat
Nyíregyháza Megyei Jogú Városra vonatkozóan a 2. számú melléklet t artalmazza. Ha a településen több
általános iskola vagy tagintézmény, feladatellátási hely működik, nem lehet a település egészét egyetlen
körzetként kijelölni.
A fenti jogszabályok alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az illetékességi körébe
tartozó iskolák körzethatárával kapcsolatos vé leményét 2020. február 15. napjáig kell megküldeni a
Nyíregyházi Tankerületi Központ részére.
A Nyíregyházi Tankerületi Központ által elkészített iskolai felvételi körzethatárok tervezete a jelenleg
hatályban lévő jogi szabályozás alapján készült el. A jelenleg javasolt iskolai körzethatár tervezetben a 2019.
évben meghatározott iskolai körzethatárhoz viszonyítva annyi változás történt, hogy a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése által 2019 . évben elfogadott közterületek elnevezéséről szóló határozatok alapján a
megszűnt közterületek kikerültek és az új közterületek pedig bekerültek az érintett iskola körzeteibe.
A véleményezésre megküldött iskolai felvételi körzetek utcajegyzékét áttekintettük a rendelkezésünkre álló
nyilvántartás (Visual Register) alapján. Megállapítottuk, hogy vannak olyan közterületek, amelyek nem
szerepelnek a felvételi körzetek utcajegyzékében. Javasoljuk a Nyíregyházi Tankerületi Központnak, hogy a
következőkben felsorolt közterületeket szerepeltesse az adott oktatási intézmény utcajegyzékében.
Javasoljuk, hogy a
•
•
•
•
•
•
•

a Bíbic utca kerüljön a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc
Tagintézmény körzetének utcajegyzékébe,
a Harsona utca kerüljön a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Hermann Ottó Tagintézmény
körzetének utcajegyzékébe,
a Margócsy József sétány kerüljön a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola körzetének
utcajegyzékébe,
a Keleti 1 utca kerüljön a Nyíregyházi Móra Ferenc Álta lá nos Iskola körzetének utcajegyzékébe,
a Keleti 2 utca kerüljön a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola körzetének utcajegyzékébe,
a Petőtanya kerüljön a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Hermann Ottó Tagintézmény körzetének
utcajegyzékébe,
a Szélsőbokori út 119/A kerüljön a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézmény körzetének utcajegyzékébe.

Továbbá javasoljuk, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 154/ 2019.(Xl.21 .) határozata alapján
törlésre kerü lt Ribizli utcát a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti
Angol Kéttannyelvű Tagintézmény körzetének utcajegyzékébő l töröljék.
1. Hátrányos

helyzetű

gyermekek aránya a településen

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által vezetett nyilvántartások alapján a 2019 . október 1-i
adatokból megállapítható, hogy Nyíregyházán a jegyzői nyilvántartás szerint az általános iskolába járó
hátrányos helyzetű (HH) gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya 0,72 %.
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Ha az arányokat az intézmények, tagintézmények felvételi körzeten belüli bontásában vizsgáljuk, a kötelező
felvételt biztosító iskolákban 0,2 %-tói 1,77 %-ig szóródnak az arányok. A felvételi körzetek közü l a
települési arány felett 3 körzet található. A legmagasabb az arányszám a Móricz Zsigmond Általános Iskola
körzetében (1,77 %) és a Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény körzetében (1,25 %). A
települési arány alatt 9 körzet található. A legalacsonyabb a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium (0,2 %) és a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményben (0,3 %), a
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményben (0,3 %), illetve a Nyíregyházi
Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézményben (1,2 %).
Megállapítható, hogy a jegyzői nyilvántartás szerint a hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi
körzetekben kiszámított aránya sehol sem éri el a 15 százalékpontos eltérést az általános iskolába járó
hátrányos helyzetű gyermekeknek a település arányához képest. Az eltérés legmagasabb értéke 1,75
százalék.
II. Az alapfokú oktatási intézmények sajátos helyzete Nyíregyházán

Az elmúlt években az iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése a Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottság feladatai közé tartozott. A Bizottság ülésein megfogalmazódott, hogy a város területén több
olyan alapfokú oktatási intézmény van, ahol a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók arányszáma kimutathatóan magas, illetve a ténylegesen beiratkozott hátrányos helyzetű, illetve a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma az adott oktatási intézménybe járó gyermekek számához
viszonyítva magas, de a jegyzői nyilvántartás alapján adminisztrációs okokból ez nem mutatható ki.
Az utóbbi oka, hogy a nevelésbe vett gyermekek - akik gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben
élnek - állandó lakóhelye többségében nem változik meg az intézménybe költözést követően (a korábbi
lakcím marad, ahol éltek), csak a tartózkodási helyük lesz Nyíregyháza, így részükre a halmozottan
hátrányos helyzetet a nevelésbe vételkor a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és
Igazságügyi Osztálya állapítja meg és ezt követően az állandó lakóhely szerinti önkormányzatot értesíti róla,
s ott kerülnek nyilvántartásba. Azaz Nyíregyházán, ahol tartózkodási helyük van és életvitelszerűen élnek
nem jelennek meg a jegyzői nyilvántartásban, azaz számuk nem befolyásolja a körzetes arányokat.
Az iskolai körzetek kialakítása során a másik probléma, hogy a jogszabály alapján a hátrányos helyzetű
gyermekek számát veszi alapul, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát nem veszik
figyelembe. A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Álta lános Iskola és Kollégium Szőlőskerti
Tagintézményében magas a ténylegesen beiratkozott hátrányos helyzetű, illetve különösen a halmozottan
hátrányos he lyzetű tanulók száma. Az előzőekben leírtak miatt azonban nem kimutatható az aránytalanság.
A településrészen működő, szakellátást nyújtó intézményekből folyamatosan érkeznek gyermekek,
létszámuk a tanév közben is változik, különösen a Befogadó Otthon esetében. Ezek a tanulók kialakult
osztá lyközösségekbe kerülnek be (főképpen a felső tagozatba), eltérő neveltségi és tudásbeli háttérrel.
Különösen nagy probléma a tanulók sikeres integrálása, ha egy adott osztályba többen is érkeznek a
tanévben .
A hátrányos helyzetű és ha lmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya az iskolákban
nagyon fontos szempont, hiszen az isko laválasztás során vélhetően ez is befolyásolja a szülők döntését. A
Nyírszőlősi iskola esetében például pozitívumai me llett ez jelentős ellensúlyozó tényező.

~

()J

Ny

R E G Y H Á Z A

V.NYIREGYHAZA.HU

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYIREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 4~ 524-s85; FAX: +36 42 524-S86
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

A körzet kialakítás során rendkívül körültekintően kell megállapítani a körzethatárokat és figyelemmel kell
lenni az alábbiakra:
•
A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények egy településrészen, illetve koncentráltan
történő kialakítása magában hordozza a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magasabb
számát a körzeti iskolában.
•

A szabad iskolaválasztás alapján a szülő dönthet arról, hogy nem a körzeti iskolába íratja gyermekét,
hanem más körzet szerinti vagy egyéb fenntartású iskolába. Fontos lenne egyrészt a körzethatárok
betartása, illetve betartatása, valamint egy egységes szerepvállalás a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában.

•

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az egyházi és egyéb
fenntartású iskolákban alacsony (egyes iskolákban nincs).

•

A hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának egyik
legfontosabb feltétele a számukra biztosított oktatás jó minősége, hatékonysága. Ezen tanulók
társadalmi boldogulásának esélyeit sokkal inkább meghatározza, hogy mi történik velük az oktatási
rendszerben, mint egy átlagos családban felnőtt tanulóét, akinek a szülei a családi szocializációval
vagy az iskola által nyújtott szolgáltatások piaci kiegészítésével képesek kompenzálni az iskolai
szolgáltatások minőségét. Ezzel szemben a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek többek között azért is tekinthetők hátrányosnak, mert nem áll mögöttük
érdekérvényesítésre vagy iskolai szolgáltatások kiegészítésére, illetve kompenzálására képes család,
tehát oktatásuk nagy felelősséget jelent az iskolák számára .
A 2000 évi PISA vizsgálatok eredményei megmutatták, hogy a vizsgálatban részt vett országok közül
Magyarországon hat a legerősebben a család kulturális tőkéje a diák teljesítményére, illetve, hogy a
tanulók tanulmányi teljesítménye közötti különbségeket Magyarországon magyarázta meg a
legkiugróbb mértékben az adott iskola társadalmi összetétele .
Pedagógiai oldalról az integráció jelentése: minden tanuló megkülönböztetés és kirekesztés nélkül,
egymással kooperálva, a mindenkori fejlettségi szintjén, kompetenciáihoz és hozott kulturális
értékeihez alkalmazkodva, individuális adottságainak megfelelő fejlesztésben részesüljön.
Az integrált oktatás-nevelés azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű, eltérő nevelési 1genyű
gyermekek egy osztályban, csoportban történő nevelése, oktatása a többségi gyermekekkel,
tanulókkal történik. A pedagógiai gyakorlat új alapokra helyezve valósítható meg, egyénre
szabottan, az egyén hátránykompenzációs igényeit figyelembe véve, ahhoz kiválasztva a megfelelő
fejlesztő hatású tartalmat, eszközöket, módszereket.

•

A kötelező beiskolázási körzettel nem rendelkező iskola szabadon válogathat a jelentkezők közül,
míg a körzetes iskola, amennyiben a körzeten belüli tanulók felvétele után rendelkezik még szabad
férőhellyel, a körzeten kívüli jelentkezők közül válogathat bizonyos megkötésekkel. Az EMMI
rendelet 24. § (S) bekezdése alapján, ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése
után további felvételi, átvételi ké relmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű
tanulók kérelmét teljesíteni az EMMI rendelet 24.§ (2) bekezdésében meghatározott arányszámok
fi gy elem bevéte léve 1.
WWW.NYIRECYHAZA.HU
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Javaslatok

•

Javasoljuk a Nyíregyházi Tankerületi Központnak, hogy az általános iskolák körzethatárainak
meghatározásánál vegyék figyelembe az oktatási intézményben ténylegesen megjelenő hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulását is, mert a jelenlegi
szabá lyozás alapján ez a mutató szám nem jelenik meg a körzethatárok kialakításánál, de az iskolák
diákjainak összetételét befolyásolja.

•

Javasoljuk a Nyíregyházi Tankerületi Központ felé, hogy kezdeményezzen egyeztetést a
gyermekvédelmi intézményeket fenntartókkal, működtetőkkel az intézmények létrehozásával,
kialakításával kapcsolatosan .

•

A jelenleg Nyírszőlősön működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények számának
csökkentése érdekében kezdeményezzen egyeztetést a fenntartókkal, működtetőkkel.

•

Az iskolák a szabad iskolaválasztás elvét figyelembe véve, fokozottan figyeljenek a körzet területén
élő gyermekek felvételére.

•

A Nyíregyházi Tankerületi Központ kezdeményezzen egyeztetést a városban általános iskolákat
működtető nem állami fenntartókkal az egységes tehervállalás érdekében .

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
mellékleteit elfogadni szíveskedjen .

előterjesztést

megtárgyalni, a mellékelt

határoza~ervezetet

és annak

Nyíregyháza, 2020. január 29.
Tisztelettel :
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település Intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankeruleti központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános 1skota megnevezése

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola

Általános 1skota címe

4400 Nyíregyháza, Virtlg utca 65

OM azonosító

033423

Akácfa tér
Akácfa utca
Alkotmánv utca
Al......,..zsit utca
Alvéo utca
Bekecs utca
Bor utca
Csillaa köz
Csillao utca
Cs1oke koz
Cs1oke utca
Dáha utca 8 9 10 11
Debreceni út
Domb utca
Eke utca
Eotvos utca
Fillér utca
Folvóka utca
Füredi utca
Gálva utca
G1mnáz1um köz
Gólva utca
Gólva zua
Gömb utca
Gvik utca
Halház utca
Hatzel tér
H""""Ü utca
Iskola utca
Kasza utca
Katona köz
Katona utca

Kereszt utca
Kéz utca
Kin'"' utca
Kistelekibokori utca
Kocsis utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

C·I

.rJ„

K~utca

Koszorú utca
Köténv utca
Kürt utca
LeitO utca 1-17-io fotvamatos
Lomb köz
Lomb utca
Luther tér
Luther utca
MaavetOutca
Matróz utca
Mennvta utca
Mohács utca
Móricz ZSiamond utca
Muskátli utca
Orszá~~szló tér
Palánta utca
Párta utca
Róka utca
Róka zua
Rokolva utca
Rózsa utca
Salétrom köz
Sertiáz utca
Szalma utca
Szánkó utca
Szarvas utca 2-126 oáros

Szerén utca
Szi~a utca
Szüret utca
Tábor utca
Tallér köz
Tallér utca
Téqla utca
Tomoa Mihály utca
Tövis utca
Tünde köz
Tünde utca
Vaskaou utca
Vincellér utca
Viráa kóz
ViráQ utca
Vonat utca
Zöldfa utca
Zrínvi Ilona utca

Nyíregyházi Tankerület! Központ által megküldött Nyíregyháza település Intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankeruleti kozpont

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola

Általános oskola címe

4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.

OM azonosító

033423

Tagontézmény neve

Nyíregyházi Móócz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye

Tagintézmény címe

4400 Nyíregyháza. Vécsey köz 27.

Akácos köz
Akácos utca
Allomás tér
Aranv János utca
Aranvfürt köz
Aranvfürt ulca
Aroád utca
Barázda utca
Bámorv utca
Bem József utca
Benczúr Gvula tér
Berl<enve köz
Berl<enve sor
Booáncs utca
Boróka utca
Borostvános út
BuM„oút
Búzaviráo utca
Cimbalom utca
Citera utca
Csollaofurt utca
Damianich utca
Darázs dülO
Darázs utca
Deák Ferenc út
Ér utca
Északi 1 utca
Faovonov utca
Földi utca
Furulya utca
Füzes oart
Gaona dülO

Gazda utca
Gitár utca
G""""énves oart
Gvönavoerie utca
Gvonovvoráo utca
Haranovíráo utca
Hárfa utca
Horoásztanva utca
Horoo utca
Huszársor
Jósa András utca
Kankalin utca
Karám utca
Kárász utca
Kiss Emő utca
Kordovánbokor
Kölcsev Ferene utca
Ladik utca
Lehel utca
Lovas utca
Lőtér tér
Madach Imre utca
Madarász utca
Mécsviráo utca
Muskátli köz
Nádas oart
Néokert utca
Nvuruiti 1 utca
Nvuaati 2 utca
Oláhréti út
Páfrány köz
Páfrány utca

K ljolö lt felvételi körzet utcák szer inti bontásb an
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Pálma utca
Petőfi utca
Pikkelvköz
Pikkelv utca
Pokkelvzuo
Pontv utca
Reokénv utca
Róna utca
Sáfránv utca
Sertésteleo utca
S1ma1tér
Simai út
Süoérutca
Szarvas utca 3-123 oáratlan
Széchenvi utca
SzélsObokori út 121 -1 JQ..in folvamatos
Tar1ó utca
Tavirózsa utca
Toldi utca
Törökrózsa utca
Vav Adám utca
Vécsev koz
Vécsev utca
Verescsárda dülO
Verescsárda utca

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település Intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankeruleti központ

Nylregyházi Tankeruleti Központ

Általános oskola megnevezése

Nyiregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola

Általános oskola cime

4400 Nyíregyháza. Virág utca 65

OM azonositó

033423

Tagontézmény neve

NyiregyháZJ Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagmtézménye

TagontéVTiény cime

4400 Nyiregyháza, Rozsrét bokor 17

Alisoán tanva
Alsóbadur utca
Alsóbadurbokor
Aroa utca

Kerülő

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Bair-~v-Zsilins>kv utca
Bálintbokor
Benkő István utca
Berkenve utca
Bodobács utca
Boalva utca
Bu"""'sor
Bu"""'teleo
Császárszállásl út
Fátvnlka utca
Fedocs Mohálv utca
FenvO utca
Fertálvutca
Fözde utca
GörnAv Artúr utca
GVPrtván utca
Hailás utca
Homok utca
Hosszúháti út
J"""""" utca
Juhar utca
Kabav János utca
Kalászos utca
Kállairét
Kankás utca
Katica utca
Kazal utca
Kerités utca

utca
Lászlótanva
Lóczibokor
Lubv Marcit utca
Maior utca
Mandabokor 1.
Mandabokor II.
Mandabokor Ill.
Mandabokori út
Mester utca
Nvintanva
Osvénvutca
Parioa utca
Pávaszem utca
Pille utca
Polvákbokor
Rozsrétbokor 1.
Rozsrétbokor II.
Rozsrétbokori út
Rozsrétbokori zuo
Rozsrétszölö
Rozstelek utca
Samókautca
Sorte utca
Suták Sámuel utca
Szabad'<lln utca
Szocske utca
Taliaa utca
Telek utca
Tiszaviráa utca
Tulioán köz
Tuhoán utca

Turi Sándor utca
Tucsökutca
Tuske utca
Ulsortanva
Uitelekbokor
Vadastanva
Véka utca

'

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

T ankeruleb központ

Nyíregyházi Tankeruleb Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Móncz Zsigmond Általános Iskola

Általános iskola címe

4400 Nyíregyháza, Virág utca 65

OM azonosító

033423

Taginlézmény neve

Nyíregyházi Móncz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye

Tagonlézmény címe

4400 Nyíregyháza, Könyök utca 1/a.

Akácvoráa ulca
Alkonv utca
Alkotás utca
Antalbokor
Aranveső utca
Arbóc utca
Bártfa utca
Bedöbokor
Benehalom düló
Benehalom utca
Benkő bokor
Boitár utca
Bokréta utca
Bólva1 tér

Esthainal utca
Fabula utca
Fáv András utca
Fészek utca
Fokos utca
Galánta utca
Gémeskút utca
Gerelvutca
Gerhátbokor
Gerle utca
Hadik András utca
Hainal utca
Hainalcs1llaa utca
Hársfa utca

Kemence utca
Kerék utca
Kikelet utca
Kinizsi Pál utca
Kovácsbokor
Könvök utca
Kőris utca
Kuoa utca
Labda utca
l"'10Utca
leovezö utca
levél köz
levél utca
liQet utca

Bottyán János utca

Hegyi utca

löcse utca

Búvárulca
Cinke utca
Csalitos utca
Csendes utca
Csóka utca
Csür utca
Debröbokor
Delelő utca
Derkovits utca
Derü utca
Dobó István utca
Dobsina utca
Duaan1CS köz
Duoomcs utca
Ereszalia köz
Ereszaha utca
Erkel Ferenc utca

Horoonv utca
HóviráQ utca
laló utca
liász utca
risz ulca
lstvánbokor
\/Utca
Jánosbokor
Jászol utca
Játék utca
Játszó utca
Kancsó utca
Kaotárutca
Kassa köz
Kassa utca
Kazárbokor
Kazinczv Ferenc utca

Meskó Pál utca
Mohosbokor
Munkás utca
Nádasbokor
Naolemente utca
Naorafora6 utca
Nvil utca
Nvitra utca
óvoda utca
Padka utca
Patics utca
Petnkovics utca
Pihenő utca
Pillana6 utca
Pitvar utca
Práoa utca
Rét utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban
Rókabokor
Rokka utca
Rozsnvó utca
Rovld utca
Salamonbokor
Sás utca
Soltész István utca
SonkOlv utca
Suba utca
Sulvánbokor
Szabadsáobokor
Szarl<a utca
Szelesbokor
Szélsőbokor

Szélsőbokori út 2-112-ig páros

1-1 19-io oáratlan
Szikla utca
Szilke utca
Szirom utca
Szittva utca
Tábla utca
Taaló köz
T"""' utca
Tambura utca
T árooató utca
Teke utca
Tenisz utca
Tiszaloki utca
Tiszavasvári út
Tó ulca
Torok utca
Uiházsor
Vaidabokor

Válvon utca
Varoabokor
Vasutas utca
Verecke utca
Vitorlás utca
Zenit utca
Zomboribokor
Zsindely utca

Nyiregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyiregyháza település Intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

T ankeruleb központ

Nyíregyházi Tankeruleb Központ

Általános oskola megnevezése

NyiregyMzi Móra Ferenc Általános Iskola

Általános iskola címe

4400 NylregyMza. Fazekas János tér 8 .

OM azonosító

033425

Aavaa utca
Anaval utca
Belső korút 49-61-KJ oáratlan
Béri Balaah Adám utca
Besztercei utca
Bocska• utca 50· 108-ig páros
49-78-KJ oáratlan
Buitos utca 65-89-ig páratlan
46-96-la oáros
Czelder Orbán utca
Czuczor G"""'IV utca
Család utca
Dandár utca
Dobos András utca
Fazekas János tér
Forao utca
Futó koz
Futó utca
Gábor Aron utca

Kaoitánv utca
Káolár utca
Keleti Márton utca
Ke""""I utca
Korhánv dülő

Tóth Aroad utca
Törzs utca
Tüzér utca
Uiero utca
Vértanúk útia

Kosztolányi Dezső utca

Viktória koz

Kőrösi Csoma

Zászlós utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

"

Gál Ambrus utca
GárdonVI Géza utca
Ger11czkl Mihálv utca
Gömón utca
Haidú utca
Háromszék utca
Henaersor
Huszka Jenő utca
Ibolya utca 30-64-lg páros.
27-47-ia oáratlan
lnczMvsor
Jávar1<a Adám utca
Jéa utca
Jelvény utca
Kállói út 2·70~g páros
3-7118-ta páratlan
Kantár utca

Sándor utca

Lehár Ferenc utca
Liszt Ferenc utca
Lnnnnn utca
Mánvokl Adám utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Nád utca
N;omn,árad utca
Orosi út
Ormester utca
Pazonyo út 16-28-ig páros
17·99-KI oáratlan
PenlNll>i utca
Ráday Pál utca
Rinaló utca
Sar1ó utca
Sas utca
Semmelweis utca
Soort utca
Szalag utca
Szentháromsáa tér
Szilvavöklv sétány
Than Mór utca
Thököly Imre tér

Thököly Imre utca
Helutca

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyiregyháza település Intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankeruleti központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyiregyházi Móra Ferenc Általános Iskola

Általános iskola címe

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8

OM azonosító

033425

Tagintézmény neve

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye

Tagintézmény címe

4405 Nyíregyháza, Alma utca 70.

Alonva utca
Aaárutca
Alma utca
An°"ó utca
Arató utca
Bársonv utca
Bazsalikom köz
Bazsalikom utca
Béke utca
Bernáth~ utca

Gilice utca
Gondos utca
Gvimes utca
Haió utca
Haladás utca
Hamvas utca
Hara~zó utca
Haraita utca
Házhelv 1 utca

Bóbita utca

Hold utca

Bodza utca

loan utca
Jó utca
K"""""Utca
Kalannc utca
Kállói út 72-104-ig páros
73-153-ia aáratlan
Kalota utca
Kamilla utca
Kanász utca
Karéi utca
Kéméfl~nrő utca
Kerékavártó utca
Kies utca
Kilátó utca
Kilátó zua
Kisdióla utca
Komondor utca
K"""utca
Kökénv utca
Kömüves utca
Könvves utca
Kulcsár utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

B~nárutca

Boavo utca
Borivó utca
Borsos utca
Boxer utca
Böore utca
C1rbolva utca
Csárda utca
Csemetekóz
Csemete utca
Dalmata utca
Délibáb utca
Dióhaet utca
Doberman utca
Eoitő utca
Fénvutca
Fonó utca
Foxi utca
Füttvös utca
Gesztenve utca

Gombkotő utca

Kuvasz utca
Labrador koz
Labrador utca
Ladánvdúlő

Laitos utca
Lakatos köz
Lakatos utca
Laru.1v utca
Lászlócsere dűlő
L......,16 utca
Lejtő utca 24-58/B-ig páros
21-85/B-ia aárattan
Lombkorona köz
Lombkorona utca
Lovaa utca
Luiza utca

Pince utca
Pin,.,.s utca
Pitvar1<ert utca
Pi""'~na utca
Prés utca
Puli kóz
Puli utca
Pus>n~~ utca
Puttonvutca
Rezeda köz
Rezeda utca
Rezeda zua
Sétánv utca
Saán1el utca
Számadó köz

Madár utca

Számadó utca

Maioranna utca
Málna utca
Mandula utca
Maroaretta utca
Maros utca
Mazsola utca
Mérő köz
Mérő utca
Mives utca
Mocsár utca
Molnár utca
Mozsár utca
Nárcisz köz
Nárcisz utca
Pásztor köz
Pásztor utca

Szászl<.úttanva
Százados utca
Szeder utca
Szetter utca
Sziiavártó utca
Szitakötő utca
Szöl6 utca
Szőlő zuo
Szőlőszem utca
Szurszabó utca
Tacskó utca
Takács utca
Tátika utca
Temerutca
Tímár utca
Uszl<.ár utca

Vadritkatanva
Vércse utca
Vizsla utca
Zoldmező utca
Zsálva utca

rkn

11.-.~

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település Intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankerületi központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános Iskola megnevezése

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola

Általános oskola címe

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10

OM azonosító

033401

Achím András utca
Ady Endre utca
András utca
Anna utca

Fürd6 utca
Garibaldi utca 1-63-oa oáratlan
Géza utca
Harmat utca

Árnyas utca

Homok tér

Magdolna utca

Avar utca
Bartók Béla utca
Béla utca
Belső körút 1-47-ia folvamatos
Bercsénvi utca
Berenát utca
Bethlen Gábor utca 2-28-tg páros
1-39-oa oáratlan
Blaha Luoza sétánv
Bocskai utca 1-48-ia folvamatos
Borbála utca
Budai N""" Antal utca
Bujtos utca 4-44-tg páros
1-63-oa oáratlan
Csáki István utca
Csáktomva utca
Cseréo utca
Csikós utca
Csónak utca
Oózsa Gvorov utca
Ernmáz utca
Eoreskert utca
Erdész utca

Homoksor
Honvéd utca
Hösök tere
H unvadi utca
lbolva utca 3-28.Ja folvamatos
István utca

Maíáhs utca
Mák utca
Maláta utca
Mária utca
Martinovics tér
Mártírok tere

Katahn utca

Nádor utca

Tarcsai István utca

Kecs-utca
Kert köz
Kert utca
Keskenv köz
Keskenv utca
Kodálv Zoltán utca
Koránví Friaves utca 4-16/A-Ja oáros
Kossuth Lalos utca 1-77-la oáratlan
Kossuth tér

Taroai Márton utca
Tavasz utca
T ölnvos utca
Tükör utca
Váci Mihálv utca
Vandhk Márton utca
Vav Adám körút
Véa utca
Vénusz utca

Erd6al1a utca

Körte utca

Erika utca
Erzsébet tér
Esze Tamás utca
Ferenc körút
Fürdő köz

Közéo utca
Krisztina utca
Krúdy G\/Ula köz
Krúdy G\/Ula utca
LalOS utca

Naav Imre tér
Nefeleics utca
Nvárutca
Nverea utca
Nvfrfa tér
Nvírfa utca
1ru11 köz
Orsolva utca
Ostor utca
Oszőlő utca 2-90/B-Jg páros
1-89-la oáratlan
Patkó utca
Páva köz
Pázsit utca
Póni utca
Sarkantvú utca

Kijelö lt felvételi körzet utcák szerinti bontásban
Laktanva tér
László utca
Lenke utca
Liliom utca

Setvem utca
Sikló köz
Sikló utca
Sio utca
Sóstói út 1-29-Jg páratlan
10-76-la páros
Szabad•"" tér
Szántó Kovács János utca
Szeofü utca
Szent István utca
Szent Miklós tér
Szindbád sétánv

Jókai tér

Márvány utca

Szivárvány köz

Juhász G\/Ula utca
Juoiter utca
Kálmán utca
Kardviráa utca

Mátvás utca
MAV 340. vasúti őrház
Merkúr utca
Mókus köz

Szivárvány utca
Szódaház utca
Tamás utca
Táncsocs Mihálv utca

1

Véső

utca

Vidra utca
Viola utca 1-17-ia oáratlan
Záoor utca
Zenta utca
ZomonYutca

Zivatar utca
Zsák utca
Zsombék utca

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település lntézményeínek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankerületi kozpont

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola

Általános oskola címe

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10

OM azonosltó

033401

Tagontézmény neve

Nyíregyházi Bem József Általános iskola Herman Ottó Tagontézménye

Tagintézmény címe

4551 Nyíregyháza, Fő utca 60.

Almos vezér utca
Aranvhomok utca
Babér utca
Barzóutca
B1mb6utca
Bodroai utca
Bokor utca
Borsószer utca
Búcsú utca
Bukkfa utca
Cifrafasor
Csaoutca
Cse""" koz
Csenaó utca
Csermely köz
Csennely utca
Csillám utca
Csonkás utca
Csura6 utca
Deák Ferenc utca
Derus utca
Diák utca
Dinnvés utca
Diós utca
>-nPrfa utca
Ekes utca
Etet utca
Emlék utca
Ezusfenvö utca
Felhő köz
Felhő utca
Fén""" utca

Ferde utca
Foraácstanva
Forint utca
Forrás utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

e..;

Főutca

Fövenv utca
Friss utca
Füzes utca
Garas utca
Gomba utca
Gvürü utca
Hanruo utca
Holdfény utca
Kamra utca
Kecskés dülö
Kétházutca
Kezdő köz
Kezdő utca
Kincskereső utca
Kis utca
Kismezötanya
Korona utca
Lenaó köz
Lenoo utca
Lévai tanya
Leveleki köz
Leveleki utca
Maotárutca
Maavarutca
Maayarvéa utca
Mátvva utca
M"""""s utca

Méhész utca
Mezs""" utca
Mnnvnr6s utca
Moha utca
Móra Ferenc köz
Móra Ferenc utca
Mosotv utca
Nao utca
Naokelte utca
Naokorona utca
Naosuaár utca
NasOOIYa köz
Nas001Va utca
Nyíreavnází út
Pántlika utca
Penaó utca
Perem utca
Pető utca
Pirkadat utca
Ptatán köz
Platán utca
Pomoás út
Ran\IOCI{\ utca
Rozsnyai utca
SzáltáSt utca
Szamóca köz
Szamóca utca
Szamóca zua
Szarkaláb utca
Szatmári utca
Szerény utca
S7inAtkoz utca

Szines utca
Sziv utca
Takarék köz
Táltos utca
Tároló utca
Tiszafa utca
Tomácos utca
Tu1afa köz
Tuiafa utca
Vackor utca
Varázs utca
Vásárosnaménvi út
Verőfény utca
Vezér utca
Vidám utca
Vidor utca
Vilánn.: utca
Viráafürt utca
Zsurtó utca

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankerületi központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nylregyházi Bem József Általános Iskola

Általános iskola elme

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10

OM azonosító

033401

Tagmtézmény neve

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

Ta9íntézmény címe

44 00 Nyíregyháza, Árok utca 17

IÁrokutca
Bernstein Béla tér
Bessenve1 tér
Bethlen Gábor utca 30-84·19 páros
41-93-io oáratlan
Búza tér

Töke utca
Tűzoltó utca
Ui utca

K íj elö lt felvételi körzet utcák s zerinti bo ntásban

Búza utca

(

Dáha utca 2-6-fg páros
1 2-20~ oáros
Dob utca
Dohánvutca
Erdő sor
!:szaki körút 2.SO-io oáros
Gvönov köz
Gvónov utca
Holló utca
Kálvtn tér
Kossuth LatOS utca 2·7"-"' oáros
Malom köz
Malom utca
Mező utca
Ozköz
Oz utca
Pacsirta utca
Rákóczi utca 4-54.jg páros
1-29-10 oáratlan
Sólvom köz
Sólvom utca
Sóstói út 2-8·ig páros
31-67-ia oáratlan
Stadion köz
Stadion utca
Szabok:s utca
Széna tér
Szent Flónán tér
Színház utca

Üjszötő utca

Vasnvár utca
Vasvári Pál utca
3-4 -un rulratlan
Víz utca
Vörösmartv köz
Vörösmartv tér
Vörösmartv utca

4-64~9

páros

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankerületi központ

Nyíregyhá21 Tankerületí Központ

Általános oskola megnevezése

N yíregyházi Bem József Általános Iskola

Általános Iskola elme

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10

OM azonosító

033401

Tagintézmény neve

Nyíregyházo Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye

Tagintézmény címe

44 00 Nyíregyháza, Kórház utca 13.

Acél utca
Amika utca
Arvácska utca

Moszkva utca
Munkác sv Mihálv tér
Munkácsv Mihálv utca
RákócZJ utca 56-128-ig páros
31-11'Un oáratlan
Reoülötér út
Rioó utca
Rozmarina utca
Sátor utca
Sirnonvi Obesler utca
S irálv utca
Szalonka utca
Szél utca
Szoaet utca
Szófia utca
Tokaii út
Városmaior út
Varsó utca
Vasvári Pál utca 68-214-ig páros
45-9'.\.in oáratlan
Versenv utca
Westsik Vilmos utca
Zánr:<ib utca

Kij elölt felvételi körzet utcák szerinti b o ntásban

Barát utca
Bukarest utca
Csereoes utca
C...,,..utca
Daru utca
Eszaki könit 1-45 oáratlan
Fecske utca
F elsöoázsit köz
Fels™"'ZS•t utca
Fün utca
Füzesbokor
Galamb utca
Gém utca
Herman Ottó utca
Hímes utca
Huszár tér
Illés utca
lnnvi János utca
József Attila utca
K"'1Vlll utca
Kaoorutca
Kard utca
Károátalia utca
Kavics utca
Knnna<I utca
Kórház köz
Kórház utca
Kótaii út
Levendula utca

"'° "'""

~Ztnl

~kttz

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település Intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankeruleb központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános oskola megnevezése

Nyíregyházi Arany János Glmnázrum, Általános Iskola és Kollégium

Általános oskola címe

4400 Nyíregyháza. Ungvár sétány 22

OM azonosító

033666
Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

4-<is Huszárok úlja

e

Aloár lanác utca
Bánki Donát utca
Benes László utca
Bláthy Ottó utca
Botond utca
Czóbel Monka utca
Csaló köz
Csíllaovíráo utca
Dália utca 3-7/B-oa oáratlan 13-19-ia oáratlan
Déri Miksa utca
E~nesutca

Etel köz
Fábián Zoltán utca
Fehér Gábor utca
Gádor Béla köz
Gádor Béla utca
Garibaldi utca 4-42-ía páros
Geduly Henrik utca
Gerlóczy Gábor köz
Gerlóczv Gábor utca
Honfoatalás köz
Honfoatalás utca
lfiúsáo utca
llonatanva
Jósika Miklós utca
Kalevala sétány
Kandó Kálmán utca
Kemecsei út 2-21Lln folvamatos
Kérv József utca
Kiss Laios utca
Kond utca

Korányi Fngyes utca 18-290-og páros
1-245-io oáratlan
Koránvi köz
Kosbor utca
Lázár Károly utca
Leffler Sámuel utca
L"""""lutca
Lukács Odon utca
Má1us 1. tér
Makay István utca
Mé~ea utca
Mikecz Kálmán utca
N aovíráo utca
Oraona köz
Oraona utca
Oszólö utca 92-196-íg páros
91-207-ía oáratlan
Pazonvi tér
Pazonyo út 2-14-ig páros
1-15/A-ía oáratlan
Rády József utca
Schmidt Mihály utca
Sínkaí Barna utca
Szent-Gvöravi Albert utca
Tamási A~ utca
Tas utca
Törne utca
Uimaiori út
Unavár sétány
Vattay altábomaov utca
Voetónsz József utca
Voola utca 2-58-io oáros

Nyiregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankerület1 központ

NyíregyMzi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Arany János Gimnázium. Altalános Iskola és Kollégium

Általános ískola címe

4400 NyiregyMza, Ungvár sétány 22

OM azonosító

033666

Tagmtézmény neve

Nyíregyházi Arany János Gimnázium. Általános Iskola

Tagintézmény címe

4481 Nyíregyháza, Igrice utca 6

Allomás utca
Almos utca
Aran"""lász sor
Asztalos utca
Attila utca
Bakcsó utca
Bálint utca
Báránvutca
Barka utca
Bea utca
Betekints utca
Boitorián utca
Borostván utca
Borostvánkö utca
Bozót utca
Buzakalász sor
Búzakalász utca
Csaba utca
Csaloaánv köz
CsalnnAnv utca
Cseresznvés utca
Csiha Kálmán utca
Cslllaafénv utca (Vöroscsillaa tanya)
Cs1llanrulzsit utca
Csiszár utca
Csizmadia utca
Előd utca
Ezustkalász utca
Fácán utca
Farkas utca

F envvestanva
Fülemüle sor
Fürdőház tér
Gábor köz
Gábor utca
Gerencsér utca
Gulvás Pál köz
Gulvás Pál utca
Gvula utca
Hadobás köz
Hadobás sor
Hadobás utca
Harkálv utca
Hármastanva
Határ utca
Hattvú utca
Huba utca
lance koz
larice utca
Ilona utca
Inda köz
Inda utca
Jácint koz
Jácint utca
János utca
Jánosheav lakónark
Jázmin köz
Jázmin utca
Kékfestő köz
Kékleslö utca
Kemecsei út 30-226-ig páros
29-273-la aáratlan
Képíró utca

és Kollégium Szabó L6nnc T agontézménye

Kijelö lt felvételi k ö rzet utcák szerinti b ontásban

~

Feiedelem utca
Feketedúlö

Kertész utca
Keselvüs 1. dúlö
Keselvüs 11 dúlö
Keselvüs sor
Keselvüs utca
Keselvüs zua
Kéve utca
Kócsaa utca
Korsó utca
Ködmön utca
Knzantém utca
Kulacs utca
KukullO utca
Lenfonó utca
Leoke utca
Luaas utca
Mackó utca
Matvkó koz
Matvt<ó utca
Mihály utca
MOOVOl'ó utca
Muskotály köz
Muskotály utca
Napfény utca
Nvírséa köz
Nyírséa utca
Pereces utca
Péter utca
Petrence utca
Posta utca
Ricsa-dülO
RókadúlO

Ser..,,.,ivutca
Sóstóheavt köz
Sóstóh"""" út
Sovénv utca
Süvea utca
Szabó LOnnc utca
Szaikó utca
Szellő utca
Szerkö utca
Szérűskert utca
Szikes utca
Tarsolv utca
T-zutca
TéalavetO utca
Temetökóz
Temető utca
Temotom utca
Tisztesfű utca
Tuskevár utca
Vadász utca
Vadviráa utca
Variúutca
Ven"'"" utca
Veröce utca
Zeroe utca
Zsuzsanna utca

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött Nyíregyháza település Intézményeinek kijelölt felvételi körzetek utca szerinti bontásának tervezete 2020.

Tankerületi központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Általános oskola címe

44 00 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22

OM azonosító

033666

Tagontézmény neve

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szölöskerto Angol Kéttannyelvü Tagintézménye

Tagintézmény címe

4432 Nylregyháza, Kollégium utca 54

Aranvalma utca
Méta utca
Berek utca
Boolárl<a utca
Borsikafü utca
Buii út
Ciklámen köz
Ciklámen utca
Csabanvnnnvo utca
Csatorna utca
Csemvikbokor
Csobolvó út
Csonaorköz
Csonaor lakóoarl<
Csonaor utca
Csonoorzuo
Csősz utca
Csutorás utca
Deltcsesz koz
Dolmánv utca
Eares köz
Ezerió utca
Furmint utca
Gerbera utca
1r..Nvahir koz
Gólvahir utca
Gomotva utca

Kakukkfü utca
Katánq utca
Kikencs utca
Kincs köz
Kincs utca
Kocsánv utca
Kolléaium utca
Koronafürt utca
Kökörcsin utca
Máiusfa utca
Mátvásbokor
Nvirszölös1 út
Paita utca
Paizsikafü utca
Pannónia utca
Patak utca
Pioitér utca
Ribizli utca
Riz!ina utca
S"""rutca
Szamos utca
Százszorszéo utca
sz-lv köz
Szonolvutca
Szekér utca
Szőlőskert utca
Ustökos utca
Vadalma utca
Vadrózsa utca
Vasút utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

G~""rutca

Gvönavíke utca
Izabella köz
Izabella utca
Jonathán utca

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83
TELEFON: +36 42 524-s85; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

2. számú melléklet

HH-s általános iskolai tanulók települési és felvételi körzeten belüli aránya
(20 19. október 1. szeri nti állapot)
Körzetes
Körzetes
HH-s
tanulók
tanulók
száma
száma (fő)
Intézmény/tagintézmény neve
(fő)

(Visual
Reister
alapján)

1

2
3

Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium
Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
Szőlőskerti Tagintézmény
Nyíregyháza, Kollégium u. 54.
Szabó Lőrinc Tagintézmény
Nyíregyháza, Igrice u. 6.

0,5 %

602

fő

6 fő

0,9 %

10 fő

0,7%

480 fő

2 fő

0,4 %

fő

5 fő

0,5 %

900 fő

3 fő

0,3 %

1364 fő

7 fő

0,5 %

874 fő

11 fő

1,25 %

843 fő

15 fő

1,77 %

fő

3 fő

0,3 %

330 fő

1 fő

0,3 %

Vécsey Károly Tagintézménye,
4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27.

700 fő

12 fő

1,7 %

Települési arány Összesen:

11.156 fő

81 fő

0,72 %

Gárdonyi Géza Tagintézménye
Nyíregyháza, Kórház u. 13.

6

Herman Ottó Tagintézmény
Nyíregyháza-Oros, Fő út 60.

7

Kazinczy Ferenc Tagintézménye
4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.

11
12
13

0,2 %

3 fő

5

10

3 fő

fő

Nyíregyhá zi Bem József Általános Iskola
Nyíregyháza, Epreskert út 10

9

(%)

553

4

8

1356 fő

(jegyzői

nyilvántartó
s alapj án)

Körzete
s HH-s
tanulók
aránya

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános
Iskola, Nyíregyháza, Fazekas János tér
8.
Petőfi

Sándor Tagintézménye
Nyíregyháza, Alma út 70

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános
Iskola
Nyíregyháza, Virág utca 65.
Kertvárosi Tagintézménye,
Nyíregyháza, Könyök u. 1/ a
Váci Mihály Tagintézménye,
Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17

1413

943

790

fő
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3 számú melléklet

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézményekről

2020.

Település

OM
azonositó

Altali~nos iskola m egnevezése

Altalános iskola cime

Kijelölt felvételi körzet

Nyíregyháza

038397

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Altalános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes
Gy6gypedagóg1a1 Módszertani Intézmény

4400 Nyíregyháza. Szarvas utca 10-12

Nyíregyházi Tankerule!I Központ
1lletékesség1 terulete

Nyíregyháza

038396

Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagóg1a1 Módszertani
Intézmény

4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30

Nyíregyházi Tankerulet1Központ
1lletékesség1terulete

(n

4. számú melléklet
Pedagógiai szakszolgálatok működési körzeteiről
Szabolcs-Szatmár Bereg megye

2020.
Pedagógiai szakszolgálat neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Pedagógiai szakszolgálat címe

4400 Nyíregyháza. Szarvas utca 10-12

OM azonosító

202803

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyeí Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézménye
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10

Működés i

körzet

Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza ,
Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő , Szabolcs, Tímár,
T1szanagyfalu, Újfehértó

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baktalórántháza1Tagintézménye
4561 Baktalórántháza. Petőfi u 4.
Működés i

körzet

Baktalórántháza, Besenyőd , Laskod, Levelek, Magy, Nyíribrony,
Nyírjákó, Nyírkércs Ófehértó, Petneháza, Ramocsaháza Rohod

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csengeri Tagintézménye
4765 Csenger. Kossuth u. 2.
Működési

körzet

Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Gacsály, Komlódtótfalu,
Pátyod. Porcsalma . Szamosangyalos. Szamosbecs,
Szamostatárfalva, Tyukod, Ura

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fehérgyarmati Tag intézménye
4900 Fehérgyarmat Tömöttvár u 3.

Működés i

körzet

Fehérgyarmat. Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld ,
Darnó, Fülesd , Garbolc, Gyügye, Henrnánszeg, Jánkmajtis
Kérsemjén , Kisar, Kishódos, Kisnamény , Kispalád, Kisszekeres ,
Kölcse, Kömörő , Magosliget Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád
Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Olcsvaapáti,
Panyola, Penyige Rozsály, Sonkád, Szamossályi, Szamosújlak.
Szatmárcseke Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek,
Tivadar, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosoroszi,
Zajta, Zsarolyán

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézménye
44841brány, Lehelu 59
M ű ködés i

körzet

Balsa, Buj, Gávavencsellő , Ibrány, Nagyhalász. Paszab. Tiszabercel,
Tiszatelek

I

.J

Pedagógiai szakszolgálatok működési körzeteiről
Szabolcs-Szatmár Bereg megye

2020.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei Tagintézménye
4501 Kemecse . Móricz Zsigmond u 47
M ű ködés i

körzet

Berkesz, Beszterec. Demecser, Gégény Kemecse , Kék,
Nyírbogdány, Nyírtét, Székely, T1szarád, Vasmegyer

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézménye
4600 Kisvárda Szent László u 42

M ű ködés i

körzet

Ajak, Anarcs . Dombrád. Doge, Fényeslitke, Gyulaháza Jéke, Kékcse
Kisvárda , Lovöpetri, Mezöladány, Nyírkarász, Nyírlövö, Nyírtass. Pap,
Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart,
T1szakanyár Tornyospálca Újdombrád Újkenéz

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye
4700 Mátészalka, Kazinczy Ferenc u. 3-5

M ű ködés i

körzet

Fábiánháza Fülpösdaróc, Géberjén Győrtelek, Hodász Jármi
Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed,
Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi,
Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér. Szamosszeg,
Tiborszállás, Vaja , Vállaj

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagóg1a1Szakszolgálat Nagykállót Tagintézménye
4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.
Működés i

korzet

Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló,
Szakoly

'
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézménye
4300 Nyírbátor, Báthori u. 20

Működés i

körzet

Bátorliget. Encsencs. Kisléta , Máriapócs, Nyírbátor Nyírbéltek,
Nyírbogát, Nyírcsászári , Nyírderzs , Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos,
Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek Piricse,
Pócspetri, Terem

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye
4440 Tiszavasvári, Vasván Pál u 67/a
Működés t

körzet

Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár Tiszalök,
Tiszavasvári

Pedagóg iai szakszolgálatok működés i körzeteiről
Szabolcs-Szatmár Bereg megye
2020.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményi Tagintézménye
4800 Vásárosnamény, Rákóczi Ferenc út 32

Müködés1 körzet

Aranyosapáti , Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes
Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, lik, Jánd, Kisvarsány , Lónya,
Márokpapi, Mátyus Nagyvarsány Nyírmada, Olcsva Pusztadobos
Tarpa , Tákos. Tiszaadony, Tiszakerecseny , Tiszaszalka , Tiszav1d
Vámosatya, Vásárosnamény

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagóg1a1 Szakszolgálat Záhonyi Tagintézménye
4625 Záhony, Alkotmány u 29.
Működési

I

.....

körzet

Benk, Eperieske, Györöcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd,
Tiszamogyorós, T1szaszentmárton , Tuzsér, Záhony, Zsurk

I
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 585; FAX: ·36 42 524 586
E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „./2020. (11. 06.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák
felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezéséről
A

Közgyűlés

1./ az előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékletei szerint javasolja az intézmények felvételi
körzetének meghatározását, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.
2./ Javasolja a Nyíregyházi Tankerületi Központnak:
•

•
•
•
•

az általános iskolák körzethatárainak meghatározásánál vegyék figyelembe az oktatási
intézményben ténylegesen megjelenő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek számának alakulását is, mert a jelenlegi szabályozás alapján ez a mutató szám nem
jelenik meg a körzethatárok kialakításánál, de az iskolák diákjainak összetételét befolyásolja.
kezdeményezzen egyeztetést a gyermekvédelmi intézményeket fenntartókkal, működtetőkkel az
intézmények létrehozásával, kialakításával kapcsolatosan.
A jelenleg Nyírszőlősön működő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények számának
csökkentése érdekében kezdeményezzen egyeztetést a fenntartókkal, működtetőkkel.
Az iskolák a szabad iskolaválasztás elvét figyelembe véve, fokozottan figyeljenek a körzet területén
élő gyermekek felvételére .
kezdeményezzen egyeztetést a városban általános iskolákat működtető nem állami fenntartókkal az
egységes tehervállalás érdekében .

Nyíregyháza,2020. február 6.

A határozatról értesül:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A Címzetes Főjegyző
3./ Nyíregyházi Tankerületi Központ 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B
4./ Irattár
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1. számú melléklet a „
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./2020 (11.06.) számú határozathoz

Nyíregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankerületi központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Mó ricz Zsigmo nd Általános Is ko la

Á ltalános iskola cím e

4400 Nyíregyháza, V irág utca 65.

OM azonosító

033423

Akácfa tér
Akácfa utca
A lkotmánv utca
A lsóoázsit utca
Alvéo utca
Bekecs utca
Bor utca
Cs11taq köz
Cs11taq utca
Cs1oke köz
Csioke utca
Dália utca 8 9 10 11
Debreceni út
Oombutca
Eke utca
Eötvös utca
Fillér utca
Folvók" utca
Füredi utca
Gálva utca
Gimnázium köz
Gólva utca
Gólva zuq
Gömb utca
Gvik utca
Hatház utca
Hatzel tér
Hen<><lü utca
Iskola utca
Kasza utca
Katona köz
Katona utca

Kereszt utca
Kéz utca
Kinvil utca
Kistelekibokori utca
Kocsis utca
Korono utca
Koszorú utca
Köténv utca
Kürt utca
Le1t6 utca 1-17-KJ lolvamatos
Lomb köz
Lomb utca
Luther tér
Luther utca
Maavető utca
Matróz utca
M<>nnvfa utca
Mohács utca
Móncz Zsi<Jmond utca
Muskátli utca
Ors•M•Aszló tér
Palánta utca
Párta utca
Róka utca
Róka zuq
Rokolva utca
Rózsa utca
Salétrom köz
Serházutca
Szalma utca
Szánkó utca
Szarvas utca 2-126 n:lros

Kij elölt felvételi k örzet utcák szerinti b o ntásban
Szerén utca
Szilfa utca
Szüret utca
Tábor utca
Tallér köz
Tallér utca
Tl>nla utca
Tom= Mihálv utca
Tövis utca
Tünde köz
Tünde utca
Vaskanu utca
Vincellér utca
Vi°""' köz
Virán utca
Vonat utca
Zöldfa utca
Zrinvi Ilona utca

(.

„

Nyíregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankerületi központ

Nylregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyiregyházi Móncz ZSigmond Általános Iskola

Általános oskola címe

4400 Nyiregyháza, Virág utca 65.

OM azonosító

033423

Tagintézmény neve

Nyiregyházo Móncz ZSigrnond Analános ISkola Vécsey Károly Tagintézménye

Tagintézmény címe

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27.
Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Akácos köz
Akácos utca
Allomás tér
Aranv János utca
Aranvfürt koz
Aranvlürt utca
Amádutca
Barázda utca
Bathorv utca
Bem József utca
Benczür Gwla tér
Berkenve köz
Berkenve sor
Boaáncs utca
Boróka utca
Borostvanos út
Bu""'"i út
Búzaviráa utca
Cimbalom utca
Citera utca
Csillaafurt utca
Damianich utca
Darazs dűlő
Darázs utca
Deák Ferenc út
Erutca
Eszaki 1. utca
FaQvönQy utca
Földi utca
F urulva utca
Füzes oart
GaQna dűlő

Gazda utca
Gotárutca
Gvékénves oart
Gvönavoerie utca
Gvönovviráa utca
Hara""'"'2n utca
Hárfa utca
Horoásztanva utca
Horoa utca
Huszársor
Jósa András utca
Kankalin utca
Karám utca
Kárász utca
Kiss Emő utca
Kordovánbokor
Kolcsev Ferenc utca
Ladik utca
Lehel utca
Lovas utca
Lőtér tér
Madách Imre utca
Madarász utca
Mécsviráa utca
Muskátli koz
Nádas oart
Néokert utca
N'" •noti 1. utca
Nvun..ti 2 utca
Oláhréti út
Páfrány köz
Páfrány utca

Pálma utca
Petőfi utca
Pikkelvköz
Pikkelv utca
Pikkeivzua
Ponlvutca
Reokénv utca
Róna utca
Sáfránv utca
Sertéstelen utca
Somai tér
Somai út
Süaér utca
Szarvas utca 3-123 aárallan
Széchenvtutca
SzélsőbokOri út 121-13cunfolvamatos
Tarló utca
Tavirózsa utca
Toldi utca
T orökrózsa utca
Vav Adám utca
Vécsevköz
Vécsevutca
Verescsárda dűlő
Verescsárda utca

= ~>

Nyíregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankerületi központ

NyiregyMzl Tankerületi Központ

Általános oskola megnevezése

Nyíregyházi Móncz Zsigmond Általános Iskola

Általános iskola címe

4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.

OM azonosltó

033423

Tagintézmény neve

NyíregyMZJ Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye

Tagintézmény címe

4400 Nyíregyháza, Rozsrét bokor 17

Alisoán tanva
Aisóbadur utca
Alsóbadurbokor
Aroa utca
Baicsv-Zsilins>KV utca
Bálintbokor
Benkó István utca
Berkenve utca
Bodobács utca
Bontva utca
Butvk;osor
Bulvk"teleo
Császárszállási út
Fátvolka utca
Fedics Mihály utca
Fenvő utca
Fertálv ulca
Fözde utca
Göroev Artúr utca
Gvertván ulca
Hallás utca
Homok utca
Hosszúháli út
Jeoenve utca
Juhar utca
Kabav János ulca
Kalászos utca
Kállairét
Karikás utca
Katica ulca
Kazal utca
Kerítés utca

Kerülő

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban
utca
Lászlótanva
Lóczibokor
Lubv Maroit utca
Maiorutca
Mandabokor 1.
Mandabokor 11
Mandabokor Ill.
Mandabokori út
Mester utca
Nviritanva
Osvénvutca
Parioa utca
Pávaszem utca
Pille utca
Pnlvákbokor
Rozsrétbokor 1
Rozsrétbokor II.
Rozsrétbokori út
Rozsrétbokori zun
Rozsrétszölö
Rozstelek utca
Samóka utca
Sörte utca
Suták Sámuel utca
Sza"""'•""" utca
Szöcske utca
Taliaa utca
Telek utca
Toszavoráa utca
TuliMn köz
TuliMn ulca

Tun Sándor utca
Tucsök utca
Tuske utca
Uisortanva
Uitelekbokor
Vadastanva
Véka utca

"'

( ,J

Nyíregyháza t elepülés alapfokú k özoktatási intézményeinek kijelö lt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankerületi központ

Nyíregyházi T ankerüleli Kozpont

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola

Általános Iskola címe

4400 Nylregyháza, Virág utca 65.

OM azonositó

033423

Tagintézmény neve

Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye

Tagintézmény címe

4400 Nylregyháza, Könyök utca 1/a.

AkácviráQ utca
Alkony utca
Alkotás utca
Antalbokor
Aranveső utca
Arbóc utca
Bártfa utca

Estha1nal utca
Fabula utca
Fáv András utca
Fészek utca
Fokos utca
Galánta utca
Gémeskút utca
Gerelvutca
Gerhátbokor

Kijelölt felvételi k örzet utcák szeri nti b ontásban

Hadik András utca
Hainal utca
Ha1nalcsillaa utca
Hársfa utca

Kemence utca
Kerék utca
Kikelet utca
Kinizsi Pál utca
Kovácsbokor
Könvök utca
Köns utca
Kuoa utca
Labda utca
L<>n0 utca
LAnVAZŐ utca
Levét köz
Levét utca
Lioet utca

Bottyán János utca

H&gy1 utca

Lőcse utca

Búvár utca
Cinke utca
Csalitos utca
Csendes utca
Csóka utca
Csür utca
Debröbokor
Delelő utca
Derl<ovits utca
Derü utca
Dobó István utca
Dobsina utca
Duoonics köz
Dunnnics utca
Ereszalia koz
Ereszalia utca
Erl<el Ferenc utca

Horoonv utca
Hóviráa utca
lalóutca
~ász utca
risz utca
lstvánbokor
v utca
Jánosbokor
Jászol utca
Játék utca
Játszó utca
Kancsó utca
Kaotár utca
Kassa köz
Kassa utca
Kazárbokor
Kazi"""' Ferenc utca

Meskó Pál utca
Mohosbokor
Munkás utca
Nádasbokor
Naolemente utca
Naoraforo6 utca
Nvll utca
Nvitra utca
l'\voda utca
Padka utca
Patics utca
Petrikovocs utca
Pihenő utca
Pillano6 utca
Pitvar utca
Práaa utca
Rét utca

Bedőbokor

Benehalom dülö
Benehalom utca
Benkő bokor
Boitár utca
Bokréta utca
Bólyai tér

Ge~utca

Rókabokor
Rokka utca
Rozsnvó utca
Rovod utca
Salamonbokor
Sás utca
Soltész István utca
Sonkolv utca
Suba utca
Sulvánbokor
Szabadsáabokor
Szarka utca
Szelesbokor
Szélsöbokor
Szélsöbokon út 2·112~g páros
1-11 g-tQ oáratlan
Szikla utca
Szilke utca
Szirom utca
Szittva utca
Tábla utca
TaQló köz
TaQló utca
Tambura utca
Taraaató utca
Teke utca
Tenisz utca
Tiszalöki utca
Tiszavasvári út
Tó utca
Torok utca
U1házsor
Vaidabokor

Vál""" utca
Varru1bokor
Vasutas utca
Verecke utca
Vito~ás utca
Zenit utca
Zomboribokor
Zsindely utca
ZI

11>

t
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Nyíregyháza település alapfokú közoktatási Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcflk szerinti bontásban 2020

T ankerulell központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nylregyházi Móra Ferenc Általános Iskola

Általános Iskola elme

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8

OM azonosltó

033425

A~""ulca

Kaoitánv utca
Káotárutca
Keleti Márton utca
Kenavel utca
Kománvdülö

Tóth A"""d utca
Törzs utca
Tüzér utca
Uierö utca
Vértanúk út1a

Kosztolányi Dezső utca

Viktória köz

Kőrösi

Zászlós utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban
Anaval utca
Belső kön:Jt 49-61-ia oáratlan
Bén Balaah Adám utca
Besztercei utca
Bocskai utca 50-108-f!l páros
49-78-<a oáratlan
Buitos utca 65-89-i g páratlan
46-96-10 oáros
Czelder Orbán utca
Czuczor Geraelv utca
Család utca
Dandár utca
Dobos András utca
Fazekas János tér
Foraó utca
Futó köz
Futó utca
Gábor Aron utca
Gál Ambrus utca
GárdonVI Géza utca
Ger11CZki M1hálv utca
Gömonutca
Haldú utca
Háromszék utca
Henaersor
Huszka Jenő utca
Ibolya utca 30-64-ig páros,
27-47-<a oáratlan
Inczédy sor
Jávorka Adám utca
Jéa utca
Jelvény utca
Kállói út 2-70-lg páros
3-71/B-la oáratlan
Kantár utca

Csoma Sándor utca

Lehár Ferenc utca
Liszt Ferenc utca
Lo"""" utca
Mán"""; Adám utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Nád utca
NamNárad utca
Orosi út
Ormester utca
Pazonyi út 16-28-ig páros
17-<l<l-m oáratlan
Pen"'""i utca
Ráday Pál utca
Rinn&n utca
Sar16 utca
Sas utca
Semmelweis utca
Soonutca
Szalag utca
Szenthárorn""" tér
SzlivavÖ!nv sétány
Than Mór utca
Thököly Imre tér
Thököly Imre utca

ntet utca

Maraorw J67<1>f M>tl)nv
Keleti 1 UIC.11
Kel"h 2 UIC.11

Nyíregyháza település alapfokú közoktatási Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankerüleb központ

Nyíregyházi Tankerületi Kozpont

Általános oskola megnevezése

Nyíregyházi Móra Ferenc Ahalános Iskola

Általános iskola címe

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8

OM azonosító

033425

Tagintézmény neve

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye

Tagintézmény elme

4405 Nyíregyháza, Alma utca 70.

Afonva utca
Aoár utca
Alma utca
Aoadó utca
Arató utca
Bársonv utca
Bazsalikom köz
Bazsalikom utca
Béke utca
Bernáth""'" utca

Gilice utca
Gondos utca
Gvimes utca
Haió utca
Haladás utca
Hamvas utca
Harannnzó utca
Haroita utca
Házlielv 1 utca

Bóbita utca

Hold utca

Bodza utca
Boanárutca
Bnnvn utca
Bonvó utca

loari utca
Jó utca
Kar""" utca
Kalaoas utca
Kállóí út 72-104-ig páros
73-153-ia oáratlan
Kalota utca
Kamilla utca
Kanász utca
Karél utca
Kéménvsenn'I utca
Kerékavartó utca
Kies utca
Kilátó utca
K~átó zua
Kisdoófa utca
Komondor utca
Kooó utca
Kökénv utca
KömOves utca
Könwesutca
Kulcsár utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Borsos utca
Boxerutca
Böare utca
ComnNa utca
Csárda utca
Csemete köz
Csemete utca
Dalmata utca
Délibáb utca
Diólooet utca
Doberman utca
Éoitő utca
Fénv utca
Fanó utca
Foxi utca
Fünvns utca
Gesztenve utca

Gombkötő utca

Kuvasz utca
Labrador köz
Labrador utca
Ladánvdül6
Laitos utca
Lakatos köz
Lakatos utca
Laoálvutca
Lásztócsere düló
L-lőutca
Lejtő

Pince utca
p,.,,.,... utca
P1tvar1<ert utca
Piiv=na utca
Prés utca
Puli köz
Puli utca
Pus'""'na utca
Puttonvutca
Rezeda köz

utca 24-58/B-ig páros
oáratlan
Lombkorona köz
Lombkorona utca
Lovaa utca
Lu1za utca

Rezeda zua
Sétánvutca
Soánoel utca
Számadó köz

Madár utca

Számadó utca

Maooranna utca
Málna utca
Mandula utca
Maraaretta utca
Maros utca
Mazsola utca
Mérő köz
Mérő utca
Mives utca
Mocsár utca
Molnár utca
Mozsár utca
Nárcisz köz
Nárcisz utca
Pásztor köz
Pásztor utca

Szászkúttanva
Százados utca
Szeder utca
Szetter utca
Szliavártó utca
Szitakötő utca
Szőlő utca
Szőlő zua
Sz616szem utca
Szurszabó utca
Tacskó utca
Takács utca
Tátika utca
Terrier utca
Timár utca
Uszkár utca

21-85/B~a

Vadritkatanva
Vércse utca
Vizsla utca
Zoldmező utca
Zsálva utca

rkA Utl"'.:'I

Rezeda utca

~

·'

Nyíregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankeruleb kozpont

Nyíregyházi Tankerületi Kozpoot

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola

Általános Iskola címe

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.

OM azonosító

033401

Achim András utca
Adv Endre utca
András utca
Anna utca

Fürdő

utca
Garibaldi utca 1-63-la oárallan
Géza utca
Harmat utca

Laktanva tér
László utca
Lenke utca
Liliom utca

Árnyas utca

Homok tér

Magdolna utca

Avar utca
Bartók Béla utca
Béla utca
Belső korút 1-47-ia folvamatos
Bercsénvo utca
Berenát utca
Bethlen Gábor utca 2-28~g páros
1-39-ín n:<iratlan
Blaha Luiza sétánv
Bocskai utca 1-48- ia folvamatos
Borbála utca
Budai N~„ Antal utca
Bujtos utca 4-44-19 páros
1-63~n n:<iratlan
Csáki István utca
Csáktomva utca
Cser"" utca
Csikós utca
Csónak utca
Dózsa Gvllrnv utca
Envház utca
Enreskert utca
Erdész utca

Homoksor
Honvéd utca
Hősök tere
Hunvadi utca
l"""'a utca 3-28-ia folvamatos
István utca

Maláhs utca
Mák utca
Maláta utca
Mána utca
Marbnovics tér
Mártírok tere

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban
Setw.m utca
Sikló köz
Sikló utca
Sin utca
S6stót út 1-29-tg páraUan
10-7"-'n n:<iros
Szabadsán tér
Szántó Kovács János utca
SzA<lfűutca

Szent István utca
Szent Mikl6s tér
Szindbád sélánv

Jókai tér

Márvány utca

Szivárvány köz

Juhász Gvula utca
Juooter utca
Kálmán utca
Kardv1ráa utca

Mátvás utca
MÁV 340. vasúti őrház
Merl<úrutca
Mókus koz

Szivárvánv utca
Sz6daház utca
Tamás utca
Táncsics Mihálv utca

Katalin utca

Nádor utca

Tarcsai István utca

Kec"""" utca
Kert koz
Kert utca
Keskenv köz
Keskenv utca
Kodálv Zoltán utca
Karán-" Fn~~s utca 4-16/A-in ruóros
Kossuth Lalos utca 1-77~a oárallan
Kossuth tér

Naav Imre tér
NefeletcS utca
Nvárutca
Nw.r"" utca
Nvirfa tér
Nvirfa utca
"'-•I köz
Orsolva utca
Ostor utca
1Oszölö utca 2-90/B-ig páros
1-89-ln o:lraUan
Patkó utca
Páva köz
Pázsit utca
Póni utca
Sarl<antvú utca

Ta=i Márton utca
Tavasz utca
To"""'s utca
Tukor utca
Váci MihálV utca
Vandlik Márton utca
VavAdám körút
véOutca
Vénusz utca

Erdőalja utca

Körte utca

Erika utca
Erzsébet tér
Esze Tamás utca
Ferenc korút
Fürdő koz

Közén utca
Krisztina utca
Krúctv Gvtda köz
Krúctv Gvt •la utca
Lain<: utca

Zivatar utca
Zsák utca
Zsombék utca

Véső utca

Vidra utca
Viola utca 1-17-la!iératlan
Záoor utca
Zenta utca
Z1monuutca

.

......

Nyíregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankeruleti központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola

Általános iskola címe

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10

OM azonositó

033401

Tagintézmény neve

Nyíregyházi Bem József ÁHalános Iskola Herman Ottó Tagintézménye

Tagintézmény címe

4551 Nyíregyháza, Fő utca 60

Almos vezér utca
Aranvhomok utca
Babér utca
Barzó utca
Bimbó utca
Bodroo1 utca
Bokor utca
Borsószer utca
Búcsu utca
Bukkfa utca
Cifralasor
Csao utca
Csenni\ köz
CsenQÖ utca
Csermely köz
Csermely utca
Cs1nám utca
Csonkás utca
CsurQó utca
Deák Ferenc utca
Derus utca
Diák utca
Dinnvés utca
Diós utca

Ferde utca
Foroácstanva
Forint utca
Forrás utca
Fő utca
Fövenvutca
Friss utca
Füzes utca
Garas utca
Gomba utca
GvOrü utca
Hann:i utca
Holdfénv utca
Kamra utca
Kecskés dúló
Kétház utca
Kezdő köz
Kezdő utca
Kincskereső utca
Kis utca
Kosmezótanva
Korona utca
Lenoll köz
Lennll utca
Lévai tanya
Leveleki köz
Leveleki utca
Maotárutca
Maovarutca
Maovarvoo utca
Málwautca
Meooves utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

"~rfautca
~kes

utca
lel utca
Emlék utca
Ezusfenvö utca
Felhő köz
Felhő utca
Fénves utca

Méhész utca
Mezsave utca
Moavorós utca
Moha utca
Móra Ferenc köz
Móra Ferenc utca
Mosolv utca
Nao utca
Naokelte utca
Naokoron<l utca
Naosuqár utca
Nasnnlva köz
Nasnnlva utca
NvireQvházi út
Pántlika utca
Penoó utca
Perem utca
Pető utca
Pil1<adat utca
Platán köz
Platán utca
Pomoas út

Színes utca
Szív utca
Takarék köz
Táltos utca
Tároló utca
Tiszafa utca
Tomácos utca
Tuiala koz
Tuiafa utca
Vackor utca
Varázs utca
Vásárosnaménvi út
Verófénv utca
Vezér utca
Vidám utca
Vodorutca
Vil;\oos utca
ViráQfürt utca
Zsuo16 utca

Ran~óutca

PetőtanvA

Rozsnvai utca
Szállási utca
Szamóca köz
Szamóca utca
Szamóca zua
Szal1<aláb utca
Szatmári utca
Szerénv utca
Szioetl<öz utca

l~~rul

llft"._a
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Nyíregyháza település alapfokú közoktatási intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankerületi központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola

Általános iskola címe

4400 Nylregyháza, Epreskert utca 10.

OM azonosító

033401

T agontézmény neve

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye

Tagintézmény elme

4400 Nyíregyháza, Arok utca 17.

Arok utca
Bernstein Béla tér
Bessenvet tér
Bethlen Gábor utca 30-84-ig páros
41-93-io páratlan
Buza tér

Töke utca
Tüzottó utca
U1utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Buza utca
Dália utca 2-6-tg ptiros
12-20-ia aáros
Dob utca
Dohánvutca
Erdó sor
"°szaki korul 2-a<l-ia aáros
G"""""kOZ
Gvönav utca
Holló utca
Kálvin tér
Kossuth La1os utca 2-7,,._,,, n:lros
Malom köz
Malom utca
Mező utca
Ozköz
Oz utca
Pacsirta utca
Rákóczi utca 4-54-ig páros
1-2"-"' aáratlan
Sólvam köz
Sólvam utca
Sóstói ut 2-8-ig páros
31-67-ta aáratlan
Stadion köz
Stadion utca
Szabolcs utca
Széna tér
Szent Flónán tér
Színház utca

_..

Újszölö utca
utca
Vasván Pál utca 4-64-tg páros
3-43-"' nAratlan
Va•~,ár

Víz utca
Vörösmartv köz
Vörösmartv tér
Vörosmartv utca

·-..;J

Nyíregyháza település alapfokú közoktatási Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankeruleti központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola megnevezése

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola

Általános iskola címe

4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.

OM azonosító

033401

T agontézmény neve

Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye

Tagintézmény címe

4400 Nyíregyháza, Kórház utca 13.

Acél utca
Am1ka utca
Atvácska utca

Moszkva utca
Munkácsv Mihálv tér
Munkácsv Míhálv utca
Rákóczi utca 56-128-tg páros
31-113-io oáratlan
Reoülőtér út
Riaó utca
Rozmarina utca
Sátor utca
Sirnonvi l'lh..ster utca
Sorálv utca
Szalonka utca
Szél utca
SzinAt utca
Szófia utca
Tokaii út
Városmaior út
Varsó utca
Vasvári Pál utca 68-214-ig páros

Kijelölt f elvételi körzet utcák szerinti bontásban

Barát utca
Bukarest utca
Csereoes utca
Cserie utca
Daru utca
Eszaki korút 1-45 =ratlan
Fecske utca
Felsöoázsot köz
Felsőoázsot utca
Fün utca
Fuzesbokor
Galamb utca
Gém utca
Herman Ottó utca
Hímes utca
Huszár tér
Illés utca
lrinvi János utca
József Attila utca
KamAó utca
Kannr utca
Kard utca
Kámataha utca
Kavics utca
Koooaó utca
Kórház köz
Kórház utca
Kóta1i út
Levendula utca

4~9~n>lratlan

Versenv utca
Westsik Vilmos utca
Zánrábutca

M1~r-.,;i

"fVl< 7nn
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Nyíregyháza település alapfokú közoktatási Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankeruleti központ

Nyíregyházi Tankeruleb Központ

Általános oskola megnevezése

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Általános iskola címe

4400 Nylregyháza, Ungvár sétány 22.

OM azonosító

033666
Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

4-es Huszárok útja
Aloár lanác utca
Bánki Donát utca
Benes László utca
Bláthy Ottó utca
Botond utca
Czóbel M1nka utca
Csaló koz
Csillaavoráa utca
Dália utca 3-7 /B-ia oáratlan 13- 1~ oáratlan
Dén Moksa utca
E""ries utca
Etel köz
Fábián Zoltán utca
Fehér Gábor utca
Gádor Béla köz
Gádor Béla utca
Garibaldi utca 4-42-ia oáros
Geduly Hennk utca
Gertóc7V Gábor köz
Gertóczv Gábor utca
Honfootalás köz
Honfoalalás utca
lfiúsáQ utca
llonatanya
Jósika Miklós utca
Kalevala sélánv
Kandó Kálmán utca
Kemecsei út 2-28-iQ folyamatos
Kérv József utca
Kiss Laios utca
Kond utca

Korányi Frigyes utca 18-290-ig páros
1-245-la oáratlan
Koránvi köz
Kosbor utca
Lázár Károlv utca
Leffler Sámuel utca
Len"""' utca
Lukács Odön utca
Máius 1. lér
Makav István utca
Ménea utca
Mikecz Kálmán utca
Naovoráa utca
Oraona köz
Oroona utca
IOszOl6 utca 92-196-<g páros
91-207-ia oáratlan
Pazonvi tér
Pazonyi út 2-14-ig páros
1-15/A-ia oáratlan
Rádv József utca
Schmidt Mohály utca
Sinui Barna utca
Szent-Gvöravi Albert utca
Tamási Áron utca
Tas utca
TömA utca
Uimaioriút
Unnvár sétány
Valtay altábomaav utca
Viel6nsz József utca
Viola utca 2-58-iQ oáros

....

Nyíregyháza település alapfokú közoktatási Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tankeruleb központ

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Általános iskola me!11evezése

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános iskola és Kollégium

Általános oskola címe

4400 Nylregylláza, Ungvár sélány 22

OM azonosító

033666

Tagonlézmény neve

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye

Tagintézmény címe

4481 Nyíregyháza, Igrice utca 6.

Allomásutca
Almos utca
AranYkalász sor
Asztalos utca
Attila utca
Bakcsó utca
Báhnt utca
Báránvutca
Barka utca
Bea utca
Betekints utca
Boítorián utca
Borostván utca
Borostvánkc5 utca
Bozót utca
Búzakalász sor
Búzakalász utca
Csaba utca
CsalOQánv köz
Csalooánv utca
Cseresznvés utca
Csiha Kálmán utca
Csillaafény utca CVöröscsillaa tanya)
Csillaarulzsit utca
Csiszár utca
Csizmadia utca
Ek'ld utca
Ezustkalász utca
Fácán utca
Farkas utca

Fenwestanva
Fülemule sor
Fürd6Mz tér
Gábor köz
Gábor utca
Gerencsér utca
Gulvás Pál köz
Gulvás Pál utca
Gvula utca
HadoMsköz
Hadobás sor
Hadobás utca
Harl<álv utca
Hármastanva
Határutca
Hattvi utca
Huba utca
IOrice köz
l<lrice utca
llOna utca
Inda köz
Inda utca
Jácint köz
Jácint utca
János utca
Jánosh""" lakóoark
Jázmin köz
Jázmin utca
Kékfestő köz
Kékfestő utca
Kemecsei ut 30-226-ig páros
29-273-la oáratlan
Kéoiróutca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Fe1edelem utca
Feketedülc5

Kertész utca
Keselvüs 1. dük'l
Keselvüs 11. dü16
Kese"";~ sor
Keselvo-.., utca
Keselvüs zua
Kéve utca
K6csaa utca
Korsó utca
Ködmön utca
Krizantém utca
Kulacs utca
Küküllő utca
Lenfonó utca
Lecke utca
L•=s utca
Mackó utca
Matvkó köz
Matvkó utca
MiMlvutca
Mnnvoró utca
Muskotálv köz
Muskotály utca
Naofény utca
Nyírséa köz
Nyírséa utca
Pereces utca
Péter utca
Petrence utca
Posta utca
Ricsa-<lülc5
Rókadülö

Sereoélv utca
Sóstóh"""' köz
Sóstóh"""' ut
Sovénv utca
Suveo utca
Szabó Lönnc utca
Szaikó utca
Szellő utca
Szer1<6 utca
Szérüskert utca
Szikes utca
Tarsolv utca
T"""z utca
T éalavetc5 utca
Temető köz
Temető utca
Temninm utca
Tisztesfü utca
Tüskevár utca
Vadász utca
Vadvoráa utca
Variu utca
VenllÍOA utca
Verőce utca
Zeroe utca
Zsuzsanna utca

„

,
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Nyíregyháza település alapfokú közoktatási Intézményeinek kijelölt felvételi
körzetei utc<lik szerinti bontásban 2020

Tankerulet1 központ

Nyiregyházi Tankerúleti Központ

Általános iskola megnevezése

Nyiregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Általános iskola elme

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.

OM azonositó

033666

Tagintézmény neve

Nyiregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvú Tagintézménye

Tagintézmény cime

4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 54.

Aranvalma utca
Atléta utca
Berek utca
Boalárka utca
Borsikafü utca
Bu1i út
Ciklámen köz
Ciklámen utca

Kakukkfü utca
Katáno utca
Kikerics utca
Kincs köz
Kincs utca
Kocsánv utca
Kolléaium utca
Koronafürt utca
Kökörcsin utca
Máiu.:fa utca
Mátvásbokor
Nvirszőlősi út
Paita utca
Paizsikafü utca
Pannónia utca
Patak utca
Pinitér utca

Kijelölt felvételi körzet utcák szerinti bontásban

Csabanvnn~ utca
Csatorna utca
Csemvikbol<.or
Csobolv6 út
Cson""' köz
Csonaor lakóoark
Csonaor utca
Csonaor zua
Csősz utca
Csutorás utca
Dehcsesz köz
Dolmánv utca
Eores koz
Ezenó utca
Furmint utca
Gerbera utca
Gótvahir köz
Gólvahlr utca
Gomolva utca
G""""r utca
G"""" "'ke utca
Izabella köz
Izabella utca
Jonathán utca

MAn1"'1V>éS

e Irt ÚJ "teák neve
N· r"gytulza Megyei Jogu Viiro• C.1kormanyzata

Jvasolt utcék neve

...

~

Riztina utca
S ~~rutca
Szamos utca
Százszorszén utca
Szeoolv köz
Sz"""'lv utca
Szekér utca
Szőlőskert utca
Ustökös utca
Vadalma utca
Vadrózsa utca
Vasút utca
1.11
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2. számú melléklet a ... ... . ./2020.(11.06.) számú határozathoz

Pedagógia i szakszolgálatok működési körzeteiről
Szabolcs-Szatmár Bereg megye

2020.
Pedagógiai szakszolgálat neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagóg1a1 Szakszolgálat

Pedagóg1a1szakszolgálat címe

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12

OM azonosító

202803

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézménye
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10

Működési

körzet

Apagy Kálmánháza Kótai Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza
Nyírpazony Nyírtelek. Nyírtura. Rakamaz. Sényö, Szabolcs, Tímár,
T1szanagyfalu, Újfehértó

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Baktalórántháza1Tagintézménye
4561 Baktalórántháza Petőfi u 4.
Működési

körzet

Baktalórántháza, Besenyöd, Laskod , Levelek, Magy, Nyíribrony,
Nyírjákó, Nyírkércs, Ófehértó, Petneháza, Ramocsaháza, Rohod

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csengen Tagintézménye
4765 Csenger, Kossuth u. 2.

Működés i

körzet

Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Gacsály, Komlódtótfalu,
Pátyod, Porcsalma Szamosangyalos, Szamosbecs.
Szamostatárfalva. Tyukod Ura

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fehérgyarmati Tagintézménye
4900 Fehérgyarmat Tömöttvár u. 3.

Működési

körzet

Fehérgyarmat, Botpalád Cégénydányád Csaholc. Császló, Csegöld
Darnó, Fülesd, Garbolc, Gyügye, Hermánszeg Jánkma1t1s,
Kérsemién , Kisar, Kishódos , Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres,
Kölcse, Kömörö, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád,
Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Olcsvaapáti,
Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád Szamossályi, Szamosújlak,
Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród T1sztaberek,
Tivadar, Tunyogmatolcs , Túristvándi, Túrricse , Uszka, Vámosoroszi,
Zajta, Zsarolyán

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagóg1a1Szakszolgálat Ibrányi Tagintézménye
4484 Ibrány, Lehel u 59
Működési

körzet

Balsa, Buj, Gávavencsellö, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel,
Tiszatelek

Pedagógiai szakszolgálatok működés i körzetei ről
Szabolcs:..Szatmár Bereg megye
2020.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagóg1a1 Szakszolgálat Kemecsei Tagintézménye
4501 Kemecse Móricz Zsigmond u. 47
Működési

körzet

Berkesz , Beszterec Demecser, Gégény, Kemecse, Kék,

!Nyírbogdány, Nyírtét, Székely, Tiszarád , Vasmegyer

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kisvárdai Tagintézménye
4600 Kisvárda , Szent László u 42.

Működési

körzet

AJak, Anarcs Dombrád, Döge, Fényeslitke Gyulaháza, Jéke. Kékcse
Kisvárda, Lövőpetri , Mezőladány , Nyírkarász, Ny írlovő , Nyírtass, Pap,
Pátroha, Rétközberencs , Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart,
T1szakanyár, Tornyospálca Újdombrád. Újkenéz

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye
4700 Mátészalka, Kazinczy Ferenc u 3-5

Működés i

körzet

Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Hodász, Jármi,
Kántorjánosi, Kocsord , Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed,
Nyírcsaholy, Nyírkáta Nyírmeggyes Nyírparasznya, Ópályi
Ököritófülpös, Őr, Papos Rápolt Szamoskér Szamosszeg
Tiborszállás, Vaja , Vállaj

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Tagintézménye
4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-8.
Működési

körzet

Balkány, Biri Bököny Érpatak, Geszteréd . Kállósemién , Nagykálló

!Szakoly

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézménye
4300 Nyírbátor Báthori u 20

Működés i

körzet

Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek,
Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos,
Nyírmihálydi Nyírpilis Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Pincse
Pócspetri, Terem

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 67 /a
Működési

körzet

Szorgalmatos, Tiszadada , Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök,
Tiszavasvári

Pedagóg iai szakszolgálatok működés i körzeteiről
Szabolcs-Szatmár Bereg megye

2020 .
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagóg1a1 Szakszolgálat Vásárosnaményi Tagintézménye
4800 Vásárosnamény Rákóczi Ferenc út 32
Aranyosapáti Barabás. Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda Gelénes
Gemzse, Gulács. Gyüre Hetefeiércse, lik, Jánd . Kisvarsány, Lónya
Márokpapi Mátyus, Nagyvarsány, Nyírmada Olcsva, Pusztadobos,
Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka , T1szav1d,
Vámosatya, Vásárosnamény

Müködési körzet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagóg1a1 Szakszolgálat Záhonyi Tagintézménye
4625 Záhony, Alkotmány u. 29.
Benk Eper1eske, Győröcske, Komoró, Mándok. Tiszabezdéd
Tiszamogyorós. T1szaszentmárton, Tuzsér Záhony Zsurk

Müködési körzet

'
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Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekrő l

2020.

Település

OM
azonosltó

Általános Iskola megnevezése

Á ltalán os Iskola elme

Kijelölt felvételi körzet

Nyíregyháza

038397

Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségreilesztö Iskola. Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

4400 Nyíregyháza. Szarvas utca 10-12.

Nyíregyházi Tankerületi Központ
1lletékesség1területe

Nyíregyháza

038396

Nylregyház1 Göllesz Viktor Szakiskola. Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény

4400 Nyíregyháza. Báthory utca 30

Nyíregyházi Tankerulell Központ
1lletékesség1 terulete

I ' ~

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYiREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500;
FAX:· 36 42 524-50 1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyirat szá m: SZOC/1696-1/2020.
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita/ Korpai Tibor
Előterjesztés

- a Közgyűléshez az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére

'.~

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

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

Dr. Kovács Ferenc
polgármester 1-(

„.„„„„„„„.„.„.„.„,6„„„„.„.„.„..
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Oszt ály vezetője

„„„„.„.„„~„. .„.„ ...
Kovácsné Szat ai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

(..._'
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Ka binet vezetője
Az e l őterj es ztést véleményezi:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Kö znevelési, Kulturá lis és Ifjúsági Bizottság

( )J
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500;
FAX: +36 42 524 -501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

M EGYÉi JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes ifjúsági feladatainak biztosítását - ifjúsági programok
szervezése, Diákpolgármesteri Iroda koordinálása és

működtetése,

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

tevékenységének ellátása és programjainak szervezése - szolgáltatási szerződés alapján biztosítja.
A szolgáltatás megrendelésére közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásban került sor, az
Önkormányzat 369/2016. {Xll.29.) számú Beszerzési Szabályzata alapján .
Az eljárás során Önkormányzatunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 122/ 2019. (Xl.20.}
Kb. számú, „az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2020-2021. évi ifjúsági feladatok ellátására" tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megindításáról szóló határozata alapján, a
feladatok elvégzésére

megfelelő

szakmai tapasztalattal

rendelkező

felmerülő

partner bevonását kezdeményezte .

A beszerzési eljárás eredményeként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 128/2019. (Xll.18.)
Kb. számú határozata alapján a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület lett az eljárás nyertese, amellyel
szolgáltatási

szerződés

megkötöttük. Az Ifjúsági Házban zajló programokra, rezsiköltségre, valamint a

helyszínen

található

Diákpolgármesteri

Iroda

működtetésére

ifjúsági

célfeladat

költségvetési

előirányzatából összesen 11.960.000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat két évre.

Az elmúlt években a tevékenység ellátásának helyszíneként szolgáló ingatlant (Mustárház, 4400
Nyíregyháza, Szent István u. 20.) az Önkormányzat - külön szerződésben foglaltak alapján - a szolgáltatást
nyújtó szervezet rendelkezésére bocsájtotta. A közfeladat ellátásra tekintettel - a finanszírozás az épület
fenntartási és rezsiköltségeit is magában foglalja, továbbá a feladatellátás költségeit fedezi, - javasoljuk az
ingatlan díjmentesen történő bérbeadását a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet, valamint az
annak mellékletét képező haszonkölcsön szerződést elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2020. január 27.
Tisztelettel:

t\

Dr. Kovács Ferenc
polgármestert

WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500;
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a SZOC/1696-1/2020. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

..... „/2020. (II. 06.) számú
határozata
az Ifjúsági Ház

működtetésével összefüggő

haszonkölcsön szerződés

megkötéséről

A Közgyűlés

1.

Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület között létrejött haszonkölcsön
szerződést a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

2.

Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét
szerződés aláírására .

képező

haszonkölcsön

Nyíregyháza, 2020. február 06.

A határozatról értesülnek :
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (Nyíregyháza, Szent l.u.20.)
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYllÁZA, KOSSUTH TÉR 1. rr.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo;
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARML STlR@NYIREGYllAZA.HU

2. számú me lléklet a „ ./2020. {II. 06.) számú hatá rozathoz - "1ÓDOSÍT01T VÁLTOZAT

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrész ről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata {4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1. sz.,
, képvise letében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), mint haszonkölcsönbe
adó - továbbiakban: Kölcsönadó,
másrészről a Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 20.sz.,

,

képviseletében :

Dombóvári

Gábor),

mint

haszonkölcsönbe

vevő

továbbiakban:

Kölcsönvevő

között az alu lírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1. Szerződő fe lek megá llapítják, hogy közöttük „ egyes gyermek és ifjúsági feladatok elvégzésére"
vonatkozóan feladatellátási szerződés jött létre.
2. Szerződő felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterü leti 19 hrsz-ú, kivett középiskola művelési
ágú, 1306 m2 terü let nagyságú, t ermészetben 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 20. szám alatti
ingatlan 1/1 arányban a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi.
3. Kölcsönadó a 2. pontban megnevezett ingatlant ingyenesen haszonkölcsönbe adja, amelyet a
Kölcsönvevő
álta la megtekintett
állapotban
haszonkölcsönbe vesz jelen szerződés
hat álybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig te rjedő határozott időtartamra. Felek
megállapítják, hogy Kö lcsönvevő a 2. pont szerinti ingatlant külön birtokba adási jegyzőkönyv
fe lvéte lével egyidej ű l eg veszi birtokba.
4. Az átadásra kerü lő ingatlan a Kö lcsönadó tulajdonában marad, az elidegeníteni, megterhelni,
zálogba adni, vagy egyéb módon a tulajdonosi jogokat korlátozni Kölcsönvevőnek nem
engedé lyezett.
S. Kölcsönvevő az ingatlant jelen szerződés 1. pontja szerinti egyes gyermek és ifjúsági fe ladatok
elvégzésére" vonatkozó fe ladatellátási szerződésben vá llalt fe ladatának teljesítésére használhatja,
azt üzeme ltetési szerződésse l, bérbeadás útján vagy más hasonló jogügylettel nem hasznosíthatja,
más szemé ly, szervezet, társaság használatába nem adhatja.
6. Kö l csönvevőt terhelik a helyiség fenntartásával, tevékenység folytatásával kapcsolatosan felmerülő
közüzemi költségek, melyeket a kö l csönvevő az esedékesség időpontjában köteles az illetékes
szolgáltató vállalat felé kiegyen líteni. Kölcsönvevő köte les a közüzemek üzemeltetőivel saját névre
szóló közüzemi szerződést kötn i, hacsak azt műszaki akadály ki nem zárja.
7. Kölcsönvevő köteles a helyiséget a jó gazda gondosságával kezelni, állapotát megóvni,
karbantartani. Felelős minden olyan kárért, ame ly ezen kötelessége elmulasztásából adódik, illetve
rende llenes vagy szerződésellenes használat következménye. Amennyiben a Kölcsönvevő a dolgot
az S. pont rendelkezéseivel ellentétben harmadik személy használatába adja, ebben az eset ben
azokért a károkért is fe le lős, amelyek e nélkül nem következtek volna be.
8. Kölcsönvevő a helyiségben építési (bontási, átalakítási) munkát a Kölcsönadóval t örtént előzetes
egyeztetést követően - az építésügyi jogszabályokban meghatározott esetekben - építésügyi
hatósági engedéllyel vége zhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
Amennyiben Kölcsönadó az ingatlanon jelentős felújítási, vagy más hasonló munkát kíván végezni, a
Kölcsönvevő köteles tűrni a munkálat okkal együtt járó zavarást.
11
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Kölcsönvevő

a működéshez szükséges műszak i állapot létrehozásához szükséges kiviteli munkákat
saját költségén köteles elvégezni, s jelen szerződés nem mentesíti a Kölcsönvevőt a használat során
esetlegesen felmerülő hatósági és egyéb engedélyek, igazolások beszerzésének kötelezettsége alól.
10. Kölcsönvevő a haszonkölcsöni jogviszony megszűnésekor köteles az ingatlant elhelyezési és
kártalanítási igény nélkül, beköltözhetően, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta,
kitakarított állapotban Kölcsönadónak visszaadni .
11. Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül felmondhatja,
30 napos felmondási idővel. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat. Jelen szerződés
megszűnik továbbá, ha az 1. pontban hivatkozott szolgáltatási szerződés megszűnik.
12. Szerződő felek megállapítják, hogy azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha a haszonkölcsön
meghatározott célja lehetetlenné vált, a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen
vagy szerződésellenesen használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy
pedig egyébként fennáll a veszély, hogy az ingatlant Kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni.
Azonnali hatályú felmondásnak van helye abban az esetben is, ha a szerződő felek között a viszony
a Kölcsönvevő magatartása következtében megromlott, illetve ha a szerződéskötéskor nem ismert
oknál fogva a Kölcsönadónak szüksége van a dologra.
13. A kölcsönvevő a haszonkölcsön ideje alatt köteles betartani az általános tűzvédelmi, munkavédelmi
és balesetvédelmi szabályokat.
14. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy az épület ingatlanbiztosítással rendelkezik, ezért a
Kölcsönvevő az ingatlanban elhelyezett vagyontárgyaira köteles saját maga biztosítást kötni.
15. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. Felek megállapodnak, hogy a 2020.01.01 -e, és jelen
szerződés hatálybalépése közötti időszakra nézve jelen szerződést hatályosnak tekintik és
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. haszonkölcsönre vonatkozó szabályai az
irányadók.
A jelen szerződésbő l eredő viták eldöntésére Felek a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
Jelen szerződést a felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt elolvasás és értelmezés után 4
egyenértékű, magyar nyelvű eredeti példányban képviseletükre megfelelő rendben felhatalmazott
képviselőik útján jóváhagyólag írták alá, melyből a feleket kettő - kettő példány illet meg.
9.

Nyíregyháza, 2020. február_.
Dr. Kovács Ferenc

Dombóvári Gábor

polgármester

egyesület elnöke

megbízó

megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:
Jogi ellenjegyzés:
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Ügyiratszám : SZOC/ 1438-2/ 2020
Ügyin téző: Dr. Vachler Péter
Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati
rendelet módosítására

............... ~...... ..................... .
JáMMenyhért
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezé st
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándo r
címzetes főjegyző

/;; I

t, f

r/,

·············· ... JJY. ............................................ .
Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégia i és Környezetvédelmi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 164/2016. (IV.30.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági
Koncepcióját (2016 - 2021), melyben hosszú távú célként határozta meg, hogy az állami lakásépítési - és
vásárlási támogatások mellett az önkormányzat helyi eszközökkel is segítse a fiatalok letelepedését a
városban. A Közgyűlés döntése - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi
költségvetéséhez kapcsolódóan hozott 4/2019 . (11. 7.) számú határozat - alapján 2019. április 30-ig kellett
kidolgozni a „ Haza Várunk Program" elemeit. Ennek a programnak a célja a munkaerő megtartása,
biztosítása, a szakképzett fiatalok helyben maradásának elősegítése, és mindezeken keresztül a város
gazdasági potenciáljának fokozása érdekében az, hogy helyi szinten támogassa a fiatalok, fiatal családok
otthonteremtését. Ennek érdekében fogadta el a Közgyűlés a 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati
rendeletet, amely vissza nem térítendő támogatással segíti új építésű vagy használt lakás vásárlását, illetve
lakóingatlan építését is. A rendelet elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy az állami és önkormányzati
támogatás igénybevételével a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő fiatalok önálló lakhatása is
megoldható legyen városunkban. A költségvetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió forint
volt.
A rendeletet a

Közgyűlés

a 2019. április 25 -i ülésén fogadta el, ami 2019. május 15-én lépett hatályba.

A rendeletben foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén letelepedni
szándékozó nagykorú személy a rendeletben meghatározott feltételekkel Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe új építésű lakás,
használt lakás vásárlására, új lakás építésére.
Az első lakáshoz jutók támogatására jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hétszeresét, legfeljebb kéttagú családban
élő igénylő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kilencszeresét (2019 -ben
199.500 Ft -t , illetve 256.500 Ft. volt, és jelenleg is ezzel az összeggel kell számolni) .
Az első lakáshoz jutók támogatása igénybevételének feltételei :
-

-

A támogatandó lakás a műszaki állapotára tekintettel a lakhatási igények kielégítésére alkalmas,
a támogatandó lakás vásárlása esetén az igénylő az ingatlan - nyilvántartási hatóság által érkeztetett
adásvételi szerződést benyújtsa,
az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal
igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított, vagy kereső tevékenysége alapján valamely másik
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással
igazolja,
az igénylő vállalja, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítását követő 90 napon belül
bemutatja a Hivatalnak a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy
esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely igazolja, hogy az első lakáshoz jutók
támogatásával vásárolt lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akikre
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tekintettel az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítása történt, azzal, hogy az erre irányuló
határidőt a hatóság indokolt kérelemre egy alkalommal 90 nappal meghosszabbíthatja,
az igénylő vállalja, hogy az igénylő és családja, akire tekintettel az első lakáshoz jutók támogatása
folyósításra került, a hatósági igazolvány, vagy igazolás kiállításától számított 5 évig a támogatással
érintett lakásban életvitelszerűen lakik. (Nem jelenti az életvitelszerű ottlakásra vonatkozó
kötelezettség megszegését, ha az ott meghatározott időtartamon belül az igénylő Nyíregyháza
Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül változtatja meg a lakóhelyét.),
az első lakáshoz jutók támogatásával érintett lakásban kizárólag a támogatott személyek
szerezhetnek tulajdont. Az első lakáshoz jutók támogatása a lakás vételárának, vagy kivitelezése
ellenértékének megfizetésére legfeljebb egy támogatandó lakásra vehető igénybe. A támogatást a
házastársak vagy élettársak kizárólag együtt igényelhetik,
a lakás hasznos alapterületének el kell érnie egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, két gyermek
esetén az 50 négyzetmétert, három gyermek esetén a 60 négyzetmétert, négy vagy több gyermek
esetén a 70 négyzetmétert,
Lakás vásárlása érdekében igénybe vett támogatás esetén a lakás vételára nem haladhatja meg a 35
millió forintot,
az Önkormányzat a támogatást a kérelmek benyújtásának sorrendjében a mindenkori költségvetési
rendeletben meghatározott, az első lakáshoz jutók támogatására elkülönített összeg erejéig nyújtja,
a támogatás iránti kérelmet az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül kell
benyújtani, a határidő jogvesztő .

Nem jogosult a támogatásra az az
-

-

-

-

igénylő

akinek, vagy aki családtagjának tulajdonában - kivéve a haszonélvezettel (özvegyi joggal)
terhelt tulajdont -, haszonélvezetében beköltözhető - beleértve bármilyen címen
hasznosítottat is - lakása van, függetlenül annak forgalmi értékétől,
akinek vagy aki családtagjának jelentős értékű ingó (különösen vagyonértékű jog és személy
vagy tehergépjármű), illetve ingatlanvagyona (különösen résztulajdona, üdülője, beépíthető
telke) van, amelynek értéke - a családon belül tagonként számítva - a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja (7.125.000 Ft.),
az a kérelmező, aki, vagy akinek az együttköltöző családtagja a megjelölt ingó - vagy
ingatlanvagyonát a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül elidegenítette,
aki jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek
számára jogtalan előnyt jelenthetnek,
az a kérelmező, aki, vagy akinek az együttköltöző családtagja a kérelem benyújtását
megelőző t íz éven belül helyi önkormányzat által nyújtott, jelen rendeletben foglalt célokkal
azonos célra irányuló támogatásban részesült,
aki a támogatá ssa l érintett ingatlant hozzátartozójától vásárolja.

A támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása önkormányzati hatósági ügy keretében történik. A
támogatás iránti kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani. Az eljárás költségmentes. A kérelem
elbírálásához a kérelmező köteles arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve
azokat igazolja. A vagyonnyilatkozatban foglaltakat a Hivatal ellenőrizheti. Kötelezően benyújtandó
dokumentumok a kérelem (formanyomtatványon), a vagyonnyilatkozat (kérelem melléklete), házastársak
esetén a házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolata, élettársak esetén a közjegyző előtt tett

nyilatkozat

egyszerű

másolata, a megvásárolni kívánt lakás adásvételi

s2er2ődésének

ügyvéd által
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ellenjegyzett eredeti példánya, mely vételárra vonatkozó része tartalmazza az első lakáshoz jutók
támogatásának tervezett összegét, az ingatlan-értékbecslési szakvélemény, továbbá a jövedelem igazolása .
Új lakás építésére az igénylő támogatásban akkor részesíthető, ha az építésre Nyíregyháza Megyei Jogú
Város közigazgatási területén kerül sor, és az igénylő benyújtja a hatóság részére a megnyitott, és a
munkaterület átadását is igazoló építési napló hitelesített másolati példányát. Új lakás építésére nyújtott
támogatás esetén az S évig a támogatással érintett lakásban élés kötelezettségnek a támogatással érintett
új lakásra vonatkozó használatba vételi engedély véglegessé válását követően kell eleget tenni. A kérelmet
a munkaterület átadásától számított 90 napon belül kell benyújtani.
A támogatást igénylő személy a jogosultsági feltételeket érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az önkormányzatot. Az Önkormányzat a támogatás
összegét a határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül folyósítja az igénylő által közölt
bankszámlaszámra . A rendeletben foglalt körülmény bekövetkezése esetén a támogatás összegét vissza kell
fizetni.
A 2019 . évben (2019. május 15. - 2019. december 31.) rendelkezésre álló keret: 25.000.000 Ft volt,
melynek megosztása a rendelet szerint:
10%-os keret (igénylő egyedül élő) :

2.500.000 Ft

30%-os keret (igénylő 30 év feletti nem egyedül élő) :

7.500.000 Ft

60%-os keret (igénylő 30 év alatti nem egyedül élő) :

15.000.000 Ft

A 2019 . évi 25 millió Ft összegű keret felhasználását az alábbi táblázat szemlélteti:
2019. évben felhasznált összeg
2019. évben maradvány
Összesen benyújtott kérelmek száma 2019 . évben:

13.550.000 Ft
11.450.000 Ft
41 db

elbírálva :
eljárás megszüntetve:
elbírálás folyamatban :

31 db {29 db megállapítás, 2 db elutasítás)
2 db
8 db (döntés és kötelezettségvállalás a 2020. évben,
így az a 2020. évi keret terhére történik)

Keretfelhasználás a már elbírált kérelmek alapján:
10%-os keretből (igénylő egyedül élő) :
30%-os keretből (igénylő 30 év feletti nem egyedül

3 db
12 db
14 db
2 db
2 db

élő) :

60%-os keretből (igénylő 30 év alatti nem egyedül
élő) :

elutasítás:
eljárás megszüntetése :

[l.350.000 Ft)
[5.800.000 Ft)
[6.400.000 Ft)

1
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Megállapítások megoszlása támogatási összegek
szerint:
450.000 Ft-os támogatás (gyermektelen vagy 1
gyermeket nevelők):
550.000 Ft-os támogatás (2 gyermeket nevelők):
650.000 Ft-os támogatás (3 vagy több gyermeket

25 db
3 db
1 db

(11.250.000 Ft)
(1.650.000 Ft)
(650.000 Ft)

nevelők) :

ÖSSZESEN 29 db megállapítás:

13.550.000 Ft

A 2020. évben a rendelkezésre álló keret 5 millió forinttal megemelésre került, így összesen 30 millió forint
áll rendelkezésre első lakáshoz jutók támogatására a tárgyévben.
A támogatási kérelmek, az ügyviteli tapasztalatok, és az elbírálás gyakorlata alapján a támogatás
megítélésének tartalmi követelményei, és az eljárási szabályok körében több ponton indokolttá vált a
rendelet felülvizsgálata és módosítása . A javasolt módosítások - az indokolásban részletesen kifejtetteknek
megfelelően - első sorban az alábbi rendelkezésekre vonatkoznak:
-

öröklés jogcímén szerzett tulajdon kisértékű ingatlanban,
önerő összegének minősítése,
élettársak által igényelt támogatás nem közös tulajdonba kerülő ingatlan adásvételére,
ingatlan - értékbecslési szakvélemény benyújtására vonatkozó kötelezettség,
az adásvételi szerződés ingatlan - nyilvántartási hatóság részére történő benyújtásának igazolása,
támogatási keretösszegek százalékos meghatározásának újra szabályozása,
negyvenedik életévüket betöltött kérelmezők jogosultsága,
élettársak közjegyző előtt tett nyilatkozatára vonatkozó előírások,

-

támogatás folyósítására szolgáló bankszámlára vonatkozó rendelkezési jog igazolása,
új lakás építésére vonatkozó előírások pontosítása,
mellékletekre vonatkozó jogharmonizációs, és az eljárás egyszerűsítését szolgáló előírások,
melléklet (kérelem formanyomtatvány) pontosítása,
a hatáskört gyakorló bizottság elnevezésének pontosítása.

A módosításról általánosan megállapítható, hogy az ügyfelek reszere kedvező, az adminisztratív
kötelezettségeket egyszerűsítő rendelkezéseket tartalmaz, továbbá a tartalmi elbírálás szempontjából is az
igénylőkre nézve kedvező változásokat léptet életbe .
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a módosító rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. január 30.

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet a SZOC/1438-2/ 2020 számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.
A jogszabály
következményei

megalkotásának

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormá nyza ta helyi eszközökke l kívánja segíteni a fiatalok letelepedését a
városban . Ennek egyik lehetséges eszközével élve az Önkormányzat elfogadta a 12/2019.{IV.26.) számú
önkormányzati rendeletet, me lynek jelen módosítással bevezetett vá ltoztatásai az egyszerűbb, és
ügyfélba rát joga lkalmazást segít i e lő . A joga lkotás elmaradása esetén az Önkormá nyzat kevésbé hatékony
módon t ud na igazodn i a saját maga által vá llalt célkitűzések eléréséhez.
II.

A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

Gazdasági, költségvet ési tekintetbe n a 2020. évi költségvetési rend elet-t ervezete 30 millió forint összegű
el ői rányzat mértékéig biztosítja a kötelezettségvállalás lehetőségé t e jogcímen . A jelen módosító rendelet
hatályba lépésekor folyamatban l évő ügyekben a bevezetésre tervezett, az ügyfelekre nézve kedvezőbb,
enyhébb szabá lyokat alka lmazni ke ll, így a fo rrásfelhaszná lásra már e kedvezőbb szabályok alapján kerül
sor. A továbbiakban is költségként jelentke zik a hatósági eljárás lefo lytatásának valamennyi eljárási
költsége.
Ill.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rende let alka lmazásához kapcso lódó adminisztratív terhek a Hivatal t ekintetében a korábbiakkal
megegyeznek, a kére lem benyújtása, és a pozitív elbírá láshoz szükséges feltételek teljesítése e lsősorba n az
ügyfelek részére jelent könnyebbséget.
IV.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alka lmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
állnak.
V.

e rőforrások

a Hivat alban rendelkezésre

Környezeti és egészségügyi következményei

A rend eletmódosít ás kapcsán közvetlen környezeti és egészségügyi következmények nem mutathatók ki.
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2. számú melléklet a SZOC/1438-2/2020 számú előterjesztéshez
RENDELET-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.„„/2020. („.„ .. „.)
önkormányzati rendelete
az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyű l ése az Alaptörvény 32 . cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a . pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az első lakáshoz jut ók
támogatásának helyi szabá lyairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.) 3. § (3) bekezdése a következő g) pontta l egészül ki:
" g) az az egyedülálló kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor a negyvenedik életévét betöltötte, együttes
igénylők esetén, ha mindkét kére l mező a negyvenedik életévét betöltötte."
(2) Az Ör. 3. § - a a következő (4) bekezdésse l egészü l ki:
"(4) A 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól e ltérően nem kizáró körülmény a támogatásra való
jogosultság szempontjából, ha az igénylő, vagy együtt es igénylők esetén legfeljebb az igénylők egyike
öröklés útján résztulajdonosa, vagy tulajdonosa olyan beköltözhető lakásnak, lakóingatlannak, amely nem
Nyíregyháza közigazgatási területén helyezkedik el, és ame lyben a tulajdonosi részesedésének piaci ért éke
a hárommillió forint értéket nem haladja meg.
(3) Az Ör. 3. § - a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki :
"A (4) bekezdésben foglalt körülményről a kérelmező köteles nyilatkozni.
(4) Az Ör. 3. § - a a következő (S) bekezdéssel egészül ki:
"(S) Nem jogosult a támogatásra az igé nylő, ha a benyújtott adásvételi szerződés tartalma alapján
megállapítható, hogy a kérelmező az ingótulajdonra vonatkozó vagyoni korlát mértékét meghaladó
vagyonnal rendelkezik, kivéve, ha az igénylő teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, hogy azt köteles
visszaszolgá ltatni, vagy visszafizetni. "

WWW.NYIREGYHAZA.HU

e~)·

NYÍREGYHÁZA

7

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524·585; FAX: +36 42 524-586
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

(5) Az Ör. 3. § - a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
"(6) Nem jogosultak a támogatásra az együttes igénylők, ha az ingatlan az adásvételi szerződés alapján nem
felearányú osztatlan közös tulajdonukba kerül."
(6) Az Ör. 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki :
"d) az igénylő igazolja, hogy az adásvételi szerződést ingatlan - nyilvántartási hatóság részére benyújtotta .",
(7) Az Ör. 8 . §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
" (3a) A (3) bekezdésben meghatározott keretbe történő besorolást együttes igénylők esetén a fiatalabb
ügyfél életkorának alapul vételével kell megállapítani."
(8) Az Ör. 11. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
" f) az adásvételi szerződés ingatlan - nyilvántartási hatóság részére történ ő benyújtásának igazolására
alkalmas dokumentumot. "
(9) Az Ör. 11. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
g) a kérelmező köteles csatolni annak igazolására alkalmas - a pénzforgalmi szolgáltató által kiállított dokumentumot, hogy a támogatás folyósítására megjelölt bankszámlaszám a kérelmező, vagy az együttes
igénylők valamelyike rendelkezése alatt áll.
(10) Az Ör. 15. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
" c) a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségnek a támogatással érintett új lakásra vonatkozó
használatba vételi engedély véglegessé válását követő 90 napon belül kell eleget tenni.
(11) Az Ör. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :
" (7) Az ügyfél a támogatással érintett új lakásra vonatkozó használatba vételi engedélyt annak véglegessé
válását követő 90 napon belül köteles benyújtani a hatóságnak. "
2. § Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
3. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában
" az ingatlan - értékbecslési szakvélemény 11 szövegrész helyébe az 11 ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki
ellenőri tevékenység végzésére jogosult személy által kiállított okirat "szövegrész lép,
(2) Az Ör. 6. § -á ban
11

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie " szövegrész helyébe
egyedülálló kérelmező kivételével - el kell érnie 11 szövegrész lép.

11

A lakás hasznos alapterületének -
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(3) Az Ör. 8. § (3) bekezdés a) pontjában a
11

hatvan százalékának 11 szövegrész helyébe az

11

ötven százalékának

11

szövegrész lép.

(4) Az Ör. 8. § (3) bekezdés b) pontjában a
11

harminc százalékának

11

11

szövegrész helyébe a negyven százalékának

11

szövegrész lép.

(S) Az Ör. 11. § (4) bekezdésének c) pontjában az
élettársak esetén a közjegyző előtt tett nyilatkozat egyszerű másolatát 11 szövegrész helyébe az
élettársak esetén a közjegyző előtt - az élettársi minőség fennállására - tett nyilatkozat egyszerű másolatát
szövegrész lép.
11

11
11

(6) Az Ör. 11. § (4) bekezdés e) pontjában
11

az ingatlan-értékbecslési szakvéleményt 11 szövegrész helyébe az ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki
11
ellenőri tevékenység végzésére jogosult személy által kiállított okiratot szövegrész lép,
11

(7) Az Ör. 11. § (6) bekezdésében az
ingatlan - értékbecslési szakvéleményt 11 szövegrész helyébe 11 az ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki
11
ellenőri tevékenység végzésére jogosult személy által kiállított okiratot szövegrész lép.
11

(8) Az Ör. 15. § (S) bekezdésében a
11

4. § (1) bekezdés c)

11

szövegrész helyébe

11

a 4. § (1) bekezdés a) - b)

4. § (1) Ez a rendelet a 2020.02.10 -én lép hatályba, és az azt

követő

11

szövegrész lép.

napon hatályát veszti.

(2) Az Ör. rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel- a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.
(3) Az Ör. mellékletét a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
S. § (1) Hatályát veszti
a) az Ör. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában
az

11

ingatlan nyilvántartási hatóság által érkeztetett 11 szövegrész,

b) az Ör. 11. § (4) bekezdésének d) pontjában
az 11 eredeti 11 , és a 11 mely vételárra vonatkozó része tartalmazza az
tervezett összegét, 11 szövegrész.

első

lakáshoz jutók támogatásának
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Melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének .... ./ „ „
rendeletéhez

.. ( „ „ .. „„)

számú önkormányzati

KÉRELEM
első

lakáshoz jutók támogatása iránt

A lakáscélú támogatás iránti kérelem az adásvételi
be .
Személyi adatok
Igénylő

szerződés

megkötését

követő

Igénylő 2.

1.

(házastárs, élettárs)

-1

Név

r -

Születési név

-1-1

Születési hely
Születési

90 napon belül nyújtható

idő

Anyja születési leánykori neve
Családi állapot

_j
1

Állampolgárság

i

-!------

~--i--

Adóazonosító jel

'

1

--

Tartózkodási hely
(ideiglenes lakcím)

-

~-·------------~

-T
1

---,

Lakóhely
(állandó lakcím)

1

~r-----

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

1

-,

~-----------~

1

--

1

Telefonszám

~ ~-~-~-------

Bankszámlaszám
Igénylőkkel együttköltöző személyek adatai:

Név

1.

„„„„„„„„„„

2.

„ „ „ „ „ „ „ „ „.

Születési
hely

Születési idő

Anyja születési
neve

Családi
állapot

Rokonsági
fok

3 . . „ .. „ „ „ . „ „ „ „ .
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4. ······ ···············

s. ·····················
6 .................. ....
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Jövedelmi adatok

Igénylő 1.
jövedelme

A jövedelmek típusai

Igénylő 2.
jövedelme

Családtagok jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó nettó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból
2.
származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak
3. értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem

1.

Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és
rgondozásához kapcsolódó
5.
támogatások (GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, tartásdíj, stb.)
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
6.
rendszeres pénzbeli ellátás
(álláskeresési ellátások, stb.)
Föld bérbeadásából származó
7.
·övedelem

4.

Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból

8. származó jövedelem, kis összegű

9.

kifizetések stb.)
Havi nettó jövedelem összesen

Egy főre jutó havi nettó jövedelem : ........................... Ft/ hó.
(összes jövedelem / család létszáma)
A lakáscélú támogatással vásárolt lakás címe és helyrajzi száma (új építésű ingatlan esetén a kivitelezés
helyszíne) :

Az igényelt támogatás összege alapján :
0

450.000.-Ft

o 550.000.-Ft

o 650.000.-Ft
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NYILATKOZATOK

1. * A saját magam, vagy családtagom tulajdonában - kivéve a haszonélvezettel (özvegyi joggal) terhelt
tulajdont - , haszonélvezetében beköltözhető - beleértve bármilyen címen hasznosítottat is - lakás van,
vagy azt a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül elidegenítettem /elidegenítette.
Igen
Nem
1.1. Igen válasz esetén:
Igénylő

Igénylő

1.

2.

Az ingatlant öröklés útján szereztem.
igen / nem

Az ingatlant öröklés útján szereztem.
igen / nem

Az ingatlanra vonatkozó tulajdoni arányom :

Az ingatlanra vonatkozó tulajdoni arányom :

A lakás beköltö zhető :
igen/ nem

A lakás beköltözhető:
igen/ nem

Az ingatlan címe: _ _ _ _ _ _ _ __

Az ingatlan címe: _ _ _ _ _ _ _ __

Az ingatlan helyrajzi száma:

Az ingatlan helyrajzi száma:

A tulajdonosi részesedésem pia ci értéke:
- - - - - - - Ft.

A tulajdonosi részesedésem piaci értéke:
- - - - - - - Ft.

2. *A saját magam, vagy családtagom tulajdonában jelentős értékű ingó (különösen vagyonértékű jog és
személy vagy tehergépjármű , vagy pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg), illetve ingatlanvagyon
(különösen lakása, résztulajdona, üdülője, beépíthető telke, stb.) van, vagy a kérelem benyújtását
megelőző 10 éven belül elidegenítettem / elidegenítette.
Igen
Nem
Amennyiben a válasz igen volt:
2.1. Az ingatlan/ingó tulajdonosának neve(i): .......... „ „ „ „ „ „ „ . „ .. „ . „ „ .... „ . „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ . „ .. „ „ „ . „ . „ „ ...... „
Az ingatlan/ ingó típusa: ... „.„ .. „„.„ .. „ „ .... „ ...... „ „ .. ..... „ .... „.„.„.„.„ ............. „.„ .. „„.„.„.„.„.„ .. „.„ ... „.„.„ .. „ ..
Az ingatlan/ingó fellelhetősége (címe, helyrajzi száma, megnevezése) : .. „ ... „ „ „ .„„ „ „ .. „ .. „ „ ..... „ „ . „ .. „.
Tulajdoni részarányok megjelölése: „ . „ „ „ .... „ „ .. „ „ „ .. „.„„„.„„ .. „ . „ „ .. „ „ . „ ... „ „ „ . „ . „ „ „ „ .. „ „ . „ „ .... „ .. „ „ ... „ ..
„
,
' ke .. „ „ ...... „ . „ „ „ „ „ .. „ .... „ „ „ . „ „ ..•. „ „ „ . „ „ „ . „ „.„„ „.„ .„ „ ... „ „ „ . „ . „ ... „„„.„.„.„.„„„„.
Az .ingat 1an;·1ngo, osszerte
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Ha az ingóság gépjármű, a gyártás éve, és a jármű típusa : „ „ „ „ „
A megnevezett ingatlan a támogatással érintett építési telek?

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

IGEN

/

NEM

2.2. Az ingatlan/ingó tulajdonosának neve(i): „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ .. „ „ „ . „ „ „ „ „ . „ „ . „ . „ „ „ „ „ „ „ . „
Az ingatlan/ingó típusa : „.„.„ .. „„.„.„ .... „.„ .. „ ........ „.„.„ . .. . „ „ . . „„.„.„ .... „.„ . . .. „ .. „ „.„.„.„.„ .. ... „ .... „ „ . „ ....... „ ..
Az ingatlan/ingó felle lhetősége (címe, helyrajzi száma, megnevezése) : .... „ . „ „ „ „ „ . „ „ „„ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „
Tulajdoni részarányok megjelö lése : „.„.„ .............. „.„.„„. „ . . „ „ .. „ „ . „.„.„ . . „„. „ . „. „ „ „ „ . „.„ .. „ „ . ..... .. „.„ .... „ ..
„
,
' ke „ „ ... „ „ .. „ .. „ „ „ .... „ „ „ ... „ .... „ .„„ ... „ „ ... „ ... „.„.„ .. „ „ „.„.„ „ „ „ „ „ „ „ ... „ . „ „ „ „ . „ „ „ „ .
Az .ingat 1an ;·1ngo, osszerte
Ha az ingóság gépjá rm ű, a gyártás éve, és a jármű típusa : „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .
A megnevezett ingatlan a támogatással érintett építési te lek?
IG EN /
NEM
2.3. Az ingatlan/ingó tulajdonosának neve(i) : „ „ „ ....... „ . „ . „ „ „ „ „ „ „ . „ . „ . „ „ „ „ . „ „ „ . „ . „ „ „ „.. „ „ „ „ „ „ „ „ „ .... „
Az ingatlan/ingó típusa : „.„. „.„. „ .. „ „ . „. „.„.„ .. „ . „.„. „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ „ „ „ . „.„. . „„.„.„.„. „ . „ . „ .. „„.„.„.„ ..
Az ingatlan/ingó fe lle l hetősége (címe, he lyrajzi száma, megnevezése) : „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .. „ „ .... „.
Tulajdoni résza rányok megjelölése : „ . „ . „ „ „ „ „ „ „ . . „ .. „ „ ... . „ „ . „ . . „„.„. „.„ .. „ „ „ .. „ „ „ „. „ . . „„. „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ . „ .. .
„
,
' ke „ „ .. „.„.„„ .. „ .. „„„.„ ... „.„.„ .... „ .... „ „ „ „ . „ . „ .... „ „ „ „ . „ . „ „ „ .... „ „ . „ . „ „ „ „ „ „ „ . „ „ . „ „
Az .ingat 1an ;·ingo, osszerte
Ha az ingóság gépjármű, a gyártás éve, és a jármű t ípusa : „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ . „ „„ „ „ „ „ „ „ .. „ „ „ . .. „.„.„ .. „.
A megnevezett ingatlan a támogatá ssal érintett építési telek?
IG EN /
NEM

3.

* Saját magam, vagy családtagom az igénylést megelőző 10 éven belül bármely helyi önkormányzattól

első

lakás megszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatást kaptam.
Igen

Nem

4. *Kijelentem, hogy az eladó nekem, vagy családom bármely tagjának - a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy élettársa.
Igen

Nem

S. *Vállalom, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítása estén, a folyós ítástól / új lakás
építése esetén az új lakásra vonatkozó használatbavétel i engedély véglegessé válásától * számított S évig
saját magam és a velem együtt költöző családtagok a lakásban életvitelszerűen laknak.
Igen

Nem

6. *Vállalom, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítását / új lakás építése esetén az új
lakásra vonatkozó használatbavételi engedély véglegessé válását követő 90 napon belül a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és a tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító
igazolást a Hivatal felé bemutatom.
Igen

Nem
WWW-NYIREGYHAZA.HU
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7. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatásával megvásárolt/ épített lakásban, vagy
ezen támogatás hozzájárulásával vásárolt építési telken kizárólag a támogatott személyek szerethetnek
tulajdont.
Igen
Nem

8. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatása a lakás vételárának megfizetésére
legfeljebb egy alkalommal igényelhető.
Igen
Nem

9. *Tudomásul veszem, hogy az
együtt igényelhetik.
Igen
Nem

első

lakáshoz jutók támogatását a házastársak vagy élettársak kizárólag

10. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatása a kérelem benyújtásának sorrendjében a
mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott az első lakáshoz jutók támogatására elkülönített
összeg erejéig nyújtható.
Igen
Nem

11. *Tudomásul veszem, hogy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények
megváltozását annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles vagyok bejelenteni a Hivatal felé.
Igen
Nem

12. *Tudomásul veszem, ha az eljárás során valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek vagy a
támogatás igénybevételével érintett lakást 5 éven belül lebontják vagy elidegenítik vagy a támogatás
folyósítását követő 5 év időtartam alatt a lakás nem a támogatott személy és családja lakóhelyéül szolgál,
akikre tekintettel a támogatást igénybe vették vagy a lakás használatát harmadik személynek átengedik,
azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,
akkor a folyósított összeget az igénybevétel napjától késedelmi kamattal növelten köteles vagyok
visszafizetni.
Igen
Nem
*A m egfele lő rész alá húzandó!

13. Kérelmezők nyilatkoznak, hogy a jelen kérelemhez csatolt, és azzal egyidejűleg benyújtott
dokumentumok az eredetivel mindenben megegyeznek.
Igen
Nem
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14. Egyéb nyilatkozatok (nem kötelező kitölteni)

15. Hozzájárulok, hogy a kérelemben szereplő adatok valódiságát a hatóság ellenőrizze, a kérelemben
szereplő adataimat az önkormányzat kezelje, illetve anonimizált módon statisztikai célra fe lhasználja.

16. Támogatási jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatok
Igénylő 1.

Igénylő

1.

Nyilatkozom, hogy jelen kére lemmel érintett első
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés meghozatalára jogosult személy, vagy ilyen
személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem*

Nyilatkozom, hogy jelen kérelemmel érintett e lső
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés meghozatalára jogosult személy, vagy ilyen
személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem*

Nyilatkozom, hogy jelen kérelemmel érintett első
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés előkészítésében részt veszek vagy ilyen
személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem*

Nyilatkozom, hogy jelen kérelemmel érintett első
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés előkészítésében részt veszek vagy ilyen
személlyel közös háztartásban é lő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem*

Nyilatkozom, hogy a kormány tagja, államtitkár,
közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
megyei
közgyűlés
elnöke,
főpolgármester,
polgármester, regionális fejlesztési ügynökség
vezető tisztségviselője, vagy e szemé lyekkel közös
háztartásban élő hozzátartozó vagyok.
Igen
Nem*

Nyilatkozom, hogy a kormány tagja, államtitkár,
közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
megyei
közgyűlés
elnöke,
főpolgármester,
polgármester, regionális fejlesztési ügynökség
vezető tisztségviselője, vagy e személyekkel közös
háztartásban é lő hozzátartozó vagyok.
Igen
Nem*

* Igen válasz esetén a megfelelő aláhúzandó.

WWW.NYIREGYHAZA.HU

(j

Ny

R E G Y H

ÁZ A

16

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
M EGYEi JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: • 36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL; NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERI HIVATALA

17. Tudomásul veszem, hogy a támogatásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt
összeg tekintetében.

18. Büntetőjogi
megfelelnek.

felelősségem

tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak

nap

_ _ _ _ _ _ _ __, _ _ _ év _ _ _ hó

együtt kö ltöző
(nagykorú családtag}

együtt kö ltöző
(nagykorú családtag}

e')

igénylő

1

együtt kö ltöző
(nagykorú családtag}

igénylő

2.

együtt költöző
(nagykorú családtag}
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NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy .. „.... „.„ ...... „.... „..... napjától egyedül élek.
*Egyedülállóságom oka: hajadon,
élettársa.

nőtlen,

özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs

*Férjemtől/feleségemtől, „.. „... „.... „.„.„ .. „ .. „ ........ „..... (sz. idő) .„ ..„„„.„.. „„ ...„(születési helye)
„.„.„„ .. „.. „ .... „ ... „„ ... „ ... „„ .. „.
(anyja
neve)
... „.„.„.„. „..... „ ..„........ „...... „.. „,
.. „.„ .... „.„ ........... „....„.„.„...
lakcíme:
„.„„„ ........ „... „... „.„.„.„„ .. „.... „.szám
alatti
lakostól
........... „ .. „............ napjától külön élek és nincs élettársam.

A házasság felbontására

irányuló keresetet

előterjesztettem,

*Élettársamtól, „.. „ ..„ ... „„„„„.„.„„„.„„ ... „..... „...... (sz.

idő)

melynek ügyiratszáma:

.„„„„ ..... „ ...„.. „ (születési helye)

(anyja neve) .„.„ ..... „.„ ...„...... „„ ..........„.„ ...., lakcíme: „.„.„„ .. „„ ..„„„„„ ..... „.„ ....„.. „„.szám alatti
lakostól „.. „„ ..„„ ... „„ .... „„ napjától külön élek, vele minden gazdasági és érzelmi kapcsolatom
megszakadt.
Büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat - a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Nyíregyháza, 20„ ....... „..... „.... „......
nyilatkozattevő

alá írása

(*A kívánt rész aláhúza ndó vagy kitöltendő, s a házasság felbontásáról/gyermekelhelyezésről
szóló bírói egyezség fénymásolata csatolandó. Amennyiben házasságuk felbontása
folyamatban van, az idéző végzés fénymásolatát kérjük csatolni !)
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NYILATKOZAT
NEM HAVI RENDSZERESSÉGGEL SZERZETI JÖVEDELEMRŐL
Alulírott (név) ... „.„.„„.„.„..„ .„.„ .. „.„„.„„„ ......„.„.„„„„.„„„„.„.„„„ (sz. idő) „ .„.„ ...........„ ....„ (anyja
.„„„„„„ „ „.„„„„ ....„„„ .„ ...... „..
Nyíregyháza,
neve)
„. „„.„„ „ „ .„„„„„„„„ „.„„„.„ ..„ .. „„„.„„.... „ .„ ..„ .„ „ .. „ szám alatti lakos nyilatkozom, hogy a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelmem egy havi átlaga :
rokoni támogatásból: .. „ „ „ „ ... „ „„.„.„„.„„„ Ft./hó
(gyermek)tartásdíjból: ...„ ..........„.„ .... „ ..„ ... Ft./hó
*Gyermektartásdíjat nem kapok, mivel

.......,
ennek *kezdeményeztem/*nem kezdeményeztem bírósági úton történő behajtását.
egyéb jogcímen: „.„ .. „„.. „ „„„ ...„.„. „ .„„„Ft./hó
Jogcím típusa : *önkéntes munkavégzés, ösztöndíj, ingatlan bérbeadása, egyszerűsített
foglalkoztatás, háztartási munka.
Büntetőjogi felelősségem

tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat - a NAV (Nem zeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Nyíregyháza, 20.„„.„.„.„„„„. „ ..„„.
nyilatkozattevő

aláírása

(*a megfelelő rész aláhúzandó !
A jövedelem 12 havi nettó összegét igazoló dokumentum fénymásolatát szíveskedjen
nyilatkozatához mellékelni ! Amennyiben jövedelme megsz űnt, erről szóló hivatalos
dokumentum fénymásolatát csatolja ! Amennyiben természetbeni formában nyújtanak az Ön
részére támogatást, azt összegszerűsítve kell beírni ! Bíróság által történő behajtás
eredményéről szóló dokumentum egyszerű másolatát kell csatolni).
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3. számú melléklet a SZOC/1438-2/2020 számú e lőterjesztéshez
Indokolás az első lakáshoz j utók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításá ról szóló önkormányzati rendelethez
1. Általános indokolás
A Közgyűlés döntése - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi költségvet éséhez
kapcsolódóan hozott 4/2019. (II. 7.) számú határozat - alapján 2019 . április 30-ig kellett kidolgozni a „ Haza
Vá runk Program" elemeit. Ennek a programnak a célja a munkae rő megtartása, biztosítása, a szakképzett
fiatalok helyben maradásának elősegítése, és mindezeken keresztül a város gazdasági potenciáljának
fokozása érdekében az, hogy helyi szinten támogassa a fiata lok, fiatal családok otthonteremtését. Ennek
érdekében fogadta el a Közgyűlés a 12/2019.(IV.26 .) számú önkormányzati rendeletet, amely vissza nem
térítendő támogatással segíti új építésű vagy használt lakás vásárlását, illetve lakóingatlan építését is. A
re ndelet elfogadásáva l l ehetőség nyílt arra, hogy az állami és önkormányzati támogatás igénybevételével a
kedvezőtlenebb anyagi helyzet ben l évő fiata lok önálló lakhatása is megoldható legyen városunkban. A
költségvetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió fo rint volt. A támogatási kérelmek és az
elbírálás gyako rlata alapján a t ámogatás megít élésének tarta lmi követelményei, és az eljárási sza bályok
körében több ponton indokolttá vált a rendelet felülvizsgálata és módosít ása .
II. Részletes indokolás
1. § - hoz
Nem ad maradéktalanul egyértelmű eligazítást a rendelet szövege arra nézve, hogy a negyvenedik életévét
betöltött kérelmező jogosult -e támogatásra, és arra sem, hogy hogyan kell megítélni azon együttes
igé ny l ők helyzetét, akiknek csak egyike t öltötte be a fenti életkort. Ennek eldöntését egyértelműsíti az a
szabály, mely szerint nem jogosult támogatásra az egyedülá lló kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor a
negyvenedik életévét betöltötte, együttes igénylők esetén, ha mindkét kérelmező a negyvenedik életévét
betöltötte.
A hatóság gyakorlatában megmutatkozott, hogy a kérelem elutasít ására vezethet az a körülmény, ha az
igé nylő egyébként a tervezett lakhatási helyszínétől távol, szá ndékától függetlenül öröklés jogcímén
tulajdonjogot, vagy résztulajdont szerzett olyan kisértékű ingatlanban, ami ugyan objektíve alkalmas lenne
beköltözésre, de az ügyfél lakhatási, családalapítási, és letelepedési terveit nem szolgálja . Erre az esetre
megoldást kínál hat, ha az önkormányzati jogalkotó nem tekinti kizáró körülménynek azt, ha az igénylő, vagy
együt tes igénylők esetén legfeljebb az igénylők egyike öröklés jogcímén résztulajdonosa, vagy t ulajdonosa
olyan beköltözhető lakásnak, lakóingatlannak, amely nem Nyíregyháza közigazgatási területén helyezkedik
el, és amelyben a tulajdonosi részesedésének piaci értéke a hárommillió forint értéket nem haladja meg.
Szintén a gyakorlatban jelentkező probléma, és a hatá lyos rendelet alapján jogértelmezés nélkül nem
11
11
keze l hető, ha az adásvételi szerződés tartalma alapján
önerőként
az ügyfelek magasabb összegű
pénzvagyonnal rendelkeznek, mint amit a rendelet vagyoni korlátai lehetővé tesznek, függet lenül attól,
11
hogy azt az adásvétel többnyire fe lemészti, és az önerő 11 nem ténylegesen az igénylő saját vagyona,
hanem családi összefogás eredményeként, i dőlege sen - a visszafizetés terhe mellett - tette lehetővé a
lakásvásárlási konstrukció megvalósítását. Az ilyen összeg esetében azonban nincs ésszerű indoka annak,

w
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hogy az a hatóság ügymenetében, és az elbírálás szempontrendszerében ne a pénzintézeti kölcsönökkel
essen egy tekintet alá.
Egyértelműsíteni

szükséges továbbá, hogy azok az együttes igénylők - jellemzően élettársak - akik nem
felerészben tervezik megvásárolni az ingatlant, nem tartoznak a lakástámogatás közvetlen célcsoportjába .
Az adásvételi szerződés ingatlan - nyilvántartási hatóság részére történő benyújtásának igazolása az ügyleti
akarat alátámasztását szolgálja, ennek fenntartása indokolt, szükséges azonban - a jelenlegi hatósági
érkeztető bélyegző feltüntetése helyett - rugalmasabb technikai lehetőséget megteremteni ehhez az
ügyfeleknek (pl. : ingatlan - nyilvántartási kérelem másolatának, vagy a hatóság által kiállított igazolásnak a
benyújtása). Az ügyfelek számára indokolatlan adminisztartív terhet jelent az ingatlan nyilvántartási hatóság
által érkeztetett adásvételi szerződés bemutatása, mert a kérelem benyújtására, és a mellékletek
becsatolására az adásvétel megtörténte után, jellemzően a földhivatali ügyintézés megindítását követően
kerül sor, így - külön kérés hiányában - nem feltétlenül áll rendelkezésére az ügyfeleknek a hivatal érkeztető
bélyegzőjével ellátott dokumentum. A vételi szándék alátámasztásának más alkalmas módját is indokolt
biztosítani, erre teremt rugalmas lehetőséget a jelen módosítás.
Az együttes igénylők esetleges eltérő életkora miatt szükséges olyan szabályt alkotni, ami alapján a
keretsávokba történő besorolás egyértelműen megállapítható, ezért kerül a javaslat alapján a
szabályozásba, hogy a meghatározott keretbe történő besorolást együttes igénylők esetén a fiatalabb
ügyfél életkorának alapul vételével kell megállapítani.
A támogatáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolításához indokolt a pénzforgalmi szolgáltató által
kiállított dokumentummal alátámasztani, hogy a támogatás folyósítására megjelölt bankszámlaszám a
kérelmező, vagy az együttes igénylők valamelyike rendelkezése alatt áll.
A rendelkezés a rendeletben meglévő hivatkozás pontosítását tartalmazza, emellett az új lakásra vonatkozó
támogatások esetére nézve egyértelműsíti, hogy a lakcímet igazoló hatósági igazolványt használatba vételi
engedély véglegessé válását követő 90 napon belül kell bemutatni. A rendelkezés előírja továbbá, hogy az
új lakásra vonatkozó használatba vételi engedélyt annak véglegessé válását követő 90 napon belül be kell
mutatni, ami a támogatás szabályos igénybevételének esetleges ellenőrzése szempontjából praktikus
adminisztratív előírás .
2. §-hoz

A rendeletmódosítás beiktatja továbbá pontosított és konkretizált 1. mellékletet, ami alapvetően az új lakás
építésére vonatkozó kérelmezőkre nézve tartalmaz egyértelműsített tartalmi elemeket, továbbá olyan
nyilatkozatok megtételének a lehetőségére nyújt lehetőséget, ami a későbbi esetleges hiánypótlások,
nyilatkozattételre történő felhívások elkerülését célozza .

3. § - hoz
Az ügyfelek együttműködési szándékától független körülmény, hogy a jellemzően banki ügyintézés során
keletkező ingatlan - értékbecslési szakvélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll -e, hiszen azt a
bankok nem kötelesek az ügyfelek rendelkezésére bocsátani. Annak igazolása ugyanakkor, hogy az ingatlan
a lakhatási igények kielégítésére alkalmas -e, egyszerűbben és költségtakarékosabb módon beszerezhető
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okirati bizonyíték útján is megállapítható, ezért indokolt megteremteni annak a lehetőségét, hogy az
említett körülményt az ügyfél ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki ellenőri tevékenység végzésére
jogosult személy által kiállított okirattal támassza alá.
Az egyedülálló kérelmezőkre indokolt részletesebben szabályozni a hasznos alapterületre vonatkozó
kritériumokat. Tekintettel arra, hogy a megelőző évben nagyságrendileg azonos számú kérelem érkezett a
támogatására elkülönített összegen belül azoktól, akik a kérelem benyújtásakor a 30. életévüket nem
töltötték be, és házastársi, élettársi kapcsolatban élnek, és azoktól, akik a kérelem benyújtásakor a 30 .
életévüket betöltötték, de nem egyedül élők, ezért e két csoportot támogatási keret mértéke szerinti
elkülönítésének mértékét csökkenteni szükséges, a meglévő hatvan és harminc százalékos korlátot ötven és
negyven százalékban javasolt megállapítani.
Az élettársak által benyújtott kérelmek esetén merült fel, hogy az ügyfelek az általuk tett nyilatkozat
aláírásának közjegyző által hitelesített változatával igazolták az élettársi minőségüket, ennek
egyértelműsítését segíti az a rendelkezés, hogy az élettársi minőségre vonatkozó nyilatkozatot kell
közjegyzői okiratba foglalni.
A módosítás az ingatlan-értékbecslési szakvéleményt felváltó okiratok benyújtásának
a rendeletbe .

lehetőségét

iktatja be

A tervezet tartalmaz továbbá technikai pontosításokat is.

4. § - hoz
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

S.§ - hoz
A hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza .
A szerződésekben a vételárra vonatkozó résznél a hatályos szabályozás alapján fel kell tüntetni az első
lakáshoz jutók támogatásának tervezett összegét. Ha ez a kritérium nem szerepel a szerződés szövegében,
akkor az ügyfelek kedvező jogértelmezés mellett is arra kényszerülnek, hogy valamennyi eladóval, és az
ügyvéddel együttműködve szerződésmódosítást írjanak alá . Ez indokolatlan költséget és adminisztartív
terhet ró az ügyfelekre, különösen arra való tekintettel, hogy a rendelet nem írja elő az ügyfelek részére a
támogatás felhasználásának utólagos tételes alátámasztását, igazolását. A támogatás a lakásvásárláshoz
(építéshez) kapcsolódó élethelyzetet támogatja, és a lakáscélú felhasználásá ra az ügyfelek már a kérelem
benyújtásával is kötelezettséget vállalnak. Mindezek miatt e követelmény kiiktatása javasolt a
szabályozásból.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi Cl. törvény alapján, ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is benyújthatja, ha nyilatkozik
arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. Ezzel az előírással ellentétes követelmény a hatályos
rendeletben, hogy eredeti adásvételi szerződés benyújtására kötelezi az ügyfelet.
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Előterjesztés

-a

Közgyűléshez

-

az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosítására

· · · ·· · · ~· ·· · · · · · · ·
Jászai Menyhért
Alpolgármest er

Dr. Krizsai Anita
Szociá lis és Köznevelési Osztá ly
vezetője

az e lőterjesztés törvényességi e llenőrzését
végző személyek aláírása:

. . . . . . . . .xi.~. . ...... ....
Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

r.

'

l..t-.

Faragóné Széles And rea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az

e l őte rjesztést

véleményezi:

valamennyi bizottság
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Közgyűlés!

Magyarország Alaptörvényének 38 . cikke kimondja, hogy az önkormányzatok és az állam tulajdona
nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy az
önkormányzati vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX . törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt közfeladatok körében található a lakás-és
helyiséggazdálkodás.
A lakásgazdálkodás alapjait ma is a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegen ítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) teremti meg. Az Ltv.
34. §-a alapján az önkormányzati lakások lakbérének mértékét szociális helyzet alapján, vagy
költségelven, vagy piaci alapon történő bérbeadás figyelembevételével önkormányzati rendelet
állapítja meg.
Ugyanezen jogszabályhely (2) és (3) bekezdése alapján a szociális helyzet alapján bérbe adott, illetőleg
az állami lakás lakbérének mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata,
alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése,
valamint a 10. § rendelkezéseinek megfelelően a bérbeadó által a szerződés keretében nyújtott
szolgáltatás alapján, továbbá a 13. § (2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével kell
meghatározni. A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az
önkormányzati lakbértámogatá s mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait az
önkormányzat rendeletében kell megállapítani.
A törvényi rendelkezésnek megfelelően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. {11.20.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Ör.) határozza meg az Önkormányzat tulajdonában álló, s bérlet útján
hasznosított lakásokra (a továbbiakban: laká s), valamint a Szobabérlők Házában lévő lakrészekre (a
továbbiakban : lakrész) vonatkozó szabályokat.
Az Ör. 3. §-a szabályozza a lakások hasznosításának módjait és általános feltételeit. Jelenleg a szociális
jelleggel bérbeadott és lakbértámogatásba bevonható lakások lakbére összkomfortos lakás esetén
312,- Ft/nm/ hó, komfortos lakás esetén 311,- Ft/nm/hó (nem tartozik ide Huszár lakótelep, Keleti
lakótelep, szórványosan elhelyezkedő családi ház jellegű épületek).
Az önkormányzati rendelet lehetőséget ad a bérleti díj mérséklésére, a lakás területi elhelyezkedése,
állapota miatt. Ezt kizárólag a Huszár lakótelepen 221 db komfortos és félkomfortos bérlakás
esetében alkalmazzuk. Komfortos lakás kedvezményes bérleti díja 79,- Ft/nm/hó {130,- Ft/ nm/hó
helyett), félkomfortos lakás bérleti díja pedig 44,- Ft/nm/hó {72,- Ft/ nm/ hó helyett). A rendelet
módosítás hatályba lépésével egyidejűleg a bérbeadó visszaállítja a rendelet szerinti lakbért, mely
külön rendeletmódosítást nem igényel.
műszaki

Jelenleg a költségalapon meghatározott lakbé rű bérlakások lakbére 350 Ft/ nm/ hó . A piaci alapon
meghatározott lakbérű bérlakások lakbére 500 Ft/ nm/ hó. 16
16

összehasonlításképpen Debrecenben az önkormányzati bérlakások esetében a lakbért a lakás
komfortfokozata, építési módja, városon belül elfoglalt helye, alapterülete és műs zaki állapota határozza meg

(105,-Ft- 1800,- Ft). Kivéve a költségelven megállapított lakbér, amely 800,- Ft/ nm/ hó.
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A bérbeadói jogokat és kötelezettségeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban:
Közgyűlés) gyakorolja, az ezzel kapcsolatos feladatokat a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft látja el.
Önkormányzatunknak a lakáspolitikája kialakítása során elsődlegesen a város lakosságának igényeit
kell figyelembe vennie, beépítve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által
meghatározott prioritásokat. Ugyanakkor figyelembe véve az önkormányzat teljesítőképességét, a
pénzügyi lehetőségeket, a magántulajdonban lévő lakások bérlése esetén a bérleti díjak mértékét, az
elmúlt években a bérminimum, a garantált bérminimum és a nyugdíjak emelkedését, mind a három
kategóriában a lakbérek emelésére teszünk javaslatot.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
rendelet - tervezetet elfogadni szíveskedjen!

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt

Nyíregyháza, 2020. január 30.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető

Hatvan
Miskolc
Eger

Önkormányzati bérlakások bérleti díja más nagyvárosokban
Szociális Ft/hó
Költségelvű Ft/hó

Piaci Ft/hó

75-305
150-355
70-580

415-1030
535-900
780

230-465
385-640
540

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2011 . (111.6.) KGY. rendelete az
önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról, Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (Vii.12.) számú rendelete a lakások bérletéről, Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő- Testületének 19/2011. (IV.1.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati
tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, Eger MJV KGY 26/2009. (V.29.) rendelete az
önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások
díjai megállapításának szabályairól
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1. számú melléklet a SZOC-1975-2/2020. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének
megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelete határozza meg az Önkormányzat
tulajdonában álló, s bérlet útján hasznosított lakásokra (a továbbiakban: lakás), valamint a Szobabérlők
Házában lévő lakrészekre (a továbbiakban : lakrész) vonatkozó szabályokat a lakások hasznosításának
módjait és általános feltételeit. A rendelet mellékletei tartalmazzák a bérlaskások szociális,
költségalapú, és piaci alapon meghatározott bérleti díjait, melyek felülvizsgálata indokolt. Figyelembe
véve az elmúlt években végbemenő kedvező gazdasági -társadalmi változásokat, melyek a háztartások
jövedelmének emelkedését is eredményezték, és tekintettel arra, hogy 2003 óta változatlan lakbérek
mellett biztosítja az Önkormányzat a lakhatást, javasoljuk a lakbérek emelését, a jelen rendeletben
meghatározott mértékben.

II.

A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően megemelt lakbér megfizetésére való kötelezettség nem
érinti hátrányosan azt a bérlői kört, akik az övezeti besorolás alapján kedvezőbb bérleti díjat fizetnek,
továbbá azoknak a családoknak, akiknek a jövedelmi - szociális helyzete indokolja, továbbra is
biztosítjuk a lakbérkorrekciót, és továbbra is elérhetőek számukra a lakhatást segítő támogatások (pl. :
lakásfenntartási támogatás, stb.).
Az Önkormányzat az emelés folytán magasabb összegű bérleti díj bevételhez jut, amit az
Önkormányzat közfeladatainak ellátására, a bérlakásállomány kezeléséhez szükséges kiadásokra vagy
akár a bérlők támogatására is fordíthat.

Ill.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához kapcsolódó adminisztartív terhek a Hivatal és a Nyírvv Nyíregyházi
és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. tekintetében a korábbiakkal megegyeznek.

Városüzemeltető

IV.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A feladatok határidőben történő elvégzése a Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft. jelenlegi létszámának fenntartásával biztosítható.

V.

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők.
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RENDELET-TERVEZET
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyülésének

.... ./...... (.......... )
önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32 . cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások
bérletéről és a lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11. 20.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban : Ör.) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.§
Az Ör. 1. melléklet 3) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„ 3) Az

igénylő

egy főre

eső

nettó jövedelme

A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj alatt van
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegével megegyezik
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 1-50 %-al meghaladja
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 51-100 %-al
meghaladja
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 101-150 %-al
meghaladja
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 150 % felett van

10
12

pont
pont

15

pont

20

pont

25
30

pont
pont

„

2.§
Az Ör. 3.melléklet 2) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„ 2) A 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti övezetben a lakbér
összkomfortos lakás
komfortos lakás

400,- Ft/m 2/hó
399,- Ft/m 2/hó"

Az Ör. 3. melléklet 3) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

„3) A nem szociális jelleggel kiutalt lakások lakbére
700,- Ft/m 2/ hó
699,- Ft/m 2/ hó"

összkomfortos lakás
komfortos lakás

Az Ör. 3. melléklet 4) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4) A költségalapon meghatározott lakbérű
bérlakások lakbérének mértéke

500,- Ft/m 2/ hó"

3. §
Ez a rendelet 2020.03.01 -én lép hatályba, és az azt

követő

napon hatályát veszti .

WWW.NYIREGYHAZA.HU

REGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZ NEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁ RMESTERI HIVATA LA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

3. számú melléklet a SZOC-1975-2/2020 számú előterjesztéshez

Indokolás az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez
1. Általános indokolás
Az Önkormányzat a lakáspolitikája kialakítása során elsődlegesen a város lakosságának igényeit veszi
figyelembe, figyelembe véve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által
meghatározott prioritásokat. Az önkormányzat teljesítőképessége, a pénzügyi lehetőségekei, a
magántulajdonban lévő lakások bérleti díjai változásának mértékét, az elmúlt években a bérminimum,
a garantált bérminium és a nyugdíjak emelkedését, mind a három kategóriában a lakbérek emelésére
teszünk javaslatot.

II. Részletes indokolás
1-2. §-hoz
A bérleti díjak tervezett emelésére vonatkozó javaslatot tartalmazza.

3. §-hoz
A hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz. A rendeletmódosítás folytán megemelt bérleti
díjakat a jelenleg hatályos szerződéssel rendelkező bérlőkre is alkalmazni kell.

-------
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Ügyiratszám: SZOC-1975-1/2020.
Ügyintéző : Dr. Krizsai Anita/Dr. Pazonyi Pét er
Előterjesztés

-a

Közgyűléshez

-

az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező
lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez
kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadására

„.„. „ ••

„.„.„.„.„.„.„.„.„„.~.„.„.„.„.„.„.„.„
já~~~~·hért

•• . .

alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály
vezetője

törvényességi ellenőrzést
végző személyek alá írása

Dr. Szemán Sándor
címzet es főjegyző

,\t

t.

A•

.............................t ........................................ .........

Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az

előterjesztést

véleményezi:

valamennyi bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

A tájékoztatóban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló
bérlakásállománnyal kapcsolatos kezelési és üzemeltetési folyamatokról kívánunk átfogó képet adni.
A tájékoztató a jogszabályi háttér és az országos tendenciák bemutatását követően, tartalmazza a
bérlakásállomány különböző szempontok szerinti bemutatását, a lakbérek mértékét, a lakhatást és a
lakhatás megfizethetőségét segítő szociális ellátásokat.
A bérbeadott lakások lakbérrendszerének felülvizsgálata is indokolttá vált. A tájékoztató a jelenlegi
lakbéreket és a különböző mértékű emelések esetén várható bevételeket is bemutatja. Tekintettel
arra, hogy évek óta nem változott a lakbérek mértéke, emelésre teszünk javaslatot. A lakbérek
emeléséhez az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015 . {11.20.)
önkormányzati rendelet módosítása szükséges. A rendelet módosításának tervezetét külön
előterjesztés tartalmazza . A lakbérek emelése nem jelent a szociálisan rászorult bérlők számára
aránytalan teher növekedést, valamint továbbra is alkalmazzuk a lakbér korrekciót és elérhetők a
lakhatást segítő támogatások.
Továbbá jelen előterjesztésben javaslatot teszünk a 250.000 Ft feletti hátralékot felhalmozó bérlőkkel
szembeni szükséges eljárások megindítására . A Közgyűlés elfogadása esetén azt várjuk, hogy a
hátralékkezelés során alkalmazott eljárások és eszközök következetes alkalmazásával a fizetési
hajlandóság növekedni fog.
Az

előterjesztés

tájékoztatást nyújt a 11 Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
projekt (TOP-6.7.l -16-NYl-2017-00001) keretében végbement fejlesztésekről és a megújult
lakásokba költözés folyamatáról, továbbá az ehhez kapcsolódó Közösen a kiútért" című, TOP-6.9 .1-16NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló programokról.

című

A bérlakásállományra, bérlőkre vonatkozó adatokat a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. szolgáltatta. A 2019-es adatok a 2019. december 31-ei állapotot tükrözik.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
határozat - tervezetet elfogadni szíveskedjen!

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt

Nyíregyháza, 2020. január 30.
Tisztelettel :
Dr. Krizsai Anita
osztá lyvezető
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Melléklet a SZOC-1975-1/2020. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ . ./2020.

(II. 6.) számú

határozata
az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező
lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez
kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadásáról
A

Közgyűlés

1.

az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati
bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „ Szociális
Városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című TOP-6.7 .l-16-NYl-2017-00001
azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések
megtételéről szóló - a határozat mellékletét képező - tájékoztatót elfogadja.

2. Elfogadja, hogy a Szociális és Köznevelési Osztállyal és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központtal történő egyeztetést követően az önkormányzati bérlakásban élő 250.000 Ft
összegű lakbér- és üzemeltetési költség hátralékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény
nélküli kiköltöztetését, szükség esetén bírósági végrehajtó és karhatalom közreműködésével,
amennyiben a Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által
meghatározott mértékben és időpontig hátralékát a háztartás nem csökkenti.
3. Tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a Huszár lakótelepen megszünteti a lakbérkedvezményt.
Felelős: Petró Árpád a NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója
Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője
Lengyelné Pogácsás Mária a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
Határidő :

2020. február

15-től

folyamatos

Nyíregyháza, 2020. február 06.
A határozatró l értesül:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) a Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
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Melléklet a ...../2020. (II . 6.) számú határozathoz
Bevezetés

A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely az önkormányzatok esetében a
vagyonkezelésre, az állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre és a lakások elosztására vonatkozik.
A hatékony lakásgazdálkodás kiemelt céljai:
•
•
•
•

hozzá kell járulnia a mobilitáshoz (ne konzerváljon egy fennálló társadalmi, szociális helyzetet),
figyelembe kell venni szociális szempontokat,
jogszerűség, a jogszabályok betartása és betartatása,
gazdaságos üzemeltetés, fejlesztés.

Jogszabályi háttér

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja
alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok a lakás-és helyiséggazdálkodás. A lakhatáshoz kapcsolódó további helyi
közügyek a helyi adók szabályozása, a településfejlesztés és -rendezés, a hajléktalanok ellátása és a
hajléktalanná válás megelőzése, a szociális ellátások, illetve a közműellátás.
Az ingatlangazdálkodásról a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény tartalmaz rendelkezéseket. A helyi adók az önkormányzatok fő önálló bevételi forrásait
jelentik, több helyi bevétel kapcsolódik a lakásokhoz (építményadó, telekadó, kommunális adó) . A
részletszabályokat a helyi adókról szól 1990. évi C. törvény tartalmazza. Az önkormányzat
településfejlesztési és -rendezési feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
jelöli ki. A szociális ellátórendszer működtetéséről, mely részint állami, részint önkormányzati feladat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény ad keretszabályozást.
A lakásgazdálkodáshoz és a lakhatás támogatásához kapcsolódó legfontosabb helyi szabályok:
•
•
•
•
•

a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló
26/2000. (Vl.1.) önkormányzati rendelet,
a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2002. (Ill. 1.) önkormányzati rendelet,
az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.)
önkormányzati rendelet,
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az
értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (11.15 .) önkormányzati rendelet,
a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 23/ 2013.
(V.31.) önkormányzati rendelet,
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a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015 . (II. 20.), 1
az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 26.) önkormányzati
rendelet.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakásokkal kapcsolatos
bérbeadói feladatokat a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. látja el
az önkormányzattal, mint tulajdonossal kötött üzemeltetési szerződés keretein belül.
Általános helyzetkép

„ 2016-ban Magyarország lakásállománya 4 millió 405 ezer lakásból állt. A 2011. évi népszámlálás óta
a lakásállomány kismértékben, 0,3%-kal nőtt, ami 15 ezer új lakást jelent. A lakott lakások tulajdonosi
szerkezetét tekintve magánszemélyek tulajdonában lévő lakott lakások aránya folyamatosan nőtt,
miközben az önkormányzati tulajdonúaké csökkent. 2016-ban a lakók 91%-a tulajdonosként lakott a
lakásban, 8,0%-a bérlőként és alig több mint 1%-a más jogcímen. A bérlők 30%-át a fiatalok (15-29
évesek) tették ki. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek nyújtott tömeges, kedvezményes
lakásvásárlási lehetőség következményeként az önkormányzati tulajdonú lakások aránya 1990-ben
19%-ra, 2001-re már 4% alá esett, 2016-ban 1,3% volt.
2016-ban az önkormányzati tulajdonú lakások több mint háromnegyede 60 m2-nél kisebb alapterületű
volt. Az összkomfortos lakások aránya kisebb, a félkomfortos és a komfort nélküli lakások hányada
duplája a nem önkormányzati tulajdonú lakásokhoz képest. Az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások kisebb hányada rendelkezett vízöblítéses WC-vel és meleg folyóvízzel, mint a
magántulajdonban lévők . 2011-ben a lakásban lakó népesség 64%-a, 2016-ra közel 70%-a élt
összkomfortos lakásban. A komfort nélküli és a szükséglakásokban élők száma tovább csökkent. 2016ban már csak 253 ezren kényszerültek ilyen lakásban lakni, szemben a 2011. évi 440 ezer fővel. Az
összkomfortos lakásokban lakók több mint 60%-a érettségivel vagy egyetemi, főiskolai oklevéllel
rendelkezett, viszont a komfort nélküli lakásokban élők 76%-ának, a szükség- és egyéb lakásokban élők
82%-ának csak nyolc általános vagy annál kevesebb évfolyam volt a legmagasabb iskolai végzettsége.
Foglalkoztatottak legnagyobb arányban összkomfortos lakásokban éltek. Összkomfortos lakásokban
jellemzően párkapcsolatban élők laktak (házaspár, élettársi kapcsolat) gyermekkel vagy gyermek
nélkül." 2

1

Számos egyéb helyi rendelet is érinti a lakásgazdálkodást . Például : Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi

védelméről szól ó 31/2017. (X.27.) önkormányzati
önkormányzati rendelet, stb.
2
Mikrocenzus 2016 - 7. Lakáskörülmények (KSH)

0

NY

R EGYHÁ ZA

rendelet , az építményadóról szóló

35/ 2017.(Xll.1 .)
www.NYIREGYHAZA.Hu

,.1„ •r>·,

••

~

~

•

f

'"

SZOCIÁLI S és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

1. ábra Az összkomfortos, a komfortnélküli és a szükséglakásokban élők iskolai végzettség
szerint, 2016
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Forrás: Mikrocenzus 2016 - 7. Lakáskörülmények (KSH)

1.

Bérlakás állomány és bérlakásgazdálkodás Nyíregyházán

Nyíregyházán az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2019. december 31-én 1.822 db. volt.3 A
bérlakások 83 %-a szociális alapon meghatározott lakbérrel hasznosított (2 . ábra). Az önkormányzati
bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a lakások 69 %-a
összkomfortos, 13 %-a komfortos, 10 %-a félkomfortos és 8 %-a komfort nélküli (2 . ábra) . Az
önkormányzati bérlakások szobaszám szerinti bontását tekintve a lakásállomány 49,8 %-a egy szobás,
29,2 %-a két szobás, a három vagy annál több szobás ingatlanok aránya 3.9 %.

1.

táblázat Bérlakások szobaszám szerinti alakulása

szobaszám
1 szobás
1,5 szobás
2 szobás
2,5 szobás
3 szobás
3 szobától több
Összesen:
Forrás: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és

lakások száma (db}
909
213
531
97
47
25

1822
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Az önkormányzati lakásállomány kiinduló nagysága 1990-ben 8500 lakásból állt, a privatizációt követően 1999
es évre 2250-re csökkent. 2010 ben a lakásállomány 1936 bérleményből állt.
www.NYIREGYHAZA.Hu
3

G

6

NY

R E G Y H Á Z A

(f

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

2.ábra Bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján 2019.12.31. napján

151

1508
• Szociális

• Költség alapú

• Nem szociális (piaci)

Forrás: NY{RVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

3.ábra Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlása 2019.12.31. napján

235
1257

•Összkomfortos

•Komfortos

• Félkomfortos

• Komfort nélküli

Forrás: NYfRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

A bérlakások jelentős hányada, 22,7 %-a Nyíregyháza két szegregátumában, Huszár telepen (294 db,
melyből 61 üres) és a Keleti lakótelepen (121 db melyből 26 üres) található. 2019. december 31. napjáig
157 db üres önkormányzati bérlakást tartottak nyilván. Az üres lakások tartalmazzák a városérdekből
vagy műszaki állapot miatt kiürített és ezért a továbbiakban nem kiutalható lakásokat (45 db). Ide
tartoznak a Keleti lakótelepen levételre került lakások, a város területén található alacsony
komfortfokozatú udvaros lakások. Az üres lakások másik részét a Huszár lakótelepen lévő lakások (61
db), az átmeneti lakások (11 db), valamint a felújítandó és ismét bérbe adható lakások (40 db) alkotják.
Az átmeneti elhelyezésre szolgáló lakások valamilyen rendkívüli esemény (pl. életveszély, belvíz) miatt
adhatók bérbe.
A bérlakások kevéssel több, mint a fele 100 %-ban önkormányzati tulajdonú épületben található. A
lakások átlagos életkora magasnak mondható, műszaki állapotuk, komfortfokozatuk, egyéb
paramétereik vegyes képet mutatnak.

11.1. Vegyes tulajdonú ingatlanokban

lévő

bérlakások

Földszintes, udvaros épületek
építésű, tégla vagy vályogfalazatú épületegyüttesek közös használatú belső udvarral, melyek
nagyrészt társasháznak vannak nyilvánítva, de néhány bérlakás közös tulajdonú, nem társasházként

Régi
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működő

lakóépületben is előfordul. Az elmúlt időszakban megüresedő lakások a nagy ráfordítást
felújítási költségek miatt más hasznosítás céljából kikerültek a bérlakás állományból, ennek is
köszönhetően az ilyen típusú lakások száma az összes bérlakáshoz viszonyítva mára már elenyésző.
igénylő

Többszintes épületek
Jellemzően

a város lakótelepein álló társasházakban lévő lakások, melyek nagyrészt iparosított
technológiával készültek még a rendszerváltást megelőzően. Az egyes épületek állapotát jelentősen
befolyásolja azok kora, valamint, hogy a közelmúltban történt e valamilyen jelentősebb korszerűsítés
vagy felújítás a társasház közös tulajdonban lévő szerkezeteit, berendezéseit illetően . A kirívó bérlői
magatartás következtében leamortizálódott lakásokat figyelmen kívül hagyva, karbantartási
szempontból az energetikai korszerűsítésen átesett panelos épületek a legkedvezőbbek, míg a
hagyományos technológiával épült, belül vakolt, tönkrement nyílászárókkal, burkolatokkal,
berendezési tárgyakkal, és több, régi típusú gázkészülékkel rendelkező lakások a legkedvezőtlenebbek .
A több gázkészülékkel (tűzhely, falifűtő, vízmelegítő, konvektor} megvalósított lakásaink nagyobb
arányban az Arany J., Petőfi, Toldi, Árpád utcákon találhatók.
11.2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban lévő bérlakások

Földszintes, udvaros épületek
A Nyírvv Nonprofit Kft. üzemeltetésében egyaránt vannak egy, illetve többlakásos ilyen típusú
épületek, melyek a város területén elszórtan helyezkednek el. Ezek régi építésű, többnyire rossz
műszaki állapotban lévő korszerűtlen ingatlanok, változatos komfortfokozattal. A legtöbb problémát
az elavult tetőfedés és a tetőszerkezet okozza, de állandó karbantartási feladatot jelent a gépészeti
vezetékek és a homlokzat állapota is, néhány esetben szerkezeti problémák is adódnak. A piacképes
ingatlanokban lévő, rossz műszaki állapotú épületekkel viszont hosszabbtávon már nem érdemes
bérlakásként kalkulálni, ezek fokozatosan történő kiürítése lehet az egyetlen cél. A megüresedő és
bérlakásnak már használhatatlan, illetve a városérdekből kiürített lakások folyamatosan visszakerülnek
a vagyongazdálkodási osztályhoz, így évről-évre egyre kisebb a földszintes udvaros épületekben lévő
lakásállomány.
Többszintes épületek
A volt nőtlen tiszti szállót (Tompa M. u. 16.) 2006-ban alakították át lakóépületté, melynek során, a
három szinten összesen 20 lakás kialakítására került sor. Az épület állaga egyébként jónak mondható,
akut műszaki problémák nincsenek. Az átalakításkor az akkor érvényben lévő követelményeket
kielégítve sor került a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére és a zárófödém teljes
szakipari megújítására, így energetikai szempontból az átlagostól jobbnak mondható. A lakások
összkomfortosak.
Az egyik legfiatalabb üzemeltetésünkben lévő épület a lobogó u. 1-11. sz. alatt található, amiben
összesen 114 lakás van. Az első bérlők 2002 szeptemberében költöztek be az összkomfortos lakásokba.
Az épület nem problémamentes, a talajnedvesség elleni szigetelés hibás kivitelezését korábban
többször javítani kellett. A homlokzati síkra kerülő vasbeton szerkezetek csomóponti kialakítása nem
tökéletes, a „hőhidak" a lakásokon belül penészesedést okoznak. A 2014-es évben az északi és déli

véghomlokzaton megtörtént az utólagos hőszigetelés, így ezeknél a végfalaknál lévő lakások esetében
jelentősen

csökkentek a vi zesedések, penészesedések.
WWW.NVIREGVHAZA.HU
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Az Önkormányzat 2000. júliusában pályázott az Állami Bérlakásépítési program keretében 114 db
ifjúsági bérlakás {„ Fecskeház" ) építésének támogatása iránt, melynek elsődleges célja a lakásmobilitás
biztosítása volt. Az alábbi táblázat a 114 db lakás mobilitási adatait tartalmazza .
2. táblázat a Lobogó u. 1. -11 . szám („ Fecskeház" ) alatti költségalapon meghatározott lakbérű
önkormányzati bérlakások kiutalásáról 2002. 01. 01. - 2019. 12. 31.

Év

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2019

kiutalás

114

15

30

17

10

5

10

3

5

10

(db)
Forrás: Nyírvv Nyíregyházi

Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit

Kft.

A kiutalt lakások száma gyakorlatilag megegyezik a megüresedett lakások számával, mert a lakásokat
a legrövidebb időn belül újra bérbe adjuk.4
Az Ungvár stny. 1. épülete Jósaváros központi részén áll, 12 szinten összesen 190 összkomfortos lakást
foglal magába. A lakótelep többi épületéhez hasonlóan házgyári paneles technológiával épült. Az
általános állaga jó, a „panelprogram" keretein belül 2008-ban nagyobbrészt megújult az épület. A
felújítás során kicserélésre kerültek a külső nyílászárók, megújultak a liftek, hőszigetelés készült a
homlokzaton, megtörtént a zárófödém hőszigetelése és új csapadékvíz elleni szigetelést kapott az
épület. Sor került a gépészeti alapvezetékek (víz, szennyvíz), illetve a radiátorok cseréjére, a szellőző
rendszer átalakításra. A közös használatú terek burkolata és felületképzése felújítá sra szorul, a liftek
javítására is egyre sűrűbben kerül sor.
Előregyártott vasbeton vázas technológiával készült a hetvenes évek közepén a Bessenyei tér 3-4. sz.
alatti négyemeletes épület, melyben 81 összkomfortos, egyszobás lakás található . Az épület teljes
energetikai korszerűsítésre szorul, a megépítést követően komolyabb beavatkozás nem történt. A
homlokzati falak mészkőlapokkal burkoltak, a kőburkolat alatti falak és vasbeton szerkezetek
hőszigetelés nélküliek, melyeken külső vakolat sem készült. Az eredeti egyesített szárnyú homlokzati
nyílászárók mára elavultak. A zárófödém beázik, hőszigetelése sem megfelelő, a csapadékvíz elleni
szigetelés állapota kritikus, évente több javítást igényel a felület elöregedéséből fakadó folyamatosan
jelentkező repedé sek, felületi sérülések javítá sa. A közös használatú folyosókon és a lépcsőházban a
burkolat és a felületképzés nemrég megújult.

A Csaló köz 11-15. sz. alatti épület három teljesen különálló szekcióból áll, amely szekciók a földszinten
folyosókkal vannak összekötve, az emeleti szinteken az átjárás nem biztosított. Az egyes szekciók
földszint+két emelet magasak, lapos tetős kialakítással. A teljes épületben 71 összkomfortos lakás
található, melyek nyugdíjas korú bérlők számára kerülnek kiutalásra . Az épület felújításra,
korszerűsítésre szorul. A homlokzatvakolat még az eredeti, ami jelentős felületen már hiányzik. Az
épület szerkezeti csomópontjai erősen hőhidasak, ezért több lakás is penészesedik. 2016-ban első
lépésként a korszerűsítés útján megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje . A jól záródó nyílászárók
4

„A valóság azonban az, hogy a „ f ecskeház" nem az el őtakarékosságról szól - az a pár százezer forint semmire
sem elegendő - hanem inkább arról, hogy átmeneti lehetőséget adjon a jó eséllyel bíró fiataloknak, hogy pár év

alatt egzi sztenciat t eremtsenek, es kepesek legyenek egy nagyobb összegű hitel felvetelere.n ln : „ Nylregyháza
gondoskodik fi ataljairól" Laká shelyzet Nyíregyházán, az önkorm ányzat t ámogat ó rendszere, hosszú távú
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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beépítéséhez nem kapcsolódott homlokzati hőszigetelés, így a penészesedési problémák
hatványozottabban jelentkeznek. A csapadékvíz elleni szigeteléssel jelenleg nincsenek problémák, de
a zárófödém csak minimális hőszigeteléssel rendelkezik, így energetikai szempontból ez sem megfelelő
konstrukció. Gépészeti rend sze rei egyidősek az épülettel, ezért erősen avultak, korrodáltak. A meleg
víz ellátása cirkulációs csővezeték nélküli, így a középső épülettől a legtávolabbi lakásokban sok vizet
kell kiengedni, mire meleg vízhez jutnak a lakók.
Más funkciójú önkormányzati tulajdonú földszintes épületre (Pacsirta u. 29-35.) 2001-ben ráépítéssel
került kivitelezésre 29 db kis alapterületű összkomfortos lakás. A közös használatú terek állapota
megfelelő, néhány lábazati elem pótlása szükséges. A kültéri látszó faszerkezetek festése, valamint a
repedezett homlokzati felületképzés egyaránt felújításra szorul.
A szobabérlők háza (Tokaji u. 3.) a Családok Átmeneti Otthonával egy épületben, annak, délkeleti
szárnyának első és második emeletén található. A pillérvázas épület eredetileg irodaként működött.
Az irodák leválasztásával összesen 33 különböző méretű, a pillérkiosztáshoz igazodó 15, 30 és 45 m 2
alapterületű szoba került kialakításra, melyekhez szintenként közös használatú vizes blokkok
tartoznak. Az első emeleten a főzést és étkezést lehetővé tevő, szintén közös használatú helyiség áll a
bérlők rendelkezésére.
A Nyíregyháza Árpád u. 52-54. szám alatti társasház egyik teljes, az 52. számú lépcsőházában lévő
lakások vannak önkormányzati tulajdonban, melyek átmeneti lakásként hasznosítottak. Jelenleg a 15
lakásból 5 lakás van bérbe adva. Az épület utólagos hősz igetelése, a csapadékvíz elleni szigetelés
felújítása, illetve a homlokzati nyílászárók cseréje korábban megtörtént, így az épület általános műszaki
állapota jónak mondható. Rendszeres felülvizsgálatok történnek, melynek célja az elektromos és
épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességé nek biztosítása, illetve az állagmegőrzés, hogy
szükség esetén a lakások azonnal kiadhatókká váljanak.
Keleti lakótelep

A lakótelep az Orosi út-Tüzér utca -Vértanúk útja -Tarcsai István utca által határolt, 4 önálló helyrajzi
számú telken a hatvanas évek elején épült, jellegzetes, úgynevezett „CS" házas, azaz csökkent
komfortfokozatú, 4 lakásos épületekből áll. Az épületek két fajta technológiával kerültek kivitelezésre,
egy részük mezőgazdasági vázszerkezet felhasználásával, míg a többi épület hagyományos falazott
épületként valósult meg, az egyik épület tetőtere is beépített. A lakások komfort nélküliek, csak
elektromos közműcsatlakozá ssal rendelkeznek. A műszaki állapotuk rendkívül rossz, helyreállításuk
gazdaságtalan lenne. Az üressé vált lakások ajtó és ablak nyílásai a birtokbavételt követően
közegészségügyi és közbiztonsági okokból befalazásra kerülnek. A korszerűtlen, gazdaságosan nem
helyreállítható épületek sorsa azok megüresedését követően csak a bontás lehet, végső célként
előirányozva a telep felszámolását.
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3. ábra A Keleti lakótelep utcáinak elhelyezkedése. (utcakereso.hu}
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Huszár lakótelep

A Huszár lakótelep Nyíregyháza délnyugati részén, a város egyéb részétől vasúttal, ipari területtel
elhatároltan helyezkedik el. A telep infrastrukturális kiépítettsége kifejezetten jó: kiépített vezetékes
ivóvíz, csatornahálózat, villany és egyes épületek esetében a gázellátás is biztosított. A lakótelep
ingatlan állományának többségét az 1891-ben átadott huszárlaktanya épületei jelentik. A kétszintes
épületek fő- és altiszti lakóépületnek, valamint legénységi körleteknek épültek, az egyszintes sorház
jellegű épülettömbök gazdasági, jellemzően istálló funkciót töltöttek be. A hajdani kapuépületekben is
található jelenleg még egy lakás. A laktanyát bérlakásokká az 1950-es években alakították át.
(Szoboszlai, 2019) 5

5

A Huszár telep egykori laktanya épületei hatvan éve családok lakóhelyekét funkcionálnak. A telepi lakások
magukon hordozzák az eredeti huszár laktanya lenyomatait, jelenleg is felismerhetők az őrházak, valamint a tiszti
lakások, a gazdasági épületek, a katona és ló szállások épületei. A telep történetéhez hozzátartozik, hogy a
Guszevi*, későbbiekben Huszár telepi lakások minősége, felszereltsége, szobaszáma, komfortfokozata, megfelelt
az 1950 évekbeli város átlagnak, ellenben kiemelkedett a lakáson belül található fürdőszobákkal a telep egyes
lakóépületeiben, ami megnövelte ezekben a lakásokban élők életszínvonalát. A következő évtizedek állami
lakásépítési programjainak köszönhetően megnövekedett az összkomfortos lakások száma a város belső
terül etein, ezért a Guszev telepi lakásokból a családok elköltözése figyelhető meg. Az elköltöz ők helyére a
komfortos és félkomfortos lakásokat elfogadó, alacsony jövedelmű családok érkeztek. Szoboszlai Katalin:
Lakhatási helyzetkép a telepeken ln: Kutatá si zárójel entés 2019 Közösen a kiútért'i dmű, TOP-6.9.1-16-NYi-2017-

00001 azonosító számú pályázat
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4.ábra a Huszártelep utcáinak elhelyezkedése
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A TOP forrás keretében különböző fejlesztési lehetőségek nyíltak az önkormányzat számára - úthálózat
fejlesztése, intézmények felújítása, korszerűsítése (óvoda, iskola, egészségügyi intézmények, szociális
és gyermekjóléti, közművelődési intézmények), energetikai fejlesztése, valamint a leromlott városi
területek rehabilitációja területeken. 6
Ez utóbbi koncepcionális alapja az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS 2008) és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS 2014).
Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS 2008) - ennek része az Antiszegregációs terv, amit szakértők
bevonásával kellett elkészíteni. Antiszegregációs terv célja:
•
csökkenjen a városban a szegregált körülmények között élő, hátrányos helyzetű és roma
lakosság száma és aránya úgy, hogy egyetlen szegregátum lakóinak száma se növekedjen,
• javuljon a hátrányos helyzet és roma lakosság életminősége és lakáskörülménye, különösen a
szegregált területeken élők esetében.

6

ÉAOP-5.l .l./B-09-2f-2012-000lazonosító számú, „Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének

minőségi megújítása" című városrehabilitációs projekt {2012 . 12.31 -től 2015.07.31-ig valósult meg.). ÉAOP-

5.l.l/B2-13-k2-2013-000lazonosító számú, „A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" (2013.
augusztu s 1.- 2014. november 30.). Jósaváros közterületeinek rehabilitációja. „ Szociális városrehabilitáció
Nyíregyháza szegregált területein", TOP-6.7. l -16-NYl -2017-00001 projekt „Közösen a kiútért" TOP-6.9.l-16NYl-2017-00001 projekt
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Célok pl.: Huszártelepen rehabilitálni kell a lakókörnyezetet, meg kell szüntetni a méltatlan
lakáskörülményeket, biztosítani kell a lakások - különös tekintettel az önkormányzati lakások komfortjának megteremtését. A családok - és különösképpen a gyerekek - helyzetét segíteni hivatott
szociális intézkedések mellett a Huszártelepen aktív közösségfejlesztő intézkedések valósuljanak meg.
A telepszerű környezet oldása, a városrész élhetőbbé tétele érdekében biztosítani kell közösségi
funkciójú épületek és terek kialakítását, fejlesztését, stb.

Keleti lakótelep: „Az önkormányzat a Keleti lakótelep szegregátum hosszú távú, fokozatos
felszámolását és az ott élők integrált lakókörnyezetbe helyezését tűzi ki célul. Az egyszintes
épületekben található komfort nélküli lakások jelentik a városban a legrosszabb lakókörnyezetet, az
épületek gazdaságosan nem újíthatók fel."
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS 2014), melynek szintén része az Antiszegregációs
program, amelyben kijelöli a szegregátumok területét Nyíregyházán. 7
Keleti lakótelep:
•

Szegregált terület szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók erősítése, lakhatási
körülmények javítása, szociális, közösségi, közterületi funkciók fejlesztése, útfejlesztések,

•

Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek, programok, társadalmi felzárkózást célzó
tevékenységek.

Huszártelep rehabilitációjának folytatása:
•

Szegregált terület szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók erősítése, lakhatási
körülmények javítása, szociális, közösségi, közterületi funkciók fejlesztése, útfejlesztések,

•

Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek, programok, társadalmi felzárkózást célzó
tevékenységek.

A stratégiák célkitűzéseinek megvalósításaként a Keleti lakótelepen 2013. évben a Nyírvv Nonprofit
Kft. leállította a bérlakások bérbeadását, a megüresedő lakáso kat lefalazzá k, illetve ha műszakilag
lehetséges, akkor lebontják. Jelenleg 23 db áll üresen.
A Huszártelepen új beruházásként 2004. évben egy 9 lakásos könnyűszerkezetes lakóépület (Viola u.
2. 7- 15. számú lakások) valósult meg, 2012. évben teljesen megújult a Viola u. S. szám alatti 18 lakásos
kétszintes lakóépület, míg 2013-2014. évben a Viola utcán 13 db, a Dália utcán pedig 12 db sorházi
lakás, teljes belső helyreállítására történt meg. A Dália utca földszintes épületei és a kapuépületek az
IVS projekt keretén belül 2014-ben külső felújításon estek át.

7

A szegregátumok azonosítása a KSH 2011. évi népszámlálás adataiból előállított szegregációs mutató (legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül) alapján történt. A szegregációs mutató határértéke a korábbi időszakban alkalmazott 50%-ról
35%-ra csökkent, amely szerint a továbbiakban azon területek minősülnek szegregátumnak, ahol a szegregációs
mutató 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt. Szegregáció által veszélyeztetett terület
esetén a határérték 30%. Nyíregyháza területén a 2011-es népszámlálási adatokon alapuló KSH szegregációs
térkép három szegregált területet jelölt ki a városban. Ezek területi lehatárolása a következő:
1. szegregátum (Bottyán J. u. -Huszár tér -vasút -Huszár tér -Orgona u. -belterületi határ)

2. szegregátum (Orosi út -Gomba u. -Kállói út -Tüzér u. -Vértanuk útja -Tarcsai 1. u.)
3. szegregátum (Polyákbokor külterület) ln: Integrált városfejlesztési Stratégia 44. oldal
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2012-ben a „Bizalom és munka" projekt komplex, egymásra épülő elemeket valósított meg. A fő célja
a Huszár lakótelepi és a Keleti lakótelepi szegregátumban élők életminőségének jobbítása képzésekkel,
a lakhatási körülmények javításával és a foglalkoztatottság lehetőségeinek növelésével. A program
szakmailag előkészítette és biztosította a TÁMOP- 5.3.6 pályázat elkészítését és sikeres megvalósítását.
A Türr István Képző és Kutató Intézet „Bizalom és Munka" modellprogramja keretein belül, az EMMI
TFÁT finanszírozásában munka+tanulás módszertanával a telepen élők építkezési munkálatokba való
bevonásával, felújításra került egy korábban lakatlan, romos 18 lakásos társasház a Viola út. S szám
alatt. Az új lakások jelenleg a szegregátumban élők számára a legmaga sabb minőségű lakhatási
feltételeket biztosítják.
A Viola u. S. szám alatti lakás felújítás előtt és után

A Munka+Tanulás módszertanának segítségével a cé lcsoport specifikus, gyakorlatorientált
képzéseken sajátíthatott el új ismereteket, melyben minimális volt az elméleti foglalkozások száma, a
hangsúly pedig a gyakorlat (munka) közben megszerezhető tudásra helyeződött. A gyakorlati képzés
nem tantermekben folyt, hanem é l ő környezetben. Az ily módon megva lósuló képzések e lősegítik
öngondoskodási képességeik fejlődését, a munkára szocializálódást (munkaidőben való pontos
megjelenés, kommunikáció a csoport többi tagjával, közös munkavégzés egy cél elérése érdekében
stb.) és a va lódi értéket teremtő munkavégzés során megvalósítható az elérni kívánt képesség és
készségfejlesztés. Ehhez kapcsolódnak a foglalkoztatási és közmunka programok. Több közmunka
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program zajlott, ahol a roma lakosság foglalkoztatása volt a cél. Egy- egy programba 50-150 fő
foglalkoztatása valósult meg rövidebb-hosszabb időkön át .8
A telepen a lakások komfortfokozati besorolása változatos, nem tükrözi hűen a tényleges állapotot. Az
üres lakások belső műszaki állapota többnyire olyan, hogy azok csak jelentős anyagi ráfordítással
tehetők lakhatóvá. Ez a helyzet az évek során az általánostól eltérő lakáshasználati szokások miatt,
valamint a folyamatos rongálások következtében alakult ki.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában
lévő lakásra a tulajdonos Önkormányzat - e törvény keretei között alkotott - rendeletében
meghatározott feltételekkel lehet szerződést kötni. Az Ltv. 12.§ (4) bekezdése alapján a bérbeadó a
rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente
legalább egyszer vagy a szerződésben meghatározottak szerint évente több alkalommal - a bérlő
szükségtelen háborítása nélkül - ellenőrzi. Az (5) bekezdés szerint önkormányzati lakás esetén az
említett ellenőrzés egy naptári éven belül történő lefolytatásának gyakoriságát önkormányzati
rendeletben kell meghatározni. Az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról
szóló helyi 4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet 20. § (6) bekezdése szerint a bérbeadó évente
legfeljebb 6 alkalommal ellenőrizheti a bérlőt. A gyakorlat szerint évente legalább egy alkalommal
végez a Nyírvv Nonprofit Kft. bérleményellenőrzést, akkor is, ha nincsen semmi probléma,
panaszbejelentés vagy tartozás esetén természetesen gyakrabban keresik fel a bérlőket. A három
lakbérbeszedő és a házfelügyelők egyébként havi kapcsolatban vannak a bérlőkkel.
Az elmúlt időszakban a kihasználtság és a további rongálások megakadályozása érdekében,
kényszerűségből azt az elvet követi a Nyírvv Nonprofit Kft., ahol a rongálás még nem ért el bizonyos
szintet (a nyílászárók még megvoltak, szerkezeti sérülések nem jelentkeztek, a burkolatok használható
állapotban voltak, stb.) ott a birtokbavételt követően rövid átfutási idővel, a biztonságos
lakáshasználatot nem befolyásoló munkák elhagyása mellett, alacsony műszaki tartalmú helyreállítást
követően átadtuk a bérlakásokat a bérlakást igénylőknek. Ezzel a kihasználtságra vonatkozó mutató
nem romlott drámai módon, de az általános műszaki állapotban ezzel javulást nem lehetett elérni.
Egyes épületek műszaki állapota elérte azt a szintet, hogy a helyreállítás csak komplexen, az egyes
épületeket egységesen kezelve történhet.
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül a Huszár lakótelepen közvetlenül elérhető több
szolgáltatás (azaz ott működik a telepen). A Keleti lakótelepen élők számára is elérhető minden a város
területén működő szolgáltatás, de nem közvetlenül a lakótelepen. A szolgáltatások helyben
elérhetősége jelenti azt is, hogy a szakemberek (bölcsődei gondozók, óvónők, dajkák, családgondozók,
szociális gondozók stb.) a telepeken dolgoznak. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
szakemberei jelen vannak mindkét telepen; a Huszár lakótelepen 14 fő családgondozó, 1 fő
informatikai munkatárs, 1 fő szociális asszisztens és 1 fő duális képzésben résztvevő kolléga, a Keleti

2018-ban a Huszártelepen élők közül a közfoglalkoztatásba bevontak száma 210 fő (131 nő), a Keleti lakótelep
esetén 156 (103 nő) fő volt. A telepen élők esetében is igaz, hogy felülreprezentáltak a nők. A huszártelepi aktív
korú lakosok 20 %-a közfoglalkoztatott, 12 %-a aktív korúak ellátásában részesül. Ez a Keleti lakótelep esetén 60
%, és 25 %. A két telepen élő felnőtt lakosok 75,6 %-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a
8

közfoglalkoztatottak 61 %-a ~zintén ebbe akategóriába tartozik. Krizsai Anita'. Segélyezés és t~mogató rendszerek
ln: Kutatási zárójelentés 2019 Közösen a kiútért" című, TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat
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lakótelepen 4 fő családgondozó, 1
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Gyermekjóléti Központ
Nyh., Huszár tér S.

a szolgáltatás a város területén
érhető el

ellátás

gyermekjóléti szolgáltatás
családsegítés

idősek

nappali ellátása

a szolgáltatás közvetlenül a
lakótelepen
elérhető
Nyíregyházi Szociális Gondozási
étkeztetés
Központ 7. számú Idősek Klubja
Nyh., Dália u. 1.
alternatív napközbeni ellátás
a szolgáltatás közvetlenül a
lakótelepen elérhető - Periféria
Egyesület
Nyh., Huszár tér 2/a
Tanoda
a szo lgá ltatá s közvetlenül a
lakótelepen
elérhető
Nyíregyházi Egyházmegye
Sója Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Általános Isko la
Nyh., Huszár tér 2/a
óvoda
a szolgáltatás közvetlenül a
lakótelepen
elérhető
Nyíregyházi Egyházmegye
Sója Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Általános Iskola
{nem körzeti óvoda)
Forrás: Nyíregyháza, Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal

a szolgáltatás közvetlenül a
lakótelepen
elérhető
Nyíregyházi
Család
és
Gyermekjóléti Központ
Nyh., Nagyvárad u. 2.(2018-ban
alakítottuk ki)
a szolgáltatás a város területén
érhető el
a szolgáltatás a város területén
érhető el
a szolgáltatás a város területén
érhető el

a szolgá ltatás a város területén
érhető el

a szolgáltatás a város területén
érhető el

Nemcsak az intézményi szolgáltatások érhetők el a telepeken élők számára, hanem az önkormányzat
álta l a kötelező és önként vállalt feladatok keretében a szünidei étkeztetés, tanszercsomag, helyi
autóbusz közlekedési támogatás, stb. {Az egyes támogatás típusok szabályozását az ágazati szabályok
és az ahhoz kapcsolódó helyi rendeleteink tartalmazzák) .
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11.3. Bérlakásra jogosultak és a lakbérek mértéke
2019. december 31. napján összesen 1952 lakásigénylőt tartott nyilván a Nyírvv Nonprofit Kft. Ebből
1408 az első önkormányzati bérlakásukat igénylők száma, 544 pedig a jelenleg önkormányzati
bérlakásban élő bérlők száma, akik cse relakás iránti igénylést nyújtottak be, mert nagyobb szobaszámú
vagy magasabb komfortfokozatú bérlakásba szeretnének költözni. A lakásigénylések indokoltságának
felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a
jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik.
A lakbér rendelet jelenlegi szabályozása szerint szociális helyzetük alapján azok jogosultak szociális
önkormányzati bérlakásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja
meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének {28.500-Ft) háromszorosát
{85.500,-Ft), egyedülállók esetében az ötszörösét (142.500-Ft).
A rendelet hatályba lépését követően az évek során folyamatosan emelkedett a minimálbér és a
bérminimum, valamint a nyugellátások mértéke is. Ezeket az emelkedéseket az önkormányzati
támogatások jövedelem határának megállapításánál is figyelembe vesszük.
4. táblázat a minimálbérek és a lakásfenntartási támogatás jövedelemhatárának változása 2015-2019

Minimálbér és
garantált
bérminimum
bruttó összege
{Ft)
Helyi
lakásfenntartási
támogatás
jövedelemhatár

2015.év
105.000
122.000

2016.év
111.000
129.000

2017.év
127.500
161.000

öregségi
öregségi
öregségi
nyugdíj 200% nyugdíj 200% nyugdíj 230%
(család)
(család)
(család)
öregségi
öregségi
öregségi
nyugdíj 250% nyugdíj 250% nyugdíj 260%
(egyedülálló)
(egyedülálló)
(egyedülálló)
Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2018. év
138.000
180.500

2019.év
149.000
195.000

öregségi
nyugdíj 230%
(család)
öregségi
nyugdíj 270%
(egyedülálló)

öregségi
nyugdíj 250%
(család)
öregségi
nyugdíj 280%
(egyedülálló)

A minimálbér és a nyugdíj ellátás összegének eme lkedését követően a lejáró lakásbérleti szerződések
meghosszabbításánál a Nyírvv Nonprofit Kft. azt tapasztalta, hogy a szociális önkormányzati
bérlakásban lakó bérlők egy részénél az egy főre jutó jövedelem meghaladja a rendeletben
meghatározott összeghatárt. Ezen esetekben azonban nem kötelezi a bérlőt a bérlakásból való
elköltözésre, hanem az eddigi szociális alapú la kbért {312,- Ft/nm/hó) piaci alapú (500,- Ft/nm/hó)
lakbérre módosítja.
S.táblázat Szerződésmódosítások alakulása 2014-2019 között

Szociális

bérleti
szerződések piaci
szerződésre
való

2014.év
2 db

2015.év
2 db

2016.év
6 db

2017.év
15 db

2018. év
25 db

2019.12.31.
45 db

módosítása
'

Forrás: NYIRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
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Amennyiben nem emeljük meg a jövedelemhatár összegét, számítani lehet arra, hogy folyamatosan
emelkedik a piaci alapú lakbért fizető bérlők aránya és csökken a szociális alapon bérbeadott
bérlakások száma .
2020. január 01. napjától a garantált bérminimum összege nettó 140.049 forintra emelkedett, az
öregségi nyugdíjminimum összege nem változott. Egy kétgyermekes családnál, ahol mindkét szü lő a
garantált bérminimumot keres, az egy főre jutó jövedelem családi pótlékkal 76.674 Ft/hó, amellyel
még nem érik el a jelenlegi jövedelemhatárt. Egyedülálló esetén ugyanez a helyzet. Ezért jelenleg nem
javasoljuk a jövedelemhatár emelését, azonban figyelemmel kísérjük a folyamatokat és amennyiben a
jövőben indokolttá válik az emelés, kezdeményezzük a lakásrendelet módosítását.
A szociális bérlakásra való jogosultság keretein belül azonban több pontszámhoz javasoljuk juttatni a
magasabb jövedelemmel rendelkezőket. A lakásrendelet 1. melléklete tartalmazza a szociális igénylés
esetén alkalmazandó pontrendszert. Amennyiben az igénylő egy főre jutó nettó jövedelme több mint
100 %-al meghaladja a mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét, de 150% alatt van, úgy 25
pontot kapna (jelenleg 23 pont). Bevezetnénk még egy lépcsőt 150% felett 30 pontot kapnának az
igénylők .

A rendelet szerint a szociális bérlakások egy részénél, ha a háztartás a jövedelemének több mint 12 %át lakbérre költi, úgy lakbértámogatást kap szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetét és a támogatható
lakás nagyságot figyelembe véve. A támogatás mértéke a támogatható lakásnagyság előzetesen támogatás nélkül - számított lakbér költsége és a háztartás jövedelme 12 %-ának a különbsége. A
lakbértámogatás csak meghatározott lakbérövezetekben vehető igénybe.9
6.táblázat a lakbértámogatást igénybe vevő családok száma és a támogatás mértéke 2015. és 2019.
december 01. között

2015.év
2016.év
2017.év
2018. év
Lakbértámogatásba
1015
1005
1005
1005
bevont lakás szám
(db)
nyilatkozott 696
Nem
715
755
749
(háztartás)
Nyilatkozott
319
290
250
256
(háztartás)
Támogatásra
249
219
195
203
jogosult (háztartás)
Támogatás összege 1.459.500
1.186.459
1.055.352
1.106.000
Ft/hó
Forrás: NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

2019.év
897

719
178
131
705.357

2019. évben a 178 db jogosult háztartás közül 16 db 2000,- Ft összeg alatti havi támogatásban, 119 db
2.000,- Ft és 10.000,- Ft közötti t ámogatásban, 4 db háztartás pedig 10.000,- Ft feletti támogatásban
részesült. 30 csa lád kapta meg a maximális támogatást. Az összes támogatásra jogosult háztartás közül

9

Lásd: az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.) önkormányzati

rendelet
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34 háztartás csak a jövedelmi viszonyai alapján részesül támogatásban, 97 család viszont a jövedelmi
helyzetén felül az alábbi feltételek fennállása esetén- öregségi nyugdíjban részesülő egyedülálló, egy,
kettő vagy három gyermeket nevelő - kiegészítő támogatásban is részesül.
Szociális jelleggel bérbeadott és lakbértámogatásba bevonható lakások lakbére összkomfortos lakás
esetén 312- Ft/nm/hó, komfortos laká s esetén 311,- Ft/nm/hó (nem tartozik ide Huszár lakótelep,
Keleti lakótelep, szórványosan elhelyezkedő családi ház jellegű épületek).
7. táblázat Szociális alapon bérbeadott lakások jelenlegi és emelt bérleti díja mellett a kiszámlázott
összegek
Szociális alapon bérbe adott lakások
Lakbér mértéke
kiszámlázott díj Ft/hó
(Ft/m 2/hó)

312

12.625.820

350

14.176.550

400

16.190.800

450

18.214.650

Forrás: NY(RVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Az önkormányzati rendelet lehetőséget ad a bérleti díj mérséklésére, a lakás területi elhelyezkedése,
műszaki állapota miatt. Ezt kizárólag a Huszár lakótelepen 221 db komfortos és félkomfortos bérlakás
esetében alkalmazzuk. Komfortos lakás kedvezményes bérleti díja 79,- Ft/nm/hó (130,- Ft/nm/hó
helyett), félkomfortos lakás bérleti díja pedig 44,- Ft/nm/hó (72,- Ft/nm/hó helyett). Javasoljuk, hogy
a rendelet módosítás hatályba lépésével egyidejűleg állítsuk vissza a rendelet szerinti lakbért, mely
külön rendeletmódosítást nem igényel.
Jelenleg a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbére 350 Ft/nm/hó. A piaci alapon
meghatározott lakbérű bérlakások lakbére 500 Ft/nm/hó.10

10

összehasonlításképpen Debrecenben az önkormányzati bérlakások esetében a lakbért a lakás
komfortfokozata, építési módja, városon belül elfoglalt helye, alapterülete és maszaki állapota határozza meg
(105,-Ft- 1800,- Ft) . Kivéve a költségelven megállapított lakbér, amely 800,- Ft/nm/ hó.
Önkormányzati bérlakások bérleti díja más nagyvárosokban
Piaci Ft/ hó
Szociális Ft/hó
Költségelva Ft/ hó
Hatvan
75-305
230-465
415-1030
150-355
385-640
Miskolc
535·900
Eger
70-580
540
780

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2011. (111.6.) KGY. rendelete az
önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról, Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (Vii.12.) számú rendelete a lakások bérletéről, Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-Testületének 19/2011. (IV.1.} számú önkormányzati rendelete az önkormányzati
tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, Eger MJV KGY 26/2009. (V.29.) rendelete az
önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások
díjai megállapításának szabályairól
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8.táblázat Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások jelenlegi és emelt bérleti díja mellett a
kiszámlázott összegek

Lakbér mértéke
(Ft/m2 /hó)
350
400
450

Költség alapon bérbe adott lakások
kiszámlázott díj Ft/hó
2.263.800
2.587.200
2.910.600

500

3.234.000

550

3.557.400

Forrás: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

9.táblázat Piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakások jelenlegi és emelt bérleti díja mellett a
kiszámlázott összegek

Lakbér mértéke
(Ft/m 2/hó)
500
600
700
800

Piaci alapon bérbe adott lakások
kiszámlázott díj Ft/hó
3.725.400
4.487.400
5.235.300
5.949.450

Forrás: NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Összehasonlításképpen a jelenleg futó szociális városrehabilitáció projektben, az eredményes
közbeszerzési eljárás alapján a Fazekas J. téren egy 53 nm-es lakást bruttó 7.201.013,- Ft-ért, a Dália
utcán egy 42 nm-es udvaros lakást bruttó 6.308.219,- Ft-ért újítottak fel. A Fazekas J. téren jelenleg
16.536,- Ft/hó, a Dália utcán 3.318,- Ft/hó a lakbér, ez éves szinten 198.432,- Ft, illetve 39.816,- Ft
bevételt jelent. A NYÍRVV Nonprofit Kft természetesen nem költ ekkora összeget egyetlen bérlakásra
sem, de jól látszik, hogy az építőipari árak mennyire elszakadtak az önkormányzati bérlakások bérleti
díjától. A bérleti díjak utoljára 2003 . szeptember 01. napján emelkedtek, ekkor került bevezetésre a
jelenlegi lakbértámogatási rendszer.
11.4. Szolgáltatások, támogatások rendszere
A lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátása széles körű - óvoda, szociális és gyermekjóléti
intézmények, egészségügyi alapellátás, kulturális szo lgáltatások (múzeum, könyvtár, művelődési
központ, stb.). A közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése pályázati forrásból és önkormányzati
saját erőből folyamatosan történik (pl.: Őz utcán fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és
szenvedélybetegek ellátását biztosító intézmény épül, óvodák-bölcsődék újultak meg). Ezek mind a
lakosság érdekeit, minél jobb színvonalú ellátását célozzák.
A közszolgáltatások rendszerének kiépítésekor az egyenletes, mindenki szamara egyenlően
szolgáltatások biztosítására törekszik a város. Ugyanakkor szakmapolitikai célkitűzések
és kihívások is alakítják a szociális ellátórendszert.
hozzáférhető

Támogatások keretében egyré::;zt mindenkire

kiterjedő

támogatásokat nyújtunk, illetve nyújt az

állam - pl.: tanszertámogatás, karácsonyi támogatás, de állami juttatások közül pl. rezsi támogatás,
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téli rezsicsökkentés, stb. A lakhatás feltételeinek megteremtése érdekében családok otthonteremtési
kedvezménye (CSOK) vissza nem térítendő állami támogatásként vehető igénybe. A támogatás
legfeljebb 10 millió Ft lehet. A támogatás pontos összege a támogatás céljától, a lakás vagy lakóház
hasznos alapterületétől és a meglévő, illetve vállalt gyermekek számától függ. Ehhez kapcsolódó helyi
kedvezmény az első lakáshoz jutók támogatása. Nyíregyháza MJV Önkormányzata vissza nem
térítendő támogatással segíti új építésű vagy használt lakás vásárlását, illetve lakóingatlan építését is,
melynek célja a fiatalok letelepedésének ösztönzése . Erre 2019 évben 25 millió Ft-ot, 2020-ban 30
millió Ft-ot biztosít az önkormányzat.11
Lakhatást segítő támogatások
A lakás fenntartásával összefüggő kiadások a háztartások költségvetésének legnagyobb részét jelentik.
A lakhatás, mint alapvető szükséglet biztosítása, illetve az ezzel kapcsolatos lakossági terhek
csökkentése a szociális ellátórendszerre is jelentős feladatokat ró.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata települési támogatás keretében helyi
lakásfenntartási támogatást nyújt a lakásfenntartási kiadások mérséklésére, valamint adósságkezelési
szolgáltatásra 12 való jogosultságot állapít meg azon háztartások számára, akik közüzemi díjhátralékkal
rendelkeznek. A támogatáshoz való hozzájutás feltételeit évről évre minél szélesebb körben próbáljuk
kiterjeszteni, így 2018. 03. 01 . napjától az egy főre jutó havi jövedelem értékhatárát mindkét ellátás
vonatkozásában, valamint az adható támogatás havi összegét a helyi lakásfenntartási támogatás
esetében megemeltük. 2019-ben 1226 háztartás részesült havi rendszerességgel támogatásban
62.914.958 Ft támogatást jelentett az önkormányzat költségvetésében. A helyi adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultság vonatkozásában az adósságspirálból való kikerülés hatékonyságának
biztosítása céljából háromkörössé tettük a támogatáshoz való hozzáférést. 2017-ben 143, 2018-ban
95, 2019-ben a támogatási esetek száma 71 volt, mely 4 millió Ft támogatást eredményezett.
10. táblázat lakásfenntartási támogatásban és rendkívüli települési támogatásban részesülő
háztartások/személyek száma (2008-2019}

2008

2010

2012

2014

Lakásfenntartási
támogatás
3057
4429
5828
4448
(háztartás)
Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

2016

2017

2018

2019

1811

1905

1491

1226

A Keleti-és Huszártelepen 2019-ben végzett telepi kutatás szerint maguk a telepeken élők nem
feltétlenül veszik igénybe a támogató rendszerek által nyújtott segítséget. „ Ha a lakásfenntartási
támogatásban részesültek számát összevetjük a lakott lakások számával (Huszártelepen 244, Keleti
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/ 2019.{IV.26.) ön kormányzati rendelete
szabályozza az első lakáshoz jutók támogatásának feltételeit, mely rendelet 2019. máj us 15. napjá n lépett
hatályba. 31 kérelemzőből 29-en kaptak támogatást 2019 évben. Jelenleg 10 kérelem van folyamatban
folyamatban .
12
A helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.
A kérelmezőnek vállalnia kell az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás
11

különböletének megfiletését, továbbá í!l adósságkelelési tanácsadáson való részvételt. (3/ 2015.(11.20.)
önkormányzati rendelet, a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szoci ális
ellátásokról) .
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lakótelepen 112), akkor a két telep között van egy kisebb különbség. 2018-ban a Huszártelep esetében
a háztartások 42 %-a kapott támogatást, mely a Keleti lakótelep esetén 27 %. Viszont mindkét telepre
igaz, hogy 2018-ra egy év alatt 20 %-kal csökkent a támogatásban részesítettek száma. Ha összevetjük
azokkal az adatokkal, hogy jövedelmük hány %-át költik lakbérre, illetve rezsire (legalább jövedelmük
20-30 %-át erre fordítják) 13, akkor alacsonynak tekinthető a lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma. Annak ellenére sem kér a háztartások egy jelentős része segítséget, hogy válaszaik
szerint 37,6 %-uk már legalább kétszer elmaradt a lakbér fizetésével, illetve 32,5 %-uk a közüzemi díj
fizetésével." (Krizsai ,2019)14
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1. 31.) számú Korm . rendelet 2005 . február 1.
napjától lehetőséget biztosít a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó
gyermeket nevelő és jövedelmi helyzetük alapján rászoruló személyek részére az albérlet
megfizetéséhez albérleti támogatás nyújtására, ami központi és önkormányzati támogatást jelentett.
A rendelet ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével az önkormányzat Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlésének a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók
lakbértámogatásáról szól 23/2013. (V. 31.) rendelet elfogadásával lehetővé teszi a szociális bérlakást
igénylők támogatását, amennyiben nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban
bérlőként laknak és érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben megszervezi a szociális alapon történő
tűzifaosztást, egyrészt a Nyíregyházi NYÍRVV Nonprofit Kft. Tüzér utcai telephelyén, másrészt
külterületeken, helyszíni csomózásos módszerrel. Az évek óta jól működő rendszert a jövőben is
alkalmazni kívánjuk. Amennyiben a kihűlés veszélyével fenyegetett személyről érkezett az
intézménybe jelzés akár a lakosság, akár észlelő- és jelzőrendszeri tagtól (például rendőrségtől), az
érintett személlyel történő kapcsolatfelvételt követően részesült juttatásban az érintett személy vagy
háztartás.
Az intézményhez érkező igénylések esetében az alábbi tényezőket vizsgálták:
szociális rászorultság - új ügyfél esetében környezettanulmány készítése,
fatüzeléses fűtési lehetőség a kérelmező bejelentett címén,
működő gázfűtés kizáró ok,
egy háztartásban csak egy kérelem kerül befogadásra,
az előző évek során a kérelmező átvette a számára kicsomózott tűzifát.
Évente a NYÍRVV Nonprofit Kft. által kitermelt fa mennyisége kb. 4500 q, 2019 évben 4000 q, amelyből
1000 q a krízis (rendkívüli hideg) időszakban szolgál tartalékul. A külterületi osztások so rán az
önkéntesek bevonása nagy segítséget jelent, így az idős lakosságot tehermentesíteni lehet a pakolás
és a házhozszállítás nehézségei alól. A fűtési szezon kezdetén a készlet erejéig 200 zsák brickettet
kaptak a családok.

A KSH 2018-as adatai alapján a magyarországi háztartások 2018. első félévében az egy főre jutó jövedelem
átlagosan 20%-át költötték lakásfenntartásra és háztartási energiára.

13

14

Krizsai Anita: Segélyezés és t~mogató rendszerek ln: Kut;:itási zárójelenté~ 2019 Közö~en ;:i kiútért" című,

TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat
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11.táblázat Tűzifa juttatás 2013-2019 között
Év

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Kiosztási időszak

decemberfebruár
3 mázsa

decemberfebruár
5 mázsa

decemberfebruár
5 mázsa

decemberfebruár
5 mázsa

decemberfebruár
4 mázsa

20182019
december
31.
4 mázsa

592
2368
mázsa

439
1840
mázsa

Kiosztott
mennyiség
háztartásonként

643
880
1176
1426
1929
2795
4400 mázsa 7168
mázsa
mázsa
mázsa
Forrás: Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ, 2013-2019
Háztartás száma

Kiosztott
mennyiség

Azok a háztartások, akik az önkormányzat adósságrendezését nem tudják igénybe venni jövedelmi
helyzetük, egyéb ok miatt, azok másfajta adósságrendezési folyamatba is bekapcsolódhatnak. A
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ kimutatása alapján az elmúlt két évben az E.ON Zrt. és
a Nyírtávhő Kft. által nyújtott adósságrendezési programot többen is igénybe vették.
Nyíregyházán azon háztartások, akik a közüzemi díjakat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek
kiegyenlíteni a Rászorulók Életének Segítése Közalapítványtól (továbbiakban: RÉS) is kérhetnek
segítséget. A támogatáshoz jutás feltétele, hogy a RÉS által támogatásba bevont tartozáson felüli
hátralék összegére a hitelező szolgá ltatóval az adós részletfizetési megállapodást köt, melynek
feltételeit-egyedi elbírálás alapján -az adós jövedelmi viszonyai és a tartozás mértéke határozza meg.
Amennyiben a részletfizetési megállapodás megkötését az adós nem vállalja, úgy az alapítványi
támogatást nem veheti igénybe. Ezen feltétel befolyásolja leginkább a benyújtott kérelmek számának
csökkenését. A kérelmek elutasítására a meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt került sor.
Többszemélyes háztartásban élőknél ez a határ az egy főre jutó havi jövedelem 57 .000.-Ft-os mértékét
nem lépheti túl, egyszemélyes háztartásban a jövedelemhatár 71.250.-Ft., s vagyonvizsgálat nincs. A
támogatás mértéke a megelőző két évben keletkezett tartozás 1/3-a, maximum 100.000.-Ft. Egyedi
elbírálás alapján különös méltánylásra van lehetőség meglehetősen alacsony jövedelemnél vagy
váratlan krízishelyzet, illetve speciális méltánylást érdem lő helyzetekben (például gyermekét egyedül
nevelő szü lő vagy súlyos tartós betegség fennállása okán). 2016. évben 87 fő részesült a Közalapítvány
támogatásában, összesen 1.040.124.-Ft. összegben, 2017. évben 74 család részére 781.996 Ft, 2018.
évben 64 család részére 1.883.375 Ft, 2019. évben 33 család részé re 1.336.181 Ft összegű támogatás
lett megállapítva.
A lakhatási támogatás mellett az intézményi ellásoknak is jelentősége van a lakhatási problémák
kezelésében .
Az Önkormányzat Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménye keretei között működik a
Családok Átmeneti Otthona (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.), ahol 40 fő ellátott (szülő és gyermek)
befogadásáról tudnak gondoskodni két emeleten, 20 lakószobában. A Gyermekek Átmeneti Otthona
(4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 54.) szolgáltatás szintén az intézmény feladata egyfelő l, hogy
teljeskörűen ellássa a gyermekeket a szülő/törvényes képviselő akadályoztatása esetén, másfelől, hogy
segítséget nyújtson a családnak az átmeneti gondozás okát képező problémája megoldásában, annak

érdekében, hogy a gyermek minél hamarabb visszatérhessen családjába.
WWW.NYIREGYHAZA.HU

REGY

H Á

ZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOC IÁLIS és KÖZ N EV ELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ellátási Szerződés keretében a Kék Nefelejcs Alapítvány a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezését
biztosítja 40 férőhelyen („Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona) . A Magyar Vöröskereszt

Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezete a NYITOTT - Ház Anya - Gyermek Segítőotthona
keretében működteti a „ Félutasház" -at. A Magyarországi Evangélikus Egyház a szociális és
gyermekvédelmi ellátási szerződés keretében biztosítja az étkeztetést és nappali ellátást hajléktalan
személyek részére, a nappali ellátást szenvedélybetegek részére, a hajléktalan személyek átmeneti
szállás, éjjeli menedékhely, hajléktalanok otthona, és gyermekjóléti ellátás keretében a csa ládok
átmenti otthona szolgáltatást.
2001 óta működik, a Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt lévő 15-45 m 2 alapterületű lakrészekből (33
db) álló Szobabérlők Háza, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási
színvonal mellett. A bérlők kizárólagosan a szobát bérlik, közös használattal használják a közös
helyiségeket, a konyhát, a zuhanyzót, a mellékhelyiségeket. A bérleti díj tartalmazza a lakrész
rezsiköltségeit is. A Szobabérlők Háza elsősorban egyedülálló személyek vagy házaspárok
elhelyezésére szolgál és nem gyermekes családok lakhatását biztosítja.
A 33 db lakrész 22 db 15 m 2, 1 db 22,5 m 2, 9 db 30m 2 és 1 db 45 m 2 nagyságú szobából áll. A bérlőkkel
fél vagy egy éves lakrészbérleti szerződést kötünk, mely a szerződés lejártát követően
meghosszabbítható.
Fontos szerep lője a lakhatási problémák megoldásának a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti
Központ. Egyik legfontosabb feladatuk az anyagi problémákkal küzdők számára a pénzbeli és
természetbeni ellátásokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.
11.4. A lakbérhátralékosok helyzetének alakulása

A bérlakásgazdálkodás fontos eleme a hátra lé kosokkal való foglalkozás, lehetőségek szerinti segítségük
abban, hogy a nehéz helyzetbe került emberek ne veszítsék el lakhatásukat. A NYÍRW Nyíregyházi
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. NYMJV Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.) KGY rendelete
alapján látja el az önkormányzati bérlakások kezelését, bérbeadását. A bérleti díj kiszámlázása havonta
történik és a bérlakás visszaadásáig fizetni kell, függetlenül attól, hogy időközben megszűnt a bérleti
jogviszony (pl.: felmondás, lejárt szerződés). A bérleti díjon felül a bérlő köteles megfizetni az
üzemeltetési költséget, továbbá a közüzemi szolgáltatások díjait is.
A bérleti díj beszedése díjbeszedők által személyes megkereséssel történik, általában tárgyhó első és
utolsó munkanapja között, kivéve akik banki átutalás útján fizetnek. A díjbeszedők a lakói összetételt
ismerve akár 2-3 alkalommal is megkeresik a bérlőket . A bérlő az esetleges hátralékot is befizetheti a
díjbeszedőnél bevételi pénztárbizonylaton és arra is lehetőség van, hogy csak a számla egy részét
fizesse ki.
Azokkal a hátralékos bérlőkkel, akiknek tartozása eléri vagy meghaladja a 20.000 Ft-ot és fizetési
hajlandóságot mutatnak, részletfizetési megállapodást kötnek. A részletfizetési megállapodás
megkötésekor a hátralék 1/3 részét egyösszegben be kell fizetnie a bérlőnek, a fennmaradó 2/3 rész
maximum 6 hónapos időszakra adható, de ettől egyéni esetekben el lehet térni. Amennyiben a lakbér
és üzemeltetési költségtartozás eléri a fenti összeget, úgy felszólító levelet küldenek az érintetteknek.
A tértivevényes felszólító levél átvétele után - ha a bérlő továbbra sem fizet-8 napon belül felmondják
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a szerződését. A bírói gyakorlat rendkívül szigorúan vizsgálja a határidők betartását, ezért a
felmondásokat a díjbeszedők szemé lyesen viszik ki és vetetik át a bérlővel.
A felmondási idő eredménytelen eltelte után peres eljárást indul lakáskiürítésre és a pénzkövetelés
behajtására . A peres eljárás során bármikor lehetősége van a bérlőnek fizetni, ekkor az eljárást
szüneteltetik, a hátralék és végrehajtási költségek teljes kifizetése után az eljárást megszüntetik.
Teljesítés hiányában a bíróság kötelezi a bérlőt a lakás kiürítésére és az elmaradt lakbér megfizetésére.
Ha időközben a bérlő már elköltözött, akkor csak pénzkövetelés megfizetése iránt kell indítani fizetési
meghagyásos eljárást.
A jogerős ítélet alapján ind ul meg a végrehajtási eljárás. A végrehajtási lap alapján önálló bírósági
végrehajtó útján - a végrehajtási előleg megfizetése után - próbálják meg követelést behajtani (ingóés ingatlan végrehajtás, jövedelem letiltása). A hátralékos bérlőknek az egész eljárás alatt bármikor van
lehetősége fizetni, külön megállapodás nélkül is. Ha a bérlő nem jelentkezik, akkor több alkalommal is
felkeresik, illetve egyeztetnek vele a tartozás rendezése érdekében .
A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése érdekében a részletfizetési megállapodáson
kívül a fent bemutatott adósságkezelési szolgáltatást vagy RÉS Alapítványi támogatást is igénybe
vehetik a bérlők. A RÉS Alapítványi támogatás feltétele, hogy a bérlő érvényes lakásbérleti/használati
szerződéssel rendelkezzen és fennálló lakbér és üzemeltetési költségtartozására részletfizetési
megállapodást köt. A támogatás mértéke a tartozás 2/3-a maximum 150.000.- Ft lehet.
Ha a fentiek ellenére sem sikerül elérni, hogy a bérlő együttműködjön a tartozás csökkentése
érdekében, úgy kérjük a kényszer kiköltöztetés kitűzését karhatalom közreműködésével.
A kényszerkiköltöztetés kitűzése előtt a végrehajtó még felhívja az adóst az önkéntes teljesítésre. Ha
ez is eredménytelenül telik el, akkor kerül csak sor a kiköltöztetés pontos dátumának meghatározására.
Egészen a kényszerkiköltöztetés végrehajtásának foganatosításáig van lehetősége az adósnak arra,
hogy valamilyen módon érdemben csökkentse a hátralékot és megegyezzen .
Az alábbiakban bemutatjuk a lakbér és üzemeltetési költségtartozással rendelkező lakáshasználókat.
50.000- és 250.000-Ft között lakbér- és üzemeltetési költség tartozás:

136 db háztartás rendelkezik 50000,- és 250.000,- Ft közötti lakbér és üzemeltetési költség
tartozással. A 136 háztartásból 72 db háztartásban van kiskorú gyermek és 42 háztartásban csak
nagykorú személyek laknak (ebből a 42 háztartásból 22 fő egyedülálló). Összesen 29 jogcím
nélküli lakáshasználót tartunk nyilván. A 136 háztartásból 44 család a Huszár lakótelepen, 3
család a Keleti lakótelepen lakik.
250.000- és 500.000-Ft között lakbér- és üzemeltetési költség tartozás:
38 db háztartás rendelkezik 250.000,- és 500.000,- Ft közötti lakbér- és üzemeltetési költség
tartozással. A 38 háztartásból 14 háztartásban van kiskorú gyermek és 24 háztartásban csak nagykorú
személyek laknak (ebből a 24 háztartásból 10 fő egyedülálló). A 38 háztartásból 19 család a Huszár
lakótelepen lakik.
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500.000-Ft feletti lakbér-és üzemeltetési költség tartozás:
500.000-Ft felett 42 db háztartás rendelkezik lakbér- és üzemeltetési költség tartozással. A 42
háztartásból 18 háztartásban van kiskorú gyermek és 24 háztartásban csak nagykorú személyek laknak
(ebből

a 24 háztartásból 14 fő egyedülálló).

A hátralék nem csak lakbér- és üzemeltetési költség lehet, mert a tartozásokba beleszámítódhat a vízdíj
is. Ha ugyanis az önkormányzati bérlakás

bérlője

nem fizeti a vízdíjat, akkor - egy korábbi Nyírségvíz

Zrt és a NYÍRW Nonprofit Kft jogelődje a Piac és Vagyonkezelő Kft közötti megállapodás alapján - a
Nyírségvíz Zrt a bérlő nem fizetése esetén 4 hónap után átszámlázza a lakásra eső vízdíjat a NYÍRW
Nonprofit Kft részére. Ez az összeg akár több százezer forint is lehet.
Bár a fenti kimutatás szerinti valamennyi végrehajtás alá vont „bérlőt" ki lehetne költöztetni
bérleményéből, azonban kizárólag a bérlővel való közös megoldás keresés kudarca esetén (pl.
sikertelen részletfizetés, adósságkezelés), végső megoldásként nyúlunk a kényszerkiköltöztetés
eszközéhez.
Azonban a közvagyonnal való felelős gazdálkodás, másrészt a többi fizető bérlő fizetési moráljának
fenntartása érdekében, intézkedni kell - a fent vázoltakon túlmenően - az irreálisan magas lakbér
hátralékot felhalmozókkal szemben.
Az 500. OOO,- Ft feletti tartozók esetében - függetlenül a háztartás létszámától - a Nyírvv Nonprofit
Kft. megkeresi a végrehajtót azzal, hogy tűzze ki a karhatalmas kényszer kiköltöztetés időpontját . A
végrehajtás foganatosításáig még hónapok telhetnek el (2020. április 30-ig kilakoltatási moratórium
van érvényben), ezért eddig az időpontig még mindig van lehetősége az adósnak, hogy érdemben és
folyamatosan csökkentse a tartozását. Amennyiben ez nem valósul meg, úgy nem kap több haladékot,
és nem köthet további megállapodásokat (pl. részletfizetés), hanem elhelyezés nélkül végrehajtják a
kényszer kiköltöztetést.
Természetesen minden egyes esetben szorosan együtt kell működnie a tulajdonos önkormányzatnak
(Szociális és Köznevelési Osztály), a Család -és Gyermekjóléti Központnak és a bérbeadó NYÍRW
Nonprofit Kft-nek. A „szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt már
megvalósult első ütemében bebizonyosodott, hogy a három szervezet együttműködése nélkül nem
lehet eredményt elérni. Ezzel biztosítva van a szakmaiság, a helyismeret és a tulajdonosi kontroll is.
Az 500.000,- Ft alatti tartozással rendelkezőkről általánosságban elmondható, hogy még kezelhető a
hátralék ezért esetükben nem tűzetik ki automatikusan a karhatalmas kiköltöztetést. Még egyszer
felkeresik az adósokat, hogy feltérképezzék (sokadszorra) a hátralék csökkentésének a lehetőségét. Ha
nem csökken a tartozás - azaz hónapok telnek el eredménytelenül - akkor a hátralék mértékétől
függetlenül végrehajtják a kényszer kiköltöztetést. (Előfordulhat, hogy egy együttműködő háztartás pl.
600.000,- Ft tartozással nem kerül kiköltöztetésre (legalábbis egyelőre), míg egy nem együttműködő
háztartás akár 300.000,- Ft tartozással igen.)
A tapasztalataink szerint a kényszer kiköltöztetéssel érintett háztartások kb. 50-60%-a önként elhagyja
lakását, legkésőbb a karhatalmas kiköltöztetést megelőző napon . Ilyenkor különösen nehéz a hátralék
behajtása, hiszen semmiféle további információval nem rendelkezünk róluk. A jövőben kiemelt
feladata lesz a Család-es Gyermekjoleti Központnak ezen családok nyomon követese, a szociális munka
eszközeivel a szükséges segítség biztosítása.
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fejlesztések

Az Önkormányzat tervszerűen dönt a város lakosságát, életkörülményeit érintő fejlesztésekről,
programokról. A döntések előkészítését követően a Közgyűlés tárgyalja a különböző témákat, tehát
nyilvánosak, mindenki értesül ezekről. 15 A tervszerűség egyben jelenti azt is, hogy nem ötletszerűen,
hanem jól felépített koncepciók mentén végzi tevékenységét az önkormányzat és az intézményei is.
Jelentősebb, a lakhatást érintő programok:
•

•
•
•

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) (a Keleti lakótelep felszámolása témánál meg kell
említeni a 2008. évi IVS-t, amelyben antiszegregációs program is készült szakértők
bevonásával),
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) (mélyszegénységben élők, fogyatékosok, idősek,
gyermekek és nők helyzetére összpontosítva),
szo lgáltatástervezés (szociális és gyermekjóléti ellátásokra fókuszál),
gazdasági program.

A fejlesztések irányvonalai
Ahogyan a programokból is látható, a fejlesztések során különösen a következő irányvonalakat vesszük
figyelembe:
• európai uniós irányelvek (pl.: bölcsőde fejlesztésné l a 0-3 évesek arányához viszonyítva kell
meghatározni a fejlesztés mértékét - ezért lehetőséget kapnak a nem önkormányzati
fenntartók is; a leszakadt/leszakadással veszélyeztetett városrészek fejlesztése elvárt az
önkormányzattól a fejlesztések során),
• városrészekre bontva vizsgáljuk a szükséges fejlesztések mértékét (pl. : ITS-ben városközpont
fejlesztése és a szegregátumok fejlesztése is szere pel),
különböző területek (soft jellegű programok, útfejlesztés, intézmények infrastrukturális
•
fejlesztése, sport fejlesztések) fejlesztése,
• lakossági igények vizsgálata - lsd: Életminőség Háztartáspanel kutatás 2008-tól, Ifjúság
kutatás, Keleti-és Huszártelepi kutatás, stb.,
• jogszabályi előírások teljesítése (Alaptörvény, az ágazati jogszabályok, helyi rendeletek) .
111.1. A „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
NYl-2017-00001)

című

projekt (TOP-6.7.1-16-

A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszé lyeztetett városrészeken koncentráltan
megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A projekt tervezett megvalósítási ideje:
2018.01.01.-2020.12.31.
A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, úgymint a Huszá rtelep és a
Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell
megvalósítani:
• szociá lis bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,

15

Lásd: Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt

álló és lezár ás alatt lévő pályázatairól, Hely Esélyegyenlőségi Program 2013 -2018, Helyi Esélyegyenlőségi Program
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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
számo lni),
közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása,
térfigyelő rendszer kialakítása, illetve
egyéb kiegészítő tevékenységek (pl. közüzemi, közlekedési infrastruktúra, zöldterületek
fejlesztése).

A pályázati felhívás részletesen szabályozza a költöztetés lehetőségeit. A felhívás szerint
engedélyezett a lépcsőzetes költöztetés. Ebben az esetben nem feltétlenül azokat a családokat kell
integrált lakókörnyezetbe költöztetni, amelyeknek házát, lakását az önkormányzat lebontja, de
minden a projektben résztvevő személy lakhatását kötelező megoldani oly módon, hogy a
korábbihoz képest a lakhatási körülményei javuljanak. Ennek betartásával az első ütemben 20 db
bérlakás (S a város területén nem a szegregátumban) újult meg. A műszaki átadás 2020. január 17-én
megtörtént, január 31-ig 14 család költözött a Huszártelep felújított lakásaiba.
A második ütemben, 2020-ban a fennmaradó lakások felújítására (57 lakás újul meg részben vagy
teljes mértékben, ebből 37 db üres) környezetrendezésre, közvilágítás fejlesztésre, útfejlesztésre,
kamerarendszer kiépítésére, egyes lakások bontására, a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ
részére épület felújítására eszközbeszerzéssel kerül sor.
12. táblázat A projekt indikátorai

Monitoring mutató
Célelérés dátuma
Helyreállított lakóegységek városi 2020.12.31.
területeken (C040)
újraépített vagy 2020.12.31.
Közutak:
az
felújított közutak teljes hossza
Városi területeken létrehozott vagy 2020.12.31.
helyreállított nyitott terek (C038)
Forrás: Nyíregyháza Megyei jogú Város Polgármesteri hivatal

Elérendő

cél
191 db lakás

0,4950 km
2 400,0000 m2

A projekt befejezését követően a legnagyobb kihívást az elért műszaki állapot fenntartása jelenti majd
az itt élők sajátos életvitele miatt. A projekt hatályán kívül eső üres, vagy a közeljövőben megüresedő
lakások belső helyreállítása továbbra is a fent említett csökkentett műszaki tartalommal valósul meg.
111.2.Közösen a kiútért" című, TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat
Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 830 millió Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert a „ megvalósítására. A projekt célja, hogy a város leszakadó és leszakadással
veszélyeztetett terü letein élők közö sségi és egyéni szintű társadalmi integrációját segítse, melynek
eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. A projekt, programjaival és
szolgáltatá saival a Huszár lakótelep és a Keleti lakóte lep lakosságának felzárkóztatására fókuszál. A
projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti
Központ kon zorciumi együttműködésében valósul meg,

201S. január 1- 2021. dece mber 31. között. A
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48 hónap {12 hónap projektfejlesztési szakaszt

követően

36 hónap a megvalósítás

időszaka) .

A projekt tevékenységei az alábbi hét közvetlen cél elérése köré épülnek:
•
Az akcióterületeken élő lakosság közösségfejlesztése, a közösség erejének megerősítése
közösségi tervezés, családi napok, szomszédsági megbeszélések szervezésével.
•
Szociális integráció és felzárkóztatás, melynek keretében a projekt teljes megvalósítási
időszakában szociális munkás szakemberek segítik a lakosságot a társadalmi beilleszkedés
folyamatában.
• A foglalkoztathatóság javítása érdekében oktatási, önkéntes és munkaerő-piaci
beilleszkedést segítő programok, illetve pályaorientáció valósul meg.
• A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése keretében olyan programelemek, pl.:
ifjúsági klub, tehetséggondozás, gyermekfoglalkozások és táborok valósulnak meg, melyek
fejlesztik a gyermekek és fiatalok érzelmi, értelmi és szociális készségeit.
• A jobb egészségi állapot elérése céljából egészségügyi szűrések, orvosi tanácsadás,
sportfoglalkozások valósulnak meg.
• A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében a program célja, hogy az
érintettek szükségleteinek megfelelően, lakóhelyükhöz közelebb is hozzáférhessenek bizonyos
szolgáltatásokhoz. Egyértelmű lakossági igény esetén, rendszeres időszakonként lehetőség
nyílik bizonyos szociális, egészségügyi, jogi stb. ügyek elintézésére helyben is.
•
A közbiztonság javítása érdekében a projekt képzési és szemléletformáló programokat biztosít
mellyel hozzájárul a bűncselekmények, a bűnelkövetők és az áldozatok számának
csökkentéséhez, valamint a bűncselekmények súlyosságának mérséklődéséhez.
A pályázat benyújtását megelőzte egy Projekt Előkészítő Tanulmány, mely segített rávilágítani a
leginkább megoldásra, javításra váró területekre, így ennek mentén alakítottuk ki stratégiánkat a
Közösségi Beavatkozási Terv megalkotásakor. A Közösségi tervezés projektelem szintén ezt a célt
szolgálta . A Partnerségi rendezvények során Közösségi napot rendeztünk az akcióterületen. A helyi
lakossággal való együttműködés keretét partnerségi rendezvények jelentik, amelyek megszervezésére
külső szolgáltatót vontunk be. A rendezvény szabadidős program, közösségi nap, kapcsolatteremtési
nap keretében valósult meg.
A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények) részvételével
„támogató csoport" jött létre (pályázati felhívás szerint kötelező), amelynek tagjai szervesen részt
vettek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatták és támogatják, kiegészítik a megvalósítást.
A Támogató csoport tagjai:
•
Helyi képviselők
•
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
•
Nyíregyházi Egyházmegye - iskola, óvoda
•
Polgárőrség
•
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
•
Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
•
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
•
Városi Rendőrkapitányság
•
Periféria Egyesület

•

Egési::ségügyi Alapellátási lgai::satósás

•

Foglalkoztatási Főosztály
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MEGAKOM
NYÍRVV Nonprofit Kft
gondnok a Huszár lakótelepen
projektmenedzsment és szakmai megvalósítók

A Támogató Csoport a projekt kezdete óta 7 alkalommal ülésezett, de ettől függetlenül a tagokkal
folyamatos a kapcsolattartás (személyesen és írásban). Az együttműködés dokumentált módon
történik.
A "Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt kapcsán is alapvető
célként tűztük ki, hogy a tervezési, előkészítési szakasz is aktív partnerségben valósuljon meg. A 3
alkalommal megrendezett partnerségi rendezvény és 4 alkalommal megtartott közösségi tervezés
során igyekeztünk a területen tevékenykedő szociális szakembereket, szervezeteket bevonni, annak
érdekében, hogy a fejlesztések valóban reagáljanak a szegregátumokban élők problémáira,
szükségleteire. A partnerség rendezvények és közösségi tervezések során bevont személyek,
szervezetek kiválasztásánál az elsődleges szempont, hogy: jól ismerjék a helyi közösségben megjelenő
problémákat, kihívásokat, megfelelően tudják képviselni a közösség érdekeit, elképzeléseit és
elvárásait.
111.3. Bérlakások kiutalása a Huszártelepen
A tájékoztató elején a hatékony lakásgazdálkodás egyik céljaként fogalmaztuk meg a mobilitás
segítését. Az alábbi táblázat azon birtokba vett lakások számát tartalmazza, melyeket azoktól a bérlők
adtak vissza, akiknek nem kellett elhelyezést biztosítani, hanem lakhatásukat önállóan, más módon
oldották meg (pl. önként visszaadták, vagy elhagyták a lakást) vagy elhunytak.
13. táblázat Visszaadott lakások száma a Keleti- és Huszártelepen 2013-2019

Év
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

Huszár lakótelep
13

13
17

22
8
11
11

Keleti lakótelep
2
1
1
3
6
3
7

Forrás: NYfRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Továbbá minőségi cserés névjegyzékről 2010. évtől összesen 6 család költözött el cserelakásba, 3 a
Huszártelepről és szintén 3 család a Keleti lakótelepről.
A „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt (TOP-6.7 .1-16-NYl2017-00001) további lehetőséget biztosít jobb minőségű lakásokba történő költözésre. A projekt (TOP6.7 .l -16-NYl-2017-00001) során felújított komfortos, fürdőszobás Huszár lakótelepi lakásokba mind
az első mind a második ütem esetében elsősorban a Keleti lakótelepről költöztetnénk bérlőket, akik
jelenleg komfortnélküli lakásokban élnek. Mindkét lakótelepről azok a bérlők kaphatnak lakást a

Huszár lakótelepen, akik nem rendelkeznek tartozással és az életvitelük is megfelelő. 2020. január 7én a Nyírvv Nonprofit Kft. lakásügyi csoportja kereste fel a Keleti lakótelepen élő csa ládokat és
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tájékoztatta a költözés lehetőségéről. Elsősorban azokat a családokat, akiknek a bérleti szerződése
lejárt. 14 család nyilatkozott úgy, hogy elfogadják a Huszártelepre, a felújított lakásokba történő
költözést. A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ családsegítő kollégái segítik a családokat az
átköltözés és beilleszkedés során . Az Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslata
alapján 30.000 Ft helyett 50.000 Ft összegű támogatással segíti a költöző családokat. A költözésekre a
műszaki átadás időpontját figyelembe véve 2020. január 17-től január 31-ig kerül sor.
A Keleti lakótelepen megüresedett lakások befalazásra kerülnek. Elbontani csak azokat a
lakóépületeket lehet, amelyikben mind a négy lakás megürült A bontás elősegítése érdekében a
lakótelepen belüli átköltöztetés nem célszerű, hiszen a jelentősen leromlott műszaki állapotú lakásokat
ehhez fel kellene újítani, ami figyelembe véve a terület közművel való ellátottságát és a felújítás
költségét, értelmetlen.
Azok a családok, akik a projekt keretében költöznek át a Keleti lakótelepről a Huszár lakótelepre és
rendelkeznek un. mrnosegr lakáscsere igényléssel, azok az átköltözést követően is
megtartják/megtarthatják lakásigénylésüket, azaz - más lakásigénylőkhöz hasonlóan - rákerülhetnek
a Közgyűlés által elfogadott minőségi lakáscserés névjegyzékre (amikor készül), és az ott kialakult
sorrendiség függvényében kaphatnak magasabb komfortfokozatú, nagyobb szobaszámú bérlakást a
város más területén. Akik az átköltözéskor nem rendelkeztek ilyen kérelemmel, azok az átköltözést
követően is benyújthatják cserelakás kérelmüket és ugyanúgy ők is rákerülhetnek a névjegyzékre, mint
bármely más lakásigénylő .
A fenti eljárással párhuzamosan a Nyírvv Nonprofit Kft.-nek a Közgyűlés támogató döntése estén
lehetősége lenne a Keleti lakótelep névjegyzéken lévő bérlőinek a város más területén lévő bérleményt
kiutalni. (A személyes adatokra tekintettel a javaslatról szóló előterjesztés a zárt napirendek között
található).
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Közgyűléshez-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi
Program módosításának jóváhagyására

Dr. Kovács Ferenc
~olgármester
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Dr. Berényi Judit
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Véleményező bizottság vagy bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

A 2014-2020-as fejlesztések előkészítéseként a megyei jogú városok a 314/2012 . {Xl.8.) kormányrendelet
szerint elkészítették településfejlesztési koncepciójukat és integrált településfejlesztési stratégiájukat (ITS) .
A tervezési folyamatkövetkező szakaszában a megyei jogú városoknak el kell készíteniük az integrált területi
programjaikat.
Az Integrált Területi Program (ITP) az „ Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak
kidolgozásához és megvalósításához"

című

iránymutatás alapján a kormányzat által meghatározott Terület-

és Településfejlesztési Operatív Program

(TOP) forráskerethez

igazodó

és abból finanszírozható

projektcsomagok összessége . A megyei jogú városok a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére
jogosultak.

A

program

tartalmának

kialakítása

elsősorban

a

megyei

jogú

városok

Integrált

Településfejlesztési Stratégiájára támaszkodik.
A Közgyűlés 2015. április 23-án a 80/2015 . (IV.23 .) számú határozatában fogadta el Nyíregyháza Megyei
Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési

időszakra

tervezett Integrált Területi Programjának

első

verzióját.

Az Irányító Hatóság útmutatása alapján készített, módosított verziót a Közgyűlés szintén jóváhagyta a
105/2015. (V.28.) számú határozatában. A 1562/2015. (Vlll.12 .) számú Kormány határozatban a Kormány
jóváhagyta Nyíregyháza MJV Integrált Területi Programját, amely a korábban a Közgyűlés által jóváhagyott
verziótól

eltérő

adatokat tartalmazott. A Kormány határozatban foglaltaknak

megfelelően

módosított ITP-t,

valamint a Nemzetga zdasági Minisztériummal kötött Megállapodást a Közgyűlés a 196/2015. (Vlll.27 .)
számú határozatával fogadta el.
2016. évben a 272/2014. (Xl.5.) Kormány rendelet 57 . § (4) bekezdése alapján az ITP módosítását évente
két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti a területi
által 2016. április 29-én kezdeményezett módosítás eredményeként a

szereplő .

Közgyűlés

A Nyíregyháza MJV
2016. június 30-án

tárgyalta és fogadta el a módosított dokumentumot (178/2016. (Vl.30.) számú határozat), amelyre azért
volt szükség, hogy az ITP-ben

szereplő

projektek és az azokhoz rendelt források adatai összhangba

kerüljenek a benyújtásra került pályázati projektek és azok költségvetésének adataival. Az Irányító Hatóság
ellenőrzését követően

az anyagban további technikai jellegű módosításokat kért, amelyek véglegesítése

után a 269/2016. (IX.22 .) számú közgyűlési határozattal ismételten módosításra került a dokumentum. A
Kormány a 1612/2016. (Xl. 8.) Korm . határozatban fogadta el Nyíregyháza MJV módosított Integrált Területi
Programjának végleges verzióját.
A Kormány 1562/2016. (X.13.) számú határozatában 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
vállalásáról és annak feltételeiről döntött. A határozat 1. melléklete szerint a Kormány hozzájárult, hogy a
nemzetgazdasági miniszter a Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére eredetileg meghatározott 24,63
milliárd Ft területi forráskereten felül 5 milliárd Ft többletkötelezettséget vállaljon . A döntésnek
megfelelően

átdolgozott ITP-t a Közgyűlés 362/2016. (Xll.15.) számú határozatában elfogadta .
Y.NVIREGVHAZA.HU
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A 272/2014. (Xl.5.) Kormány rendelet 57. § (4) bekezdése alapján 2017-ben ismét kezdeményeztük az ITP
módosítását. A Nyíregyháza MJV által 2017. április 27-én kezdeményezett módosításra azért van szükség,
szereplő

hogy az ITP-ben
kerülő

benyújtásra

projektek és az azokhoz rendelt források adatai összhangba kerüljenek a

pályázati projektek és azok költségvetésé nek adataival. Az aktualizált dokumentumot a

Közgyűlés 128/2017. (V.25.) számú határozatában fogadta el legutóbb.

2018 folyamán a 2016. és 2017 . években a teljes ITP keretre benyújtásra kerültek pályázataink, ezzel
Nyíregyháza MJV a teljes 24,63 milliárd Ft-os forrását és ezen felül az 5 mrd Ft-os többletforrását is
Szerződéssel

Támogatási

lekötötte, ezért szükséges volt az ITP újabb aktualizálása a benyújtott pályázatok

adatai alapján,

mely a fejlesztési csomag projektjeit és az ütemezést érintette. Az aktualizált

dokumentumot a

Közgyűlés

72/2018. (IV.25 .) számú határozatában fogadta el legutóbb.

Az ITP jelen verziójú módosítását a TOP 4. számú módosítása teszi szükségessé. Az Európai Parlament és a
Tanács 1303/2013/EU rendeletének 21.-22 . cikke rögzíti az eredményességi felülvizsgálat tényét és
teend őit. Az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal együttműködésben, valamennyi tagállamban

felülvizsgálta a programok teljesítését az adott programokban meghatározott eredményességmérési célok
alapján . Az

eredményességi

felülvizsgálat

során

prioritások szintjén megvizsgálták a programok

részcéljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben benyújtott éves végrehajtási jelentésben bemutatott
információk alapján.

A részcélokat nem teljesítő prioritások esetében a 6 %-os eredményességmérési tartalék átcsoportosítása
szükséges jól teljesülő prioritásra . A fentiek alapján a nem teljesülő TOP-6. ESZA prioritásrész
eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a TOP-6 ERFA prioritásrészre (azon belül a TOP-6.1
intézkedésére), a TOP 4. számú módosításával. Ezáltal módosultak a TOP-6. prioritáson belül a TOP-6. 1.,
TOP-6.8 . és TOP-6.9 intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei, valamint a 2023 . évi forrásarányos
indikátor célértékek. A jelenlegi ITP módosítás keretében kizárólag technikai átcsoportosítás történik a 6.8
és 6.9 intézkedésekről a 6.1 intézkedésre, ami leköveti a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
módosítását. A 6.8 és a 6.9 intézkedések esetében a támogatási

sze rződéssel rendelkező

projektek

elszámolható összköltsége sem kerül csökkenté sre annak ellenére, hogy az ITP-ben lecsökken az intézkedés
keretösszege .

A dokumentum módosítása során továbbá a Családvédelmi Akciótervhe z kapcsolódó bölcső defejlesztés
1 600 millió Ft plusz forrást volt szükséges szerepeltetni a szöveges leírásban .
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Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
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megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet

Nyíregyháza, 2020. január 29.

Tisztelettel:

~q
kstvá_n 1 'k '

,, ,,
"
az e Ioter1esztes sza mai e o esz1teseert
felelős osztályvezető

Hagymási~a

az előterjesztés szakmai elqkészítéséért
felelős referatúravezető

WWW.NYIREGYHAZA.Hll

Ny

R EGYHÁ ZA

NYiREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

„„/2020. (11.6.) számú
hatá r oza t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi
Program módosításának jóváhagyásáról

A Közgyűlés

előterjesztést

megtárgyalt a, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU kö ltségvetési
kész ített Integrált Területi Programjának módosított tartalmával az 1. számú melléklet
szerint egyetért.

az

időszakra

fe lhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármestert, hogy a jelen e l őte rj esztés 1. számú mellékletében
változtatásokat tegyen, amennyiben az Irányító Hatóság azt javasolja.

Felelős :

Pató István, az e l őterjesztés szakmai
Városüzemeltetési Osztály

e lőkészítéséé rt fe l e l ős osztá lyvezető,

Hagymási Gyula, Pá lyázatok és Proj ektmenedzsment
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági

Határidő:

Városfej lesztési és

Referatú ravezető

Osztályvezető

folyamatos

Nyíregyháza, 2020. február 6.

Erről

értesül:
1./ a Közgyű l és tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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1. számú melléklet
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yíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi
mja 2014-2020
Verzió

2.3

Megyei közgyűlési határozat
száma és dátuma

„/2020. („.) számú határozat Nyiregyháza Megyei
ogú Város 2014-2020. EU költségvetési ld6szakr
észitett Integrált Területi Program módosításána
'óváhagyására, 2020. február „

Területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős
minisztériumi jóváhagyás
száma és dátuma

[dokumentum hivatkozási száma, dátuma

IH jóváhagyó határozat
száma és dátuma:

[határozat száma és me nevezése)

Finanszírozó operatív
program:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP)

Érintett földrajzi terület:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

ITP felelős szervezet:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

ITP felelős szervezet
kapcsolattartó:

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment

'
~

[határozat megjelenésének dátuma)

Referatúravezető

hagymasi.gyula@nyiregyhaza.hu, +36 42 524 524/
184.
ITP felelős szervezet címe:

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
-------~

Készítette: MEGAKOM Tanácsadó Iroda
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BEVEZETŐ
A térségi

és városi

gazdaságfejlesztést és

a fogla lkoztatás

e rősítését

célzó

Terület-

és

Településfejlesztési Operatív Program (TOP} lehetőséget biztosít a területi szerepl ők igényei és
szükségletei alapján meghatározott fej lesztések megvalósítására . A 2014-2020 közötti programozási
időszakban

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairó l,

valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormá nyzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt fo rrások megoszlásáról szó ló 1702/2014. (XII. 3.) Korm .
határozat (továbbiakban: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat) alapján a területi szerep l ők
rendelkezésére álló TOP fo rráskeret1 fe lhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és
programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg.
A terület-, településfejlesztési dokumentumok fókusza ugyanakko r messze meghaladja a TOP
forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele
érdekében szükségessé vált tehát egy olyan - szintén integrá lt, stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel össz hangban a rendelkezésre álló TOP
forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 20142020-as kö ltségvetési időszakra vonatkozóan. E célból az 1702/2014. (XII. 3.) Korm . határozat rögzíti,
hogy a TOP keretein belül meghatározott források tervezése integrált területi programok (ITP)
kialakításával a megyék és a megyei jogú városok szintjén valósul meg.
TOP küldetése a területileg decentra lizált fej lesztések megva lósítása és a terü leti kohézió erősítése,
mindez összhangban az Európai Unió stratégiai célkitűzéseivel, mint a foglalkoztatás növelése, az
energiahatékonyság javítása, az éghajlatvéde lem, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem . A TOP az elérni kívánt európai uniós célok elérése érdekében két kiemelt fejlesztési
célt fogalmaz meg, amelyek a következők:

1.
II.

Gazda ságélénkítéshez és fogla lkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi fe ltételek
biztosítása
Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás
javításához szükséges feltéte lek biztosítása

A TOP két kiemelt fej lesztési célja az operatív program prioritási t engelyei hez kapcsolódóan
megfogalmazott egyedi

célkitűzéseken

keresztül

egyérte l műe n

hozzáj áru l az Európai Unió 11

tematikus célja közül a 4. tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé

elmozdulás támogatása minden ágazatban), 6. tematikus cé l (A környezetvédelem és az
felhasználás hatékonyságának

előmozdítása),

8. tematikus cél (A fenntartható és

történő

erőforrás
minőségi

foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi
együttműködés erősítése

és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem)

megvalósulásához.

1

Az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján a terül eti szereplők - 18 megye és a 22 megyei jogú város -

teljes 7 éves forráskerete 1185, 7 milliárd forint,

melyből

Nyíregyháza Megyei Jogú Város forráskerete 24,63

milliárd forint, Szabolcs-Szatmár-Bere5 me5ye forráskerete 89 128 milliárd forint.

3

A TOP tehát

elsődlegesen

gazdaságfejlesztésre fókuszá l
e l őre

épü lő,

a helyi adottságokra
erős

a területi

kiegyenlítődést

szolgáló

település- és területfejlesztési tarta lommal. Az operatív program

meghatározott, területi szintekre allokált forráskereteket tartalma z. Nyíregyháza Megyei Jogú

Város Integrált Területi Program céljai a TOP 6. prioritásának intézkedéseihez szorosan
kapcsolódva szolgálják az operatív program és az EU-s tematikus célkitűzések elérését.
Az Integrált Területi Program kidolgozását

megelőző

tervezési fo lyamat során Nyíregyházai Megyei

Jogú Város Közgyűlése az Integrált Területi Program kidolgozását megelőzően az alábbi {2014-2020as tervezési időszak megalapozását szolgáló) területfejlesztési dokumentumokat fogadta el :
1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját megalapozó
vizsgálatok, a Hosszú távú Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia megtárgyalásáról
Elfogadva : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűl ésének 126/2014 (Vl.26.) számú határozatával

2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját

képező

Integrált

Településfejlesztési Stratégia
Elfogadva : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűl ésének 185/2014 {IX.25 .) számú határozatával

3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020. EU költségvetési
időszakra készítendő

Integrált Területi Programjáról

Elfogadva : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 80/2015 (IV.23.) számú határozatával

Az ITI' Je1t::11 vt::r L•uJu 111uuus1ta::.al a 1ul' 4 . szamu moaos1tasa teszi szuKsegesse. AZ t:uropa1 Parlament
és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének! 21.-22. cikke rögzíti az eredményességi felülvizsgálat
tényét és teendőit. Az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal együttműködésben, valamennyi
tagállamban felulvizsgálja a programok teljesftését az adott programokban meghatározott
eredményességmérési célok alapján. Az eredményességi felülvizsgálat során prioritások szintjén
megvizsgálták a programok részcéljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben benyújtott éves
végrehajtási jelentésben bemutatott információk alapján.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM2014-2020 ALAPADATAI
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi

Az ITP megnevezése:

Az

ITP-t

szereplő

végrehajtó

Program 2014-2020
területi

megnevezése:

Az ITP teljes hét éves forrás
kerete:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

24,63 milliárd Ft

1. PARTNERSÉG
A partnerség a területfejlesztési és területtervezési folyamat szerves részét képező támogató
folyamat, amely Nyíregyházán végig kísérte a tervezési folyamat teljes
Az

Önkormányzat 2013

szeptemberében elkészítette

időszakát.

a város fenntartható városfejlesztési

programjának - településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának
(ITS) - társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, összhangban a Közgyűlés által
elfogadott

„Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzata"

településfejlesztéssel
című

és

településrendezéssel

dokumentummal. A Partnerségi egyeztetési

terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembevételével került kidolgozásra :
•

314/2012 . (Xl. 8.) Korm . rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről

•

Tervezési Segédlet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Fenntartható Városfejlesztési
Programok című pályázati felhívás keretében történő elkészítéséhez

•

Útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia 20142020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013 . augusztus 30.)

•

Városfejlesztési
Kézikönyv
(Nemzeti
Fejlesztési
és
Gazdasági
Minisztérium,
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás,
2009. január 28.)

•

A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában : a partnerségről
szóló európai magatartási kódex elemei - Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum (SWD
(2012) 106 Final, Brüsszel, 2012.4.24.)

A partnerségi együttműködés folyamata

a fenntartható városfejlesztési program tervezési,

megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. A partnerségi egyeztetések során formálódó
településfejlesztési dokumentumok az ITP-ok alapdokumentumaiként funkcionálnak.
A településfejlesztési dokumentumok kidolgozásának folyamatába az 1. ábrában ismertetett partneri
csoportok kerültek bevonásra :
2014-2020-as tervezési időszak településfejlesztéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetéseibe bevont
partneri csoportok (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014)

t

_y--r

Az ITP tervezésekor a partnerség keretében további egyeztetéseket folytatott az Önkormányzat. Az
ITP

tervezés

stratégiai

kérdéseiről,

az

intézkedések

munkaanyagairól a Nyíregyháza Megyei Jogú Város

közötti

Közgyűlése

forrásallokációról

és

az

ITP

döntött (80/2015 . (IV.23 .) számú

határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készítendő Integrált
Területi Programjáról).
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (14/B. §)alapján a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
működteti

Közgyűlés

és Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

létrehozta és

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot (Megyei

Konzultációs

Fórum),

mint

a

területfejlesztéssel

kapcsolatos

kérdések

megvitatásának

intézményesült formáját . A Megyei Konzultációs Fórum szolgálta a megye és a megyei jogú város
terület- és településfejlesztési, valamint az Integrált Területi Program

célkitűzéseinek

összhangját.

Az ITP tervezése alatt a szakminisztérium államtitkárjai és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzat tisztségviselői közötti is folytak egyeztetések .
A partnerség során meghatározó

szereplők

voltak a helyi lakosok, valamint a város társadalmi és

gazdasági életének meghatározó szereplői. Az ITP céljainak, a célok elérését szolgáló konkrét
fejlesztési projektek meghatározása során ezért a város kiemelt figyelmet fordított a városi helyi
szereplők

által

megfogalmazott

gazdaság-,

és

városfejlesztési

igények

ITP-ban

történő

érvényesítésére .
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2. TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A hazai jogszabályalkotás a Területi Kiválasztási Eljárásrend alkalmazásának szükségességét a 20142020

programozási

időszakban

az egyes európai

uniós alapokból

származó támogatások

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. S.) Korm . rendelet keretében rögzítette, ami alapján:
54. § (4) Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város
integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi
programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja

elő .

57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer
alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban : ITP) és benyújtják a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére .
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan krit ériumokat tartalmaz, amelyek keretét képezik, és
elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Az adott kritériumok egyrészt az
Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok, másrészt az ITP-t végrehajtó t erületi

sz e replő

által meghatározott kritériumok. A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő
alapelvek, amelyek

később

kerülnek átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus

értékelési szempontokká. Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára
igazítva, konkretizálva .
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig
Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése.
A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek
meghatározásra.
AZ

IRÁNYÍTÓ

HATÓSÁG

ÁLTAL

MEGHATÁROZOTT,

KÖTELEZŐ

TERÜLETI

KIVÁLASZTÁSI

KRITÉRIUMOK
Sorszám

1.1.

1.2.

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

l/leszkedés a TOP

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való

céljaihoz

szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.

Szakmai indokoltság,
igény és kihasználtság

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a
szakmai alátámasztá s, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági
terv.
A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége,
megvalósíthatósága milyen mértékben

1.3.

Megalapozottság

információk, és a benyújtásra
szempont

ennek

megfelelően

megítélhető

a rendelkezésre álló

került dokumentumok alapján. A
garanciát

is jelent

pl.

a vállalt

indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan .

1.4.

Kockázatok

A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés
milyen kockázatokat hordoz.
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1.5.

Projekt komplexitása

1.6.

Hatás

A

kiválasztás

hozzájárulni

v

kritériuma,

működőképes

hogy

beavatkozás

a

mennyire

képes

rendszerek létrehozásához.

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy
milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek

1.7

Integrált megközelítés

projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való
illeszkedése, szinergikus hatás.
Kiválasztási

kritérium a beavatkozás eredményeként

produktum

társadalmi,

fenntarthatósága, az
kibocsátás

és

és

környezeti

erőforrás - hatékonyság,

környezetterhelés,

a

megvalósuló

leginkább

pénzügyi

az alacsony károsanyag-

környezettudatosság

(pl.

a

fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése,

1.8.

Fenntarthatóság

kedvezőbb

megújuló energiaforrások, a

környezeti hatásokkal járó

megoldások előnyben részesítése) . A tervezett fejlesztés az ÜHG
kibocsátást

lehető

legkisebb mértékben növelje,

lehetőleg

csökkentse.

A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, projekt megvalósításához és
működtetéséhez

szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak,

többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az

1.9

Esélyegye nlőség

kirek esztő

semmilyen módon ne legyen

egyetlen társadalmi csoport

számára sem.

1.10

Költséghatékonyság

1.11

Eredményesség

A

beruházás

költséghatékony

módon,

reális

és

takarékos

költségvetéssel tervezett.
A

fejlesztési

elképzelés

reálisan

járul

hozzá

a

releváns

indikátorteljesítéshez.

A TERÜLETI SZEREPLŐ SAJÁT HATÁSKÖRBEN MEGHATÁROZHATÓ (NYÍREGYHÁZA MJV) ÁLTAL
VÁLASZTOTI TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Sorszám

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.S.

Kritérium megnevezése

Illeszkedés az ITS céljaihoz és
a vonatkozó indikátoraihoz

Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott
témában megjelenített indikátorokhoz való
hozzájárulás.

Hozzájárulás a pénzügyi

A kritérium az önkormányzat költségvetési

egyensúly fenntartásához

egyensúlyának fenntartását

Hozzájárulás belső területi
kiegyenlítődéshez

Hozzájárulás belső társadalmi
kiegyenlítődéshez

IGEN/NEM

erősíti .

IGEN/NEM

A kritérium bevezetése az adott földrajti területen
belüli bárminemű egyen súlytalanságot hivatott

IGEN/NEM

kiküszöbölni.
A kritérium a lakosságon belüli szociális és
életminőségre

vonatkozó különbségek

kiegyenlítődé s ét

IGEN/NEM

szolgálja.

Hozzájárulós a gazdasági

A kritérium alapján a beavatkozások 5azdasá5i

növekedéshez

növeked éshez törté nő hozzájárulása kerül

IGEN/NEM
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Sorszám

Tartalmi magyarázat

Kritérium megnevezése

Alkalmazás

mérlegelésre.
11.6.

Hozzájárulás a

A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági

munkahelyteremtéshez

helyzet javulását támogatja .

Hozzájárulás a külső

11.7.

A kritérium bevezetésével szemponttá válik a

természeti hatásokkal

beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség

szembeni ellenálló képesség

IGEN/NEM

növekedéséhez.

erősítéséhez

11.8.

IGEN/NEM

Egyéb, pontoson :

IGEN/NEM

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város az 1702/2014. (Xll.3.) Korm. határozat alapján meghatározott
Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat
kívánja figyelembe venni és elfogadásra
NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

előterjeszteni

VÁROS

a Monitoring Bizottság felé .

ÁLTAL

VÁLASZTOTT

SAJÁT

HATÁSKÖRBEN

MEGHATÁROZHATÓ TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Sorszám

Kritérium megnevezése

Szöveges magyarázat
Alaphelyzet:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014 szeptemberében készítette el
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), amely kijelöli a város
középtávon (4-10 év)

elérendő

fejlesztési céljait, a megvalósítást

szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit.
Illeszkedő

ITS

A kritérium az ITS adott fejlesztéshez kapcsolódó tematikus és terü leti

céljaihoz és a vonatkozó

céljaihoz és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való

indikátoraihoz

hozzájárulást erősíti .

Illeszkedés

II. 1.

ITS cél (ok):

az

Indoklás:
A város ITS-ja fogalmazza meg Nyíregyháza 2014-2020-as idő sza kra
szóló fejlesztési kereteit, így kiemelten fontos, hogy a dokumentum
illeszkedjen a város településfejlesztési stratégiájához. E t erületen
kiemelt célokként kezeli a város a helyi gazdaság, a városi környezet
fejlesztését, a fenntarthatóság növelését.
Alaphelyzet:
A város stabil pénzügyi gazdá lkodása alapvető fontosságú a jövőbeli
fejlesztések eredményes megvalósításához.
Illeszkedő

ITS cél (ok) :

A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását
erősíti.

Hozzájárulás o pénzügyi

II. 2.

egyensúly
fenntartásához

Fontos szempont a beavatkozások eredményeként megvalósuló

fejlesztések pénzügyi fenntarthatósága .
Indoklás:
Az ITS célrendszerében több ponton is megjelenik a fejlesztések
fenntarthatóságának fontossága (T6. cél : fenntartható közlekedés, T7
cél: energiahatékony épületál lomány), a társadalmi és környezeti
fenntarthatóság mellett fontos pillér a pénzügyi fenntarthatóság is. A
pénzügyi

egyensúly fenntartása

lényeges elemét

képezi

az

ITP

forrásallokációjának tervezése során. A város kiemelt célja a helyi
gazdaság fejlesztése, ugyanakkor a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
beruházások

alacsonyabb

támogatási

intenzitás

mellett

fognak

9
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Sorszám

Kritérium megnevezése

Szöveges magyarázat

megvalósulni. A város e tényt és saját pénzügyi egyensúlyának
fenntarthatóságát

szem

előtt

tartva

határozta

meg

az

ITP

forrásallokációját.
Alaphelyzet:

Nyíregyháza területén belül

jelentős

különbségek tapasztalhatók a

gazdasági fejlettség, társadalmi mutatók és infrastrukturális ellátottság
alapján. Az ITS és annak Megalapozó vizsgálata részletesen bemutatja
az egyes városrészek jellemzőit és területi különbségeit.
Illeszkedő

Hozzájárulás
II. 3.

területi
kiegyenlítődéshez

belső

A

ITS cél (ok) :

kritérium

a

város

földrajzi

területén

belüli

bárminemű

egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.

Indoklás:
Az

ITS

célrendszerében

több

ponton

is

megjelenik

a területi

különbségek csökkentésének fontossága, a leszakadással fenyegetett
városrészek

felzárkóztatása

(T4

cél:

magas

színvonalú

humán

szolgáltatások, TS cél: közösségi, szolidáris, befogadó társadalom, T6 .
cél: fejlett városi mobilitás, T7. cél : vonzó és energiahatékony épített
környezet, táj- és településkép) .
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3. AZ ITP CÉLRENDSZERE ÉS INTEGRÁLTSÁGA
3.1. AZ ITP CÉLKITŰZÉSEI
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának célrendszere
levezethető

a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának

célrendszeréből ,

egyértelműen

az ITP keretén belül

tervezett fejlesztések hozzájárulnak az ITS céljainak eléréséhez . Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Integrált Területi Program céljainak meghatározása során a megyei jogú város ITS-e mellett
figyelembe vettük a megyei területfejlesztési stratégia fejlesztési
megteremtését,

valamint

azt,

hogy

a városi

fejlesztések

a

irányaival való összhang

helyi

adottságokhoz

mérten

hozzájáruljanak az ország legfontosabb fejlesztési céljaihoz. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált
Területi Program céljai a következők:

1. ITP cél: Gazdasági környezet élénkítése
Nyíregyháza fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi gazdasággal
rendelkezzen,

értékteremtő,

amely

szintű

vonzáskörzete lakosságának magas
alapvető

minőségi

munkahelyen

keresztül

biztosítja a város

és

foglalkoztatottságát. A helyi gazdaság fejlesztésének

célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén kere sztül a helyi vállalkozások támogatása, további

beruházások

vonzása,

valamint

együttműködési

foglalkoztatási

megállapodások,

paktumok

támogatása által a térségi foglalkoztatottság növelése. A városi gazdaságfejlesztés legfontosabb
területei a városi üzleti infra struktúra fejlesztése (ipari parkok, iparterületek fejlesztése), a
gazdaságfejleszt ést szolgáló közl ekedésfejlesztési beruhá zások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés
erősítése

és a fenntartható városi turizmus feltételrendszerének javítása . A városfejlesztési cél

nagyban hozzájárul a Kormány 2014-2020 közötti
gazdaság

erősítésén

időszakra

megfogalmazott

célkitűzéseihez,

a helyi

és diverzifikálásán keresztül új munkahelyek teremtéséhez .

2. ITP cél: Fenntartható városfejlesztés
A városi élet fontos elemét képezi a városkép, a közösségi terek, városi zöldfelületek, az épített
környezet, a
képezik a

közművek

barnamezős

állapota . 2014-2020 között a fenntartható városfejlesztés kiemelt területeit

területek, a városi zöldfelületek, valamint a környezetvédelmi infrastrukturális

beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztések.

3. ITP cél: Fenntartható városi közlekedés
A város

fejlődésének

egyik

kulcstényezője

a városi

környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése . A

közlekedés fenntartható fejlesztése, a
megközelíthetőség

és

elérhetőség

fontos

alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a környezetbarát mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható
városfejlesztés egyik kiemelt területe .

4. ITP cél: Magas színvonalú humán szolgáltatások
A városi lakosság

életminőségének

fontos alapfeltétele a

megfelelő

színvonalú humán szolgáltatások

(egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés)

elérhetőségének

biztosítása .

Nyíregyházán kiépült, fejlett infrastruktúra jellemzi a humán szolgáltatások szinte valamennyi
területét. A jövőbeli beruházások során a hangsúly a szolgáltatások színvonalának, minőségének

további javításárn, a szükségletekhez igazodó fejlesztésére szükséges helyerni.
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5. ITP cél: Leromlott városi területek rehabilitációja
Egyes társadalmi csoportok leszakadása leromlott, vagy leromlással fenyegetett területeket hozott
létre a városban . A szegregációval érintett városrészek felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a
helyi társadalom felzárkóztatásával. A társadalmi probléma megoldása érdekében komplex, integrált
- foglalkoztatási, lakhatási, szociális - beavatkozások megvalósítására van szükség.

6. ITP cél: Vonzó városi image
A vonzó városi image erősítése érdekében elengedhetetlen a város (és intézményei, szervezetei,
vállalkozásai) aktív hazai és nemzetközi marketingtevékenysége. A város már
ének

erősítése

meglévő

pozitív image-

érdekében fontos, hogy Nyíregyháza rendszeresen helyet adjon színes és színvonalas

hazai és nemzetközi programoknak, rendezvényeknek (sport, kultúra, turizmus, gazdasági-,
tudományos élet, stb.). A város

fejlődésében

kiemelt szerepet tölthetnek be az alulról jövő közösségi

kezdeményezések, aminek érdekében fontos, hogy a város bátorítsa és támogassa a helyi
közösségek, civil szervezetek

működését .

A lakosság megtartásának, visszavonzásának

kulcstényezője

pedig a helyi identitástudat további erősítése lehet.
3.2. ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA AZ ITS CÉLOKKAL ÉS A TOP 6. PRIORITÁS INTÉZKEDÉSEINEK
CÉLJÁVAL
Az ITP céljainak kétirányú illeszkedést kell mutatniuk. Egyrészt az ITP alapjául szolgáló fejlesztési
dokumentum (MJV-k esetében az ITS) felé, másrészt a finanszírozást biztosító operatív program és
vonatkozó 6. prioritásának céljai felé . Ezzel a kétirányú illeszkedéssel az ITP jelenti célok szintjén a
kapcsolatot a terület specifikus fejlesztési dokumentum és a finanszírozást részben biztosító operatív
program között.
Integrált Településfejlesztési Stratégia

fejlesztési
célok

r

J L 1

•

'

'

'

Integrált Területi
Program
forrás
felhasználás
céljai

1

rJ

L

TOP

Nyíregyháza MJV ITP-jának
abból közvetlenül

,,

r

GINOP

célkitűzései

levezethetők .

,,
OP

'
OP

OP

szoros kapcsolatban állnak a város ITS-jának célrendszerével,

Az ITP céljai a TOP 6. prioritás intézkedéseinek céljaival is szoros

koherenciát mutatnak. A következőkben röviden ismertetjük Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program beruházási prioritásokhoz kapcsolódó cél rend szerét .
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1

3.2.1.

AZ ITS CÉLRENDSZERE

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014 szeptemberében
készült el. A stratégia kijelöli a középtávon {4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást
szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. Az ITS célrendszere a következő :
Jövőkép

- Nyíregyháza 2030-ban:

„ Nyíregyháza hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város, ahol

•

az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak, az itt élők egészséges környezetben,
egészséges életmódot folytatva megfelelő életminőségben élnek,

•

a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek,

•

a fejlett helyi gazdaságnak

•

aktív kulturális, társadalmi élet folyik.

köszönhetően

a foglalkoztatási és jövedelmi szint magas,

2030-ban Nyíregyháza egy olyan város, amelyet következő generációk (gyermekeink, unokáink) is
szívesen választanak lakóhelyül, ahová a magas képzettségű fiatal szakemberek is visszatérnek ."
A felvázolt jövőkép elérése érdekében

Nyíregyháza

Megyei Jogú Város te lepü lésfej lesztési

koncepciójában a következő átfogó fejlesztési célokat jelölték ki :

•

Versenyképes

város:

Versenyképes,

nemzetközi

színvonalú

gazdaság,

értékterem tő

foglalkoztatás és az aktivitás növelése
•

Gondoskodó város: Javuló életminőség és a társadalmi különbségek csökkentése

•

Környezettudatos város: Energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2020-ig megvalósítandó középtávú (tematikus) céljai a
településfejlesztési koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó cé lok, valamint az Európa 2020
stratégiához

kapcsolódó

tematikus

célok

alapján

lettek

kijelölve.

Nyíregyháza

Integrált

Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott középtávú stratégiai célok a következők :

•

Tl . Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minőségi munkahely, magasabb jövedelmi szint

•

T2. Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció

•

T3. Pezsgő kulturális élet, rekreációs

•

T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások

•

TS. Közösségi, szolidáris, befogadó társadalom

•

T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés

•

Tl. Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép

•

TB. Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi image
3.2.2.

lehetőségek,

fejlett turizmus

A TOP 6. PRIORITÁS CÉLJAI

A Terület- és Te lepülésfejlesztési Operatív Program elsődleges célja az Európai Unió stratégiai
célkitűzéseivel

(fogla lkoztatás növelése, energiahatékonyság javítása, éghajlatvédelem, valamint a

szegénység és a társadalmi kirekesztés e lleni küzdelem) összhangban a terü letileg decentralizá lt
fej leszt ések megva lósítása és a területi kohézió erősítése. A TOP az elérni kívánt európai uniós célok

megva l ósu l~sa

érdekében két kiemelt fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők :

1.
II.

Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi fe ltételek
biztosítása
Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás
javításához szükséges feltételek biztosítása

A TOP két kiemelt fejlesztési célja az operatív program prioritási tengelyeihez kapcsolódóan
megfogalmazott egyedi

célkitűzéseken

keresztül az Európai Unió 11 tematikus célja közül a 4 .

tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása

minden

ágazatban),

6.

tematikus

cé l

(A

környezetvédelem

előmozdítása), 8. tematikus cél (A

és

az

erőforrás-felhasználás

minőségi

foglalkoztatás,

valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi

együttműködés

hatékonyságának
erősítése

és

a

szegénység,

valamint

a

fenntartható és

hátrányos

megkülönböztetés

elleni

küzdelem)

megvalósulásához járul hozzá .
Az 1301/2013/EU rendelet értelmében nemzeti szinten az ERFA- források legalább S %-át
fenntartható városfejlesztésre kell fordítani . A fenntartható városfejlesztést az 1303/2013/EU
rendelet 36. cikkében említett integrált területi beruházások révén, egyedi

műveleti

programok, vagy

az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke érte lmében egyedi prioritási tengelyek alkalmazása által kell
megvalósítani. Magyarország a 2014-2020-as programozási

időszakban

a fenntartható városfej lesztés

vonatkozó előírásokat egyedi prioritási tengely révén kívánja megva lósítani. A fenntartható
váro sfejlesztés komp lexitása és integráltsága miatt, a TOP 6. prio ritása ke retében finanszírozandó
beruházások az

e l őbbi ekben

TOP 6. prioritástengely
intézkedései

felsorolt 4 tematikus célhoz is hozzájárulnak:

Alap

Célkitűzés

Tematikus

Beruházási

célkitűzés

prioritás

8.

b}

8.

c)

6.

e)

4.

e)

4.

c)

9.

a)

9.

b)

8.

i)

~.

i)

6A - Megyei jogú városok gazdasági
6.1 Gazdaságfei lesztés

ERFA

környezetének fejlesztése a foglalkoztatás
növelése érdekében
6B - Kisgyermekesek munkaerőpiacra

6.2 Családbarát, munkába
állást segítő intézmények,

ERFA

kozszolgáltatások fej lesztése
6.3

Gazdaságélénkítő

által

és

népességmegtartó

6C - Válla lkozói tevékenységek ösztönzése és a
ERFA

városfejlesztés
6.4 Fe nntartható városi
köz le kedésfej leszté s

történő

visszatérése a gyermekellátás1 szolgá ltatások

népesség megtartása városfejlesztési
beavatkozásokkal

ERFA

6D - Fenntartható közösségi mobilitás
e l ősegítése

6.5 Önkorm ányzatok
energiahatékonyságának és a
megúju ló energia-

6E - A megyei jogú város önkormányzatai
ERFA

felhasználás arányának

energiahatékonyságának javítása és a megújuló
energiaforrások részarányának növelése

novelése
6.6 Városi közszolgáltatások
fejlesztése
6.7 Leromlott városi
területek rehabilitációja

ERFA

hozzáférhetőségének

és

minőségének

életle h etőségekkel rendelkező hátrányos
helyzetű

személyek számának növelése

6H - A foglalkoztathatóság javítása és a helyben,
ESZA

a helyi és t érségi gazdasági szereplő k által

fejlesztés

fogla lkoztatottak számának növelése

6.9 Társadalmi kohéziót célzó

61 - A leromlott városi terUleteken il

helyi programok

fejlesztése

6G - A leromlott városi területeken a jobb
ERFA

6.8 Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatás

6F - Önko rmányzati közszolgáltatások

ESZA

jobb

életlehetősége k kel ren d e lkező hátrá nyos
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TOP 6. prioritástengely
intézkedései

Alap

Célkitűzés
helyzetű

Tematikus

Beruházási

célkitűzés

prioritás

személyek számának növelése valamint

a társadalmi akt1v1tás, társadalmi összetartozás
novelése helyi szinten

3.2.3.

AZ ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA A TOP 6. PRIORITÁS CÉLKITŰZÉSEIVEL ÉS A VÁROSI ITS
CÉUAIVAL

Kapcsolódó ITS célok

•

•
•

Tl. Fejlett helyi gazdaság,
nagyszámú
minőségi
munkahely,
magasabb
jövedelmi szint
T2. Fejlett, magas színvonalú
tudományos élet, innováció
T3. Pezsgő kulturális élet,
rekreációs lehetőségek, fejlett
turizmus

Kapcsolódó TOP célkitűzések

ITP célok

•

1. Gazdasági
környezet
élénkítése

•

•

6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a
népesség
megtartása
városfejlesztési
beavatkozásokkal
6E - A megyei jogú város önkormányzatai
energiahatékonyságának
javítása
és
a
megújuló
energiaforrások
részarányának
növelése

•

60

•
•

•

T7. Vonzó és energiahatékony
épített
környezet,
tájés
településkép

2. Fenntartható
városfejlesztés

T6. Fejlett városi mobilitás,
fenntartható közlekedés

3. Fenntartható
városi
közlekedés

T4. Magas színvonalú humán
szolgáltatások

4. Magas
színvonalú
humán
szolgáltatások

•

•
•
•

TS.
Közösségi,
szolidáris,
befogadó társadalom
T7. Vonzó és energiahatékony
épített
környezet,
tájés
településkép

TB. Aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, vonzó városi
image

közösségi

mobilitás

68 - Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő
visszatérése a gyermeke/látási szolgáltatások
által
6F
Önkormányzati
közszolgáltatások
hozzáférhetőségének
és
minőségének
fejlesztése
66 - A leromlott városi területeken a jobb
rendelkező
hátrányos
helyzetű személyek számának növelése
61 - A leromlott városi területeken a jobb
életlehetőségekkel
rendelkező
hátrányos
helyze tű
személyek
számának
növelése
valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi
összetartozás növelése helyi szinten
6H - A foglalkoztathatóság javítása és a
helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők
által foglalkoztatottak számának növelése
61 - A leromlott városi területeken a jobb
életlehetőségekkel
rendelkező
hátrányos
helyzetű
személyek
számának
növelése
valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi
összetartozás növelése helyi szinten
életlehetőségekkel

5. Leromlott
városi területek
rehabilitációja

•

•
•

Fenntartható

elősegítése

•
•

6A - Megyei jogú városok gazdasági
környezetének fejlesztése a foglalkoztatás
növelése érdekében
6H - A foglalkoztathatóság javítása és a
helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők
által foglalkoztatottak számának növelése

6. Vonzó
image

városi

•

--

IS

3.3. A MEGYE ÉS MEGYEI JOGÚ VÁROSFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEINEK ÖSSZHANGJA
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programja a megyei területfejlesztési
dokumentumokban megfogalmazott célok, prioritások elérését szolgálja a TOP első öt prioritásához
kapcsolódó intézkedéseken keresztül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ITP céljai a következők:

1. ITP cél : Versenyképes megye - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságának

erősítése

a

munkahelyteremtés, a munkavállalók mobilitásának segítése és a kisgyermekesek
munkaerőpiacra

történő

visszatérésének

támogatása

által.

A

megyei

élelmiszergazdaság versenyképességének erősítése az önkormányzati agrárlogisztika
fejlesztése által.

2. ITP cél: Élhető megye - Integrált városfejlesztés a helyi lakosság életkörülményeinek javítása
érdekében.

3 . ITP cél : Szolgáltató megye - A települési (állami és önkormányzati) közszolgáltatások, kiemelten
az egészségügyi alapellátás, központi ügyelet és szociális szolgáltatások fejlesztése.

4. ITP cél: Zöld megye - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a települési önkormányzatok
energiahatékonyságának javítása.

S. ITP cél: Proaktív megye - Megyei szintű gazdasági önszerveződés feltételeinek kialakítása,
megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések javítása .

6. ITP cél: Szolidáris megye - A társadalmi

együttműködés

és a helyi identitás erősítése .

A megyei és a megyei jogú városi ITP egyaránt a TOP intézkedéseihez kapcsolódó fej le sztésekből
építkezik. A megyei ITP tervezés során az operatív program 1.-5. prioritására, a megyei jogú város ITP
tervezése során a TOP 6. prioritására lehet tervezni. A TOP 6. prioritásának intézkedései a TOP első öt
prioritásainak intézkedéseiből állnak össze, ezért a megyei és a megyei jogú városi ITP-k közötti
kapcsolat erőteljes. A megye és a megyei jogú város ITP cé ljainak kapcsolódását az alábbi ábra
mutatja be.

A megye és a megyei jogú város céljainak kapcsolata

közvetlen, szoros kapcsolódás
közvetett kapcsolódás
nincs kapcsolat

A megyei es a városi ITP céljai

közötti

hangsúlyt egyértelműen

meghatározza az ITP-k

forrásallokációja. Megyei és városi szinten is elmondható, hogy a területi programok fontos,
pénzügyileg is hangsúlyos eleme a gazdaságfejlesztés, a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a
fenntartható városfej lesztés.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza között az alábbi tématerületek esetében mutatkozik
együttműködési lehetőség :

TOP 1.1 intézkedés: a Nyíregyházán megvalósuló gazdaságfejlesztés i beruházások

jelentősen

hozzájárulnak a megyei gazdaság élénkítéséhez, a megyei foglalkoztatottság növeléséhez. A városi
gazdaságfejlesztés során ezért figyelembe kell venni, hogy a megyei és a városi fejlesztések
egymást erősítő módon valósuljanak meg.
TOP 1 2 intézkedés: a turisztikai fejlesztések esetében
fejlesztéseket, amelyek egymást

erősítik,

előnyben

kell részesíteni azokat a

kiegészítik. A turisztikai programok tervezése és

megvalósítása során törekedni kell a megyei szintű, a megye több területére kiterjedő turisztikai
programcsomagok kialakításában . Nyíregyháza turisztikai potenciáljának

erősítése

érdekében

érdemes a megyei és a városi turisztikai fejlesztéseket, programokat összehangolni.
TOP 1.3 és TOP 3.1 intézkedés. a közlekedésfejlesztés egyértelműen olyan fejlesztési terület, ahol
együttműködésnek jelentős

egyes projektek esetében a megye és a megyei jogú város közötti

szerepe lesz . A városban több olyan közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési elképzelés
(legtöbb

esetben

munkaerő

mobilitást

szolgáló

út-

és

kerékpárút

fejlesztések)

is

megfogalmazódott, amelynek célja, hogy Nyíregyházát, mint munkaerő-piaci központot a térség
munkavállalói kényelmesebben, gyorsabban, környezetileg fenntarthatóbb módon érjék el.
TOP 5.1 intézkedés. a megyei foglalkoztatási paktum valós gazdaságélénkítő szerepet akkor tudnak
betölteni, ha azokban nyíregyházi

illetőségű

intézmények (Nyíregyházi

Főiskola,

Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, gazdasági szervezetek (nagyvállalatok) is részt vesznek.

3.4. ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK VIZSGÁLATA
A TOP keretében megvalósuló megyei fejlesztések mellett a megyék közigazgatási, gazdasági és civil
szereplői

további fejlesztéseket valósíthatnak meg a 2014-2020-as

időszak

ágazati operatív

programjai keretében. A következőkben az ágazati operatív programokat érintő legfontosabb
kapcsolódási pontok kerülnek bemutatásra:
TOP 1.1 intézkedés: a TOP csak az önkormányzati tulajdonban

lévő

ipari parkok, ipari területek

fejlesztését támogatja, az intézkedést a GINOP 1. prioritási tengely (Kis- és középvállalkozások
versenyképességének

javítása)

egészíti

ki,

amely

magántulajdonú

iparterületek,

üzleti

infrastruktúra fejlesztések megvalósulását támogatja . Az önkormányzati és magántulajdonban

lévő

iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztések területi összehangolása fontos lehet a források
hatékony felhasználása során
TOP 1.2 intézkedés: a városban megvalósuló kisléptékű turisztikai fejlesztéseket érdemes a GINOP
7. prioritási tengely (Turizmus) nagyléptékű turisztikai beruházásaihoz kapcsolva, azokat kiegészítve
megvalósítani

TOP 3.Z intélkedés: az önkormányzati energiahatékonysági beruházásokat kiegészíti
intézkedése

(Épü letek

energiahatékonysági

korszerűsítése

megújuló

ti

KEHOP 5.Z

energiaforrások
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alkalmazásának kombinálásával), amely a magántulajdonban lévő épületállomány energetikai
korszerűsítését,

a megújuló energiafelhasználás arányának növelését tűzi ki célul

TOP 5.1 intézkedés: foglalkoztatási paktumok keretében megvalósuló fejlesztésekhez a GINOP 5.

prioritási tengelyében (Foglalkoztatás) megfogalmazott fejlesztési területek kapcsolódnak
TOP 5.3 intézkedés: a helyi közösségfejlesztési programokat az EFOP közösségfejlesztést támogató

programjának módszertana alapján kell megvalósítani

18

-0'

-sa „4. AZ ITP FORRÁSALLOKÁCIÓJA
A programozási ciklus félidejében szükségszerű a program felülvizsgálata, amelyet közösségi előírás az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete - rögzít. A rendelet előírja, hogy a 2018.
évre

vonatkozó

végrehajtási

jelentésben

rögzített

információk

alapján

eredményességi

felülvizsgálatra kerül sor a 2018. év végéig elérendő részcélokra vonatkozóan.
A részcélokat nem teljesítő prioritások esetében a 6 %-os eredményességmérési tartalék
átcsoportosítása szükséges jól teljesülő prioritásra. A fentiek alapján a nem teljesülő TOP-6. ESZA
prioritásrész eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a TOP-6 ERFA prioritásrészre
(azon belül a TOP-6.1 intézkedésére), a TOP 4. számú módosításával. Ezáltal módosultak a TOP-6.
prioritáson belül a TOP-6.1., TOP-6.8. és TOP-6.9 intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei.
4.1. AZ ITP TEUES KERETÖSSZEG INTÉZKEDÉSENKÉNT! FORRÁSALLOKÁCIÓJA

2014-2020 között a területi

szerepl ők

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében

1185,7 milliárd forint fejlesztési forrá shoz juthatnak. Az Európai Parlament és az Európai Tanács
1303/2013/ EU rendelete alapján az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós
stratégiához, illetve az egyes alapok

Szerződéseken

alapuló

célkitűzéseihez,

többek között a

gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő hozzájárulás érdekében az Európai Strukturális
és Beruházási alapoknak a rendeletben meghatározott 11 tematikus

célkitűzés

megvalósulását kell

támogatn ia. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása a 4., 6., 8. és 9.
tematikus célkitűzés megvalósulá sához kíván hozzájárulni.
A tematikus célokból jól kirajzolódik, hogy a TOP célja a gazdaságfejlesztésen keresztül a
foglalko ztatottság növelése, a szén-dioxid kibocsátá s csökkentése valamennyi ágazatban, valamint a
társadalmi befogadás, szolidaritás t ámogatása .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város indikatív forráskerete 24,63 milliárd Ft, ami az operatív program
forrásainak 2,07%-a, a megyei jogú városokra allokált forrás (387,04 milliárd Ft) 6,36%-a . Nyíregyháza
Megyei Jogú Város az operatív program fejlesztési céljaival egyetértve kíván hozzájárulni az operatív
program eredményes megvalósulásához. A forrásallokáció kidolgozása során, a Kormány 2014-2020as

időszakra

adottságoknak

vonatkozó stratégiai
megfelelően

célkitűzésnek,

kiemelten

valamint a helyi fejlesztési igényeknek és

törekedtünk

a

helyi

gazdaságfejlesztési

irányultság

megteremtésére és biztosítására, a helyi foglalkoztatás és versenyképesség növelésére, valamint a
helyi vállalkozások helyzetének erősítésére .
Nyíregyháza TOP forrásainak 30%-át (TOP 6.1 intézkedés) fordítja a helyi gazdaságfejlesztést,
munkahelyteremtést közvetlenül szolgáló beruházásokra, programokra . E forrásokon felül a város a
források további 30%-át fordítja olyan munkába állást szolgáló projektekre (TOP 6.2 intézkedés),
komplex városfejlesztési beruházásokra (TOP 6.3 intézkedés), amelyek a helyi gazdaság élénkítését
kö zvetve szolgálják.

Az ITP keretösszeg valós igényeken alapuló elosztása táblázatos formában (Excel fájl 1. munkalap)
6.2 Családbarát,
munkába állást

j

6.6 Városi közszolgált atások
fejlesztése

6.7 Leromlott
városi területek
rehabilitációja

6.8 Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

6.9 Társadalmi
kohéziót célzó
helyi programok

6.1 Gazdaságfejlesztés

Forrást boiztositó Strukturális Alap
megnevezése

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

1401/2019. (Vll.5.I Korm.
határozattal módosított 1612/2016.
(Xl.8.I K~rm. határozattal rögzitett
intézkedésenké nti
forráslftegoszlás (MJVI (Mrd Ftl

7,346

l ,9U

4,689

2,193

2,500

1,332

1,726

2,056

0,880

6"·os EK 'tartalék átcsoportosítását
követően módosuló MJV
forráskeret. intézkedésenként
(Mrd Ftl

7,522

l ,9U

4,689

2,193

2,500

1,332

1,726

1,933

0,827

Ellen&ns

~

6.5 Önkormányzatok
energia6.4 Fenntartható
hatékonyságának és a
városi közlekedésmegújuló energiafejlesztés
felhasználás arányának
növelése

TOP 6. prioritás intézkedései

EK ta.-lé k átcsoportosításaval
keletkezett TOP 6. prioritáson
behi li intézkedésenként!
forrásmegoszlás (országost (Mrd
Ft)
"-15-ös végű" körben
me ghirdetett forrísok
(Mrd Ftl
" -16-os végű" körben
meghir.tetésre kerül6 forrísok
(Mrd Ft)
"-17-es végű" körben
meghir.tetésre kerül6 forrísok
IMrd Ftl
Palctu m forrásból bölcsóclei
felhivés (6.2.1-19) keretében
meRhi rdetett forrás (Mrd Ftl

:1

segítő

6.3 Gazdaságélé nkítő és
né pességmegtartó
városfejlesztés

intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése

Ellen6rús

ESZA

24,63

\

00

4,739

1,912

4,689

2,193

2,500

0,924

0,000

1,933

0,827

19,717

2,783

0,000

0,000

0,000

0,000

0,408

1,726

0,000

0,000

4,917

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 522 Ft
OOOOFt

19Uft
OOOOFt

4689Ft
OOOOFt

2. 193 Ft
0.000 Ft

2,SOOFt
OOOOFt

L332 Ft
O,OOOFt

L726Ft
OOOOFt

1,933Ft
O,OOOFt

0827Ft
O,OOOFt

24634
OOOOFt

Az ope ratív program 6. prioritásának intézkedéseire meghatározott eredeti forrásallokációt a város a
6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 intézkedések esetében elfogadta . A 6.3, 6.5, 6.7, 6.9 intézkedések esetében a
forrása llokáció a helyi fejlesztési igények figyelembevétele alapján, az alábbiak szerint tér el :
6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés:
Nyíregyháza ITS-jában fontos célként jelenik meg az élhető város megteremtése által a városi
népesség megtartása. Az élhető város kia lakít ásának alapvető elemei a város épített környezetének,
a városi zöldterületeknek a fej lesztése, a

barnamezős

területek megújítása és a környezetvédelmi

infrastr uktúra fejlesztések. Nyíregyháza gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztéséhez
kapcsolódó fejlesztési elképzelései az intézkedésre
későbbiekben felmerülő

előzetesen

allokált forrást 100%-ban lefedi. A

városfejlesztési elképzelések, az ismert beruházások költségigényeinek

lehetséges módosulása miatt a város az intézkedésre allokált forrást növelni kívánja .
A város fejlesztési elképzelései, valamint az előbbiekben részletezett érvekre alapozva a 6.3
intézkedés forráskeretét 104 mi ll ió forintta l növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 2,3%-kal
növekedett.)

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságána k és a megújuló energia-fe lhasználás arányának
növelése:
Nyíregyházán az elmúlt években számos épületenergetikai
önkormányzati tulajdonú intézményeiben. A városban a

korszerűsítés

legalapvetőbb

valósult meg a város

energiahatékonyságot

érintő

problémák megoldásra kerültek, a további fejlesztési szükségletek nem fed ik le az intézkedésre
előzetesen

allokált forrás

jelentős

részét. Az intézkedés pénzügyi keretét a város csökkenteni kívánja .

A helyi szükségletek alapján a 6.5 intézkedés forráskeretét 1,399 milliárd forinttal csökkentettük. (Az
intézkedés pénzügyi kerete 35,9%-kal csökkent.)

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja :
Az ITS-ben megfogalmazott célrendszer szerint fontos feladat a leromlott területek felszámolása, a
leszakadó településrészek épületállományának és közterületeinek megújítása . Nyíregyháza ITS-ja 5
szociális városrehabilitációs akcióterületet, köztük lakótelepeket és hagyományos
leszakadó

városrészeket azonosított.

e l őzetesen

megfogalmazott fejlesztési elképzelései az intézkedésre

ban lefedi, ugyanakkor ezek az

Nyíregyháza

előzetesen

leromlott városi

területekhez

előzetesen

beépítésű

kapcsolódó

allokált forrást 100%-

megfogalmazott fej lesztési elképzelések csak két szociá lis

városrehabilitációs akcióterületet érintenek.
A helyi szükségletek alapján a 6.7 intézkedés forráskeretét 1, 142 milliárd forinttal növeltük . (Az
intézkedés pénzügyi kerete 195,3%-kal növekedett.)

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok:
Az intézkedésre allokált forrás összegét az ERFA és ESZA források közötti egyensúly megtartása miatt
154 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 20,5%-kal növekedett.)
„ ......J - -

•-·-·-..,---e- -- -·-- - ,_..,,..,,. . o···-·"-- --

~-- .... -· ·--··-- ····-·· -·~ . -· ---· . .!nt a TOP 4.

módosítása következtében.
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A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP

belső

arányok, valamint a saját igények alapján

(Mrd Ft)
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Saját igények szerint

Az ITP jelen módosítása keretében az eredményességmérési tartalék átcsoportosítása az
intézkedések közötti forrásmegoszlást az alábbiak szerint érintette:

•

TOP-6.1. intézkedés keretösszege 176 millió Ft-tal növekedett;

•

TOP-6.8. intézkedés keretösszege 123 millió Ft-tal csökkent;

•

TOP-6.9. intézkedés keretösszege 53 millió Ft-tal csökkent.
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1

4.2. AZ INTÉZKEDÉSENKÉNT MEGHATÁROZOTT KERETÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSI MÓDOK
SZERINTI MEGOSZTÁSA
Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatá rozott forráskeretet a megyei jogú
város három forrás-felhasználási mód ke retén belül haszná lhatja fel. Az egyes felhasználási
módokhoz részben hasonló, részben

eltérő

tervezési és eljárási feladatok kapcsolódnak. Az egyes

intézkedéseken be lül a felhasználási módok közötti forráse loszt ás arányai az ITP tervezését

végző

MJV önkormányzatok saj át dö ntésén és mérlegelésén alapul nak. A fel használási módok az alábbiak
lehetnek:
a)

MJV önkormányzat fejlesztéseire ford ított keret: is mert, st ratégiai fontosságú, akár
konzorciumi formában megvalósításra szánt MJV fejlesztés i elképzelések

költségeibő l

áll

össze (ez a felhasználási mód eltér az általános elvtő l, miszerint az ITP projektek nélkül, csak
forráskeretekkel dolgozik - ebben az esetben ismertek a fej lesztési elképzelések) .
b) Kiemelt kedvezményezetti csoport(ok)ra vonatkozó keret: az adott intézkedés/konstrukció
esetében támogatásra jogosult helyi szereplők közül az MJV e l őnyben részesíthet bizonyos
helyi kedvezményezetti csoportokat (nem MJV önkormányzat, hanem pl. egyház, civil
szervezetek, jogszabályban meghatározott

építtetők ,

fe nnta rtók) egy bizonyos keretösszeg

erejéig. Ez lehet egy vagy több pontosan definiá lható kedvezményezetti csoport, de konkrét
szervezetek

nevesítése

a

forrás-felhasználási

módon

nem

lehetséges.

A

kie melt

kedvezményezett i kört gazdálkodási formakód (GFO-kód) szintjé n le hetséges legszűkebb
értelemben definiálni. Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem

kötelező

a keret

létrehozása , csak ott érdemes alka lmazni, ahol valóban indokolt és alátámasztható.
c)

M inden helyi szereplő által felhasználható keret: minden más, az adott konstrukció
esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelh ető forrás (keretösszeg) .

Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 2014-2020-as időszak tervezett projektjeinek ismeretében az
intézkedésekre allokált forrásokat a felhasználási módok között az alábbiak szerint kívánja elosztani:
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MJV önkormányzat
projektjei

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kiemelt kedvezményezetti
csoport kerete

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Minden jogosult számára
pályázható

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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S. AZ MJV FEJLESZTÉSI CSOMAG
Az MJV fejlesztési csomag az ITP forrásfelhasználás tervezésének egyetlen olyan szegmense, ahol a
tervezés

időszakában

konkrét fejlesztési elképzelések ismertek. Az MJV fejlesztés csomag olyan

beavatkozásokból áll össze, amelyek a TOP 6. prioritás egyes intézkedéseinek keretében az

első

forrás-felhasználási módon belül kerülnek finanszírozásra .
Az ITP forrástervezése során tehát adódik egy konkrét forrásigénnyel bíró fejlesztési elképzelés-lista,
amelynek elemei különféle, a TOP 6. prioritás
beavatkozások gazdája

az

MJV Önkormányzata

üzemeltetők, működtetők, építtetők .

forrásigénye körülbelül 2 ,454

a(

intézkedéseiből

kerülnek megvalósításra, és a

vagy jogszabályban

meghatározott,

kijelölt

Az MJV fejlesztési csomagba tartozó beruházások teljes

.. _ra fori t , ami a városra allokált teljes TOP forrás majdnem 100%-

3 ).

Az MJV fejlesztési csomag elemeinek (fejlesztési elképzelések) megjelenítése intézkedések szerint
(Excel fájl 3. munkalapja) (a táblázat módosult az Excel 3. munkalapja, a projektek listája alapján)

7 522 OOO
OOO

6.1 Gazdaság-fejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

TOP-6. l.4-15-NYl-201600001

A Benes Villa turisztikai hasznosítása a kulturális
örökségünk megőrzése érdekében

274 976
400

TOP-6. l.4-15-NYl-201600002

Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó
kialakítása a Nyíregyházi Állatpark te rületén

381 775
OOO

614-14 TSM tartalék
TOP-6. l.4-16-NYl-201700003

u.„ „

''"'
nnn...,A

16 NYl 201/

TOP-6.l.4-16-NYl-201700005

26 376 040
A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése
e1 sétány és okológ1a1 sétaút kia'akítása
+A.f

irrl~-1

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi
Művelődési Otthon revitalizációja által

614-16 TSM tartalék

TOP-6. l.5-15-NYl-201600001

7 522 OOO OOO

223 OOO
OOO
216 666
862
755 647
560
15581

Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű
utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a
Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza
utca fel újítása révén

950 OOO
OOO

26

TOP-6.1.5-15-NYl -201600002

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejleszt és Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein

TOP-6.1.5-16-NYl-201700002

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást
ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat
pontján

TOP-6.1.5-16-NYl-201700003

Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes
utca - Csaló köz csomópontban körforgalom
kiépítése és Szarvas utca felújítása 2

OOO

999 500

OOO
521 OOO

OOO

81 500 OOO

615-16 TSM tartalék

176 (

Atcsoportosítássaj érintett
összeg

(

6.2 Családbarát, munkába
állást segítö intézmények,
köz-szolgáltatások
fejlesztése

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

TOP-6.2. l -15-NYl-201600001

Családbarát, munkába állást segítő intézmények
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál
Bölcsődefejlesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

TOP-6.2.l -16-NYl-201700001

Önkormányzatánál

TOP-6.2.l -16-NYl-201700002

Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkorm ányzatánál - II. ütem

TOP-6.2. l -16-NYl-201700003

Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

6.3 Gazdaság-élénkítö és
népesség-megtartó
városfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

TOP-6.3. l -15-NYl-201600001

Barnamező s területek rehabilitációja Nyíregyháza,
Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében

TOP-6.3.2-15-NYl-201600001

Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén

iur·o..:>.2·16 NYl-2017-

A nyíregyházi Szabadtéri Szinpad rekonstrukciója és

00001
TOP-6.3.3-15 -NYl-201600001

2 914 OOO

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket
érintő csapadékvíz elvezető hálózat és

vízvismltartási célú tározók fejlesztése

1912 OOO

OOO

1912 OOO OOO

700 OOO

OOO
237 925

OOO
72 219 683
901 855
317

4 689 OOO
OOO
1 740 OOO

OOO
1197 241
535
52 758 Civv
612 494
148

4 689 OOO OOO

,

633 15 TSM marcldvány
TOP-6.3.3-16-NYl-201700001

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Nyíregyházán

6.4 Fenntartható városi
közlekedés-fejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen

TOP 6 4.1 15 NYl 2016
00001

Fenntartható városi közlekedésfej esztés
Ny1regyházán4

TOP-6.4.l-16-NYl-201700001

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán 5

TOP-6.4. l -16-NYl-201700002

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán
II. ütem 6

6.5 Önkormányzatok
energia-hatékonyságának
és a megújuló energiafelhasználás arányának
növelése

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

TOP-6.5. l -15-NYl-201600001

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál 7

TOP 6 5.1·16-NYl-2017·
00001

i::nMget1ka1 f 11 szt 5ek

TOP-6.5.l -16-NYl-201700002
TOP-6.5. l -16-NYl-201700003
TOP-6.5. l -16-NYl-201700004
TOP-6.5.l -16-NYl-201700005
TOP-6.5.l -16-NYl-201700006

HIG éoülete1ben

NYl-201600001

OOO
2 193 OOO

OOO

OOO

45 750 OOO
347 250

OOO

2 500 OOO

OOO

OOO
47 617 OOO
396 840
630
156 432
161
627 227
209
188 997
199
79 998 740

L

Nyíregyházi egl>szségugy1 alapt>llátást nyúJtó

2 500 OOO OOO

1 OOO OOO

korszerűsítése

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

2193 OOO OOO

1800 OOO

A Júlia Fürdő szabadidős létesítmény energetikai

Épületenergetikai korszerűs ítés a Nyírtávhő Kft.-nél

3•~

1036 OOO

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál- Ill. ütem
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál- II. ütem
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
- IV. ütem

65116 TSM maradvány

6.6 Városi
közszolgáltatások
fejlesztése

506

rn

886 452

1332 OOO

OOO

1332 OOO OOO

118 873

intézmény felujítása

933

28
<Í -

~)
{

(:f?I

TOP-6.6. l -16-NYl-201700001

Egészségügyi alapellátás fej lesztése Nyíregyházán II. ütem

TOP-6.6.2 15 NYl 2016
00001

bővítése, fejlesztÉ'se Nyíregyház , Május 1 tér

407 800
OOO

c1a 1s alapszolgáltatások infrastruktúrájának
10/A. (Hrsz. 2263/131), •lletve Korte utca 41/A.
sz: 1640/1) szám alatt

223 716
045

7 6".00
TOP-6.6.2-16-NYl-201700001

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése és fejlesztése- II. ütem

662-16 TSM maradvány
6.7 Leromlott városi
terü letek rehabilitációja

TOP-6. 7.1-16-NYl-20 1700001

9 990 068
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

1 726 OOO
OOO

Szociális város rehabi li táció Nyíregyháza szegregá lt
terü letein

1 726 OOO
OOO

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez
kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen

1 932 640
OOO

1 726 OOO OOO

1 932 640 OOO

1932 640
OOO

regyházi foglalkoztatási paktum
6.9 Társadalmi kohéziót
célzó helyi programok

564 009
932

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

827 OOO
OOO

827 OOO OOO

Közösen Polyákbokorért: A tá rsada lmi
TOP-6.9.1-15-NYl-201600001

együttműködés erősítését szolgáló komplex

program Nyíregyháza Polyákbokor
szegregátumában

50 OOO OOO

TOP-6.9.l-16-NYl-2011-

777 OOO
OOO
1
A projekt megvalósításának teljes összege 296 549 297Ft. A fennmaradó 79 882 435Ft a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.
2

A projekt megvalósításának teljes összege 1121 OOO OOOFt. A fennmaradó 600 OOO OOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

3

A projekt megvalósításának teljes összege 1150 758 OOOFt. A fennmaradó 1 098 OOO OOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.
A ·oje m Jvaló! 'tás
~ , J ö ·s g1 2 0..,3 37
25 F A .:n1 m
dó 33 7 925. _
~o mányzati
.ölt •ég" 't' bői egvaló ·~a dó f „ ,z ' ':et fedez~ ~öbbl · 'it.-,lezet sé váll; ·' · ól b'zto! 'tott
„

5

___ ,

A projekt megvalósításának t eljes összege 685 112 500Ft. A fennmaradó 639 362 SOOFt a Modern Városok

Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.
6

A projekt megvalósításának teljes összege 821 887 SOOFt. A fennmaradó 474 637 SOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.
A projekt megvalos 'tasan

t. ies ó. z1 ge 1 041 524 403 Ft. A enn

költségvetésből megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet

radó 41

4 4 3 Ft

z , kormányzati

kötelezettség vállalásból biztosított.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város számára meghatározott Európai Uniós forrásból szánt keretösszegek
felhasználását hosszas előkészítés és gondos tervezés előzte meg. Az MJV fejlesztési csomagba
tartozó

beruházások

megfogalmazott

megvalósítása

céljainak

a

eléréséhez,

város
a

2014-2020-as

fejlesztési

dokumentumaiban

eléréséhez

kapcsolódó

indikátorválla lások

célok

teljesüléséhez szükségesek.
A fejlesztési csomag projektjei szorosan kapcsolódnak a Modern Városok Programban nevesített
fejlesztési elképzelésekhez. A program egyes elemeinek ITP forrás terhére történő finanszírozása
ugyanakkor csak a Kormány 1562/2016. (X.13.) számú Kormány határozatában rögzített többlet
kötelezettség vállalással valósítható meg.
A Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések a TOP keret terhére tervezett
projekteket kiegészítik. A következő táblázatban a város ismerteti a Modern Városok Program
keretében Nyíregyházán tervezett azon fejlesztéseket, amelyek a város többlet kötelezettség
vállalásának eredményeként valósulhatnak meg.
A Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések közül, a többlet kötelezettség
vállalás terhére, az alábbi fejlesztések finanszírozhatók:

(A táblázat módosult a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések listája
alapján.)
11

,_(.-i!1',~

._~~,··-~F"'('F

,.

~Fl

.:olld""T-Je<

„.,. „

„._,~

,„

.
· ,
. " Tervezett-TOP
Projekt megnevezese k
k ..
·
"· ·
·"
o_nstru c10

lndiaház és Madárröpde
létesítése a Nyíregyházi
Állatpark területén

TOP-6.1.4-16NYl-2017-00001

"'

••

'J

,,.

""""l'. ;{

Támogatás :
..
osszeg~

...,.

•,

',' •,
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x

••
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Tervezett tartalom

lndiaház: Nyíregyházán élnek és tenyésztési
programban vesznek részt azok az indiai
rinocéroszok, melyekből már csak alig párszáz
van a világban. Szeretnénk számu kra egy
olyan különleges és magas színvonalú házat
biztosítani, ahol az indiai dzsungel és a
820 117 S65Ft
hatalmas ország atmoszférája is é rz ékel h ető .
Afrika Madárröpde: Az ország legnagyobb
Afrika Panorámáját szeretnénk kiegészíteni
egy különleges röpdével, ahol a vendégek a
madarak között sétálhatnak.

Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése

Erdei sétány és ökológiai
sétaút kialakítása
Sóstófürdőn

Tiszavasvári út- Derkovits

utc~

csomópont

fejlesztése

TOP-6.1.4-16NYl-2017-00002

TOP-6.1.4-16NYl-2017-00004
TOP-6.1.S-16NYl-2017-00001

A
projekt
célja
olyan
fejlesztések
megvalósítása, amely a nyíregyházi Sóstói
Múzeumfalu kínálatát még egyedibbé teszi k.
Cél továbbá a meglévő attrakciók az új
szolgáltatásokkal és az új attrakciókkal való
787 777 880Ft egybekapcsolása, a látogatók minél magasabb
színvonalon történő kiszolgálása, komplex
kulturális-turisztikai
élmény
nyújtása
a
turisták számára.
A támogatás összege a 17/2017. (II. 1.) Korm.
rendelet értelmében módosult.
79 882 435

Ft A projekt célja Sóstófürdő
turisztikai fejlesztése .

fenntartható

A TOP-6.1.S konstrukció keretében többek

600 OOO OOOFt kö2ött a Nyírngyhá2a Tis2avasvári út Derkovits

utcai

csomópont

átépítésére
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~

kívánunk pályázatot benyújtani. Ezen projekt
szorosan kapcsolód ik a Modern Városok
Program keretében megvalósuló Atlétikai
Centrum
kialakításához,
hiszen
a
kereszteződésnek
a
csarnok
megközelíthetőségében kiemelkedően fontos
szerepe van. Az útkereszteződés az élet- és
balesetveszélyes
csomópontok
közé
a megnövekedett forgalom,
sorolható,
valamint a meglévő felüljáróról történő
lekanyarodás veszélyessége miatt, ezért - a
kereszteződés
biztonságosabb kialakítása
érdekében - átépítése szükségessé vált.
Korányi Frigyes utca
felújítása, a Korányi
Frigyes utca - Csaló köz
csomópontban
körforgalom kiépítése és
Szarvas utca felújítása

TOP-6.1.5-16NYl-2017-00003

A nyíregyházi Szabadtéri
Színpad rekonstrukciója
TOP-6.3.2-16és a Kiserdők területének NYl-2017-00001
funkcionális bővítése

Csomópont és
TOP- 6.4.l- 16 _
kerékpárút fejlesztés
NYl_
2017 00001
Nyíregyházán
f - - - ' ' - - - = " - - - - - - - - 1 - - - - - - - + -Csomópont és
TOP-6.4.1-16kerékpárút fejlesztés
NYl_
2017 00002
Nyíregyházán II. ütem
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600 OOO OOOFt

A projekt célja a városi balesetveszélyes
csomópontok fejlesztése.

A Szabadtéri Színpad a város igen jellegzetes,
fontos
intézménye,
mára
azonban
infrastruktúrája oly mértékben gátja a további
lehetőségeknek, amit csak és kizárólag egy
újragondolt műszaki, építészeti felújítás,
1 098 OOO OOOFt
valamint
a
kiszolgáló
terek
teljes
rekonstrukciója oldhat fel. A projekt célja
tehát
a
Szabadtéri
Színpad
teljes
és
a
kapcsolódó
rekonstrukciója
eszközbeszerzés megvalósítása.
639 362 SOOFt

A

projekt

célja

- - - - - - i közlekedésfejlesztés,

474 637 SOOFt

a

fenntartható városi
csomópontok

fejlesztése révén.

,.,.

.

S OOO OOO OOOFt

A Modern Városok Programon felül Nyíregyháza Megyei Jogú Város a Családvédelmi
Akcióterv keretében - TOP-6.2.1 intézkedésre - további forrásokat kapott:
•

TOP-6.2.1-19 számú felhívás keretében 600 mllhó Ft-ot kiemelt eljárásrend;

•

TOP-6.2.1-19 számú felhívás keretében 1000 millió Ft-ot standard eljárás szerint.
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A fejle-sztési csomag tartalmi elemei közötti szinergikus kapcsolatok bemutatása (szinergia vizsgálat)
A

következő

mátrix a tervezett beavatkozások közötti szinergikus kapcsolatokat mutatja be (a szinergia jelenthet tartalmi szinergiát - pl. szociális

városrehabilitáció infrastrukturális és soft elemei között, illetve jelenthet földrajzi területi kapcsolatot).

6.1 Ga;;zdaság-fejlesztés

TOP-6. 1.4-16-NYl-2017-00003

A Benes Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk
megőrzése érdekében
Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a
N ,
h , ·A, 11 t
k
"I ,
yiregy azt a par teru eten
A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése

TOP-6. 1.4-16-NYl-2017-00004

Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn 1

TOP-6. 1.4-15-NYl-2016-00001
TOP-6. 1.4-15-NYl-2016-00002

TOP-6. 1.4-16-NYl-2017-00005

TOP-6. 1.5-15-NYl-2016-00001

TOP-6. 1.5-15-NYl-2016-00002

TOP-6. 1.5-16-NYl-2017-00002

TOP-6. 1.5-16-NYl-2017-00003

G1

~

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

közepes szinergia

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési
Otthon revitalizációja által
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
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző
k .. I k , f .
h
·,
,
,
,
oz e edes eJ 1esztes Ny1regyhaza at pontian
Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló
köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca
felújítása 2

6.2 Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgál tatások fej lesztése

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

TOP-6. 2.l-15-NYl-2016-00001

Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál

(fy

TOP-6.1.4 intézkedéshez
kapcsolódó beavatkozások

:1

TOP-6.1.5 és TOP-6.4.1
intézkedéshez kapcsolódó

közepes és gyenge szinergia

beavatkozások

TOP-6.2.1 intézkedéshez
kapcsolódó beavatkozások

közvetlen, szoros kapcsolódás
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TOP-6. 2.1-16-NYl-2017-00001
TOP-6. 2.1-16-NYl-2017-00002
TOP-6. 2.1-16-NYl-2017-00003

Óvodafejlesztés Nyíregyháza M egyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

6.3 Ga;;zdaság-élénkítő és népességmegtairtó városfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen
területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári
úti laktanyák tekintetében

TOP-6. 3.2-15-NYl-2016-00001

Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén

TOP-6. 3.3-15-NYl-2016-00001
TOP-6. 3.3-16-NYl-2017-00001

s

A nyíregyházi Sza badtéri Színpad rekonstrukciója és a K i se rd ők
területének funkcion ális bővítése 3
Nyíregyháza Borbánya és M alomkert városrészeket érint ő
csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók
fejlesztése
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen

TOP-6.-4.1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001
TOP-6. -4.1-16-NYl-2017-00002

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán 4
Csomópont és kerékpárút fejleszt és Nyíregyházán II. ütem 5

6.5 Önl<ormányzatok energiahatékc.nyságának és a megújuló
energici-felhasználás arányának
növelése

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

_ .5 _ _ y _
_
Top 6 . .1 15 N 1 20 16 0000 1
TOP-6 . .5.1-16-NYl-2017-00001

~

TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001

Barnamezős

TOP-6. 3.1-15-NYl-2016-00001

TOP-6. 3.2-16-NYl-2017-00001

1

Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál
Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza M egyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

Önkormányzati épületek energe~ikai korszerűsítése
0 k
.
. .1
.
h.
.
. .
Nyiregy aza Megyei Jogu Varos n ormanyzatana
Energetikai fejlesztések a THG épületeiben

1

I

..

.

.

- - - - - - - - - - --<· kozepes szinergia

1
.
--

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001
TOP-6.3.1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001
TOP-6.3.1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.3. 2-15-NYl-2016-00001

közepes szinergia
közvetlen, szoros ka pcsoló dás
közepes szine rgia
közvetlen, szoros kapcsol ódás

TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

közvetlen, szoros kapcsolódás

TOP-6. 3.3-15-NYl-2016-00001

közvetlen, szoros kapcso lódás

TOP-6.4.1 és TOP-6.1.5
intézkedéshez kapcsolódó
beavatkozások

közepes és gyenge szinergia

TOP-6.5.1, TOP-6.6.1 és TOP-6.6. 2
.intez
• kedes
. h k
1• d .
ez apcso o o
beavatkozások

1

.

.

gyenge szinergia
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...

TOP-6 ..5.1-16-NYl-2017-00002

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál- Ill. ütem

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003

Önkormányzati épü letek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál- II. ütem

TOP-6.5 .l -16-NYl-2017-00004

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem

TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00005
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00006

A Júlia Fürdő szabadidős létesítmény energetikai korszerűs ítése
Épületenergetikai korszerűsítés a Ny írtávhő Kft.-nél

6.6 Városi közszolgáltatások
fejlesztése

az intézkedés fejleszt ési elképzelései összesen

TOP - 6.~ . 1-15 - NYl - 2016-00001

Nyíregyházi egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény
felújítása

TOP-6.~ . 1-16-NYl-2017-00001

t\

J

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem

TOP-6.5.1, TOP-6.6.1 és TOP-6.6.2

TOP-6 .~ . 2 - 15 - NYl - 2016 - 00001

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. (Hrsz: 2263/131),
illetve Körte utca 41/A. (Hrsz : 1640/1) szám alatt

intézkedéshez kapcsolódó
beavatkozások

TOP-6.~.2 - 16-NYl -2017-00001

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és
fej lesztése- II. ütem

6.7 Leromlott városi területek
rehabil itációja

az intézkedés fejleszt ési elképzelései összesen

TOP-6. 7 .1-16-NYl-2017-00001

Szociá lis városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált terü letein

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés

az intézkedés fejleszt ési elképzelési összesen

TOP-6.2.2-15-NYl-2016-00001

Nyíregyházi foglalkoztatási paktum

TOP-6.9.1-15-NYl -2016-00001
TOP-6.9.1-16-NYl -2017-00001

1 gyenge

)

szinergia

közvetlen, szoros kapcsolódás
közvetlen, szoros kapcsolódás

nincs kapcsolat

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi
programok

(6--
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TOP-6. ~.1-15-NYl - 2016- 00001

TOP-6. ~.1-16-NYl - 2017 - 00001

Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés
szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor
szegregátumában

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

erősítését

Közösen a kiútért

közvetlen, szoros kapcsolódás
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

i TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-0000l

„

1

kozvetlen, szoros kapcsolódás

t. ,.,J

I

;;><~

~\
~
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6. AZ ITP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI
Az indikátorok vállalt célértékeinek megjelenítése (Excel fájl 4. munkalapján

IOP prioritás

Forrásarányos

(2018)

célérték (2018)

ha

150

9,55

A felújított vagy korszerűsített utak teljes
hossza

km

28

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db

Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek

Azmjv által

TOP Célértéke

Forrásarányos

Az mjv által vállalt

(2023)

célérték (2023)

célérték (2023)

9,55

754

48,15

48,15

1,79

1,79

99

6,30

6,30

1050

67

67

5250

335

335

m2

142000

9243,90

9243,90

710000

46219,50

46219,50

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
hossza

km

67

4,27

4,27

334

21,26

21,26

üvegházhatású gázok becsült éves

tonna co,

csökkenése

egyenérték

36683

426,61

426,61

2133,00

2133,00

A fejlesztett vagy újonnan létesített

városfejlesztés a megyei
jogú városokban

táblázat).

TOP Célértéke

Kimeneti indikátor neve

íparterületek és ipari parkok területe

6_ Fenntartható

szereplő

Fejlesztéssel érintett egészségügyi
alapellátást nyújtó szolgálatok (benne:
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi,
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti

Mértékegysége

vállalt célérték
(2018)

49 379,00

_,.
db

108

7

7

540

35

35

lakóegység

92

18

18

459

87

87

fő

4420

282

282

18 870

1365

1365

fő

82600

6368

6368

400610

30884

30884

ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

Helyreállított lakóegységek városi
területeken

(~1

A foglalkoztatásí paktumok keretében
munkae rőpiaci programokban résztvevők
száma

j

Helyi társadalmi akciókban
száma

~

résztvevők
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MJV által vállalt célérték /TP (2023):

A Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztály 2015 .03.31-én kelt
levele értelmében „ A nem eredményességmérési keretbe tartozó többi OP indikátor vonatkozásában
az IH mérlegelte a területi

szereplők

jelzéseit a

kötelező

vállalás tekintetében, ezért azok csak

iránymutatásként szolgálnak majd az ITP szintjén. Ezen indikátorokat projektszinten, a felhívásokban
foglalt feltételek segítségével fogjuk mérni és az esetleges nem teljesülést projektszinten
szankcionálni, ezért kérjük, hogy ezen indikátorok esetében ne tegyetek változtatásokat, a számokat
a forrásallokáció alapján állítjuk be minden esetben." A 1562/2015. (VIII. 12.) Kormány határozatnak
megfelelően

az

előző

oldalon található Excel tábla tartalmazza a 2018-ra és 2023-ra vonatkozó

célérték vállalásokat is, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egyes indikátorok esetén a
forrásallokációból levezetett indikátor célértékek objektív okok miatt nem telje síthetők (Bővebben
lásd a mellékelt Excel táblázat megjegyzés oszlopát.).

7. AZ ITP ÜTEMEZÉSE
Az ütemezés táblázat intézkedésenként jelöli az egyes felhasználás módok esetében évente vállalt
kötelezettségvállalások (támogatói döntések) tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és
összegét (milliárd Ft-ban, 3 tizedesjegyig (Excel fájl S. munkalap) .

s_ -·.

~

.. ·-

-

-. -

- -,- e

y

....

·-or-·

-

2015
2016
7

Milliárd forint

-IOsszese~

'

54,71
25,33
100,00%

0 _

,24,634 milliárd Ft) felhasználását

az alábbi éves bontás szerint ütemezte:

Év

L

lj,44!:S

6,239

17
24,634

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 ütemezése (Excel file S. munkalap)
Mnd~n adat

automatikusan

me&Jelen1k az 1.
munkalaprol

2017

2016

2015

Ossas
forris

EH.

6 . priorit's ntékedései
J.né

4.né

7,522

0,950

3,571

1,9U

0,700

lntézke•sre es6 összo1
6.1. Gudaságfejleszth
6.2 Családbarát. munkáb1 állást se11tö Intézmények,
koz-szolg„tatások fejlesztése
6.3 Gazdasác-élénkít6 és népesséc-mectartó
városfejlesztés

lné

2.né

0,613

lné

2.né

J .né

4.né

lné

2.né

0,218

1,223

1,561

3.né

4.né

1,21 2

2,937

1,139

4,689

6.4 Fennt1rtható városi kozleke•s-fejlesztés

0,693

1,500

2.193
6.5 Önkormányzatok energi1-hatékonysácánllc és 1
mecujuló en ercia-fe lhaszná"s arányának né>velése

2.500
0,225

0,125

0,575

6. 7 Leromlott városi területek rehabilitációja

1,933
1,933

6.9 Tirsadalmi kohéziót célzó helyi proeramok

·-

QIW

2.193

000[

2§1111

0.000

1,332

o.ma

1.721

onno

1.933

o.ma

0.127

0000

24Q.t

0000

0,777

0,050
0,827

M.RI

~

Omti

1,726

1.726

S'

uu

0,408

1.332

6.1 Gazdasac-fejlesztéshez kapcsolódó foelllkoztatásfejle sztés

0000

1,500

1,000

6.6 Városi koz-szolcáltatások fe jlesztése

7r.n

e

e

3 763

9 715

0125

e

e

611~

U!i7

1561

e

e

')

8. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1.

melléklet - Nyiregyhaza_ITP_20200122_2.3
1.) Forráskeret allokáció 1. című munkalap
2.) Forráskeret allokáció II. című munkalap
3.) MJV önkormányzat projektjei munkalap
4.) Indikátor vállalások című munkalap
5.) Ütemezés című munkalap
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Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját {ITS) 2014-ben készítette el a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. és a
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Kft. Ennek lényege, hogy a Településfejlesztési Koncepcióra épülve kijelölje
a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a
megvalósítás eszközeit.
A Közgyűlés 2014. június 26. napján a 126/2014.(Vl.26 .) számú határozatával egyetértett a stratégiával és a
tovább tervezés alapjául elfogadta . Ezt követően az egyeztetési változat véleményezés céljából megküldésre
került az egyeztetési eljárásban résztvevő valamennyi szervezetnek. Az így elkészült végleges változatot a
Közgyűlés

2014. szeptember 25 .-i ülésén a 185/2014.(IX.25.) számú határozattal elfogadta . 2017

februárjában szükséges volt módosítani a dokumentumot annak érdekében, hogy Nyíregyháza eleget tegyen
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül megjelent pályázati felhívásokban
foglaltaknak, melynek eredményeként nevesítésre került a Polyákbokor-Felsősima és a Zöld város
akcióterület az ITS-ben. A módosított verziót a Közgyűlés a 2017 . február 23-ai ülésen a 47/2017 . (11.23.)
számú határozattal elfogadta.
A TOP-6.9 .l -16-NYl-2017-00001 számú, Közösen a kiútért és a TOP-6.7.l-16-NYl-2017-00001 számú,
Nyíregyháza szegregált lakótelepeinek rehabilitációja elnevezésű projektek célterülete a Huszár lakótelep és
a Keleti lakótelep . Az ITS szerint ez két, szociális városrehabilitáció által érintett akcióterület. A pályázati
felhívás 3.4.l.l. 3) pontja szerint „ egy támogatási kérelem egy akcióterületet érinthet", a 6) pont szerint
pedig „ A támogatási kérelemben

szereplő

akcióterületnek

legkésőbb

a projekt tartalmi-

műszaki előkészítés

végéig (vonatkozó mérföldkő benyújtásáig) illeszkednie kell a város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájához (ITS)."
A projekt

előkészítésének

tervezett vége 2019. június 12. volt, ezért szükséges volt az ITS módosítása oly

módon, hogy a két szegregátum egy akcióterületben kerüljön kijelölésre . Ez mind a soft jellegű programok,
mind az infrastrukturális fejlesztések miatt fontos volt, így a dokumentum módosításra került a fentiek
szerint.
Az alábbi módosítások kerültek átvezetésre az ITS-ben :
az ITS 4.4.1 pontja kiegészítésre került,
a mellékletek közé bekerült az utcaszinten lehatárolt akcióterületi térkép is 9.3 .3. pontban.

Az ITS az elvégzett módosítással eleget tesz a pályázati kiírásban foglaltaknak.
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Amennyiben a
rendelet

Közgyűlés

(314/2012.

elfogadja az ITS módosítását, úgy az megküldésre kerül a vonatkozó Kormány

{Xl.

8.)

Korm.

rendelet a

településfejlesztési

koncepcióról,

az

integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről) 9. sz. mellékletében meghatározott államigazgatási szerveknek, valamint az
érintett (megyei) és közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatoknak véleményezés céljából.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és az 1. számú mellékletként csatolt, módosított
Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2020 . január 29 .

Tisztelettel:

•

<~e

---r

Dr. Krizsai Anita

Pató István

osztályvezető

osztályvezető

Szociális Osztály

referatúr

vezető

Városfejlesztési és

Pályázatok és Projektmenedzsment

Városüzemeltetési Osztály

Referatúra
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
......./2020. (11.6.) számú
hatá r ozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Int egrált.Településfejlesztési Stratégiájának (ITS} módosításáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és az 1. számú melléklet szerint az Integrált Településfejlesztési
Stratégia módosítását elfogadja .

felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármestert, hogy a je len

előterjesztés

1. számú mel lékleteként

csatolt, módosított Integrált Te lepü lésfejlesztési Stratégiát a vonatkozó Kormány rendelet
mellékletében meghatározott államigazgatási szerveknek, va lamint az érintett (megyei) és
közvetlenül érint ett szomszédos települési önkormányzatoknak véleményezés céljából megküldje .

Felelős:

Dr. Krizsai Anita osztályvezető - Szociá lis Osztály
Pató István osztályvezető - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Hagymási Gyula referatúra vezető - Pá lyázatok- és Projektmenedzsment Referatúra
Határidő :

folyamatos

Nyíregyháza, 2020. február 6.

Erről

értesül :

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal be l ső szervezeti egységeinek vezetői
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1

BEVEZETÉS

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe van a
megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. A folyamat részeként
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - fenntartható városfejlesztési programja
keretében - elkészíti településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési
stratégiáját (ITS) (a korábbi IVS felülvizsgálatával) , valamint közreműködik a 2014-2020-as
területi alapú fejlesztések megtervezésében.
•

Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója hosszú távra (10
évet meghaladó időtávra) készül , meghatározza a város jövőképét a társadalmi ,
gazdasági, táji , természeti és épített környezetre vonatkozóan , valamint rögzíti a
településfejlesztés elveit. A koncepció keretében kijelölésre kerülnek a város átfogó
fejlesztését szolgáló célkitűzések, illetve megtörténik a célok értelmezése az egyes
városrészekre.

•

A tervezés keretében kidolgozásra kerül Nyíregyháza Megyei Jogú Város integrált
településfejlesztési stratégiája (ITS) is, amely kijelöli a középtávon (4-10 év)
elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét, és a
megvalósítás eszközeit.

A folyamat tétje jelentős : egyrészt a most kijelölendő irányok (milyen városban szeretnénk élni)
hosszú távra meghatározzák városunk fejlődését, jövőjét ; másrészt jelentős mértékben függ a
tervezés sikerétől , hogy a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakban milyen területeken mennyi
forrás áll majd rendelkezésre Nyíregyháza fejlesztésére, és hogy ezeket a forrásokat mennyire
hatékonyan és eredményesen tudja a város felhasználni.
Jelen dokumentum Nyíregyháza Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési
stratégiája, amely az alábbi rendeletek, módszertani útmutatók figyelembevételével került
kidolgozásra :
•

314/2012. (Xl. 8.) Korm . rendelet a településfejlesztési koncepcióról , az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről ,

•

Útmutató a megyei jogú városok számára az integrál településfejlesztési stratégia
2014-2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013. augusztus 30.),

•

Városfejlesztési Kézikönyv (Második, javított kiadás, NFGM, 2009. január 28.).

Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítését egy részletes megalapozó vizsgálat
(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) és a város településfejlesztési
koncepciójának kidolgozása előzte meg.
A megalapozó vizsgálat - számszerűsített adatokra, tényekre , tendenciákra támaszkodva bemutatja a város gazdasági és társadalmi folyamatait, legfőbb erősségeit, adottságait,
valamint gyengeségeit, problémáit. A településfejlesztési koncepcióban kijelölt fejlesztési
irányok a megalapozó vizsgálatban feltárt adottságok és a hosszú távon elérni kívánt állapot
közötti utat jelölik ki.

Az integrált településfejlesztési stratégia partnerség i egyeztetése és elfogadása a 314/2012.
(Xl. 8.) Korm . rendelet, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerségi
egyeztetési szabályzata alapján történt.

..„
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A

HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. Nyíregyháza
közlekedés-földrajzi, geopolitikai kapcsolatokkal rendelkezik, egy nyitott város,
amelyre erős nemzetközi beágyazottság jellemző . Különösen határmenti kapcsolatai erősek a
szomszédos nagyvárosokkal. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül
centrumpozíciót tölt be, egyértelműen a megye gazdasági, foglalkoztatási, oktatási,
kulturális, közigazgatási, közszolgáltatási centruma. Nyíregyháza körül kimutatható egy
szélesebb
körű
vonzáskörzet (Újfehértó-Balkány-Nagykálló-Baktalórántháza-NyírturaKemecse-Nyírbogdány-Ibrány-Rakamaz Tiszavasvári körrel határolt terület), ahol elsősorban
az oktatási , közlekedési , közigazgatási funkciók a meghatározóak. A város szűkebb
funkcionális vonzáskörzetét elsősorban a gazdasági, munkaerő-piaci kapcsolatok és a közmű
agglomeráció kiterjedése határozza meg (szűkebb vonzáskörzet Nyírpazony, Kótaj , Nyírtelek,
Kálmánháza).
kedvező

A 2012-es KSH adatok alapján a város állandó népessége 119 160 fő, lakónépessége 118
185 fő . Szabolcs-Szatmár-Bereg megye állandó népességének 20,6%-a , lakónépességének
20,9%-a él a megyeszékhelyen . Nyíregyháza Magyarország hetedik legnagyobb
népességszámú települése. Nyíregyháza népessége a két népszámlálás között 0,8%-al
növekedett, amely a jelenlegi népesedési tendenciák figyelembevételével kimondottan jó
eredménynek számít. Nyíregyháza népességnövekedését két tényező magyarázza, egyrészt,
hogy a városba és a városból elköltözők száma arányosan változik, a város nem produkál
vándorlási veszteséget, másrészt, hogy a természetes fogyás értéke alacsony. Nyíregyháza
korstruktúrája az országos átlaghoz és a többi megyei jogú város átlagához képest jóval
kedvezőbb képet mutat.
Nyíregyháza társadalmi versenyképessége sokat javult az elmúlt évtizedben. Nyíregyházáról
általánosságban elmondható , hogy minden képzettségi mutató alapján az országos átlagnál
kedvezőbb helyzetű és jelentős javulást mutat a 2001-es népszámláláshoz képest. Csökkent
az alacsony iskolai végzettségűek aránya és nőtt a felsőfokú végzettségűek száma. Szintén
pozitív társadalmi jelenség, hogy erősödött a városi lakosság identitástudata,
lokálpatriotizmusa, nőtt a helyi lakosság körében a társadalmi felelősségvállalás és a civil
aktivitás.
Nyíregyházán a munkaképes korú lakosság, azaz a 15-64-éves korúak foglalkoztatottsága
az elmúlt tíz évben növekedett. A városi lakosság 40,5%-a tartozik foglalkoztatottak közé a
legutóbbi népszámlálási adatok tükrében , ez az arány az országos átlagnál 1%-kal magasabb.
A megyei jogú városokat tekintve, ezzel az aránnyal a 15. helyen áll Nyíregyháza . 2012-es
adatok alapján Nyíregyházán 7 287 fő volt munkanélküli, az ezredforduló óta folyamatosan
növekedett munkanélküliek száma és ezzel együtt a városi munkanélküliségi ráta . A városi
munkanélküliségi ráta a gazdasági válság első évében növekedett meg erőteljesen , 6, 1%-ról,
8,5%-ra. Nyíregyházán a bruttó átlagkereset elmarad az országos átlagkeresettől , a megyei
átlagkeresettől viszont magasabb.
A humán közszolgáltatások területén is jelentős fejlődés történt az elmúlt években.
Elsősorban az oktatás-nevelési intézmények (kiemelten az óvodai ellátás), egészségügyi
fekvőbeteg ellátás (Jósa András Kórház), a közművelődési intézményrendszer (könyvtár,
művelődési ház, városi galéria), a közigazgatási közszolgáltatásokat tömörítő infrastrukturális
hálózatok korszerűs ítésében történtek jelentős előrelépések.
Nyíregyháza kedvező demográfiai helyzetét jelzi , hogy növekedett az óvodába beírt gyerekek
száma, ezzel együtt pedig az óvodai ellátás kapacitásproblémái is mérséklődtek. Az általános
iskolások száma az elmúlt évtizedben fokozatosan csökkent. Több általános iskolai feladat
ellátási hely felújítása megvalósult. A középiskolások száma az ezredfordulótól egészen
2009-ig folyamatosan növekedett, azonban az utóbbi években már a stagnálás és mérsékelt
csökkenés jelei mutatkoznak. A városban működő felsőoktatási intézmények közel tízezer
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hallgató oktatását végzik. Nyíregyházán található a Nyíregyházi Fő iskola , a Debreceni
Egyetem OEC Egészségügyi Kara, a Gábor Dénes Főiskola és a Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Főiskola . Noha jelenleg Nyíregyháza rendelkezik Magyarország egyik
legkorszerűbb infrastruktúrájú campusával , ennek ellenére a fő iskolai hallgatólétszámban
drámai csökkenés következett be.
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásról, a véd őnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. Ezen felül
Nyíregyháza Megyei Jogú Város gondoskodik az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságon
keresztül az otthoni szakápolás és hospice palliatív ellátás megszervezéséről , valamint a
hajléktalanok ellátására háziorvosi szintű gyógyító- megelőző ellátást biztosít, hajléktalanokat
ellátó háziorvosi praxis formájában. Nyíregyháza Megyei Jogú Városban jól kiépült a szociális
és gyermekjóléti ellátások rendszere . Az ellátások, szolgáltatások biztosítása egyrészt
jogszabályi kötelezettség, másrészt a helyi társadalmi , gazdasági jellemzők alapján önként
vállalt feladatként biztosítottak.
Befektetési szempontból Nyíregyháza Kelet-Magyarország egyik ki emelkedő szigete, a
város tőkevonzó képessége kifejezetten erős . Nyíregyháza egy modern, nagy gazdasági
potenciállal rendelkező város, ahol a közelmúltban az országos átlagot is meghaladta az új,
munkahelyteremtő és megtartó beruházások száma. A város gazdasági életére a folyamatos
fejlődés a jellemző . A jelenlévő dán, svéd, osztrák, francia , német cégek, a vegyes vállalatok
és multinacionális vállalatok, valamint a jelentős számú magyar vállalkozás fontos szerepet
töltenek be Nyíregyháza gazdasági életében. A megyeszékhely három ország határánál
elhelyezkedve dinamikusan fej lődő gazdasági és logisztikai központként szolgálhat a Kelet
kapujaként. Fő húzóágazatai a műanyagipar, gépipar, vegyipar, papíripar, mikroelektronika,
háztartástechnika , gumiipar, autóipar, építőipar, a kívánt pozíciót erősítő kitörési pontjai a
nemzetközi logisztikai, kereskedelm i és pénzügyi szolgáltatások, K+F igényű iparágak és a
turizmus lehet a jövőben . Nyíregyháza ipari parkjának beépítettsége jelentősen megnőtt az
elmúlt években, amely szükségessé tette új ipartelepítésre alkalmas területek létrehozását.
Létrejött a város új, nyugati iparfejlesztési és gazdaságfejlesztési övezete a LEGO gyár
telephelyfejlesztésének hatására. Az elkövetkező években az ipartelepítés fő iránya erre a
területre fog fókuszáln i. Nagy kiterj edésű barnamezős ipari területek vannak a déli ipartelepen,
azonban itt is folytatódott a területek betelepülése. A legjelentősebb gazdasági beruházás
Nyíregyházán a 2012-2014 között megvalósuló LEGO gyár építése volt.
Nyíregyháza az elmúlt évtizedben rendkívül nagy erőfeszítéseket tett a turizmus
fejlesztésére: a helyi gazdaságfejlesztés egyik fő irányvonalává vált a város iránti
idegenforgalmi kereslet növelése. 2009-ben tíz éves mélyponton volt a vendégforgalom . 2010
óta a tendenciák megint pozitívak: 2012-ben 17 ezerrel több turista érkezett a városba , mint
2009-ben, de még így sem érte el a gazdasági recesszió előtti évek értékét. Kiugró növekedés
a 2013-as évben történt, ekkor a város vendégéjszaka forgalma már megközelítette a 160
ezer főt. Nyíregyházán kifejezetten magas a külföldi vendégek aránya, jelenleg meghaladja a
30%-ot.
A lakásépítési tendencia dinamikus növekedést mutatott egészen 2004-ig, azóta folyamatos
csökkenő tendencia figyelhető meg. A város lakásállománya folyamatosan növekszik, de 2008
óta már egyre kisebb mértékben, amely egyértelműen a gazdasági recesszióval és az
ingatlanválsággal van összefüggésben. 2000 és 2011 között megfigyelhető , hogy egyre
kevesebb lakás szűnt meg. Nyíregyháza lakásainak korösszetétele kedvező és egyre
fiatalodó .
minőségi ,
többségében
önkormányzati
tulajdonban
lévő
A
város
területén
településüzemeltetési szolgáltatások érhetőek el. A legtöbb közüzemi szolgáltatás terén
szintén látványos fejlődés ment végbe a 2007-2013 fejlesztési ciklus időszakában .

A megyeszékhelynek 2010 őszén még több milliárd forint hitele és szállítói tartozása volt,
2013-ra az önkormányzat saját erejéből billentette helyre rövid távú pénzügyi egyensúlyát, a
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Kormány az önkormányzatok adósságkonszolidációja során pedig átvállalta Nyíregyháza
teljes adósságállományát. 2014 évtől Nyíregyházán a korábbiaktól eltérően már nincs
működési hiány a városi költségvetésben, a város adósság nélkül tud működni.

Városrendezési szempontból a legnagyobb problémát továbbra is a várostestbe ékelődő
iparterületek jelentik, amelyek forgalomnövekedést eredményeznek, illetve konfliktust idéznek
elő a szomszédos lakóterületekkel. Ezt fokozza , hogy az iparterülete k sok esetben funkcionális
és vizuális zavarokat is okoznak. Továbbra is jelentős városszerkezeti probléma
Nyíregyházán, hogy a város szerkezetét meghatározó közúti gyűrűk nincsenek befejezve, bár
ebben a tekintetben komoly előrelépések történtek az elmúlt években.
A Nyíregyháza külterületén található bokortanyák egyedi , különleges településszerkezeti
adottságot jelentenek, országosan is egyedülálló értéket képviselnek. A bokortanyák állapota
változó , mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Egyes bokrokban kedvezőtlen
szegregációs folyamatok indultak el , valamint a városhoz közelebbi bokrok elvesztették
hagyományos mezőgazdasági szerepüket.
Nyíregyháza felszíni vizeinek állapota továbbra is jónak mondható. A város területén több
ökológiai és rekreációs szempontból jelentős vízfelület található. A rekreációs célú vízfelületek
körül az intenzív használat miatt ugyanakkor túlzsúfoltság alakult ki. A belvárosi és bizonyos
lakótelepi zöldfelületek állapota sokat javult a városrehabilitációs projekteknek és folyamatos
közterület fejlesztéseknek köszönhetően, azonban a város zöldfelületeink nagy részén a
növényállomány felújításra szorul , sok a nem tájba illő, nem őshonos növényállomány. Több
közpark funkcióját vesztette és alapvetően kevés szolgáltatást tudnak nyújtani. A talaj
környezeti terhelése csökkent, ugyanis a hulladék rekultivációs fejlesztések, illetve a
szennyvízberuházás egyaránt mérsékelte a talajszennyezést, a talajba kerülő káros anyagok
szivárgását. ütemezetten haladt a barnamezős területek funkcióváltása. Az egyik
legkedvezőtlenebb környezeti folyamat a levegötisztasággal kapcsolatos, több alkalommal
alakult ki szmog a városban. A légszennyező anyagok közül a legnagyobb problémát a
nitrogén-oxidok, a szénhidrogének és a szállópor okozza . A légszennyezőan yag kibocsátás
legnagyobb forrása a városi motorizált közlekedés .

A Megalapozó vizsgálat főbb megállapításait a SWOT elemzés foglalja össze (zárójelben a
Megalapozó vizsgálat vonatkozó fejezetének száma):

•

Kedvező közlekedésfőldrajzi adottságok,
transzeurópai közlekedési hálózati elem
közvetlenül érinti Nyíregyházát (1.9.4.1)

•

Kedvező geopolitikai adottságok,
Magyarország legkeletibb nagyvárosa ,
Magyarország és az Európai Unió keleti
kapuja (1.1.1, 1.2)

•

Széleskörű

•

Kiterjedt vonzáskörzet, gazdaságifoglalkoztatási, oktatási , kulturális,
közszolgáltatási, közigazgatási
centrumpozíciók (1 .1.5)

•
•

•

erős

•

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül
excentrikus elhelyezkedés, amely csökkenti
Nyíregyháza gazdaságélénkítő hatását a
megye keleti felében (1.1.4)

•

Foglalkoztatottak aránya
(1.7.1.3)

•

Csökkent a fiatal korosztály
foglalkoztatottsága, erősödik
sérülékenysége (1.7.1.3)

•
•
•

Kedvezőtlen

nemzetközi kapcsolatrendszer,
nemzetközi beágyazottság (1.1.1)

N övekvő

lakónépesség (1 .7.1.1)

Vándorlási nyereség , a beköltözők száma
magasabb, mint a városból elvándorlók
száma (1 .7.1.1)

Az. országos és a többi megyei jogú városhoz
képest

~

kedvező

korstruktúra (1 . 7.1.1)

kedvezőtlen

munkaerőpiaci

munkanélküliségi ráta (1 . 7.1.3)

Alacsony átlagkereset (1.7.1.6)
Nyíregyházi Főisko la hallgatóinak száma
intenzíven csökken (1.8.1.1)

•

Kulturális fogyasztás, a kultúra iránti kereslet
csökkenése (1.8.1.4)

•

A város turizmusára jellemző az átlagos
tartózkodási idő szűkössége (1 .9.2.2)

•

Működő vállalkozások számának

változása

(1 .9.3)
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•

•

A lakosság képzettségi mutatói javultak az
elmúlt évtizedben (1.7.1.4)

•

Nyíregyháza képzettségi mutatói alacsonyak
a többi megyeközponthoz képest (1.9.4.2)

Erősödő

•

A K+F tevékenység nem szolgálja ki a
gazdasági igényeket, alacsony üzleti
beágyazottsága (1.9.4.3)

•

Nagy rendezettségi különbségek vannak az
egyes városrészek zöldfelületei között,
megritkult a város növényállománya (1.13.2)

•

A város szerkezetét meghatározó közúti
gyűrűk nincsenek befejezve, a hiányzó
szakaszokon kapacitásproblémák alakultak
ki, a városrészek közötti közlekedési
kapcsolatok hiányosak (1.141 .1, 1.15.2)

•

A vasútvonalak elzárják a város nyugati
városrészeit (1.14.1.1)

•

Több iparterület a várostestbe van ékelődve ,
amely konfliktusokat idéz elő a lakófunkciójú
városrészekkel (forga lomnövekedés, ipari
szennyezés, zaj, vizuális szennyezés)
(1.14.1.1)

lokálpatriotizmus és városi identitás

( 1.7.3.1)

•

Hagyományok sokszínűsége (1.7.3.1)

•

Civil aktivitás, társadalmi
( 1.7.3.3)

•

Az. óvodai kapacitáshiányok
(1 .8.1.1)

•

Nyíreg yházán a középiskolai tanulók száma
folyamatosan növekszik (1.8.1.1)

•

Az. óvodák, általános iskolák, kollégiumok
infrastruktúrájának korszerűsödése (1.8.1.1)

•

A Nyíregyházi főiskolai campus
Magyarország egyik legkorszerűbb
infrastruktúrájával rendelkezik (1.8.1.1)

•

Straté~1a1a

Korszerű

önszerveződés
mérséklődése

egészségügyi infrastruktúra, járó és
szakellátás minőségi fej lődése

fekvőbeteg

(1.8.1.2)

•

Szociális ellátórendszer
(1.8.1.3)

korszerűsödése

•

•

Nyíregyháza közművelődési
intézményrendszerének korszerűsödése
(1.8.1.4)

A bokortanyák közötti közlekedési
kapcsolatok gyengesége, alacsony funkció
és infrastrukturális ellátottságuk (1.14.1.1)

•

•
•

Kulturális kínálat növekedése (1.8.1.4)

A Huszár lakótelep és a Keleti lakótelep
Nyíregyháza szlömösödött, degradálódott
területei, szegregátumai, szegregáció
tartóssá válása ezeken a területeken
(1.14.1.6)

•

Hektikus városkép, több szecessziós
kispolgári épület leromlott állapotban van
(1.14.7)

Gumiipar, műanyagipar , logisztika, járműipar
Nyíregyházán ( 1.9.1)

•

A kiépítetlen külterületi utak aránya magas
(1.15.3)

•

Nyíregyháza turisztikai keresletének és
kínálatának növekedése, a város
idegenforgalmi pozícióinak erősödése
(1.9 2.2)

•

Nyíregyháza városszerkezete nagyon sokat
változott az elmúlt évek során, amelyhez
nem tudott még teljes mértékben igazodni a
közösségi közlekedés (1.15.3.1)

•
•
•
•

Magas vállalkozói

•

Nyíregyházán a belterületi csapadékvíz
elvezetése nem megoldott a város teljes
területén (1.16.1.3, 1.17.9)

•

Nyíregyháza levegőtisztaság i problémái
(1.17.3, 1.18)

•

A város területén több ponton a
küszöbértéket meghaladó zajterhelés van
(1.17.4)

•

Erős

vizuális környezetterhelés a várostestbe
iparterületek, a szegregátumok
által, és több bekötőúton (1.17.7)

•

A város felszín i vízfelületei körüli környezet
nagy része túlzsúfolt, a fogadó
infrastruktúrák nem tudják kielégíteni a
keresletet (1.17.9)

Sport és rekreációs feltételek
(1.8.1.4)

minőségi

fejlődése

•

•

Külföldi tő kebefektetések mértékének
növekedése (1.9.1)
fejlődése

sűrűség

(1.9.3)

Korszerű

K+F kapacitások (1.9.4.3)

Korszerű

üzleti infrastruktúra (1.9.4.4)

Lakásállomány , lakótelepek korszerűsödése
panel és városrehabilitációs programok
keretében (1.9.5)

•

Jelentős forrásabszorció ( 1.10.2),
eredményes , hatékony önkormányzati
gazdaságfejlesztési tevékenység (1.10.3)

•

Gazdaságfejlesztést és vállalkozásfejlesztést
támogató szervezeti háttér megléte ( 1.10.3)

•

Épületenergetikai korszerűs ítések
előrehaladása , megújuló energ iaforrások
növekedése az intézmények

üzemeltetésében (1 .10.6)

..

ékelődött

~
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1·

•

Minőségi , önkormányzati tulajdonban lévő
településüzemeltetési szolgáltatások (1 .11)

•

A város zöldfelületi ellátottsága kedvező
(1 .13.1.2)

•

Funkciógazdag város (1 .14.1.4)

•

A volt laktanyák funkcióváltása és a területek
kármentesítése zajlik (1 .14.1.5)

•

Városrehabilitációs folyamatok előrehaladása ,
több városrészben valósultak meg komplex
programok (1 .10.2)

•

Ekletikus stílusú, reprezentatív történelmi
városmag , a belváros eklektikus és
szecessziós műemlékei (1 .14.6. 1)

•

Minőségi közösségi közlekedés, korszerű
járműpark , utas tájékoztatás és infrastruktúra

Gyengeség

··

(1 .15.3. 1)
•

Nyíregyháza vasúti elérhetősége kifejezetten
jó, korszerű infrastruktúrával rendelkezik
(1 .15.3.2)

•

A kiépített kerékpárutak, kerékpáros
létesítmények számának jelentős
növekedése, a kerékpárosok számának
növekedése ( 1.15.4)

•

Szennyvízhálózat kiépítettségének javulása,
közműolló szűkülése (1 .16. 1.2)

•

Távhőszolgáltatás korszerűsödése

•

(1 .16.2.1)

A város területén lévő talajok kármentesítése
része befejeződött (pl.
hulladéklerakók rekultivációja, barnamezős
területek felszámolása) (1 .17.2)

jelentős

•

Korszerű

•

Magyarországon a külső városgyűrű
szerepének további erősödése várható (1 .1.2)

•

Megyei növekedési tengelyek központjában
található Nyíregyháza (1 .1.4)

•

Agglomerálódás erősödése DebrecenNyíregyháza között (1 .1.3)

•

hulladékgazdálkodás (1 .17.6)

•

Debrecen munkaerő-piaci , gazdasági,
kulturális elszívó hatásainak érvényesülése
(1 .1.3, 1.9.1)

•

Elvándorlás erősödése, az ország fejlettebb
területeinek és a külföldi országok elszívó
hatása erősödik (1 .7.1.1)

Agglomerálódó térség kibontakozása
Nyíregyháza körül (1 .1.5)

•

Magyarország és Európa társadalmára az
elöregedés jellemző ( 1 .7 .1.1)

•

Nyíregyháza imázsának javulása ( 1.8. 1.4,
1.9.1)

•

Az alacsony átlagkereset miatt a szakképzett
munkaerő elvándorlása (1.7.1.6)

•

Nyíregyháza pozícióinak erősödése a
gumiiparban és a műanyagiparban ( 1. 9.1,
1.9.2.1 ), beszállítói hálózatok bővülése , az
ágazatok hálózatosodása

•

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok
következtében az gyerekek számának
csökkenése (1 .8.1.1)

•

Jelentősen megváltoznak a turistaigények,
megnőtt a tapasztalt turisták száma, akik

•

A tudásalapú gazdaságban az innováció
szerepe felértékelődik (1 .9.4 .3)

magasabb elvárásokat fogalmaznak (1 .9.2)

•

...

~

További hallgatószám csökkenés a
Nyíregyházi

Főiskolán

(1 .8.1.1)

10

Nyíregyháza Megyei Jogú Város lntegrá't Településf~jlesztés1 Stratégiája

•

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé
minősítése új perspektívákat ny it a város

idegenforgalmában (1.9.2)
•

•

A turizmus nemzetgazdasági szerepe
dinamikusan növekszik. Növekszik a belföldi
turizmus (1.9.2)

Ingatlanpiaci válság tartóssá válása (1.9.5)

•

Tájkép jelentősen átalakul, az élőhe lyek
területe csökken a műszaki vonalas
tájszerkezeti elemek fejlődésével (1.12.2.1)

•

A város növekedése (lakóterületek, ipari
területek kitoldása) veszélyezteti a
bokortanyák világának fennmaradását
(1.12.2.2)

•

A város életében meghatározó épületek
kihasználatlanságának és funkcióvesztésének
tartóssá válása (pl. Krúdy szálló) (1.14.7)

•

A közösségi közlekedést igénybe vevők
számának csökkenése, ezáltal a
finanszírozhatóságának romlása (1 15.3.1)

•

A szélsőséges időjárási jelenségek
gyakoribbá válása miatt a belvízveszély
fokozódása több városrészben (1.16.1.3,
1.18)

•

A város felszín alatti és felszíni vizei
sérülékenyek az emberi tevékenységből
származó szennyezésekkel szemben ( 1.17 .2,
1.18)

•

Ökológiai folyosók túlszorítása (1.17.9)

•

A várostestben mozaikosan elhelyezkedő
iparterületek az azokat körülvevő
lakóterületek számára környezeti veszélyt
jelentenek ( 1. 17.9)

Az önkormányzat adósság konszolidációja
révén javul a város költségvetési helyzete,
stabilizálódik gazdálkodása ( 1.10.1)

•

Közfoglalkoztatás szerepének erősödése az
alulképzett lakosság körében (1.10.4)

•

Helyi védettségű területek országos védettség
alá helyezése (1.12.3.2)

•

A vá ros számára jelentős lakóterületi
tartalékokat jelentenek a bokortanyák

•

Barnamezős ipari területek rekonstrukciós
ipari célú hasznosítása (1.14.1.5)

•

A kerékpározás és közösségi közlekedés
státuszának növekedése, a
közlekedéstudatosság, környezettudatosság
erősödése ( 1.15.4)

...

•

~
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Nyíregyháza városrészei hézag- és átfedés-mentesen fedik le a város közigazgatási területét.
A városrészekre osztás a szerkezeti terven , valamint a városrészek jelenlegi és tervezett
funkcióin alapul (városközpont, lakóterületek, ipari területek megléte illetve azok kialakítási
szándéka). A városrészek kijelölése a korábbi IVS-ben kijelölt városrészek figyelembe
vételével történt, azonban a lehatárolás pontosításra került az azóta bekövetkezett szerkezeti
változások, valamint a kialakítani tervezett funkciók figyelembevételével.
Nyíregyháza Megyei Jogú város városrészei

\.

...

Nyírszőlős,

1.
2.
3.
4.

Belső lakóterület (Belváros)
Örökösföld
Malomkert, Déli ipartelep, Huszártelep
Kertváros, Salamonbokor, Szabadságbokor

6.
7.
8.
9.

5.

Jósaváros, Stadion környéke, Hímes

10. Bokortanyák, Császárszállás

Felsöpázsit
Sóstóhegy, Sóstógyógyfürdő, Korányi kertváros
Kőlapos, Oros, Nagyszállás
Borbánya, Nyírjes, Kistelekiszőló, Butyka

~
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Nyíregyháza Megyei Jogú város városrészeinek lehatárolása

1.

Belső

2.

Örökösföld

3.

Malomkert, Déli ipartelep,
Huszártelep

4.

Kertváros, Salamonbokor,
Szabadságbokor

5.

Jósaváros, Stadion környéke,
Hímes

6.

Nyírszőlős, Felsőpázsit

7.

Sóstóhegy , Sóstógyógyfürdő,
Korányi kertváros

8.

Kőlapos ,

lakóterület

Nagykörúton belüli területek (Északi körút, Erdő sor, Ferenc
körút, László utca, Inczédy sor, Kert utca, Váci Mihály utca,
Móricz Zs. utca, Huszár sor, Vasgyár utca! Mező utca)
Pazonyi út, 4.sz.föút, Kőlapos nyugati határa , tervezett
összekötő út, Móra Ferenc utca , Tünde utca , Kállói út, Szent
István utca , Kert utca.!. Inczédy sor.!. László utca
Szent István utca, Kállói út, Tünde utca, Simai utca, Akácos
út, Kálmánházi út, Hóvirág utca melletti tervezett összekötő,
Bottyán János utca tervezett folytatása, Szirom utca,
Legyező utca, Dugonics utca , Széchenyi utca, Petőfi u ..
Állomás tér, Huszár sor, Móricz Zsigmond utca, Váci Mihály
utca, Kert utca
Miskolci vasútvonal, Tiszavasvári úti felüljáró, Bethlen Gábor
utca, Vasgyár utca, Széchenyi utca, Dugonics utca , Legyező
utca, Szirom utca , Bottyán János utca tervezett folytatása,
tervezett összekötő (Nyugati elkerülő út - Kálmánházi út
között)~ tervezet Nyugati elkerülő út
Záhonyi vasútvonal, Sóstói úti kórház déli telekhatára , Csaló
köz, Korányi Frigyes utca, Kalevala sétány , Korányi kertváros
feletti belterületi határvonal, Makay István utca, Kosbor utca,
Pazonyi út, Ferenc körút, Erdő sor, Északi körút, Mező utca ,
Bethlen Gábor utca, Tiszavasvári úti felüljáró
Nyíregyháza északnyugati és északi közigazgatási határa,
Érpataki-föfolyás, Sóstói erdő nyugati határa, Záhonyi
vasútvonal.!. Tiszavasvári úti felüljáró, Miskolci vasútvonal
Nyíregyháza északi és északkeleti közigazgatási határa,
4.sz.föút, Kosbor utca , Makay István utca, Korányi kertváros
feletti belterületi határvonal, Kalevala sétány , Korányi Frigyes
utca, Csaló köz, Sóstói úti kórház déli telekhatára, Záhonyi
vasútvonal~ Sóstói erdő nyugati határa, Érpataki-föfolyás
4.sz.föút, Nyíregyháza északkeleti és keleti közigazgatási
1
határa, Kállói út, Nagyszállási erdő nyugati határa , Oros
belterületének déli határa, Vásárosnaményi vasútvonal, Móra
Ferenc utca, tervezett összekötő út.!. Kőlapos nyugati határa
Vásárosnaményi vasútvonal, Oros belterületének déli határa,
Nagyszállási erdő nyugati határa, Kállói út, Nyíregyháza déli
közigazgatási határa , 4. sz . főút, Érpataki föfolyás, Simai utca,
Tünde utca
Miskolci vasútvonal, tervezet Nyugati elkerülő út, tervezettj
összekötő (Nyugati elkerülő út - Kálmánházi út között),
Hóvirág utca melletti tervezett összekötő , Kálmánházi út,
Érpataki föfolyás, 4.sz.föút, Nyíregyháza délnyugati és
nyugati közigazgatási határa

J

J
J

9.

Oros, Nagyszállás

Borbánya , Nyírjes,
Butyka

Kisteleki szőlő,

10.

Bokortanyák, Császárszállás

l J__

A városrészek összehasonlítását (népesség , foglalkoztatottság , gazdasági aktivitás) az alábbi
grafikonok szemléltetik .

...

~
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A lakónépesség száma Nyíregyháza városrészeiben
120 OOO

5 889

10. Bokortanyák, Császárszállás

10 999
100 OOO

9. Borbánya, Nyírjes,
Kistelekiszőlő , Butyka

7 557
8 441

8.

6 415

80 OOO

Oros, Nagyszállás

7. Sóstóhegy, Sóstógyógyfürdő ,
Korányi kertváros

23224

6.

60 OOO

5732
40 OOO

Kőlapos ,

Nyírszőlős , Felsőpázsit

5886

5. Jósaváros, Stadion környéke,
Hímes

14537

4. Kertváros, Salamonbokor,
Szabadságbokor
3. Malomkert, Déli ipartelep,
Huszártelep

20 OOO

30933

2. Örökösföld

0

• 1.

Belső

lakóterület (Belváros)

Lakónépesség száma

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. adatok alapján saját szerkesztés
A lakónépesség korcsoportos megoszlása Nyíregyháza városrészeiben
100%
90%

20,0

20,9

65,0

65,3

15,0

13,8

11,2

20,8

25,9

23,4

62,9

63,8

11 , 1

12,8

15,6

26,3

18,8

17,2

19,4

65,7

64,6

65,0

15,6

18,2

15,6

80%
70%
60%
50%

71,7

63,7

40%

63,3
59,7

30%
20%
10%
0%

17,1

15,5

21,1

14,0

Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 . adatok alapján saját szerkesztés
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Gazdasági aktivitás Nyíregyháza városrészeiben
70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta)

Forrás: KSH Népszámlálás 2011. adatok alapján saját szerkesztés
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Az integrált településfejlesztési stratégia 2020-ig elérendő középtávú stratégiai fejlesztési
céljai egyrészt a településfejlesztési koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó, hosszú távú
célok, másrészt az Európa 2020 stratégia (a kohéziós politika 11 tematikus célja és az egyes
támogatási alapok - ERFA, ESZA - ezen célokhoz illeszkedő beruházási prioritásai) alapján
kerültek meghatározásra.
JőVOKÉP

3.1

Jövőkép

- Nyíregyháza 2030-ban

Nyíregyháza hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város, ahol
•

az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak, az itt élők egészséges
környezetben , egészséges életmódot folytatva megfelelő életminőségben élnek,

•

a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek,

•

a fejlett helyi gazdaságnak köszönhetően a foglalkoztatási és jövedelmi szint
magas,

•

aktív kulturális , társadalmi élet folyik.

2030-ban Nyíregyháza egy olyan város, amelyet következő generációk (gyermekeink,
unokáink) is szívesen választanak lakóhelyül, ahová a magas képzettségű fiatal
szakemberek is visszatérnek

Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója a felvázolt
megvalósulása érdekében három átfogó fejlesztési célt jelöl ki:

jövőkép

•

Versenyképes város: Versenyképes, nemzetközi színvonalú gazdaság, értékteremtő
foglalkoztatás és az aktivitás növelése

•

Gondoskodó város: Javuló

•

Környezettudatos
alkalmazkodás

város :

életminőség

és a társadalmi különbségek csökkentése

Energiahatékonyság

és

a

klímaváltozáshoz

való

A három átfogó cél kijelöli a város legfontosabb gazdasági, társadalmi , környezeti kih ívásokra
adott válaszait.
A versenyképes város átfogó cél a foglalkoztatási, munkaerőpiaci kérdéseket és a
munkahelyteremtéssel kapcsolatos gazdaságfejlesztési célokat integrálja. A gondoskodó
város átfogó cél a város társadalmi , szociális kérdéseire és a tartós leszakadással
veszélyeztetett társadalmi csoportok problémáira fogalmazza meg a legfontosabb fejlesztési
stratégiákat. A környezettudatos város átfogó cél azt a fejlesztési irányt jelöli ki , amely a
gazdasági és társadalmi fejlődés feltételeinek javítása közben is kiemelt figyelmet ford ít a
környezeti állapot megóvására.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának célrendszere

fejlett helyl gazdaság.
nagyszámú mln6ségl
munkahely, magasabb
jövedelmi szint

Aktlv hazai és
nemzetközi
kapcsolat-rendszer,
vonzó városi image

Vonzóés
energlahatékony
ép1tett környezet,
táj-és településkép

Fejlett, magas
szlnvonalú
tudományos élet,
Innováció

rm

Fejlett városi
mobilitás,
fenntartható
közlekedés

0

i)

Pezsg6 kulturális
élet, rekreációs
lehet6ségek, fejlett
turizmus

Magas szinvonalú
humán
szolgáltatások

9'

~ •-•

Közösségi,
szolidáris. befogadó
társadalom

Európa 2020 stratégia egy intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósulását tűzte
ki célul. Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut.
A jövőbeni kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely e lősegíti
a fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött
szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak
olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul
tűzi ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti , éghajlattal összefüggő és társadalm i
problémák kezelését.

.„
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020-ig elérendő (középtávú) stratégiai célkitűzései egyrészt
városi szintű tematikus célokat, másrészt városrészi szintű területi célokat foglalnak
magukban.

A 7-8 évre (2020-22-ig) szóló középtávú célok alapvetően a településfejlesztési koncepciónak
megfelelően ágazati bontásban kerülnek meghatározásra.
T1. Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú

minőségi

munkahely, magasabb jövedelmi szint

T2. Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció
T3. Pezsgő kulturális élet, rekreációs

lehetőségek ,

fejlett turizmus

T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások
T5. Közösségi , szolidáris, befogadó társadalom
T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés
T7. Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép

TB . Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi image
T1. Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú

minőségi

munkahely, magasabb jövedelmi szint

Nyíregyháza jövője és fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett helyi
gazdasággal rendelkezzen , amely nagyszámú, minőségi munkahelyen keresztül magasabb
jövedelmi szintet biztosít az itt élőknek .
A foglalkoztatás előmozdításának egyik fontos eleme az aktivitási ráta növelése, másik
fontos eleme a munkahelyek számának emelése.
A város gazdaságában, a foglalkoztatásban már jelenleg is kiemelt szerepe van néhány ipari
húzóágazatnak: a műanyag- és gumiiparnak, valamint az élelmiszeriparnak. A gazdaság
versenyképességének növeléséhez a húzóágazatok további fejlesztésére van szükség.
Fontos az itt lévő befektetők megtartása mellett további beruházások idevonzása, ennek
feltételeinek megteremtése.
Tovább kell erősíteni a helyi vállalkozásokat, ennek érdekében ösztönözni szükséges a helyi
termékek és szolgáltatások fogyasztását, amely elősegíti a helyben keletkező jövedelmek
minél nagyobb részének városban tartását.

T2. Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció

Nyíregyháza hosszú távú fejlődéséhez elengedhetetlen fontosságú a
innováció jelenléte a városban .

felsőoktatás

és az

A fejlett tudományos élet kedvező hatással van a város gazdasági és társadalmi helyzetére
egyaránt, ehhez a Nyíregyházán működő főiskolákon megvalósuló stabil, magas
színvonalú képzés, a város gazdaságát segítő , a helyi gazdaság igényeire alapozó duális
képzési formák bevezetése, valamint aktív hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok
működtetése járulhatnak hozzá.
A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen a K+F+I tevékenység fejlesztése : a
kutatóintézetek és kutatási helyek aktívan segíthetik a város (és a megye) vállalkozásait a

K+F+I tevékenységben. A városban folyó K+F tevékenység eredményeire alapozottan

...
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folyamatosan jöhetnek létre ezeket hasznosító spin-off és start-up cégek, amelyek tovább
erősíthetik a helyi gazdaságot.

T3. Pezsgő kulturális élet, rekreációs

lehetőségek,

fejlett turizmus

A városban élők életminőségét nagyban befolyásolja az az elérhető kulturális és szabadidős
szolgáltatások mennyisége és minősége. A kulturális és közművelődési intézmények
fejlesztésében előtérbe kell helyezni a nyitottságot, a multifunkciós jelleget, a lakossági
igényekhez igazodó rugalmas megoldásokat (nyitva tartás, online alkalmazások), ösztönözni
kell az alulról jövő kulturális és szabadidős kezdeményezéseket.
A szabadidős tevékenységek ösztönzése keretében kiemelt fontosságú a tömegsport
ösztönzése, feltételeinek megteremtése, amely a lakosság egészségi állapotának javításában
is fontos szerepet tölthet be.
A színes és változatos közművelődési , rekreációs és sport lehetőségek, a pezsgő , élettel teli
közösségi terek mind az itt élők, mind az ide látogatók számára vonzóak. Fontos a meglévők
mellett új rekreációs területek, közösségi terek kialakítása.
Már jelenleg is van néhány országosan , nemzetközileg is ismert és népszerű , rendszeresen
megrendezésre kerülő rendezvénye a városnak. A rendezvények kínálatának bővítése ,
folyamatos, az év minden részére kiterjedő programok szervezése, azok egymással való
összehangolásával tovább erősítheti a város vonzerejét.
Nyíregyháza attrakciói és programkínálata évek óta jelentős idegenforgalmat generál,
Sóstógyógyfürdő , mint nemzetközi turisztikai célterület és gyógyhely kiemelt szerepet tölt be
a város turizmusában . A turizmus további erősödéséhez szükséges a meglévő attrakciók
fejlesztése, újabb vonzerők kialakítása, valam int a vendégfogadás feltételeinek mennyiségi és
minőségi bővítése .

T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások
A városban élők életminőségének fontos alapfeltétele a megfelelő színvonalú humán
szolgáltatások (egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés,
közigazgatás) elérhetősége . Nyíregyházán kiépült, fejlett infrastruktúra jellemzi a humán
szolgáltatások szinte valamennyi területét, ezért a hangsúlyt a szolgáltatások
színvonalának, minőségének további javítására, szükségletekhez igazodó fejlesztésére
szükséges helyezni.
A lakosság egészségi állapotának javításában a korszerű egészségügyi alap- és kórházi
ellátás biztosítása mellett kiemelt szerepet kell kapnia a prevenciónak (megelőzés , szűrés ,
tájékoztatás, egészséges életmód terjesztése), valamint az aktív egészségmegőrző
programoknak. Az egészségügyi ellátást fejlett, kiépült gondozási, ápolási rendszernek
szükséges kiegészítenie.
A szociális ellátások terén fontos szempont a szükségletekre reagálás, mind a
kisgyermekellátás, mind az időskorúak , fogyatékkal élők, hajléktalanok, egyéb rászorultak
ellátása terén . A demográfiai tendenciákhoz igazodva kiemelt figyelmet szükséges fordítani az
időseket ellátó intézmények fejlesztésére .
A humán szolgáltatások fejlesztése során megoldandó a külterületeken
biztosítása.

élők

alapellátásának

A magas színvonalú oktatás-nevelés biztosítása - fejlett és minden városrészben elérhető
óvodai hálózat, a magas színvonalú, színes (nyelvi és informatikai oktatás) alapfokú oktatás
és az országos szinten is elismert középfokú oktatási intézmények - nem csupán társadalmi ,

hanem gazdasági szempontból is elengedhetetlen .

....
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A versenyképes oktatási háttér biztosítása érdekében fontos a gazdaság igényeihez igazodó,
annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó szakképzési és felsőoktatási
képzési rendszer kialakítása és folyamatos fejlesztése, a duális képzés elterjesztése. Kiemelt
hangsúlyt kell fektetni az idegen nyelvi képzésre , nem csupán a felsőoktatásban , hanem az
alap- és középfokú oktatásban is.
A növekvő technológiai színvonal új képzettségeket és képességeket igényel, erősíteni
szükséges a műszaki képzést (elsősorban a hiányszakmák területén), a városban működő
cégek igényeire alapozva.
A humán szolgáltatások fejlesztésén belül szükséges figyelmet fordítani az ügyfélbarát,
elektronikus közigazgatás további fejlesztésére .

T5. Közösségi, szolidáris, befogadó társadalom

Egy fejlett, XXI. századi nagyváros fejlődése nagymértékben függ annak társadalmától , a
társadalom szolidaritásától, az aktív helyi közösségek jelenlététől.
Nyíregyháza fejlődésében fontos szerepet tölthetnek be az alulról jövő közösségi és önkéntes
kezdeményezések, ennek érdekében fontos, hogy a város bátorítsa és támogassa a helyi
közösségek, civil szervezetek működését. A városban élők elégedettségének növelése
érdekében szükséges, hogy a város családbarát módon szervezze a közösségi - kulturális,
közigazgatási, stb. - szolgáltatásokat (rugalmas nyitvatartás, közösségi közlekedés
szervezése).
A lakosság megtartásának, visszavonzásának kulcstényezője a helyi identitástudat további
amely hozzájárulhat a felsőfokú végzettségű fiatalok visszacsábításához is.

erősítése,

A társadalom fejlettségének fokmérője, hogy a város és lakossága mennyire szolidáris a
hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportokkal. A társadalom bizonyos rétegeinek
leszakadása leromlott, vagy leromlással fenyegetett területeket hozott létre a városban, így
ezen városrészek felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a helyí társadalom
felzárkóztatásával. A komplex probléma megoldása érdekében komplex, integrált foglalkoztatási , lakhatási, szociális - beavatkozások megvalósítására van szükség.

T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés

A város fejlődésének egyik kulcstényezője a városi közlekedés fenntartható fejlesztése , a
környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése.
A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek , jelenleg
több jelentős munkáltató esetében is gondot jelent a foglalkoztatottak munkába való eljutása
(vidékről és városon belülről egyaránt), a cégek megközelíthetősége a vasút- ás
buszpályaudvarról. Fontos a közösségi közlekedés , a kerékpáros és egyes esetekben
gyalogos
közlekedés
feltételeinek
fejlesztése,
a
munkarendhez
igazodó
közlekedésszervezés.
élhetősége

érdekében elengedhetetlen a lakóterületek tehermentesítése, az
átmenő teherforgalom megszüntetése a telephelyek és az autópálya közötti közlekedés
feltételeinek megteremtésével.
A város

A belvárosi egyem autós közlekedés magas aránya következtében kialakuló
környezetvédelmi problémák csökkentése érdekében a belvároson belül fokozottan
környezetbarát közlekedési módok ösztönzése szükséges.
Mind gazdasági, társadalmi, mind pedig környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve
fontos, hogy a közlekedési hálózat fejlesztése és a forgalomszervezés is a fenntartható
mobilitást szolgálja - a közösségi, a kerékpáros és gyalogos közlekedés arányának
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növelésével, környezetbarát közlekedési eszközök alkalmazásával, és a belvároson belüli
egyéni autós közlekedés arányának jelentős csökkentésével.

T7. Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép
A városi élet fontos elemét képezi a városkép: a közterek, középületek, lakhatási feltételek,
közművek állapota.
Az épített környezet fejlesztésekor elsődleges szempont az energiahatékonyság növelése
(energiahatékony épületállomány) , a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás (bel- és
csapadékvíz elvezetési rendszer) , valamint az épített örökség védelme.
Fontos feladat a leromlott területek felszámolása , a leszakadó településrészek
épületállományának és közterületeinek megújítása, valamint a kihasználatlan épületek, telkek
és barnamezős területek intenzívebb hasznosítása.
Az épületállomány fejlesztése a városképi és környezeti szempontok mellett
gazdaságfejlesztési célokat is szolgál , a lakhatási feltételek javítása, a bérlakásprogram
fontos szerepet játszhat a fiatal szakképzett munkaerő városban tartásában, városba
vonzásában is.
Nyíregyháza belvárosa jó adottságokkal - számos köztérre! , parkkal - rendelkezik ahhoz,
hogy sétálható jellege tovább erősödjön . A vonzó településkép megteremtése érdekében
elengedhetetlen a belvárosi és városkörnyéki zöldterületek megóvása, további fejlesztése,
környezetbarát megközelíthetőségének biztosítása . A városkép fejlesztésében új elemet
jelenthet a város jellegzetességeinek fizikai megjelenítése a köztereken (szabadtéri
műalkotások, parkosítás, stb.).
A fenntartható fejlődés érdekében a város meglévő városszerkezeten belüli növekedése
indokolt.

TB. Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi image
A város jövőjét meghatározza a Nyíregyháza adottságaira építő aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer működése is. A kapcsolatrendszernek fontos elemét képezik az aktív
testvérvárosi és partnervárosi együttműködések, illetve a hazai és határon átnyúló turisztikai
együttműködések , kulturális programok. A város nyitottságának, nemzetközi kapcsolatainak
szélesítéséhez jó lehetőséget adhat az EU-s és egyéb nemzetközi projektekben való aktív
részvétele .
A városi image erősítése érdekében elengedhetetlen a város (és intézményei, szervezetei,
vállalkozásai) aktív hazai és nemzetközi marketingtevékenysége. A város már meglévő pozitív
image-ének erősítése érdekében fontos, hogy Nyíregyháza rendszeresen helyet adjon színes
és színvonalas hazai és nemzetközi programoknak, rendezvényeknek (sport, kultúra,
turizmus, tudományos élet, stb). A vonzó városi image kialakításában fontos szerepet játszik
Sóstógyógyfürdő (mint turisztikai célpont és gyógyhely) további fejlesztése, valamint a város
sétálható , pezsgő belvárosi jellegének további erősítése .
Az image erősítésének további eszköze lehet Nyíregyháza jellegzetességeinek (pl. nagy
cégek jelképei, alma , nyírfa, állatpark, stb.) képi megjelenítése városmarketing eszközökkel.
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A középtávú területi - városrészi szintű - célok meghatározása az egyes városrészek
gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetfeltárása alapján, a fejlesztendő (és
esetlegesen visszafejlesztendő) funkciók figyelembevételével történt meg. A városrészi
fejlesztések célja a város kiegyensúlyozott területi, gazdasági és társadalmi fejlődésének
biztosítása.
Nyíregyháza városrészei hézag- és átfedés-mentesen fedik le a város közigazgatási területét.
A városrészekre osztás a szerkezeti terven, valamint a városrészek jelenlegi és tervezett
funkcióin alapul (pl. városközpont, lakóterületek, ipari területek megléte illetve azok kialakítási
szándéka). Nyíregyháza városrészei az alábbiak:
Belső

1.
2.

lakóterület (Belváros)
Örökösföld

3.

Malomkert, Déli ipartelep, Huszártelep

4.

Kertváros, Salamonbokor, Szabadságbokor

5.
6.
7.
8.

Jósaváros, Stadion környéke, Hímes

9.

Borbánya, Nyírjes,

Nyírszőlős, Felsőpázsit

Sóstóhegy, Sóstógyógyfürdő , Korányi kertváros
Kőlapos , Oros, Nagyszállás
Kistelekiszőlő ,

Butyka

10. Bokortanyák, Császárszállás
Nyíregyháza városrészeinek funkciói

domináns funkció
kiegészítő funkció
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A városrészek fejlesztési céljainak meghatározása az alábbi elvekre épül:
•

Minden városrész esetében domináns a lakófunkció. A lakófunkciók erősítése
ugyanakkor nem újabb, jelentős kiterjedésű területek lakóövezetté alakítását jelenti,
sokkal inkább a meglévő lakóterületek (zsúfoltságot nem okozó) beépítésére és a
lakásállomány megújítására kell figyelmet fordítani , aminek pozitív hatásai környezeti
és gazdasági szempontból egyaránt megmutatkoznak (pl. energiahatékonyság
növekedése, közművek és közszolgáltatások hatékonyabb fenntartása) .

•

Mind a lakótelepek, mind a hagyományos beépítésű leromlott területek esetében
elengedhetetlen azok komplex fejlesztése: a közterületek rehabilitációja , a
korszerűsítése
és
a közintézmények
lakásállomány
energiahatékonysági
infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése mellett közösségi programok
megvalósítása. A város három nagy lakótelepi területe esetében a fejlesztések
célcsoportja hasonló, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a beavatkozások
egyrészt ne oltsák ki egymás hatásait, másrészt ne vezessenek más lakótelepek
leértékelődéséhez.

•

A város teljes területén szükség van közösségi jellegű fejlesztésekre, amelyek
volumene, hatóköre és célcsoportja városrészenként eltérő (pl. más típusú közösségi
terekre van szükség a belváros, a lakótelepek és a bokortanyák esetében).

•

A zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése a belvárosban és a lakótelepeken
a közparkok megújításával valósítható meg, míg a külterületeken az extenzív
mezőgazdasági területek kiterjesztése és az erdősítés jelent megoldást.

•

Bizonyos típusú fejlesztésekre csak a belvárosban van szükség (pl. városközponti és
közigazgatási funkciók megerősítése) . A városközpont mellett a településszerkezeti
terv nyolc városrészközponti területet is kijelöl , amihez szükség van bizonyos
(köz)szolgáltatások megtelepedésére és megerősítésére , így részben csökkenhet a
lakosság városon belüli kényszerű és felesleges mobilitása, valamint javul az egyes
városrészek lakosságának életminősége .

•

A város több területén is szükség van turisztikai, rekreációs funkciók erősítésére,
amelyek volumene és célcsoportja eltérő az egyes városrészek esetében. A városba
látogatók elsődleges célterülete Sóstógyógyfürdő és a belváros, amelyek turisztikai
fejlesztése kiemelt fontosságú , emellett azonban több rekreációs célterület fejlesztése
is indokolt elsősorban a városban élők számára.

•

A város több területén is szükség van a közlekedési funkció erősítésére , ezek jellege
azonban városrészenként különböző (pl. kerékpáros és közösségi közlekedés
fejlesztése , új elkerülő, tehermentesítő, vagy gyűjtőutak kiépítése , meglévő utak
felújítása). A kerékpározás feltételeinek javítása (vagy ahol hiányzik, ott
megteremtése) fontos szempont az összes infrastrukturális fejlesztésnél.

•

Kereskedelmi és szolgáltatási fejlesztéseket egyfelől a városközpontban , másfelől
a forgalmas bevezető útvonalak mentén célszerű végrehajtani, ezek jellege azonban
alapvetően különbözik egymástól: a belvárosban a kisebb, egyedi arculattal rendelkező
üzleteknek kell teret biztosítani, míg a peremterületek adnak helyet a nagyterületű
bevásárlóközpontoknak és hipermarketeknek.

•

Az ipari területek esetében eltérő fejlesztésekkel érhetők el a kívánt gazdasági
hatások a barnamezős és a zöldmezős területek esetében. A barnamezős területeknél
a cél az elérhetőség javítása, a kármentesítés, a rehabilitáció és az ·intenzívebb
hasznosítás, míg a zöldmezős területek esetében a cél az infrastruktúra kiépítése.

•

A külterületeken szükség van a mezőgazdasági funkció erősítésére , így a város

ellátásában a bokortanyás övezet a jelenleginél nagyobb szerephez juthat.

..
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Mivel a városrészi fejlesztések hosszú távon a város teljes területét érintik, ezért a célok
teljesülése nem idézi elő hátrányos helyzetű lakosságot tömörítő szegregátumok kialakulását.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város területi (városrészi)

célkitűzései

az alábbiak:

V1: A Belső lakóterület (Belváros) városközponti funkcióinak
vonzerejének növelése

megerősítése

és

A városrész a közvetlen belvárosból és a belső lakóterületekből áll. Ez Nyíregyháza
legnagyobb népességű városrésze, ahol a város lakosságának több mint egynegyede él. A
városrészben a lakófunkciók mellett számos közösségi , közigazgatási , kereskedelmigazdasági, humánszolgáltatási funkció is megtalálható.
A városrész fejlesztésének célja a városközponti területek megújításával egy egységes
arculatú, fejlett rekreációs és kereskedelmi funkciókkal rendelkező pezsgő , vonzó belváros
megteremtése.
A városközpont fejlesztésének eredményeként nő a város népességmegtartó képessége ,
turisztikai vonzereje és gazdasági potenciálja.
A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek járulhatnak hozzá:
•

hangulatos belváros és minőségi épített környezet megteremtése (védett épületek
felújítása, kihasználatlan épületek hasznosítása, funkcióval való megtöltése,
energiahatékonysági fejlesztések) ,

•

meglévő

•

kiskereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek színvonalas és változatos kínálatának
fejlesztése ,

•

fokozottan környezetbarát közlekedési módok ösztönzése, a kiskörúton belüli egyéni
autós közlekedés arányának jelentős csökkentése (a közösségi, a kerékpáros és
gyalogos közlekedés arányának növelése, környezetbarát közlekedési eszközök
alkalmazása, megfelelő parkolási rendszerek kialakítása) .

közösségi terek élővé tétele, pezsgő , színes kulturális programok kínálatának
bővítése, rendszeressé tétele,

V2: Az örökösföldi városrész lakóépületeinek, közösségi tereinek és infrastruktúrájának
megújításával az életkörülmények átfogó javítása

Az örökösföldi városrész alapvető lakófunkciója mellett humánszolgáltatási, kereskedelmi és
közlekedési funkciókban is gazdag. A városrész lakóterületei között található nagyvárosias
lakótelepi terület, leromlott, szegregált lakóterület és kertvárosias , családi házas övezet
egyaránt.

A városrész fejlesztésének célja a kedvezőtlen adottságú területek teljes infrastrukturális,
szociális és közösségi megújításával az életkörülmények átfogó javítása, amellyel
megállíthatóak a kedvezőtlen társadalmi folyamatok.
A fejlesztések eredményeként javul a városrész települési környezetének állapota, emelkedik
az itt élők életminősége , a lakosság elégedettsége.
A célok elérésére érdekében megvalósítandó főbb tevékenységek:
•

lakóterületek rehabilitációja ,

•

a többlakásos társasházak energiahatékonyság-javulást eredményező felújításai ,

•

közterületek (parkok, utak, járdák) megújítása, rekreációs , pihenő területek fejlesztése
(Bujtosi-tó és környéke) , hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése,
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•

közösségi színterek fejlesztése (é pületek, közterületek), közösségi programok
kialakítása ,

•

hátrányos helyzetű lakosság további leszakadását megakadályozó, társadalmi
felzárkózásukat elősegítő intézkedések megvalósítása.

V3: Az életminőség javítása Huszártelep területi-társadalmi reintegrációjának
folytatásával és a malomkerti lakóövezetek fejlesztésével, valamint a déli ipari területek
intenzívebb hasznosítása

A Malomkert, Déli ipartelep, Huszártelep városrész lakóterületeket és ipari területeket egyaránt
magában foglal.
A városrész fejlesztésének célja a lakó- és gazdasági funkciók térbeli elkülönítése, a
lakóövezetek infrastrukturális és közösségi fejlesztése, illetve az ipari területek intenzívebb,
gazdasági célú hasznosítása.
A fejlesztések eredményeként javul a városrészben
gazdasági potenciálja.

élők életminősége , nő

a városrész

A célok elérésére érdekében megvalósítandó főbb tevékenységek:
•

leromlott lakóterületek megkezdett rehabilitációjának folytatása , a hátrányos helyzetű
lakosság további leszakadását megakadályozó, társadalm i felzárkózásukat elősegítő
intézkedések megvalósítása,

•

lakóövezeti közterületek, zöldfelületek, rekreációs területek fejlesztése ,

•

ipari területek hasznosítását

elősegítő

fejlesztések megvalósítása.

V4: A minőségi lakókörnyezet és fenntartható mobilitás feltételeinek fejlesztése a
Kertváros, Salamonbokor, Szabadságbokor városrészben

A városrész elsősorban lakófunkciót tölt be, az itt található közösségi, humánszolgáltatási,
kereskedelmi funkciók elsősorban a városrész ellátását szolgálják. A városrész a belvárostól
elszigetelt, nehezen megközelíthető, jelenleg közúton csak a 36. sz. főúton , a Tiszavasvári úti
felüljárón keresztül érhető el.
A városrész fejlesztésének célja a lakókörülmények javításának elősegítése az elérhetőség
javítása és a zöldfelületek, közösségi terek arányának növelése, minőségi fejlesztése révén .
A fejlesztések eredményeként javul a városrész települési környezetének állapota, és az itt
élők életminősége .

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
•

rekreációs , pihenő területek kialakítása , fejlesztése,

•

Tiszavasvári út menti volt laktanyák hasznosítása egyrészt rekreációs , pihenő területek
kialakításával , másrészt kereskedelmi és üzleti szolgáltatói funkciók feltételeinek
megteremtésével,

•

a városrész és a belváros közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, hiányzó közlekedési
kapcsolatok kiépítése,

•

lakóterületek

..

átmenő

forgalmának csökkentése .

~
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V5: Az életminőség javítása Jósaváros, Stadion környéke, Hímes városrész
lakóterületeinek fejlesztésével, valamint a fejlett, magas színvonalú tudományos élet
feltételeinek fejlesztése

A Jósaváros, Stadion környéke, Hímes városrész Nyíregyháza második legnépesebb
városrésze , ahol a város lakosságának közel egyötöde él. A területen az elsődleges
lakófunkció mellett jelentős az oktatási, közösségi , és kereskedelmi funkció is (itt található a
Nyíregyházi Főiskola , a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara , a Városi Stadion, valamint
több hipermarket is).
A városrész fejlesztésének célja az életminőség javítása a lakókörnyezet fejlesztésével ,
valamint a fejlett , magas színvonalú tudományos élet feltételeinek javítása.
A fejlesztések eredményeként javul a városrészben
nő a városrész népességmegtartó képessége .

élő

lakosság elégedettsége, amely révén

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
eredményező

felújításai,

•

a többlakásos társasházak energiahatékonyság-javulást

•

közterületek (parkok, utak, járdák) megújítása, rekreációs , pihenő területek fejlesztése,
tömegsport ösztönzése,

•

közösségi színterek fejlesztése, közösségi programok kialakítása , kihasználatlan
középületek hasznosítása,

•

fejlett, magas színvonalú tudományos élet feltételeinek javítása.

V6: Nyírszőlős és Felsőpázsit városrész lakó- és közösségi funkcióinak
valamint a repülőtér fejlesztése

erősítése,

Nyírszőlős , Felsőpázsit városrész kertvárosias és falusias lakóterületeket, valamint
kereskedelmi-gazdasági területeket (repülőtér, vásártér, ipari területek) foglal magában.

A városrész fejlesztésének célja egyrészt a lakó- és közösségi funkciók fejlesztése a
városrészközponti funkciók erősítésével , másrészt a gazdasági funkciók erősítése a repülőtér
fejlesztésével.
A fejlesztések eredményeként javul a városrészben élők életminősége , emellett a gazdasági
célú fejlesztések eredményeként várható foglalkoztatás bőv ítés a város teljes területén
érvényesülhetnek.
A célok elérésére érdekében megvalósítandó főbb tevékenységek:
•

közterületek (parkok, utak, járdák) megújítása,

•

közösségi színterek fejlesztése, közösségi programok kialakítása ,

•

repülőtér

fejlesztése .

V7: A Sóstó környéki területek (Sóstógyógyfürdő, Sóstóhegy, Korányi kertváros)
turisztikai, rekreációs és zöldfelületi funkciójának megerősítése

Sóstóhegy, Sóstógyógyfürdő , Korányi kertváros városrész zömmel kis- és kertvárosias
lakóterületeket, valamint üdülőterületeket foglal magában, emellett jelentős erdőterületek
találhatóak itt.
A városrész fejlesztésének célja az itt élők életminőségének javításán túl a turisztikai ,
rekreációs és zöldfelületi funkciók megerősítése az idegenforgalmi attrakciók térbeli
koncentrációjával, a fogadási feltételek átfogó mennyiségi és minőségi javításával, valamint
vonzó , vegyes használatú városrészközponti területek kialakításával.

„„
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A fejlesztések eredményeként megvalósul a turisztikai kínálat és a fogadási feltételek
folyamatos fejlesztése, amely hozzájárul az ide érkező vendégek számának és átlagos
tartózkodási idejének emelkedéséhez.
A célok elérésére érdekében megvalósítandó

főbb

tevékenységek:

•

turisztikai attrakciók (Múzeumfalu, Fürdő, Állatpark, stb.) fejlesztése,

•

szálláshelyek fejlesztése (gyógyszálloda, kemping) ,

•

közterületek (sétányok, parkok, utak, járdák) megújítása, rekreációs területek
fejlesztése,

•

közösségi színterek fejlesztése, közösségi programok kialakítása.

VB: Kőlapos, Oros, Nagyszállás városrész lakóterületeinek
életkörülmények javítása

minőségi

javításával az

A városrészben elsősorban a lakófunkciók a meghatározóak, a kertvárosias és falusias
lakóterületek mellett mezőgazdasági és erdőterületek találhatóak a városrészben .
A városrész fejlesztésének célja a lakó- és közösségi funkciók fejlesztése , a városrészközponti
funkciók erősítése .
A fejlesztések eredményeként javul a városrész települési környezetének állapota, és az itt
élők életminősége .

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
•

közterületek {parkok, utak, járdák) megújítása, zöldterületi fejlesztések, rekreációs ,
pihenő területek kialakítása ,

•

közösségi színterek fejlesztése , közösségi programok kínálatának

V9: Borbánya, Nyírjes, Kistelekiszőlő,
gazdasági funkcióínak fejlesztése

Butyka

bővítése .

városrész lakókörnyezetének és

A városrészben a kertvárosias, illetve falusias lakóterületek mellett jelentős mezőgazdasági
területek találhatóak, emellett kiemelt fontosságú a városrész gazdasági funkciója is, hiszen
itt található a város Ipari Parkja, valamint a Tünde utca déli oldalának iparterületei.
A városrész fejlesztésének célja az életkörülmények javítása a lakóterületek fejlesztésével és
a városrészközponti funkciók erősítésével , valamint a kereskedelmi-gazdasági funkciók
fejlesztése.
A fejlesztések eredményeként javul a városrész települési környezetének állapota, és az itt
élők életminősége. A meglévő ipari park bőv ítése hozzájárul a város munkaerő-keresletének
erősödéséhez

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
•

közterületek (parkok, utak, kerékpárutak, járdák) megújítása, rekreációs,
területek kialakítása ,

•

közművesítés

•

meglévő

...

pihenő

fejlesztése, csapadékvíz-elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítése,

ipari területek infrastruktúra fejlesztése, ipari park bővítése .

~
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V10: A bokortanyák lakó- és mezőgazdasági funkciójának
feltételek javítása, valamint új ipari fejlesztési terület kialakítása

Straté~iáJa

erősítése,

turisztikai

Nyíregyháza sajátos, egyedi adottsága a bokortanyák város körüli hálózata. A Bokortanyák,
Császárszállás városrész jelentős gazdasági potenciálokkal rendelkezik: egyrészt kiemelt
szerepet tölt be a mezőgazdasági termelésben , másrészt itt található Nyíregyháza új
iparterülete, amely felértékeli a városrész ipari szerepét is. A rekreáció szempontjából
kiemelkedik Császárszállás, ahol a vízparti üdülőterületek a helyi lakosság szabadidős
célterületének számítanak.
A városrész fejlesztésének célja a bokortanyák lakó- és mezőgazdasági funkciójának
erősítése az infrastrukturális és (köz)szolgáltatási ellátottság javítása, valamint közösségi
összefogás erősítése révén . További cél a városrész adottságaira épülő sajátos turisztikai
célpontok kialakítása, fejlesztése, illetve új ipari fejlesztési terület kialakítása a LEGO gyár és
a Nyugati elkerülő út környezetében.
A fejlesztések eredményeként javulnak a városrészben (és a város egészében)
megélhetési lehetőségei , életminősége .

élők

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
•

bokortanyák bekapcsolása a város helyi élelmiszerrel való ellátásába,

•

bokortanyákra

•

Oláh-réti tavak rekultivációja és turisztikai hasznosítása,

•

új ipari fejlesztési terület kialakítása , infrastrukturális fejlesztése.

épülő

közösségi integrálás, tudatos helyi vásárlás

elősegítése ,

A megvalósítandó városrészi célkitűzések hozzájárulnak a város középtávú tematikus
céljainak teljesüléséhez. A területi és tematikus célok együttesen segítik elő a
településfejlesztési koncepcióban felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.
A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus és területi célok közötti
összefüggéseket.
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A tematikus és a területi célok közötti összefüggések

l.J

„

erős

koherencia

közepes koherencia
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4

A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

4.1

PROJEKTEK

RENDSZERÉNEK BEMUTATASA: STRATÉGIAI CÉLOK ÉS

PROJEKTEK

Az integrált településfejlesztési stratégia tartalmazza azon lényeges fejlesztés i jellegű
beavatkozásokat (projekteket, illetve programokat), melyek a célok eléréséhez szükségesek.
Az ITS operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe
menően vagy akár hogy teljes körűen kellene tartalmaznia a kitűzött céljai elérése érdekében
megvalósítandó projekteket, elég , ha a stratégia a projektek vázlatos bemutatására
szorítkozik.1
Az ITS keretében azonosított projekt típusok az alábbiak:
•

Kulcsprojektek: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető
feltételét képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a
projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el.
Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása
előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai
érvényesülésének.

•

Hálózatos projektek: A hálózatos projekt egymással összehangolt, térben kapcsolódó
fejlesztéseket tartalmaz. A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó , akár
azonos jellegű projektelemből áll, és a város egészére vagy annak jelentős részére
kiterjed.

•

Akcióterületi projektek: Az akcióterületi projektek térben koncentrált és egymással
összehangolt elemeket tartalmaz. Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen
végbemenő fejlesztések egymásra szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes
projektelemek segítik más projektek megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését,
volumenük, így várható hatásuk akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az
akcióterületen.

•

Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó , egyéb tervezett fejlesztések.

Nyíregyháza tervezett fejlesztései kapcsolódnak egymáshoz, erősítve egymásra gyakorolt
pozitív hatásukat. A projekttípusok közötti átfedés (pl. egy meghatározott akcióterületen
megvalósuló kulcsprojekt, vagy egy hálózatos projekt akcióterületen megvalósuló elemei)
kifejezetten pozitív szinergiákat eredményezhet.
Az egyes fejlesztési projektjavaslatok és a középtávú városi célok kapcsolatát az alábbi
táblázat foglalja össze. (Amennyiben egy fejlesztés több célhoz is kapcsolódik, abban az
esetben minden érintett célnál megjelenítésre került a projekt.)

1

ú tmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfej lesztési stratégia
elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 201 3. augusztus 30.)

...

2014-2020

~
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Stratégiai célok és projekttípusok kapcsolata

T1 . Fejlett helyi gazdaság,
nagyszámú minőségi
munkahely, magasabb
j övedelmi szint

• Üzleti infrastruktúra
fejlesztése, új ipari fejlesztési
terület kialakítása

T2. Fejlett, magas színvonalú
tudományos élet, innováció
T3. Pezsgő kulturális élet,
rekreációs lehetőségek, fejlett
turizmus
T4. Magas színvonalú humán
szolgáltatások

• Sc1ence park (technológ1a1
transzfer központ) kialakítása
• Tunsztika1 vonzeröfejlesztés,
attrakciófejlesztés

• Bokortanyák bekapcsolása a város helyi
élelm1szerellátásába
• Fiatal, magas képzettségű szakemberek
megtartása (ösztöndijprogram, lakáshoz
jutás, lakhatási támogatás, stb.)
• Gazdaságfe1lesztés1 célú út- és kerékpárút
fejlesztések

• Turisztikai célú kerékpárút fejlesztések,
kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
• Közintézmények energiaracionalizálása a
város több területén
• óvoda, bölcsőde fejlesztések
• Iskolák, kollégiumok felújítása

Sóstógyógyfürdőn

• Zöld város akcióterületi
beavatkozások
• Ipari fejlesztési terület
beavatkozásai

• Turisztika i akc1óteruleti
beavatkozások

I

•

Meglévő

ipari területek fejlesztése,

bővítése

• Duális képzés a helyi vállalkozások
igényeire alapozva
• Helyi gazdaság- és termékfejlesztést
ösztönző tevékenységek
• A helyi foglalkoztatási szint javítását
célzó partnerségen alapuló programok
támogatása
• R~pülőtér f~jlesztése

•

• Gyógyszálloda építése
Sóstógyógyfürdőn

Kempingfe1lesztés
• Duális képzés a helyi vállalkozások
igényeire alapozva
• Egészségügyi alapellátás feltételeinek
javitása
• Szociális ellátás infrastruktúrájának
~jlesztése

TS. Közösségi, szolidáris,
befogadó társadalom
T6. Fejlett városi mobilitás,
fenntartható közlekedés

• Szociális városrehabilitációs
projektek (szeg regátumok,
lakótelepek) soft elemei
• lntermodális csomópont
kialakítása , fejlesztése

• Kerékpáros közlekedési feltételek
fejlesztése a város több területén
• Közösségi közlekedési feltételek
fejlesztése a város több területén
• Parkolók (P+R, B+R) létesitése
• Belterületi ú~lesztések
• Közintézmények energiaracionalizálása a
város több területén
• Bel- és csapadékvizelvezetés,
szennyvizelvezetés hiányzó szakaszainak
kiépitése, meglévő hálózatok felújítása
• Lakóépületek energiahatékonysági
felújítása

T7. Vonzó és energiahatékony
épített környezet, táj- és
településkép

• Szociális városrehabilitációs
projektek (szegregátumok,
lakótelepek)
• Zold város akcióterületi
beavatkozások

TS. Aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, vonzó
városi image

l

Utfejlesztések, Nyugati elkerülő út

• Erdősítés
• Kihasználatlan épületek hasznositása

• Helyi identitás növelő programok (helyi
értékesítés, városmarketing)
Piacra jutás és marketingtevékenység
támogatása

1

•

)
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Nyíregyháza 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó kulcsprogramjai , a középtávú célok
elérése érdekében megfogalmazott legfontosabb beavatkozásai az alábbiakban foglalhatóak
össze. A kulcsprogramok több típusú beavatkozást tartalmaznak, a kulcsprojektek mellett
egyéb (hálózatos, akcióterületi) projekteket is magukban foglalnak.
•

„Nyíregyháza: a vállalkozóbarát város" - Gazdaságfejlesztési program
o Új ipari terület kialakítása a nyugati elkerülő út mentén
o Kiemelt fejlesztési potenciállal rendelkező vállalkozások fejlesztése

o
o
o
•

o
o
o

A belvároson belül - ún.
közlekedés biztosítása

tisztaüzemű , kisméretű

buszokkal - a közösségi

„Nyíregyháza: a kerékpárosok városa " - A kerékpáros közlekedés fejlesztési
programja
o A hiányzó sugárirányú kerékpárútvonalak kiépítése , a kis- és nagykörút mentén
kerékpárutak kialakítása
o Közlekedésszervezéssel,
forgalomtechnikai
beavatkozásokkal
és
kerékpárosbarát intézkedésekkel (pl. csillapított közlekedés , kerékpár sávok
felfestése) kedvező feltételek biztosítása a kerékpáros közlekedés számára

o
o
o
•

Népi értékek bemutatása (Múzeumfa lu fejlesztése, új önálló egységek
kialakítása: pl. Beregi Csárda, Szatmári Pálinkafőzde , Cigány-tábor)
Minőségi kemping kialakítása
Attrakciófejlesztés
Turisztikai célú kerékpárút fejlesztések, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

„Nyíregyháza: a sétálható város" -A belváros funkcióváltó fejlesztési programja
o Kiskörúton belüli utak sétálóvá alakítása és új parkok, közterek kialakítása
o Kiskörút mentén parkolók, parkolóházak építése, kiskörúton belüli egyéni autós
közlekedés arányának csökkentése
o A belváros és a többi városrész közötti gyors, sugárirányú közösségi
közlekedés megteremtése
o

•

és középfokú duális képzések támogatása
Fiatal, magas képzettségű szakemberek városban tartása , városba vonzása
(pl. ösztöndíj program)
K+F+I program

„Nyíregyháza: a turistabarát város" - Turizmusfejlesztési program
o Sóstógyógyfürdő gyógyhelyen gyógyászati fejlesztések (gyógyszálló építése,
új gyógyászati szolgáltatások kialakítása)

o

•

Felső-

A biztonságos kerékpártárolás feltételeinek a biztosítása (új tárolók építésével)
A kerékpáros közlekedés ösztönzése városi szabályozókkal (az intézmények,
a lakossági szolgáltatók, a foglalkoztató vállalkozások bevonásával)
Népszerűsítő kampányok indítása (akár az országos kampányok részeként)

„Nyíregyháza: a
o
o

o
o

szerethető

város" - Vonzó városkép kialakításának programja

A helyi védettség alatt álló épületek felújítása és funkcióval való megtöltése
A kihasználatlan épületek hasznosítása, a foghíjtelkek beépítésének
ösztönzése (kiemelten a nagykörúton belül, városi szabályozókkal)
Városi jellegzetességek kialakítása a köztereken (szabadtéri műalkotások ,
fásítás , parkosítás, stb.)
Új, sajátos marketing eszközök alkalmazása
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A fenti projektcsomagokban a kulcsprojektekhez további fejlesztések kapcsolódnak.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020 között tervezett kulcsprojekt típusú beavatkozásai
- amelyek megvalósulása fontos a város céljainak elérése érdekében, és amelyek előfeltételét
jelenthetik egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának - az alábbiak:
•

Üzleti infrastruktúra fejlesztése, új ipari terület kialakítása: Új ipari fejlesztési
terület kialakítása (területvásárlás, művelési ág alóli kivonások, belső infrastruktúra,
rávezető infrastruktúra) a megépítendő új nyugati elkerülő út mentén, a LEGO gyár
környezetében

•

Science park (technológiai transzfer központ) kialakítása:
Vállalati
K+F+I
tevékenységek támogatása , kutatóközpont kialakítása , a meglévő , működő cégek
igényeire alapozva

•

lntermodális csomópont fejlesztése: Személyszállítás intermodalitásának javítása,
utazási láncok összekapcsolása, módváltó rendszerek fejlesztése

•

vonzerőfejlesztés ,
attrakciófejlesztés
Sóstógyógyfürdőn:
Turisztikai
attrakciófejlesztés (Múzeumfalu, gyógyászati szolgáltatás, állatpark, vízfelület bővítés,
új erdei tornapálya, lovas turizmus útvonal), turisztikai szolgáltatások fejlesztése,
fogadási feltételek javítása (gyógyszálloda építése az egészségturizmushoz
kapcsolódóan, kemping fejlesztés)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020 között tervezett hálózatos projekt típusú
beavatkozásai - amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, hasonló jellegű projektelemből állnak,
és a város jelentős részére kiterjednek - az alábbiak:
•

•

Közintézmények energiaracionalizálása a város több területén:
o

Középületek
épületenergetikai
energiahatékonysági rehabilitációja

fejlesztései ,

épületállomány

o

Helyi védettség alatt álló épületek felújítása és funkcióval való megtöltése

Kerékpáros közlekedési feltételek fejlesztése a város több területén :
o

Kerékpárutak, -sávok, kerékpártárolók (kerékpáros létesítmények2 ) fejlesztése ,
bérkerékpár program (közösségi kerékpárkölcsönző rendszer)

o

Gazdaságfejlesztési célú kerékpárút fejlesztések

•

Közösségi közlekedési feltételek fejlesztése a város több területén : Buszfordulók,
buszsávok, megállók fejlesztése

•

Bel-és csapadékvízelvezetés, szennyvízelvezetés
hiányzó
szakaszainak
kiépítése a város több területén, a meglévő hálózat felújítása , a szennyező források
kizárásával

•

Tehetséggondozási projektek a város több területén: Fiatal, magas képzettségű
szakemberek megtartása, városba vonzása (ösztöndíjprogram , lakáshoz jutás, stb.)

•

Parkolási feltételek fejlesztése :

•

Útfejlesztések:

Parkolók (P+R, B+R) építése, fejlesztése

2

Kerékpárosok által használható létesítmények: önálló kerékpárút, kerékpársáv, kerékpáros nyom,
alacsony forgalmú út, közös gyalog-kerékpár út, üzemi út, stb .

...

~
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•

o

Belterületi útfejlesztések: Hiányzó szakaszok kiépítése (pl.
városrészek közúti kapcsolatának fej lesztése

Nagykörút),

o

Gazdaságfejlesztési célú útfejlesztések: Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
útfejlesztések, a munkaerőpiaci vonzásközpontok elérhetőségét szolgáló
közlekedési fejlesztések

Bokortanyák fejlesztése:
o

Bokortanyák bekapcsolása a város élelmiszerellátásába (mezőgazdasági
program) (közétkeztetés , piacok , éttermek) , rövid ellátási lánc (REL) program

o

Bokortanyákra épülő közösség i integrálás, tudatos térségi , helyi fogyasztás és
vásárlás ösztönzése

•

óvoda, bölcsőde fejlesztések: óvodai és bölcsődei ellátás infrastruktúrájának
fejlesztése, szolgáltatások minőségének javítása

•

Alap- és középfokú oktatási intézmények
(energ iahatékonyság javítás , bővítés )

•

Lakóépületek energiahatékonysági felújítása: Lakótelepi panelprogram folytatása,
valamint a téglaépítésű társasházak korszerűsítése

és

kollégiumok

fejlesztése

A hálózatos projektek egy része kapcsolódik a kulcsproJektekhez, illetve részét képezi az
akcióterületi fejlesztéseknek 1s Az átfedések a városfejlesztés integrált jellegéből adódnak,
erősítik a tervezett fejlesztések közötti szinergiát.

4.4

AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK BEMUTATÁSA

Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületeken 3 végbemenő fejlesztések egymással
összehangoltan valósulnak meg, egymásra szinergikus hatást fejtenek ki, erősítik egymás
hatásait.
Nyíregyházán a

következő

fejlesztési akcióterületek kerültek kijelölésre a 2014-2020 közötti

időszakra :

•

•

Szociális városrehabilitációs akcióterületek:
-

Ipari technológiával épült lakótelepek (Örökösföld , Jósaváros, Érkert)

-

Hagyományos építésű leszakadó területek (Huszártelep, Keleti lakótelep; térképes
lehatárolás a 9 .3 .3 pontban található)

-

Tanyás térségek (Polyákbokor - Felsősima ; térképes lehatárolás a 9.3.2 pontban
található)

Funkcióbővítő

városrehabilitációs és gazdasági akcióterületek:

-

Zöld város akcióterület (Belváros; térképes lehatárolás a 9 3.1 pontban található)

-

Turisztikai akcióterület (Sóstógyógyfürdő)

-

Ipari fejlesztési terület (Nyugati ipari terület)

Az akcióterületek pontos, utca sz intű lehatárolása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
alapján a lehatárolás indikátorainak véglegesítése után lehetséges.
3

..

~
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A városfejlesztés lehetséges akcióterületei Nyfregyházán
g

e

u
Cl

e
0

0

Funkcióbővítő

akcióterulet (városkozpont)

Szociális városrehabilitációs akcióterület (lakótelep)
Szociális varosrehab1htác1ós akcióterület (szegregátum)
Turisztikai akcióterület
Ipari fe1lesztés1 terület

Forrás: saját szerkesztés

A szociális városrehabilitáció olyan városrészeket érint, amelyek társadalmi és fizikai
állapota is lényegesen rosszabb a városi átlagnál. A rehabilitáció célja az, hogy a hátrányos
helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak. A szociális városrehabilitációs
beavatkozások az épített környezet (kiemelten a lakhatási feltételek) minőségi megújításával
és a foglalkoztatásra , az oktatásra, az egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra, a
közösségfejlesztésre , a közbiztonságra és az elkülönítés megszüntetésére irányuló komplex
tevékenységek által javítja a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, ezáltal segítve a
társadalmi kohéziót is. Nyíregyházán a szociális városrehabilitációs programok alapvetően két
típusú akcióterületre irányulnak: egyrészt az ipari technológiával épült lakótelepekre, ahol a
cél annak megelőzése, hogy a lakótelepek a későbbi leromlás színhelyeivé váljanak, másrészt
a hagyományos építésű leromlott városrészekre, illetve a tanyás térségekre, amelyek

esetében a cél a terület státuszának emelése.
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A funkcióbővítő, gazdaságfejlesztési fókuszú városrehabilitáció keretében Nyíregyháza
célja egyrészt a városközpont fejlesztése (gazdasági funkcióinak megerősödése ,
kereskedelmi , szolgáltatási funkcióinak bővülése , valamint rekreációs , szabadidős és pihenő
célú zöldterületek kialakítása, fejlesztése), másrészt Sóstógyógyfürdő turisztikai célú
fejlesztése , harmadrészt egy új ipari fejlesztési terület kialakítása (a turisztikai és ipari
fejlesztési terület beavatkozásai kulcsprojektek is egyben). Ezek a fejlesztések együttesen
járulnak hozzá a vonzó vállalkozói , befektetői és munkavállalói környezet kialakulásához.

4.4.2

Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló
f..t.nrn11f...,,4~r~

Az akcióterületi beavatkozások térben koncentrált és egymással összehangolt elemeket
tartalmaznak.

•

Szociális városrehabilitációs projektek - lakótelepek
o

o

Örökösföld:
•

Lakótelep

szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
erősítése , közösségi, közterületi funkciók fejlesztése (közterület
rehabilitáció folytatása , Bujtosi városliget fejlesztése) , útfejlesztések

•

Városrehabilitációt

kísérő

soft tevékenységek, programok

Érkert:
•

Lakótelep

szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
közösségi, közterületi funkciók fejlesztése (közterület
rehabilitáció folytatása, zöldfelületi fejlesztések) , útfejlesztések
(Állomás tér - Petőfi tér- Érkert - Móricz Zsigmond u.)
erősítése ,

•
o

Városrehabilitációt

soft tevékenységek, programok

Jósaváros:
•

Lakótelep
erősítése ,

•

•

kísérő

szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
közösségi , közterületi , zöldfelületi funkciók fejlesztése

Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek, programok

Szociális városrehabilitációs projektek - szegregátumok
o

Keleti lakótelep:
•

Szegregált terület szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
lakhatási körülmények javítása , szociális, közösségi ,
közterületi funkciók fejlesztése , útfejlesztések

erősítése ,

•
o

Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek, programok, társadalm i
felzárkózást célzó tevékenységek

Huszártelep rehabilitációjának folytatása :
•

Szegregált terület szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
lakhatási körülmények javítása, szociális, közösségi ,
közterületi funkciók fejlesztése , útfejlesztések

erősítése ,

•
o

Polyákbokor - Felsősima :
•

.. „

Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek, programok, társadalmi
felzárkózást célzó tevékenységek

Együttműködés a közösségi és egyem szintű társadalmi integráció
feltételeinek megteremtése céljából

~
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•

•

•

Folyamatos szociális munka megteremtése

•

Törekvés a kora-gyermekkori , gyermekkori és formális oktatáson kívüli
fejlesztésre és oktatás fejlesztésére

•

Törekvés az egészség fejlesztésére

Zöld város a kcióterület:
o

Benczúr-Bessenyei tér teljes rekonstrukciója;

o

Bujtosi városliget rehabilitációja;

o

Vörösmarty tér fejlesztése ;

o

Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése;

o

Pazonyi tér parkrekonstrukciója ;

o

Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület rehabilitálása , hasznosítása
gazdaságélénkítési céllal. Az épülethez természetben kapcsolódó 76/2 hrsz-ú
ingatlan felújítása.

o

A Szegfű utcától északra található Kiserdők fej lesztése;

o

Szabadtári színpad rekonstrukciója .

Turisztikai

akcióterü let:

turisztikai

vonzerőfejlesztés ,

attrakciófejlesztés

Sóstógyógyfürdőn

•

o

Attrakciófejlesztés (Múzeumfalu , gyógyászati szo lgáltatás, állatpark, lakókocsis
kemping , vízfelület bővítés , új erdei tornapálya, lovas turizmus útvonal)

o

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

o

Vendégfogadási feltételek javítása: Minőségi szálláshelyfejlesztés, 4 csillagos
gyógyszálloda egészségturizmushoz kapcsolódóan , kemping fejlesztés

Ipari fej lesztési területen megva lósuló
fejlesztése, új ipari terület kialakítása

beavatkozások: Üzleti infrastruktúra

Az akcióterületi beavatkozások egyes elemei egyben kulcsprojektek is (ipari fejlesztési
terület, turisztikai fejlesztések), illetve átfedés ben vannak bizonyos hálózatos proj ektekkel:
pl. a közintézmények energiaracionalizálása a város több területén , a helyi védettség alatt álló
épületek felújítása és funkcióval való megtöltése olyan hálózatos projektek, amelyek bizonyos
elemei az akcióterületeken valósulnak meg. Az átfedések erősítik a tervezett fejlesztések
közötti kapcsolódást, szinergiát.

4.5 Az

AKCIÓTERÜLETEKEN
K/VÜL
VÉGREHAJTANDÓ,
A
TELEPÜLÉS
EGÉSZE
SZEMPONTJABÓL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA
CÉLJAIHOZ (EGYÉB PROJEKTEK)

A kulcsprojektek, hálózatos, illetve akcióterületi projekteken kívül azonosításra kerültek egyéb
végre hajtható, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között az
infrastrukturális, beruházási jellegű beavatkozások mellett ESZA típusú soft elemek is
szerepelnek.
•

Egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása: Önkormányzat alapellátási
szolgálatainak helyet adó épületek korszerűsítése , fejlesztése , infrastruktúra és

szolgáltatás fejlesztés

...

~
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•

Szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése: Szociális alapszolgáltatások
bőv ítése ,
idősek
otthonainak
fejlesztése,
infrastruktúrájának
fejlesztése,
szolgáltatásbővítés
előkészítéséhez

•

Tervek, tanulmányok kidolgozása további fejlesztések

•

Meglévő
ipari
területek
kiegészítő
fejlesztése:
infrastruktúrafejlesztése (utak, közművek) , meglévő ipari park

Déli

ipari

terület

bővítése

•

Lakhatási támogatás a munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése , a térségbe
visszatérni vagy itt letelepedni és munkát vállalni szándékozók, pályakezdő fiatalok
támogatása

•

Helyi identitás növelő programok: helyi értékesítés, városmarketing
o

Helyi gazdaság- és termékfejlesztést ösztönző tevékenységek: A helyi
gazdaságfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása

o

Piacra jutás és marketingtevékenység támogatása : Versenyképes megyei
termékek nemzetközi piacokon történő megjelenésének támogatása ,
vállalkozások közvetett támogatásán keresztül

o

Közösségi , helyi identitást erősítő marketing akciók, kulturális és környezeti
örökség megőrzése , kulturális és környezeti fenntarthatóságot szolgáló
programok, akciók, szemléletformálás

•

A helyi foglalkoztatási szint javítását célzó partnerségen alapuló
támogatása : A helyi vállalkozói szférára épülő foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási paktumok, humánerőforrás-térkép,
ösztönzési program. A foglalkoztatás javítását célzó felnőttképzési
képzések.

•

Duális képzés bevezetése a helyi vállalkozások igényeire alapozva
élelmiszeripar) a főiskolákon , középiskolákban

•

Erdősítés :

•

Útfejlesztések: Nyugati elkerülő út folytatása a Tiszavasvári út és a Tokaji út között

•

Kihasználatlan barnamezős területek hasznosítása: kihasználatlan épületek, volt
laktanyák üzleti és rekreációs célú hasznosítása, gazdasági és zöldfelületi funkciók
kialakítása

•

Repülőtér

•

Oláh-réti tavak rekultivációja és turisztikai hasznosítása: Környezetvédelmi és
turisztikai fejlesztés

A város környéki területek

fejlesztése:

erdősítése ,

Repülőtér bővítése ,

programok
stratégiák,
befektetésprogramok,

(műanyagipar,

fásított területek növelése

üzleti célú forgalom kiterjesztése

A tervezett fejlesztések illeszkedését a stratégia céljaihoz a 4.1. fejezet tartalmazza .

A tervezett fejlesztések 2014-2020 között kerülnek megvalósításra. Az ütemezés a
fejlesztések prioritási sorrendje és az egyes fejlesztések egymásra épülése
figyelembevételével kerül kialakításra .
A tervezett beavatkozások között számos olyan található, amelynek ütemezése a teljes
tervezési i dőszakot felöleli, ilyenek például a hasonló jellegű - ám a város különböző területein
megvalósítandó - hálózatos projektek, valamint az integrált városrehabilitációs projektek

(szociális városrehabilitáció esetén a projektek integrált jellege és a célcsoport bevonása miatt
különösen indokolt, hogy megvalósításuk legalább 4-5 év legyen) .

....

~
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A tervezett beavatkozások indikatív ütemezését a
tartalmazza.

következő

alfejezet összefoglaló táblázata

A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési időszakban elérhető támogatási források az
alábbi operatív programokon (OP) keresztül állnak rendelkezésre Magyarország számára:
Ágazati OP-k:
•

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

•

Emberi

•

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

•

Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program (IKOP)

•

Vidékfejlesztési Program (VP)

•

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

Erőforrás

Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

Területi OP-k:
•

Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP)

•

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program (VEKOP)

A területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához a TOP
biztosít kereteket, a TOP-ba beépülő fejlesztések körét a megyék, megyei jogú városok, és
várostérségek Uárások) tervezik meg, akik számára a TOP dedikált forrást biztosít tervezett
programjaik megvalósítására.

A Kormány 1298/2014. (V. 5.) Korm . határozata4 értelmében a megyei jogú városok
önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok forrása
Nyíregyháza MJV esetében 23, 2046 milliárd Ft. A megyei önkormányzatok tervezési
jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok forrása Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye esetében 45,8461 milliárd Ft.
A TOP források mellett a megyei jogú városok az ágazati OP-k fejlesztési forrásaiban , is
részesülhetnek. Mindezek mellett a megyei jogú városok egyéb EU -s és nemzetközi
támogatással, illetve magán e rős források bevonásával is megvalósíthatnak fejlesztéseket,
projekteket.
Nyíregyháza MJV esetében az egyéb EU-s és nemzetközi támogatással megvalósuló
programok közé az alábbiak tartozhatnak:
•

Határon átnyúló együttműködési programok (Magyarország-Románia , MagyarországSzlovákia, Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna)

•

Központi EU-s megvalósítású programok (pl. Kutatási keretprogram , URBACT, stb.)

•

Bilaterális programok (pl. Norvég Alap, Svájci Alap)

Az előző fejezetekben bemutatásra került kulcsprojektek, hálózatos, akcióterületi és egyéb
projektek finanszírozás forrása szerinti összefog lalását a következő táblázat mutatja be.

4

Kormány 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozata a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és

Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjai ról, valamint az operatív

.„

programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai
tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
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• •

„

•

•

Leírás

s lehetséges
f orrá sa

1
fejlesztése a város
több területén
Bel-és
csapadékvízelvezeté

s
Parkolási feltételek
fejlesztése
lntermodális
csomópont
fejlesztése

Belterületi
útfejlesztések
Barna mezős
területek
rehabilitációja
Zöld város
kialakítása

Turisztikai
vonzerőfejlesztés ,

attrakciófejlesztés

Tervek, tanulmányok
kidolgozása további
fejlesztések

(m1.111
.
6
Ft)

ütemezes
.

Helyi identitás növelő
programok (hely i
értékesítés,
városmarketing )
Bokortanyákra é pül ő
közösségi integrálás,
tudatos térségi, helyi
fogyasztás és
vásárlás ösztönzése
Tehetséggondozási
projektek a város
több területén
Üzleti infrastruktúra
fejlesztése, új ipari
terület kialakítása

,
1

1

Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó
szakaszainak kiépitése, meglévő szakaszok
felújítása a város több területén
Parkolók (P+R, B+R) építése, fejlesztése

TOP 6.3

4 500

2016-2018

TOP 6.4

2 500

2015-2020

Személyszállítás intermodalitásának javítása,
utazási láncok összekapcsolása, módváltó
rendszerek fejlesztése

TOP 6.4
(+ IKOP 3.
vagy egyedi
kormánydönté
s alapján)
TOP 6.1

4 OOO

2016-2018

2 OOO

2015-2020

TOP 6.3

2 OOO

2015-2018

TOP 6.3

2 400

2015-2020

TOP 6.1

4 OOO

2015-2018

TOP 6.4, 6.5

1 OOO

2015-2017

Önkormányzat alapellátási szolgálatainak
helyet adó épületek ko rszerűsitése , fejlesztése ,
infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, bővítése , idősek otthonainak
fejlesztése, szol gá ltatásbővítés
Óvodai és bölcsődei ellátás infrastruktúrájának
fejlesztése, szolgáltatások m inőségének
javítása
Közösségi, helyi identitást erősítő marketing
akciók, kulturális és környezeti örökség
megőrzése , kulturális és környezeti
fenntarthatóságot szolgáló programok, akciók,
szemléletformálás
Bokortanyák komplex fejlesztése, helyi
identitás és kohézió erősítése . esélyteremtő és
közösségépítő programok a bokortanyák
fejlesztése érdekében

TOP 6.6

1 OOO

2015-2017

TOP 6.6

2 OOO

2015-2017

TOP 6.2

2 OOO

2015-2020

TOP 7.1

1 OOO

2015-2018

TOP 7.1

1 OOO

2015-2018

Fiatal, magas képzettségű szakemberek
megtartása (ösztöndíjprogram, lakáshoz jutás,
stb.)
Új ipari fejlesztési terület kialakítása
(területvásárlás, művelési ág alóli kivonások,
belső infrastruktúra, rávezető infrastruktúra) a
megépí ten dő új nyugati e l kerülő út mentén, a
LEGO gyár környezetében
(Tiszavasvári út - Salamonbokori út - M3
autópálya)

TOP 7.1

500

2015-2018

TOP 1.1

3 OOO

2015-2017

Hiányzó szakaszok kiépítése (pl. Nagykörút),
városrészek közúti kapcsolatának fej lesztése
Kihasználatlan épületek, laktanyák
hasznosítása , gazdasági és zöldfelületi
funkciók kialakítása
A városközpont gazdasági funkciójának
megerősítése , a lakosság, vállalkozások és
befektetők számára vonzó környezet
fejlesztése . Rekreációs, szabadidős és pihenő
célú zöldterületek kialakítása, rehabilitálása.
Turisztikai fejlesztések Sóstógyó gyfürdőn
(Múzeumfalu, gyógyászati szolgáltatás,
állatpark, lakókocsis kemping, vízfelület
bővítés , új erdei tornapálya, lovas turizmus
útvonal) , turisztikai termékcsomagok
kialakítása
Tervek, tanulmányok kidolgozása további
fejlesztések előkészítéséhez

előkészítéséhez

Egészségügyi
alapellátás
feltételeinek javítása
Szociális ellátás
infrastruktúrájának
fejlesztése
Óvoda, bölcsőde
fejlesztések

:

l
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Science park
(technológiai
transzfer központ)
kialakítása
Turisztikai
szolgáltatások
fejlesztése
Meglévő ipari
területek kiegészítő
fejlesztése
Gyógyszálloda
kialakítása

Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása,
kutatóközpont kialakitása, a meglévő , működő
cégek igényeire alapozva

TOP 1.1

1 OOO

2015-2017

Turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó
szolgáltatásfejlesztés

TOP 6.1

1 OOO

2015-2020

Déli ipari terület infrastruktúrafejlesztése (utak,
közművek) , 1. Ipari Park bővitése

TOP 1.1

2 OOO

2015-2017

Új , rekreációs és gyógyászati szolgáltatást
nyújtó gyógyszálloda kialakítása

egyéb

3 OOO

2016-2018

Útfejlesztések
(gazdaságfejlesztési
célú)

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
útfejlesztések, a munkaerőpiac1
vonzásközpontok elérhetőségét szolgáló
közlekedési fejlesztés .
- Az 1. Ipari Parkhoz vezető kerékpárút
kialakítása
- Kállói úton a körúttól Nyíregyháza
közigazgatási határáig vezető kerékpárút
kialakitása
Nyíregyháza-Rakamaz-Tokaj kerékpárút
kialakitása
A sóstói Múzeumfalu területe mellett kemping
kialakítása: terület kialakítása,
kempinghelyekhez szükséges közműkiállások
kialakitása, szükséges parkosítás
A munkavállalók földrajzi mobilitásának
e lősegítése , a térségbe visszatérni vagy itt
letelepedni és munkát vállalni szándékozók,
pályakezdő fiatalok lakhatási támogatásával
A helyi gazdaságfejlesztés mentorálása,
folyamatsegitése , szakértői támogatása

TOP 6.1

1 OOO

2015-2018

TOP 6.4

5200

2015-2018

egyéb

700

2016-2018

egyéb

1 OOO

2016-2018

TOP 6.1

1 OOO

2016-2018

Versenyképes megyei termékek nemzetközi
piacokon történő megjelenésének támogatása,
vállalkozások közvetett támogatásán keresztül.
A helyi vállalkozói szférára épülő
foglalkoztatási stratégiák, megállapodások,
foglalkoztatási paktumok, humánerőforrás
térkép, befektetés-ösztönzési program. A
foglalkoztatás javítását célzó felnőttképzési
programok, képzések lebonyolítása.
Kiemelt fejlesztési potenciállal rendelkező
ágazatokhoz kapcsolódó KKV-k fejlesztése ,
infrastruktúra fejlesztés

GINOP 1.3

500

2016-2018

TOP 6.8

300

2016-2018

GINOP 1.

1 OOO

2015-2020

Duális képzés bevezetése a helyi vállalkozások
igényeire alapozva (műanyagipar,
élelmiszeripar) a középiskolákban és

GINOP 5.

500

2015-2017

Sóstógyógyfürdőn

Kerékpárút
fejlesztések
(gazdaságfejlesztési
célú)

Kemping fejlesztés

Lakhatási támogatás

Helyi gazdaság- és
termékfejlesztést
ösztönző

tevékenységek
Piacra jutás és
marketi ngtevékenysé
g támogatása
A helyi
foglalkoztatási szint
javítását célzó
partnerségen alapuló
programok
támogatása
Kiemelt fejlesztési
potenciállal
rendelkező

ágazatokhoz
kapcsolódó
vállalkozásfejlesztés
Duális képzési
rendszer bevezetése
(főiskola ,

középiskolák)
Útfejlesztések

Szennyvízelvezetés

..

főiskolákon

Nyugati elkerülő út folytatása a Tiszavasvári út
és a Tokaji út között

IKOP 3. vagy
egyedi
kormánydönté
s alapján

5 OOO

2015-2020

Szennyvízelvezetés hiányzó szakaszainak
kiépítése, meglévő hálózat felújítása

KEHOP2.

2 OOO

2016-2018

l

~
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Lakóépületek
energiahatékonysági
felújítása
Erdős íté s

Bokortanyák
fejlesztése, REL
program
Iskolák, kollégiumok
felújítása
Repülőté r

fejlesztése

Oláh-réti tavak
rekultivációja és
t urisztika i
hasznosítása

....

3 OOO

2015-2020

1 OOO

2015-2020

VP

1 OOO

2015-2018

TOP 3.2

3 OOO

20 15-2020

egyedi
kormánydönté
s alapján
VP, KEHOP

1 OOO

2016-2018

500

2015-2020

Lakótelepi panelprogram folytatása , a
társasházak korszerűsítése

KEHOP 5.

A városkörnyéki területek erdős ítése , fásított
területek növelése
Bokortanyák bekapcsolása a város
élelmiszerellátásába (m ezőga zdaság i program)
(közétkeztetés, piacok, éttermek)
REL: rövid ellátási lánc
Alap- és középfokú oktatási intézmények és
kollégiumok fejlesztése (energiahatékonyság
javítás, bővítés)
Repülőtér bőv ítése , üzleti célú forgalom
kiterjesztése

VP

téglaépítésű

Oláh-réti tavak környezetvédelmi és turisztikai
célú fejlesztése

_L

--

__l_

---

_l

~
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5

ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként kell elkészíteni Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Antiszegregációs Programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből áll :
•

szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,

•

az azonosított területek helyzetelemzése,

•

célkitűzések

és beavatkozások megfogalmazása.

A 314/2012 . (Xl. 8.) Korm . rendelet alapján „szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett

terület: olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok
koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a
területen közösségi beavatkozás szükséges; szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett
terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is".
A szegregátumok azonosítása a KSH 2011 . évi népszámlálás adataiból előállított
szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) alapján történt. A
szegregációs mutató határértéke a korábbi időszakban alkalmazott 50%-ról 35%-ra csökkent,
amely szerint a továbbiakban azon területek minősülnek szegregátumnak, ahol a
szegregációs mutató 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt.
Szegregáció által veszélyeztetett terület esetén a határérték 30%.
Nyíregyháza területén a 2011-es népszámlálási adatokon alapuló KSH szegregációs térkép
három szegregált területet jelölt ki a városban . Ezek területi lehatárolása a következő :
•

1. szegregátum (Bottyán J. u. - Huszár tér - vasút - Huszár tér - Orgona u. - belterületi
határ)

•

2. szegregátum (Orosi út - Gomba u. - Kállói út - Tüzér u. - Vértanuk útja - Tarcsai 1.
u.)

•

3. szegregátum (Polyákbokor külterület)
A szegregátumok elhelyezkedése Nyíregyházán
Nyíregyháza szegregátum áttekinti!
Szegregációs mutató 35'- feletti

Forrás: KSH

..

~
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A város szegregált területein a gazdasági és társadalmi problémák egymást erősítő komplex
rendszere van jelen , amit az alábbi adatok is alátámasztanak.

A szegregátumok demográfiai, munkaerő-piaci és lakhatási adatai

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában
Lakásállomány (d b)
Alacsony komfort fokozatú lakások
aránya
Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktív népesség
aránya a lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya
(legalább 360 napos munkanélküliek
aránya)
A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül

„

119746

849

525

153

15,0

34 ,5

39,4

31,4

65,0

59,1

57,0

58,8

20,0

6 ,4

3,6

9,8

10,9

72 ,5

71 ,2

64,4

26 ,6

0,9

0,4

0,0

51274

263

131

39

4,6

63 ,5

92,4

53,8

40,2

78 ,1

66,9

78,9

7,4

58 ,8

46,5

55,6

56 ,1

21 ,2

32,4

20,2

34,3

63 ,5

42,4

62 ,8

28,4

87 ,3

95,0

78 ,9

53, 1

74,2

70,3

79, 1

13,5

49,8

35,9

40 ,6

8,3

32 ,9

15,4

25 ,0

3,7

62,4

92 ,0

51 ,4

7,7

74,4

82,4

24 ,3

Forrás: KSH

A problémák hátterében több tényező áll , az alacsony iskolai végzettség
munkanélküliség , valamint a munkakeresés feladásából adódó inaktivitás . A

és a
rossz

foglalkoztathatóság a megélhetést biztosító rendszeres munkajövedelem hiányát okozza , így
az érintettek kiszolgáltatott helyzetben, rossz anyagi körülmények között élnek. A

...

~
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jövedelemhiány több problémát is okozhat (depresszió , önpusztító magatartásformák,
agresszió, bűnözés) , közülük talán legkomolyabb a gyermekszegénység és ezáltal a
szegénység újratermelődése .
A szegregált és szegregálódó városrészekben nagy arányban élnek iskoláskorú és fiatalabb
gyerekek, akik fejlődéséhez elengedhetetlen anyagi feltételek a legtöbb családban nem állnak
rendelkezésre. Ezért a kiskorúak esetében komoly lépéseket kell tenni az egészséges fizikai
fejlődéshez szükséges alapvető feltételek (élelmiszer, fűtés, egészségügyi ellátás és
gyógyszerek) biztosítása érdekében. A telepszerű környezet és a rossz szociokulturális háttér
a későbbiekben komoly lemaradást és szocializációs problémákat okozhat a gyerekek
közoktatási rendszerbe való beilleszkedése során , alapvetően befolyásolhatja későbbi
teljesítményüket, ezért elengedhetetlen a szociokulturális hátrányok leküzdésére irányuló
korai fejlesztés és a jó minőségű , a gyerekek problémáit kompenzálni tudó óvodai és általános
iskolai ellátás biztosítása. A közoktatás rendszerében nyújtott jó teljesítmény a lapvetően
meghatározza a későbbi magasabb oktatási szintekbe való bejutást , ezáltal a várható
munkaerő- piaci státuszt és az elérhető jövedelmet. A szegénység újratermelődésének
megakadályozásához tehát az oktatáson keresztül vezet az út.
,'
Az Anti-szegregációs program kidolgozásának első lépéseként szükséges áttekinteni, hogy a
2008-ban az IVS részeként elkészített Anti-szegregációs terv intézkedései az
elképzeléseknek megfelelően megvalósultak-e.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Anti-szegregációs tervének megvalósítása

1. cél : csökkenjen a
városban a szegregált
körülmények között élő ,
hátrányos h e lyzetű és
roma lakosság száma
és aránya úgy , hogy
egyetlen szegregátum
lakóinak száma se
növekedjen

részben

2. cél : javuljon a
hátrányos helyzetű és
roma lakosság
életminősége és
lakáskörülménye,
különösen a szegregált
területeken élők
esetében

igen

Jelentés a

szegregátumok és
lakóinak helyzetéről ,
valamint az anti-

...

A 2001 . évi népszámlálási adatok alapján 1482 fö élt
szegregátumokban vagy szegregációs folyamatok
elmélyülésével veszélyeztetett területeken, míg a 2011 . évi
népszámlálás 13,6%-os csökkenést mutatott ki (1281 fö) .
Egyértelm űen kisebb lett a Keleti lakótelep
szegregátumának kiterjedése, ami automatikusan magával
vonta az érintett lakosok számának csökkenését is.
Ókistelekiszőlő kikerült a szegregációs folyamatok által
veszélyeztetett kategóriából, ellenben megjelent egy új
külterületi szegregátum (Polyákbokor). Ennek
megelőzésére az Önkormányzatnak nem volt lehetősége,
mivel azt természetes piaci folyamatok befolyásolták (a
másik két szegregátum lakásállományának döntő többsége
önkormányzati tulajdonú, míg Polyákbokorban kizárólag
magántulajdonú lakóingatlanok találhatóak).
Huszártelepen folyamatban van egy szociális
városrehabilitációs projekt megvalósítása , amelynek
keretében az alábbi fö tevékenységek valósulnak meg:
szociális bérlakások felújítása, nonprofit szolgáltató
helyiségek kialakítása, óvoda, bölcsőde és idősek klubja
közös épületének külső felújítása, utak felújítása, létesítése,
játszóhelyek és sportpálya létesítése, valamint
infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztéseket kiegészítő
„soft" elemek (pl. közösségépítő , közösségfejlesztő ,
bűnmegelőzési programok)

A Szociális és Köznevelési Osztály aktívan részt vesz a

igen

kétévente történő HáztartáspaMI Kutatás
lebonyolításában . Az adatfelvétel 2008-ban , 20 10-ben

~
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szegregációs
intézkedések
eredményeiről ,

monitorozási
tevékenység

és 2012-ben is megtörtént. Az. eredmények bemutatása
sajtótájékoztatón történt minden lekérdezést követően .
A Szociális és Köznevelési Osztály monitorozási
tevékenységet végez, amely során a kutatás
eredményeit használta és használja valamennyi
koncepció, program elkészitésekor, illetve valamennyi
rendeletalkotást megelőzően . A rendeletalkotás/
módosítás során kötelező elem a hatástanulmány
készítése, az ellátások, szolgáltatások alakításánál
alapvető fontosságú a pontos helyzetfeltárás és a
szükségletek feltérképezése - akár egy-egy hátrányos
helyzetű társadalmi csoport érdekében (pl. ápolási díj
halmozottan fogyatékos személyt ápolók esetében,
magasabb összegű helyi autóbusz közlekedési
kedvezmény a HHH-s gyermekek számára stb.).
A szociális és gyermekjóléti szakemberekkel történő
együttműködés folyamatos, nemcsak az önkormányzati
(társulás által fenntartott) intézményekkel , hanem a
város területén működő valamennyi szolgáltatóval és
intézménnyel. Az. együttműködés fenntartása,
fejlesztése érdekében a pályázati lehetőséget is
kihasználta az Osztály (interaktív honlap, tréningek
szakemberek számára, képzések stb.)
A szociális és gyermekjóléti intézmények évente
beszámolót készítenek tevékenységükről , amelyben
szerepelnek a huszártelepi ellátások, szolgáltatások is .
A beszámolókat a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság tárgyalja.
A Szociális és Köznevelési Osztály antiszegregációs
beszámolót készített, melyet a Szociális, Egészségügyi
és Lakásügyi Bizottság tárgyalt 2010-ben.
A Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa aktívan
részt vett az URBACT II. RegGov projektben (20082011 ), amely a leromlott városi területek fenntartható
integrált fejlesztésének regionális irányításával
foglalkozott. A RegGov átfogó helyi partnerkapcsolatot
alakított ki minden fontos résztvevővel , aki
hozzájárulhatott a fejlesztési és rehabilitációs stratégia
sikeréhez. A Helyi Támogató Csoport 2008-2011 között
működött és tevékenykedett.
A jelenleg zajló Huszártelepi városrehabilitációs
projektben a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ, mint
önkormányzati intézmény is részt vesz.
A Szociális és Köznevelési Osztály koordinálta és
állította össze a TÁMOP-5.3.6-11 / 1 Komplex telepprogram című pályázatot, amelynek elbírálása jelenleg
folyamatban van. A pályázat célja a Huszár lakótelepen
(célterület a Viola utca) oktatási , szociális, képzési,
egészségügyi szolgáltatások megvalósítása . A
pályázatban résztvevő konzorciumi partnerek: HumanNet Alapítvány, Türr István Képző és Kutató Központ,
Hajdúdorogi Egyházmegye, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Együttműködő partnerként bevonásra
kerül a Gyermekjóléti Központ, Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság.
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A város legnagyobb, legnépesebb és legkomplexebb beavatkozást igénylő szegregátuma a
Huszártelep, amelyre 2008-ban külön anti-szegregációs célrendszer készült.
Huszártelep anti-szegregációs célrendszere

A Huszártelepen

élők

jelenlegi és jövőbeli

életmi nőségének

Szociális és
jövedelmi helyzet
javítása

Kitörési lehetőségek
biztosítása

javítása

Városrész
élhetőség ének

fejlesztése
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Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2008)

Összességében megállapítható, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
illetve a szegregátumok életét aktívan befolyásoló egyéb egyházi és civil szervezetek hathatós
tevékenységének köszönhetően jelentős mértékben javult a szegregátumok fizikai állapota ,
szolgáltatásokkal való ellátottsága és az ott élők helyzete.

megfe lelő kiindulási
alapot nyújt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2018. évi Helyi
Esélyegyenlőségi Programja (HEP) , amely kiemelten foglalkozik a mélyszegénységben élők
és a romák problémáival , a szegregátumok helyzetével. Természetesen nem minden roma él
szegregátumban , és nem minden szegregátumban élő roma , ettől függetlenül fontos
figyelembe venni a HEP-ben foglaltakat, egyrészt mert szakmailag megalapozott
vizsgálatokon alapul , másrészt mert biztosítani kell a HEP és az Anti-szegregáci.ós program
közötti összhangot.

Az Anti-szegregációs program keretében tervezett intézkedésekhez

A romák és/vagy mélyszegénységben élők mint
problémák, fejlesztési lehetőségek és fe l elősök:

...

esélyegyenlőség i

célcsoport esetében azonosított fö

~
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_ Proble_m~k

A mélyszegénységben élő és
roma lakosság képzettségi
szintje rendkívül alacsony. Az
alacsony iskolai végzettségűek
aránya magas a nyilvántartott
álláskeresők között.

1.

Magas a 180 napnál régebben
regisztrált munkanélküliek
száma.

2.

3.
1--

4.

1

Fejlesztési

lehetősége!<

Oktatáshoz való
hozzáférés biztosítása

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Munkaerő-piaci

esélyek növelése,
munkalehetőségek

teremtése

----

A szegregátumokban nem
épültek ki megfelelő közösségi
terek, minősége és
kihasználtsága nem megfelelő.

Ifjúsági és szabadidős
programok szervezése

A közszolgáltatási
intézményekhez való hozzáférés
az infrastrukturális ellátottság
nem megfelelő .

Közösségi terek és
szolgáltató funkciók
fejlesztése

>--

Jelentős a halmozottan
hátrányos helyzetű lakosság
aránya.

5.

,___J__

---

Lakó- és ipari övezetek
váltakoznak egymás mellett.

6.
~

A telepszerű utcákban a
lakásállomány jelentős része
félkomfortos vagy komfort
nélküli , lakáskörülmények nem

7.

Hátránykompenzáló
fejlesztése

erőforrások

A közbiztonsági helyzet nem
megfelelő .

Rossz a mélyszegénységben élő
és roma lakosság egészségügyi
állapota.

9.

SzSz B Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége,
NYÍRW Nyíregyházi
Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft„

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata , civil
szervezetek, vállalkozások

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, civil
szervezetek, egyházak

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, NYÍRW
Nyíregyházi Városüzemeltető és
Nonprofit Kft„ civil
szervezetek, egyházak
Nevelési-oktatási intézmények
vezetői , dolgozói, Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Nyíregyháza, Nyíregyháza
Vagyonkezelő

Megyei Jogú Város
Önkormányzata, egyházak, civil
szervezetek

A roma lakosság
fokozatos integrálása
a település más
területeire
Lakáskörülmények
javítása

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, NYÍRW
Nyíregyházi Városüzemeltető és
Nonprofit Kft.

Vagyonkezelő

NyíregY.háza Megyei Jogú .
Város Onkormányzata, NYIRW
Nyíregyházi

Városüzemeltető

Vagyonkezelő

megfelelőek.

8.

SzSzB Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége ,
Felnőttképző Központok,
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nyíregyháza, egyházak,

Rendőrség, polgárőrség ,

Közbiztonság javítása

Egészségügyi
ellátórendszer
fejlesztése

és

Nonprofit Kft.

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata ,

---;

-

Egészségügyi A la pellátási
Igazgatóság , Jósa András
Oktatókórház

Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi
Programja

A 314/2012. (Xl. 8.) Korm . rendelet három típusú anti-szegregációs intézkedést különböztet
meg:
1.

a szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések,
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2.

a fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések,

3.

a szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő
intézkedések.5

5.3.1

A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település
egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok
...,..n„h-"'i.,.--..:;.--1

A társadalmi és térbeli szegregáció mérséklése és megszüntetése sokrétű és kizárólag hosszú
távon megvalósítható folyamat, amely során a következő - fizikai és nem fizikai jellegű eszközök alkalmazandók és alkalmazhatók:
1.

Oktatási integráció és felzárkóztatás

A közoktatás rendszerében nyújtott jó teljesítmény alapvetően meghatározza a
későbbi magasabb oktatási szintekbe való bejutást, ezáltal a várható munkaerő-piaci
státuszt és az elérhető jövedelmet. A szegénység újratermelődésének
megakadályozásához tehát nagyrészt az oktatáson keresztül vezet az út, erre azonban
az Önkormányzat befolyása az érintett oktatási intézmények államosítása óta
viszonylag korlátozott.
2.

A szociális szolgáltatások és ellátások hozzáférhetőségének biztosítása

A szociális szolgáltatások esetében hangsúlyosan figyelmet kell fordítani egyfajta
egyensúlyra: egyfelől nem célszerű minden szolgáltatást a szegregátumba telepíteni ,
mert az közvetett módon tovább erősíti a szegregált állapotot, másfelől fontos a
szolgáltatók aktív jelenléte is, mert csak ezáltal biztosítható, hogy minden érintett
megkapja a jogszabályilag járó juttatásokat, illetve hozzáfér a lehetséges
szolgáltatásokhoz.
3.

A foglalkoztatási lehetőségek bővítése és a foglalkoztathatósághoz szükséges
készségek és képességek kialakítása

A közfoglalkoztatás országosan elterjedt rendszere mellett elő kell segíteni az
elsődleges munkaerőpiacra való vissza-, illetve bevezetést is, amelynek hatékony
eszközei a személyes mentoráláson alapuló munkaerő-piaci programok. Ezek
jellemzően egyéni tanácsadást, képzési lehetőséget és átmeneti időtartamra
munkalehetőséget is biztosítanak.
4.

Az egészségügyi állapot javítása elsősorban prevenciós szolgáltatásokkal, továbbá az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférhetőséggel

A hátrányos helyzetű lakosság egészségi állapota többek között a nem megfelelő
higiénés feltételek és a szűréseken való alacsony részvétel miatt jellemzően elmarad
a városi átlagtól. A prevenció mellett azonban azt is biztosítani kell , hogy az érintett
lakosság könnyen és gyorsan megkaphassa a szükséges egészségügyi ellátásokat.
5.

Az adott lakóterület rugalmas és gyors

elérhetőségének

biztosítása

A fizikai szegregációs folyamatok hátterében alapvetően településszerkezeti tényezők
állnak: Polyákbokor esetében a város bokortanyás karaktere a meghatározó, a
Huszártelep esetében a 100. számú vasútvonal és a 4. számú főútvonal vágja el a

5 Az intézkedéscsomag összeállítása során egyértelművé vált, hogy a fenti kategóriák részben
átfedésben vannak egymással (elsőso rban az 1. és a 3. kategória esetében , hiszen a szegregáció
mérséklése nagyrészt úgy érhető el, ha a szegregációt okozó folyamatokat próbáljuk megváltoztatni).
Mindettől függetlenül mindhárom intézkedéstípus pontosan megjelenik az Anti-szegregációs
programban .

...
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szegregátumot a város belső szövetétől. Ezen hátrányos adottságokon egyrészt
településtervezési eszközökkel lehet javítani, másrészt a közösségi közlekedést is
javasolt úgy alakítani, hogy legalább a napi szintű mobilitást rugalmasan elősegítse .

6.

A lakhatási feltételek átfogó javítása
Az életminőséget alapvetően befolyásolja a lakóingatlanok mérete, komfortfokozata és
állapota - mindezen mennyiségi és minőségi mutatók a szegregátumok esetében
jellemzően nem felelnek meg az elvárható minimumnak. A rossz minőségű
lakásállomány felszámolása történhet részleges vagy teljes felújítással , ki sméretű
lakások összevonásával , esetleg bővítéssel , indokolt esetben akár szanálással is. Az
egyes lakóingatlanokat érintő fejlesztések mellett elengedhetetlen a helyi
infrastrukturális ellátottság hiányainak pótlása. Legalább ennyire fontos a
lakókörnyezet esztétikai megújítása, amelybe ideális esetben az érintett lakosság is
bevonható.

7.

A szegregátumból integrált környezetbe való e/költözés támogatása
A szegregátum lakosságának folyamatos mentorálásával azonosíthatóak azok a
potenciális családok, amelyek már rövid távon alkalmasak integrált környezetbe
Uellemzően a város más részén lévő [szociális] bérlakásba) való elhelyezésre - a
fokozatosság elvének maximális figyelembevételével. Nagyon fontos, hogy nemcsak
az elköltözőket kell megfelelően felkészíteni , hanem a befogadó közeget is. A
folyamatot közvetett módon támogathatja a helyi bérlakásrendelet szükség szerinti
felülvizsgálata is.

8.

A társadalmi kohézió

erősítése

szemléletformáló és

közösségépítő

akciókkal

A szegregátumokban élők integrációja csak akkor valósulhat meg maradéktalanul, ha
a mind a közvetlenül érintettek, mind a város teljes lakossága körében egyértelművé
válnak a szegregált állapot megszüntetésének egyéni és össztársadalmi szintű
előnyei. A társadalmi befogadás elősegítését kisebb léptékű , interperszonális jellegű
szemléletformálással és közösségi rendezvényekkel lehet elérni, amely keretében
lehetőség szerint minden korosztályt és társadalmi csoportot bevonnak.
Az intézkedéseket város- és szegregátum-szinten is meg kell valósítan i, azonban a
hangsúlyok eltolódhatnak az adott településrész főbb mutatói alapján , azaz az egyes
beavatkozások pontos tartalmát a szegregátum jellemzőinek figyelembevételével kell
megállapítani.

Az ITS keretében tervezett fejlesztésekkel szemben alapvető elvárás, hogy ne idézzék elő
zárványok, szegregátumok kialakulását, és semmilyen formában ne erősítsék a szegregációs
folyamatokat. Ennek eléréséhez a következő intézkedések végrehajtása szükséges :
•

az előző alfejezetben megfogalmazott intézkedések minél nagyobb arányú beépítése
a tervezett fejlesztésekbe
o

egyfelől

önálló anti-szegregációs tartalmú projektek kidolgozásával - akár
volumenű akcióterületi vagy tematikus projektként, akár kisebb
költségvetésű , de lokálisan hatékony projektként,

nagyobb
o

•

másfelől lehetőség szerint más projektekben való megjelenítéssel (pl. egy, a
szociális vagy egészségügyi szakemberek számára szervezett képzés
tematikájába beépíthető a hátrányos helyzetű személyekkel való eredményes
együttműködéshez szükséges készségek elsajátítása is);

az

anti-szegregációs szemlélet maximális érvényesítése az egyes projektek
előkészítése és megvalósítása folyamán, amellyel többek között megelőzhető , hogy
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egy-egy fejlesztéssel érintett városrész felértékelődése spontán népességcseréhez,
dzsentrifikációhoz vezessen - önmagát felerősítő negatív folyamatokat idézve elő a
település más területein ;
•

tényleges társadalmi párbeszéd és partnerség városi , akcióterületi és - szükség
esetén - projektszinten egyaránt, amely során fontos, hogy a partnerség túllépjen a
szokásos formákon , és valóban aktív együttgondolkodás jöjjön létre (ezáltal
megakadályozható a vélt vagy valós társadalmi konfliktusok manifesztálódása) ;

•

a szegregátumban élők foglalkoztatásának elősegítése a projekt-megvalósítás során
(ez részben a közfoglalkoztatás keretében teljesíthető , részben pedig előírható
közbeszerzési feltételként).

5.3.3

A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére
+~onn;: :-'Á-Lr-."'lfi~L'lf..,

A leszakadást erősítő társadalmi-gazdasági folyamatok esetében célszerű különbséget tenni
az alapján, hogy belső , azaz a város által ténylegesen befolyásolható vagy külső folyamatról
van szó.
Belső

folyamatok:

•

Egyes városrészek épített környezetének romlása beindíthatja a káros szegregációs
folyamatokat. Az önkormányzat ezt a fizikai infrastruktúra karbantartási és szükség
esetén felújítási munkálatok időben és térben megtervezett elvégzésével előzheti meg.

•

Spontán folyamat eredményeként megjelenhetnek szo/gáltatáshiányos városrészek.
Ha ennek fennáll az veszélye, akkor az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy mely
helyben elérhető közszolgáltatásokra van igény a lakosság körében , illetve hogy
esetlegesen milyen támogatásokkal tudja helyben tartani a vállalkozásokat.

•

A városrészek közötti migráció szintén zömmel természetes, piacvezérelte folyamat,
amelyet az előző két pontban megfogalmazott tényezők is befolyásolhatnak. Az
önkormányzat azonban az alábbi, részben közvetett beavatkozásokkal csökkentheti a
negatív térbeli folyamatokat:

Külső

o

a fejlesztések térbeli mintázatának pontos megtervezése úgy, hogy a
szegregált állapotot mérséklő intézkedések prioritást élvezzenek, és
semmiképpen ne alakuljon ki újabb szegregátum;

o

önkormányzati bérlakások esetében lehetőség van egyfajta átgondolt lakáskiutalási rendszer kialakítására, amely nagyobb hangsúllyal veszi figyelembe
az anti-szegregációs szempontok érvényesítését;

o

azon telepek vagy telepszerű képződmények esetében, ahol a magántulajdonú
lakóingatlanok száma magas, a szükséges források rendelkezésre állása
esetén elképzelhető a lakások felvásárlása (majd bontása és értékesítése
és/vagy bérlakásként való felújítása) az önkormányzat által.

folyamatok:

•

Az elhúzódó gazdasági válság különösen hátrányosan érinti a szegregátumokban
többségben lévő alacsony iskolai végzettségűeket, akik esetében az álláskeresés
elhúzódása tartós munkanélküliséget idézhet elő . Ennek negatív hatásait
ellensúlyozhatják a célzott munkaerő-pi aci beavatkozások.

•

Sok esetben tapasztalható forráshiány azon ágazatok esetében (pl. szociális és
egészségügyi ellátás), amelyek elősegíthetnék a szegregáció mérséklését.
Amennyiben van lehetőség , az önkormányzatnak célszerű a jelenlegiek mellett további
külső szolgáltatókat, egyházakat és civil szervezeteket bevonnia bizonyos feladatok

52

,....
' '
Nyíre~yháza Megyei Jogű Város lntegrá't Településfejlesztési Stratégiája
,

-

ellátására , illetve kiegészítő finanszírozási lehetőségeket feltárni (pl. releváns pályázati
források azonosítása) .

..

~
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6

A STRATÉGIA

KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK

6. 1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 117/2005. (V.4.) sz. határozatával hagyta jóvá a
településszerkezeti tervet, 21/2007. (Vl.12.) KGY rendelettel fogadta el a Helyi Építési
Szabályzatot. A város településrendezési eszközei rendszeresen felülvizsgálatra, indokolt
esetben módosításra kerülnek.
A tervezés jelenlegi szakaszában az előzetes fejlesztési elképzelések összhangban vannak a
területek jelenlegi funkciójával , így a szabályzatok módosítására jelenleg nincs szükség. Az
integrált településfejlesztési stratégia megvalósítása során, az adott beavatkozások
véglegesítése közben szükség lehet a tervezett célok és a rendezési terv, valamint a HÉSZ
illeszkedésének újbóli összevetésére, illetve utóbbi dokumentumok szükség szerinti
módosítására vagy a fejlesztések újragondolására.
Az országos és megyei településrendezési terv Nyíregyházára vonatkozó megállapításait a
Megalapozó Vizsgálat részletesen tartalmazza .

r--

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 júniusában fogadta el 2013-2018. évi
Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) .
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával kinyilvánítja elkötelezettségét az
alábbi célok megvalósítása iránt:
egyenlő

bánásmód, és az

esélyegyenlőség

biztosításának követelménye,

•

az

•

a közszolgáltatásokhoz történő

•

a diszkriminációmentesség,

•

szegregációmentesség,

•

a foglalkoztatás , a szociális biztonság, az egészsegugy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedések megtétele.

•

a köznevelési intézményeket - az óvoda kivételével - érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

egyenlő

hozzáférés elve,

A HEP értelmében „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának legfontosabb célja a
Nyíregyházán élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása,
olyan támogatói környezet működtetésével , amely erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez
kötődést és a társadalmi szolidaritást. Olyan település kívánunk lenni, amely kiemelt figyelmet,
ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számá ra. Célunk, hogy
az önkormányzat tudatos intézkedéseinek hatására a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetőségei javuljanak."
Ennek fényében került megalkotásra az Integrált Településfejlesztési Stratégia is, mely
maximális mértékben figyelembe véve az Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseit , külön
tematikus célként fogalmazza meg a magas színvonalú humán szolgáltatások biztosítását (T4)
és a közösségi , szolidáris, befogadó társadalom megteremtését (TS). Az ITS keretében az
esélyegyenlőségi

...

területtel kiemelten foglalkozik az anti-szegregációs program .

~
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-ben fogadta el Nyíregyháza Megyei
Jogú Város 2011-2014 közötti Gazdasági Programját.
A gazdasági program céljai a

következők:

•

Nyíregyháza város gazdasági, pénzügyi egyensúlyának megteremtése, a város és
polgárai gazdasági növekedésének elősegítése ,

•

A nyíregyházi polgárok életminőségének , életszínvonalának növekedéséhez
szükséges feltételrendszer megteremtése és fenntartásának elősegítése ,

•

Nyíregyháza város történelmi hagyományaira, értékeire, természeti adottságaira,
geopolitikai helyzetére építkezve meghatározzon egy olyan jövőképet , amely képes a
mindenkori költségvetési helyzetekhez alkalmazkodva érvényre juttatni a település
fejlesztési célkitűzéseit, valamint az ehhez szükséges infrastrukturális eszközök,
pénzügyi, adó és hitelpolitikai, intézményi feltételrendszerét megteremteni és
fenntartani ,

•

Összefoglalja a város fejlesztéspolitikájának fő irányait, és meghatározza azokat a
feladatokat, amely a kitűzött célok eléréséhez szükségesek, és hosszú távon
meghatározzák az önkormányzat döntéseit

•

A program összefoglalja Magyarország fejlesztéspolitikájának rendszerét, ezen belül
azon pályázati területeket, amelyek meghatározzák a városfejlesztés irányát,
megalapozva ezzel az egyes ágazati koncepciók összehangoltságát.

A gazdasági program a 2014-ig tartó időszakra határozta meg Nyíregyháza legfontosabb
gazdaságpolitikai, fejlesztési célkitűzéseit , az egyes ágazatok fejlődési irányát.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája illeszkedik a város
gazdasági programjához, annak célrendszeréhez. A gazdasági programban megfogalmazott
fejlesztési elképzelések közül számos megvalósult, illetve előkészítés alatt áll. Az ITS-ben
megfogalmazott fejlesztések összhangban állnak a gazdasági programban szereplő , még
meg nem valósult fejlesztési elképzelésekkel is.
2014 évtől új gazdasági program kerül kidolgozásra, amely megalkotása során figyelembe
vételre kerülnek a jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia célkitűzései , kijelölt fejlesztési
irányai.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2008-2014. évi Környezetvédelmi Programja értelmében a
környezetvédelem hosszú távú céljai az alábbiak:
1. A környezetminőség javítása, élhető, egészséges városi környezet kialakítása: Az élhető ,
vonzó városi környezet megteremtéséhez mindenekelőtt az egészségre veszélyes környezeti
ártalmak csökkentésére (a levegő , a víz, a talaj szennyezésének visszaszorítására, valamint
a zajterhelés korlátozására) van szükség. A vonzerőhöz a kedvező munkalehetőségeken , a
társadalmi környezeten , kulturális, sportolási, művelődési , pihenési lehetőségeken stb. kívül
az egészséges természeti környezet s a hozzátartozó biológiai sokféleség, az ápolt zöld
területek (amelyek egyben a levegőszennyezés és a zajártalom mérséklésének is az
eszközei), az esztétikus épített környezet, a környezeti biztonság is hozzátartozik.
2. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: A fenntartható fejlődés
alapgondolatának megfelelően , a vonzó lakókörnyezetet jelentő feltételeket nemcsak
magunknak, gyerekeinknek, unokáinknak, hanem az utánuk jövő nemzedékeknek is meg
akarjuk őrizni. Ehhez pedig az energiával, a vízzel, a különböző anyagokkal való
takarékosságra , a hulladékképződés megakadályozására, illetve a keletkezett hulladékok
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újbóli felhasználására van szükség. Az energiatakarékossággal és a megújuló energiák
felhasználásával csökkenthető az energiatermelés által okozott környezetszennyezés , és
lassítható a véges erőforráskészletek kimerülése. A terület ésszerű felhasználásával
csökkenthetők a közlekedési és szállítási igények is, s ezzel csökkenthető ezeknek a
tevékenységeknek az energiaigénye és szennyező hatása is.
3. A környezeti tudatosság javítása, szemléletformálás: A fenntartható fejlődés , a környezet
megóvásának előfeltétele , hogy céljaival az emberek egyetértsenek, s e célok érdekében
maguk is cselekedjenek.
4. Hatékony környezetgazdálkodás: A környezetgazdálkodás módszerei, eszközei, szervezeti
háttere meghatározza e tevékenység eredményességét, és a környezetvédelmi ráfordítások
és az elért eredmények közti arányt. A környezetgazdálkodás olyan módszerei, mint a
környezeti irányítási rendszerek, a környezettudatos beszerzés vagy az érdekeltek közötti
partneri viszony és együttműködés, segítenek a környezeti szempontok és a gazdasági
érdekek között felbukkanó ellentétek feloldásában , hiszen hatékony környezetgazdálkodás
esetén gazdasági és környezeti szempontból egyaránt kedvező megoldások születhetnek.

A Környezetvédelmi Program céljaival összhangban került megalkotásra az Integrált
Településfejlesztési Stratégia is, mely maximális mértékben figyelembe véve az a
környezetvédelmi szempontokat, külön tematikus célként fogalmazza meg a fejlett városi
mobilitás, fenntartható közlekedés megteremtését (T6) és a vonzó és energiahatékony épített
környezet, táj- és településkép fejlesztését (T7).
2014. évtől új programok kerülnek kidolgozásra, amelyek megalkotása során figyelembe
vételre kerülnek a jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia célkitűzései, megállapításai,
következtetései .

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
négy hosszú távú - 2030-ig szóló - átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében
tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg.
•

•

Szakpolitikai célok:
o Versenyképes, innovatív gazdaság
o Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése
o Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom , egészség- és sportgazdaság
o Kreatív tudástársadalom , piacképes készségek, K+F+I
o Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
o Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
o Stratégiai erőforrások megőrzése , fenntartható használata, környezetünk
védelme
Területi célok:
o Az ország makro-regionális szerepének erősítése
o A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
o Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
o Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
o Területi
különbségek
csökkentése,
térségi
felzárkóztatás
és
gazdaságösztönzés elősegítése
o Összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása

Nyíregyháza Integrált településfejlesztési stratégiájának célrendszere összhangban áll az
országos területfejlesztési irányelvekkel. A gazdaság és a társadalom fejlesztése, valamint a

...

~
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környezet védelme a város stratégiájának is fő elemeit jelentik az országos szakpolitikai
cél~tüzésekkelösszhangban .

Az OFTK területi céljai közül a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat céllal
valamennyi városi célkitűzés koherens . Az OFTK beavatkozási területként határozza meg a
nagyvárosok fejlesztését a térségközponti és térségszervező szerepük tovább gyürüző
hatásának erősítésével , a határon átnyúló városkapcsolataik fejlesztésével , valamint a
megújuló településhálózattal és az elérhetőség megújuló rendszereivel.
Az OFTK kijelöl egy ún. külső városgyürűt az országon belül, amelynek tagjai között szerepel
Nyíregyháza is. „Nyíregyháza három ország határánál elhelyezkedve dinamikusan fejlődő
gazdasági és logisztikai központként szolgálhat a Kelet kapujaként. Húzóágazatai mellett
(műanyagipar, háztartástechnika, gumiipar, autóipar, építőipar) a kívánt pozíciót erősítő
kitörési pontjai a nemzetközi logisztikai, kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások, K+F igényű
iparágak és a turizmus. A megyeszékhely a Nyírség és Szatmár természetes központja,
Kárpátalja/Munkács felé irányuló szoros~bb térségi kapcsolatokkal. "
A

külső városgyűrű

•

várostérségeinek fejlesztési irányai:

Innováció alapú gazdaságfejlesztés, a kereskedelmi és szolgáltatási potenciál
fejlesztése, regionális (esetenként országos és nemzetközi) gazdasági
kapcsolatokkal és hatással, megyei, esetenként regionális foglalkoztatási vonzással.
minőségi

szintű

állami intézmények vidéki központokba

történő

telepítése.

•

Országos

•

A gazdaságpolitikában e térségek kiemelt kezelése, a befektetési környezet javítása.
Az egyes városok kialakult termelési lehetőségeihez , erőforrásaihoz igazodó ágazati
szakosodás és a városok közötti munkamegosztás támogatása, összehangolt városi
gazdasági profilok kialakítása.

•

A térségközpont nemzetközi
(nagyvárosi) hálózatokba való intenzívebb
bekapcsolódásának ösztönzése, a gazdaság, a kutatás-fejlesztés , az oktatás
(egyetemi központok nemzetközi oktatási-kutatási együttműködéseinek és képzési
formáinak ösztönzése) , fejlesztési-tervezési információcsere területén.

•

Nemzetközi szinten a központi település imázsának erősítése , sajátos arculat
kialakítása, a városi környezetminőség javítása, fokozott térségi és települési
marketing- és márkaépítési tevékenység ösztönzése. Minőségi munkahelyek
biztosítása a magasan kvalifikált munkaerő megtartása érdekében a központban .

•

A központi és a térséget dinamizáló funkciók ellátásához szükséges többszintű
elérhetőségi rendszer fejlesztése a gyűrű mentén (infrastruktúra-fejlesztéssel) és a
főváros irányában (elsősorban közösségi közlekedésszervezéssel) .

•

Indokolt esetben közszolgáltatási és foglalkoztatási centrum szerepkör szerinti
funkcionális alközpontok erősítése a nagyvárosok vonzáskörzetén belül.

Nyíregyháza Integrált településfejlesztési stratégiájának tervezett beavatkozásai illeszkednek
az OFTK-ban szereplő külső városgyűrű várostérségeinek fejlesztési irányaihoz.

Szabolcs-Szatmár-Be reg megye területfejlesztési koncepciój a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója 3 átfogó
és 7 stratégiai célt jelöl ki. A stratégiai célok között 4 ágazati és 3 területi cél került
azonosításra.
Nyíregyháza, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye kiemelt szerepet tölt be a
megye fejlődésében , ezért egy önálló stratégiai célként jelenik meg a megyeszékhely

fejlesztése: „Fejlett centrum: A nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági, foglalkoztatási,
közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése" . A célhoz kapcsolódó prioritáson - „A

..
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megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése" - belül megjelölt beavatkozásokkal teljes
mértékben összhangban áll a város Integrált településfejlesztési stratégiájának célrendszere
és tervezett beavatkozásainak köre.
•

A
megyeszékhely
fejlesztésének
legfontosabb
pillére
a
gazdaság
foglalkoztatásorientált fejlesztése: a munkahelyek bővülésével - megfelelő
közlekedési kapcsolatok esetén - ez választ adhat a megyeszékhely tágabb
környezetének foglalkoztatási gondjaira. A gazdaság megerősítése érdekében fontos a
vállalkozások letelepítéséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása (ipari
területek kialakítása , a KKV-k igényeihez igazodó üzleti parkok, modulrendszerű
csarnokok fejlesztése , a K+F tevékenységet segítő technológia transzfer központ
létrehozása, valamint a barnamezős területek hatékony hasznosítása). Fontos továbbá
a munkaerő - különösen a pályakezdő munkanélküliek - célzott fejlesztése , valamint a
magas képzettségű szakemberek megtartása, illetve visszavonzása .

•

A centrumpozíció megerősítéséhez csakúgy , mint a széndioxid kibocsátás csökkentése
érdekében elengedhetetlen a közlekedési hálózat átgondolt fejlesztése is.
Biztosítani kell a megfelelő közlekedési feltételeket valamennyi városrészből és az
agglomerációs településekről : ehhez egyaránt szükségesek útfejlesztések csakúgy,
mint a közösségi közlekedés fejlesztése. Fokozatosan csökkenteni kell a városon belül
az egyéni autós közlekedés arányát a közösségi, kerékpáros és gyalogos közlekedés
javára.

•

Nyíregyháza dinamikusan fejlődő turisztikai centrum , amely potenciálisan jelentős
kisugárzó hatást gyakorol a megye egészére. Néhány fontos kiegészítő fejlesztéssel
(mi nőségi szálláshely kialakítása , további vonzerő fejlesztés Sóstógyógyfürdőn) ,
valamint a megyeszékhelyről kiinduló komplex megyei turisztikai termékek
kialakításával és közös marketingjével jelentősen növelhető a vendégéjszakák száma
és a turisták költése.

•

A kommunális infrastruktúra kiépítettsége a városban összességében jó, a
érintő
hiányosság
a
megfelelő
legfontosabb,
legnagyobb
területet
csapadékvízelvezetés megoldatlansága a város számos részén . A klímaváltozás
hatásaira való felkészülés részeként fontos ennek a mielőbbi megoldása.

•

A város hosszú távú kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából elengedhetetlen a
minőségi lakhatási feltételek biztosítása, a viszonylag kompakt városszerkezet
fenntartása mellett. Fontos feladat a bérlakások körének bővítése , valamint a
lakásállomány
(kiemelten
a
lakótelepi
épületek)
állagmegóvása,
energiahatékonyságának javítása.

•

A városi élet minőségének meghatározó elemei a közterek, a hagyományos
értelemben vett városi élet központjai ; Nyíregyházának kedvezőek az adottságai, erre
építve fontos a városi közterek, zöldterületek tudatos fejlesztése, összekapcsolása, a
sétálhatóság biztosítása, a közösségi élet feltételeinek erősítése , a közbiztonság és a
közterek használhatóságának javítása.

•

A megyeszékhely egyben számos közszolgáltatásnak is a centruma - éppen ezért nagy
hangsúlyt kell fektetni a 21 . századi - állampolgárbarát, hatékony, az e-közigazgatást
széles körben alkalmazó - közszolgáltatások kialakítása.

•

Végül a megyeszékhely sajátos, egyedi adottsága a bokortanyák város körüli
hálózata; meg kell őrizni ezt az értéket, építeni kell a bokortanyákra, mint a város
minőségi helyi élelmiszerrel való ellátásának forrásaira, illetve akár mint sajátos
turisztikai célpontokra, valamint biztosítani kell bekapcsolásukat a városi életbe.

Az ITS célrendszere a fenti célon túl összhangban áll a megyei koncepció ágazati
célkitűzéseivel is.

58

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá_!:O~ Integrált Településfejlesztési Stratég.áJa

Az EU 2020 stratégia (intelligens , fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása
érdekében kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak:
erősítése ;

(1)

a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció

(2)

az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és

(3)

a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági , illetve (az ETHA esetében) a
halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;

(4)

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban ;
•

(5)

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás , a kockázatmegelőzés és -kezelés

minőségének

a javítása;

előmozdítása ;

(6)

a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása ;

(7)

a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;

(8)

a fenntartható és
támogatása;

(9)

a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység , valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem;

minőségi

foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás

(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében ;
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás.
A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre. (A beruházási prioritásokról
szóló ERFA és ESZA rendeletek kivonta a Mellékletek között található.)
Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését az EU tematikus célkitűzésekhez és
beruházási prioritásokhoz a következő táblázat mutatja be .

..

~
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Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus

T1 . Fejlett helyi gazdaság , nagyszámú
minőségi munkahely, magasabb
jövedelmi szint

•

(3) a kkv-k versenyképességének a
növelése
(8) a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása

T2. Fej lett, magas színvonalú
tudományos élet, innováció

(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az
innováció erősítése

T3. Pezsgő kulturális élet, rekreációs
lehetőségek, fejlett turizmus

(6) a környezet megóvása és védelme és az
erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása

(3) a kkv-k versenyképességének a
növelése

T4. Magas színvonalú humán
szolgáltatások

(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek
között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át
tartó tanulás érdekében

célkitűzésekhez

és beruházási prioritásokhoz

ERFA 3. a) a vállalkozói szellem előmozdítása , különösen az új
ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új
cégek alapításának - többek között üzleti inkubátorházak
seg ítségével történő - ösztönzése
ERFA 8. a) üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása,
valamint az önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások és a
cégalapítás beruházásokkal való támogatása
ESZA 8. i. az álláskeresők és az inaktív személyek - többek
között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol esők foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi
foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás
ösztönzése révén is
ERFA 1. b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása ,
valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és a
felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása
ERFA 6. e) a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a
rozsdaövezetek (köztük a átalakuló használatú területek)
helyreállítását és szennyezés mentesítését és a
légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a
zajcsökkentési intézkedések támogatása
ERFA 3. a) a vállalkozói szellem előmozdítása , különösen az új
ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése, valamint új
cégek alapításának - többek között üzleti inkubátorházak
segítségével történő - ösztönzése
ESZA 10. i. a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a
korai iskolaelhagyás megelőzése , valamint a minőségi oktatáshoz
való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori
nevelésben , az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az
oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem
formális tanulási formákat is
ESZA 10. iv. az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-p iaci
igényekhez való igazodásának jav ítása , a tanulásból a munkába
történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési
rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között
a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok_._a
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T5. Közösségi, szolidáris, befogadó
társadalom

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és
a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem

T6. Fej lett városi mobilitás, fenntartható
közlekedés

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása
és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban

T7. Vonzó és energiahatékony épített
környezet, táj- és településkép

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban
(6) a környezet megóvása és védelme és az
erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása

TB. Aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, vonzó városi image

(6) a környezet megóvása és védelme és az
erőforrás-felhasználás hatékonyságának

tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses
gyakorlati képzéseket - létrehozása és továbbfejlesztése;
ERFA 9. b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló
közösségek fizika i rehabilitációjának, valamint gazdasági és
társadalmi fellendülésének támogatása
ESZA 9. ii. a marginalizálódott közösségek - például a romák társadalmi-gazdasági integrációja ;
ESZA 9. iii. a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája
elleni küzdelem és az esélyegyenlőség előmozd ítása~
ERFA 4. e) alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák
támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi
területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást
és a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések
támogatását
ERFA 7. b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és
harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához - többek
között a multimodális csomópontokhoz - történő kapcsolásával ;
ERFA 4. c) az energiahatékonyság, az intelligens
energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának
támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a
középületeket és a lakóépületeket is
ERFA 6. e) a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a
rozsdaövezetek (köztük a átalakuló használatú területek)
helyreállítását és szennyezés mentesítését és a
légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a
zajcsökkentési intézkedések támogatása
ERFA 6. c) a természeti és kulturális örökség megőrzése ,
védelme, elősegítése és fejlesztése;

előmozdítása

~ ~ t_;

•
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Hangsúlyos uniós elvárás , mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és
hazai elvárás a fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó
beavatkozások vizsgálata és megjelenítése6:
•

kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi
zöld gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi
foglalkoztatás ösztönzése érdekében) ;

•

a városi környezet javítása, beleértve a
levegőszennyezés mérséklése;

•

a fenntartható városi közlekedés

•

a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása.

barnamezős

területek rehabilitációja és a

elősegítése;

Nyíregyháza stratégiai célrendszere összhangban áll a kijelölt beruházási prioritásokkal :

6.2

•

4. tematikus cél , (e) beruházási prioritás: alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó
stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken ,
ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító
alkalmazkodási intézkedéser< támogatását;

•

6. tematikus cél , (e) beruházási prioritás: a városi környezetfejlesztést, a városok
megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a átalakuló használatú területek) helyreállítását
és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések,
valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása ;

•

9. tematikus cél, (b) beruházási prioritás: a városi és v idéki területeken élő , rászoruló
közösségek fizikai
rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi
fellendülésének támogatása .7

BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált településfejlesztési stratégiája a településfejlesztési
koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó célok elérése érdekében 8 városi szintű tematikus
és 10 városrészi (területi) célt jelöl ki a következő 7 éves időszakra .
A tematikus célok lefedik a városfejlesztés legfontosabb tématerületeit, és együttesen
hozzájárulnak az átfogó célok, illetve a város jövőképének megvalósításához. A területi célok
egy-egy városrész fejlesztésének irányait jelölik ki, és hozzáárulnak a tematikus és átfogó
célok eléréséhez.
A tematikus és területi célok egymással összefüggésben állnak (a tematikus és területi célok
összefüggéseit a 3.3. fejezet mutatja be részletesen).
Nyíregyháza 2014-2020közötti városfejlesztési célrendszerét a

következő

ábra szemlélteti.

6

Forrás: Tervezési Segédlet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Fenntartható városfejlesztési
programok című pályázati felhívás keretében történő elkészítéséhez

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301 /2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az
Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe"
célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről , valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről , 5. cikk, Beruházási prioritások

7
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6.2.2

A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák

Az Integrált településfejlesztési stratégiában kitűzött célok a Megalapozó vizsgálat helyzetértékelésében azonosított problémák megoldására,
illetve az adottságok és lehetőségek kihasználására épülnek.
A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák, adottságok kapcsolata

T1. Fej lett helyi
gazdaság , nagyszámú
minőségi munkahely,
magasabb jövedelmi
szint
T2. Fejlett, magas
színvonalú tudományos
élet, innováció

•

Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak száma intenzíven
csökken
A K+F tevékenység nem szolgálja ki a gazdasági
igényeket_ alacsony üzleti beágyazottsága
A város turizmusára jellemző az átlagos tartózkodási

•
•

1:

T5. Közösségi,
szolidáris, befogadó
társadalom
T6. Fej lett városi
mobilitás, fenntartható
közlekedés

•

Foglalkoztatottak aránya alacsony
Magas munkanélküliség
Alacsony átlagkereset

•

T3. Pezsgő kulturális
élet, rekreációs
lehetőségek, fejlett
turizmus
T4. tillagas színvonalú
humán szolgáltatások

•
•
•

•
•
•

szűkössége

Nagy rendezettségi különbségek vannak az egyes
városrészek zöldfelületei között
Nyíregyháza képzettségi mutatói alacsonyak a többi
megyeközponthoz képest

Nyíregyháza szlömösödött, degradálódott területein a
szegregáció tartósság válása

,

.
•

idő

Gumiipar, műanyagipar, logisztika, járműipar fejlődése
Nyíregyházán
Külföldi tőkebefektetések mértékének növekedése

1 •

A Nyíregyházi

1

legkorszerűbb

T
1

1•

i'
1

•
•

----,--•
1 •

~

campus Magyarország egyik
infrastruktúrájával rendelkezik
--t

Nyíregyháza turisztikai keresletének és kínálatának
növekedése, a város idegenforgalmi pozícióinak
erősödése

Eklektikus stílusú, reprezentatív történelm i városmag, a
belváros eklektikus és szecessziós műemlékei
A lakosság képzettségi mutatói javultak az elmúlt
évtizedben
Növekvő lakónépesség
Vándorlási nyereség, a beköltözők száma magasabb,
mint a városból elvándorlók száma
Civil aktivitás, társadalmi önszeNeződés
Erősödő lokálpatriotizmus és városi identitás

i

-

A város szerkezetét meghatározó közúti gyűrűk nincsenek
•
befejezve, a hiányzó szakaszokon kapacitásproblémák
alakultak ki, a városrészek közötti közlekedési kapcsolatok
hiányosak
•
A vasútvonalak elzárják a város nyugati városrészeit
1

A kiépített kerékpárutak, kerékpáros létesítmények
számának jelentős növekedése, a kerékpárosok
számának növekedése
Minőség i közösségi közlekedés, korszerű járműpark,
utas tájékoztatás és infrastruktúra

~

főiskolai
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T7. Vonzó és
energiahatékony épített
környezet, táj- és
településkép

•

•

•
•
T8. Aktív hazai és
nemzetközi
kapcsolatrendszer,
vonzó városi image

1 •

Nyíregyháza városszerkezete nagyon sokat változott az
elmúlt évek során, amelyhez nem tudott még teljes
mértékben igazodni a közösségi közlekedés
Hektikus városkép, több szecessziós kispolgári épület
leromlott állapotban van
Nyíregyházán a belterületi csapadékvíz elvezetés nem
megoldott a város teljes területén
Nyíregyháza levegőtisztasági problémái
Erős vizuális környezetterhelés a várostestbe ékelődött
iparterületek, a szegregátumok által_._ és több bekötőúton
Kulturális fogyasztás, a kultúra iránti kereslet csökkenése,
fizetőképes kereslet csökkenése

•

•

•
•

Minőségi , önkormányzati tulajdonban lévő
településüzemeltetési szolgáltatások
A város zöldfelületi ellátottsága kedvező

Széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer, erős
nemzetközi beágyazottság
Kiterjedt vonzáskörzet, gazdasági-foglalkoztatási,
oktatási, kulturális, közszolgáltatási, közigazgatási
centrumpozíciók
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Az Integrált településfejlesztési stratégia számba veszi a tervezett
finanszírozásával kapcsolatos lehetőségeket , korlátokat (4.7. fejezet) ,
megvalósítás szervezeti rendszerét (8.2. fejezet) .

fejlesztések
valamint a

A stratégia pénzügyi terve és lehetséges finanszírozási forrásai alapján megállapítható, hogy
nagyságrendileg és tartalmilag is reálisnak értékelhető célokat tartalmaz a stratégia.
A városfejlesztés szervezeti rendszere,
rendelkezésre álló humán erőforrások
megvalósíthatóságát támasztják alá.
A stratégia megvalósításának
mutatja be.

6.2.4

főbb

stratégiai és operatív menedzsmentje (a
és mechanizmusok) szintén a stratégia

kockázatait és azok kezelésének

lehetőséget

a 7. fejezet

A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város tudatosan tervezi a szolgáltatásait és a funkciók városi
megoszlását.

szintű

A városrészi szi ntű célok koherens rendszerben , egymást erősítve járulnak hozzá a stratégia
tematikus céljainak és az átfogó célok megvalósításához. Az egyes városrészekre
meghatározott célok illeszkednek egymáshoz és úgy kerültek kijelölésre, hogy figyelembe
vételre kerültek a szomszédos városrészekre gyakorolt hatásaik is. Fel kell tárni azonban a
városrészi fejlesztések azon kapcsolódási pontjait is, amelyek esetlegesen negatív hatást
eredményeznek a város más területén, lehetővé téve a kockázatok megelőzését.
A

belváros

forgalommentesítése a városrészen belü l okozhat problémákat a
megközelíthetőség terén , különösképpen a turisztikai és közigazgatási szolgáltatások
egyidejű és jelentős fejlesztése esetén. A belvárosi tranzitforgalom csökkenése más
városrészekben a forgalom növekedéséhez vezethet, ezért a meglévő utak esetében zaj- és
rezgésvédelmi intézkedéseket kell végrehajtani , az új nyomvonalakat a lakóövezetektől távol
célszerű kialakítani.
Az elkerülő utak mellé települő gazdasági tevékenységekhez szükséges munkaerő-állomány
a korábbi városszerkezethez illeszkedő közlekedési rendszer számára jelenthet új
kihívásokat, amelynek késleltetett alkalmazkodása megnövekedett személyforgalmat
indukálhat, ugyanis az eddig jellemzően befelé áramló személyforgalom iránya megváltozhat.
Összességében a lakókörnyezet minőségének és a szolgáltatások színvonalának javítása a
városrészek élhetőségéhez járul hozzá annak tudatában , hogy a közösségi és szolgáltató
szerepkör megerősítése és az élhetőbb környezet megteremtése - a fejlesztések átgondolt
végrehajtása nélkül - ellentétes irányú hatásokat válthat ki az egyes városrészekben: a
helyben elérhető szolgáltatások miatt a korábban más városrészekben jelentkező kereslet
csökkenni fog . Különösen igaz ez a városközpont közösségi és szolgáltató funkcióval
rendelkező létesítményei esetében, ezért a belvárosban a speciális és szakosított
szolgáltatások fejlesztésére, a többi városrészben pedig az alapellátások minőségi
biztosítására kell fókuszálni.
A turisztikai és rekreációs funkciók városon belüli térbeli megoszlása több, eltérő karakterrel
célterület kialakulását eredményezheti:

jellemezhető

•

Sóstó és környéke - belföldi gyógy-, termál- és élményturizmus,

•

Városközpont - városi és kulturális turizmus ,

•

Bujtosi városliget - városi lakosság szabadidős és rekreációs helyszíne,

....

~
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•

Császárszállás - hétvégi házas övezet,

•

Bokortanyák - falusi turizmus.

A városrészi célok kölcsönhatása egyértelműen pozitív mérleget mutat, a városrészek
funkcióinak tervezett területi megoszlása illeszkedik az ott mutatkozó szükségletekhez:
•

A városrészközponti területek megerősítésével , illetve kialakításával bizonyos funkciók
ellátása alól mentesítődik a belváros, így ott nagyobb hangsúlyt lehet fektetni a valódi
városközponti fejlesztésekre és funkciókra.

•

A lakótelepek fejlesztésével megelőzhető azok leromlása, az ott élő lakosság
elvándorlása.

•

A külterületi fejlesztések (mezőgazdasági fejlesztések, kereskedelmi egységek
megjelenése, ipari területek bővülése) kedvező hatását nemcsak a bokortanyák
népessége, hanem a belterületi lakosok és vállalkozások is érzékelik.

•

Mivel a fejlesztések hosszú távon a város teljes területét érintik, ezért a célok
teljesülése nem idézi elő hátrányos helyzetű lakosságot tömörítő további
szegregátumok kialakulását, a szegregáció erősödését.

l

...

~

67

Nyíregyháza Megyei Jogu Város lntegrá t Településfejlesztési Stratégiája

A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB

7

KOCKÁZATAI

Az Integrált településfejlesztési stratégia megvalósíthatóságának kockázatai három
csoportba sorolhatóak:

fő

•

Előkészítéshez kapcsolódó kockázatok: a legfontosabb előkészítéshez kapcsolódó
kockázatot az jelenti, hogy az ITS kidolgozása a 2014-2020-as operatív programok
kidolgozásával párhuzamosan zajlik, így a tervezési környezet folyamatosan változik.
A kockázat kiküszöbölése érdekében folyamatos egyeztetések, szakértői konzultációk
valósultak meg már az előkészítés fázisában , a városi projektportfólió a helyi igények
és szükségletek, valamint az EU célkitűzések és a hazai operatív programok által
kijelölt lehetőségek figyelembevételével került kialakításra .

•

Megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok: a megvalósítás legfőbb kockázatait a
tervezett projektek megvalósításával kapcsolatos műszaki és pénzügyi nehézségek
jelenthetik, amelyek megfelelő előkészítési , tervezési tevékenységgel jelentősen
csökkenthetőek .

•

Fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok: a tervezés és megvalósítás mellett kiemelt
figyelmet kell fordítani az elért eredmények fenntartására, a lehetséges fenntartási
kockázatok minimalizálásra.

Folyamatosan változó tervezési
környezet (OP-k tartalma,
forráskeretek, szervezeti
keretek, stb.)

közepes

közepes

l

A kivitelezés során előre nem
látható műszaki problémák
jelentkezése
A tervezett projektek
megvalósítási költsége jóval
meghaladja a tervezett mértéket

jelentös

Tközepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

alacsony

jelentős

Alacsony szintű lakossági
elégedettség

alacsony

közepes

...__

____

..

~

•

- --t •

t

Az indikátorok teljesítése nem
lehetséges

Fenntartási költségek jelentős
növekedése

•
•

Projektek előkészítésének
elhúzódása
A megnövekvö menedzsment
feladatok akadályozzák a
hatékony megvalósítást (új
tervezési keretrendszer,
nagyszámú projektek egyidejű
kezelése)

magas

••

..
•

közepes

közepes

•

A változások folyamatos nyomon
követése
A stratégia illeszkedésének biztosítása a
végső változat elfogadásakor ismert
tervezési környezethez
Projekttervek előkészítése
(megvalósíthatósági tanulmányok,
engedélyes tervek, stb)
A stratégiai és operatív menedzsment
kapacitások megerős ítése
(önkormányzaton és városfejlesztő
társaságon belül) a hazai tervezési
intézményrendszer végleges kereteinek
kialakulását követően
Részletes tanulmánytervek készítése az
érintett épületek és közterületek
állapotának alapos felmérésével

_J

Részletes projekttervek, átgondolt
műszaki tervek, tervezöi költségvetések
készítése
Tartalékkeret tervezése
Teljesíthető és mérhető indikátorok
meghatározása
Lakosság bevonása és folyamatos
tájékoztatása az előkészítés és
megvalósítási folyamat valamennyi
szakaszában
Korszerű , energetikailag hatékony
technológiák alkalmazása
Környezettudatos energiafogyasztásra
való ö~'tom:é~, 5zemléletformáláo
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8

A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMONKÖVETÉSE

8. 1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGALó FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHAZASI

JELLEGŰ

Ez a fejezet azon önkormányzat által végzett nem beruházási jellegű tevékenységeket foglalja
össze, amelyek segítik, támogatják a fejlesztési célok elérését. Ide tartozhatnak pl. a
szabályozási tevékenységek, településfejlesztési és -rendezési szerződések , városmarketing
célú tevékenységek, helyi kedvezmények biztosítása a magántőke mobilizálása érdekében.

•

Kiszámítható, átlátható szabályozási környezet

Az integrált településfejlesztési stratégia céljainak elérését biztosító fejlesztéseket

alapvetően

meghatározza azok környezete, amely esetében a természeti és infrastrukturális környezet
mellett meghatározó szerepet tölt be a helyi önkormányzat és annak szabályozási
gyakorlata. A pénzügyi erőforrások tudatos felhasználásából származó vélelmezett hatásokat
sokszorosan felülmúlhatja az önkormányzat a hatáskörébe rendelt szabályozási eszközök
tudatos alkalmazásával, ám ennek ellenkezője is igaz: a megfelelő és támogató szabályozás
hiánya ellehetetleníti, meghiúsíthatja a pénzügyi eszközökre alapozott fejlesztéseket.
Ezért a stratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat konzisztens és
kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, az átlátható, támogató adminisztratív
és szabályozási környezet biztosítása és fenntartása (legyen szó akár milliárdos
befektetésekről , akár szociális segély igénybevételéről). A helyi gazdaságpolitika céljait
világosan meg kell fogalmazni , meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges
támogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azokat.

Az

önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági
tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított
kiszámítható és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a
befektetések kockázatát.
Különösen fontos továbbá az építési szabályok meghatározása és a területhasználat
korlátainak felállítása a befektetői igényekhez igazítva és a helyi lakosok érdekeinek maximális
érvényesítése
mellett. A
befektetői
folyamatot
szükség
esetén
adóés
illetékkedvezményekkel is ösztönözni, gyorsítani lehet.

•

Településfejlesztési és -rendezési

szerződések

A
települési
önkormányzat
egyes
településfejlesztési
célok
megvalósítására
településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni
szándékozóval. 8 A településrendezési szerződés alapját az ingatlanfejlesztő által a tervezett
beruházásról készített tanulmányterv képezi.
A szerződés tárgya lehet azon költségeknek az ingatlanfejlesztő általi átvállalása, amelyek
a cél megvalósításának előfeltételei (az érintett terület előkészítése , a telekviszonyok
rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása}, vagy következményei (a szükséges
kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések), és azok megvalósítása az
önkormányzatot terhelné. Szerződés esetén az önkormányzat a szerződésben arra vállal
kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a megállapított határidőn belül
megindítja és azt az előírásoknak megfelelően lefolytatja.

8

1997. évi LXXVll I. törvény az épített környezet alakításáról és védelméröl

..
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Nyíregyházán a településrendezési terv módosításai jelenleg is településrendezési szerződés
megkötésével folytak és folynak. Kialakult gyakorlat alapján a településrendezési szerződések
mellett szélesebb körű , ún. közérdekű kötelezettség I vagy keretszerződés vállalásával a
kérelmezők kinyilvánítják az elkötelezettségüket a hely (Nyíregyháza) lakói előtt és a közvetlen
érdekeltségük vagy kötelezettségük mellett a köz érdekében egyéb beruházást-felajánlást is
vállalnak.

•

Tudatos ingatlan- és kapacitásgazdálkodás

Felesleges, kihasználatlan kapacitásaival , illetve a tevékenység-racionalizálás során
felszabaduló kapacitásokkal gazdálkodnia kell az önkormányzatnak. Ilyen felszabaduló
kapacitás lehet többek között egy funkcióváltás alatt álló , időlegesen használaton kívüli
ingatlan , amelyben teret lehet engedni annak közösségi , vagy civil szervezetek által történő
időleges hasznosítására (pl. az eladás vagy felújítás megkezdésének időpontjáig) . Ugyanilyen
módon célszerű a folyamatosan használaton kívüli , az önkormányzat tevékenysége
szempontjából funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítása. Hasonló módon lehet
eljárni más olyan eszközök, erőforrások esetében (pl. gépkocsi, hangtechnikai és informatikai
eszközök stb.), amelyek időszakosan hasznosíthatóak, és úgy termelnek mások számára
értéket, hogy az önkormányzat számára nem jelentkezik közvetlen költség . Ezzel - a jólét
puszta javításán felül - többek között támogatható a stratégia megvalósítását segítő , de
önmagukban is jelentőséggel bíró kulturális vagy közösségi értékek létrejötte.
Az önkormányzatnak a tulajdonában álló ingatlanokat céljai és feladatai megvalósításához
alkalmazható eszközöknek kell tekintenie. Ennek tükrében lehetősége van eladói és
szabályozói pozíciójával élve - de nem visszaélve - bizonyos ingatlanok eladását vagy
hasznosításba adását olyan feltételekhez kötni, amelyek az önkormányzat által
ellátandó feladatok megvalósítását garantálják (pl. játszótér építése a beruházó által
használatba vett területen vagy más közterületen).

•

Hatékony és következetes városmarketing tevékenység, pozitív arculat és identitás
erősítése

Bár a Nyíregyházáról kialakult arculat nehezen számszerűsíthető , de a városhoz kapcsolódó
emocionális tényezők hatással vannak a befektetői döntéseket meghozó üzletemberekre, a
városba látogató turistákra , de magára a város lakóira is. A tudatos, célzott és differenciált
városmarketing tevékenység ezért nagyban támogathatja az integrált településfejlesztési
stratégia céljainak megvalósítását többek között az egyes projektek végrehajtásának
elősegítésén , de akár az egész stratégia városi lakosság körében való elfogadottságának
növelésén keresztül is.
A településfejlesztési stratégia kidolgozásával párhuzamosan be kell azonosítani a
fejlesztések potenciális érintettjeit, megkülönböztetve a haszonélvezőket és a potenciális
kárvallottakat. Az érintettek közül az alábbi célcsoportokra célszerű intenzív városmarketingakciókat irányozni:
•

városban befektetni szándékozó vállalatok és személyek,
a városban gazdasági tevékenységet folytató szervezetek,
turistaként a városba látogatók,
a város és a

környező

települések lakossága.

A város , illetve a városban zajló bizonyos tevékenységek, a környezeti és/vagy társadalmi
értékek, a gazdasági folyamatok szélesebb körben való megismertetése biztosíthatja
Nyíregyháza (el)ismertségét, vagyis ezen információkat minél szélesebb társadalmi és
szakmai kör számára kell kommunikálni . Erősíteni kell a köztudatban , valamint a potenciális
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befektetőkben

és betelepülőkben , hogy Nyíregyháza a
partner" fogalmával azonosítható.

"tervezhető jövő"

és a „megbízható

Tudatos és jól felépített marketing-kommunikációs stratégia mentén, megfe lelő szervezeti
háttér kialakításával kell a város speciális értékeit, adottságait és lehetőségeit szakmai
fórumokon , befektetői körökben bevezetni és elterjeszteni. A si keres marketing nem kizárólag
egy-egy befektetés megvalósulásához járul hozzá, de a városban tevékenykedő gazdasági
társaságok tevékenységét, ismertségét és az irántuk táplált bizalmat is erősítheti aktuális és
potenciális üzleti partnereik körében, ezzel közvetett módon hozzájárulva a helyi gazdaság
fejlődéséhez is.
Nyíregyháza arculatának kialakítása , továbbá a városmarketing eszközeinek a különböző
városi célcsoportok felé történő alkalmazása elősegítheti a város iránti lojalitás erősödését
- ez a helyi gazdaság és társadalom szereplői esetében a város problémáinak megoldásában
való aktívabb közreműködést (pl. adományokkal vagy természetbeni segítségnyújtással) és
üzleti partnerei körében a város image-ének továbbadását jelentheti.
A marketing alapvető a turizmus területén is. Természeti és kulturális értékeivel, hangulati
elemek kialakításával a várost el kell adni a potenciális odalátogatók körében . A rendezvények
nö~elik a turisztikai vonzerőt , egyben a sok résztvevő potenciális terepe lehet az arculat
további fejlesztésének és kommunikálásának - e rendezvényeket tudatosan használni is kell
a városmarketing céljaihoz . A turizmus fejlődése a vendéglátásból származó bevételeken felül
azért is fontos a városnak, mert a turisztikai attrakciók, szolgáltatások és események a város
lakói számára is növelik az elérhető szolgáltatások körét.
A város jellegzetességeinek képi megjelenítése a közterületeken, a város kommunikációs
értékkel bíró tulajdonságainak összegyűjtése , célzott és rendszeres kommunikálása javítja a
város lakóinak identitását, hozzájárul városi büszkeségük fejlesztéséhez - egyúttal a város
környezetének, értékeinek megtartása, fejlesztése mellé is állíthatja őket.

8.2 Az INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

STRATÉGIA MEGVALÓS/TÁSÁNAK SZERVEZETI

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósítása olyan szervezeti működést kíván
meg a várostól , amely biztosítja egyrészt a stratégia egészének folyamatos nyomonkövetését,
az elért eredmények visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába (stratégiai
menedzsment), másrészt pedig biztosítja a stratégia által kijelölt fejlesztések professzionális
és hatékony megvalósítását (operatív menedzsment).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város városfejlesztési intézményrendszerét jelenleg az
önkormányzat, a polgármesteri hivatal adott osztályai és a városfejlesztő társaság szoros
együttműködése alkotja.
A városfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai döntéseket Nyíregyháza Megyei Jogú Város
képviselőtestülete hozza. A közgyűlés bizottságai:
•

Köznevelési , Kulturális és Sport Bizottság

•

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

•

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

•

Pénzügyi Bizottság

•

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

...

~
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•

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

A közgyűlés bizottságai közül telepü lésfejlesztési kérdésekben kiemelt szerepe van a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságnak , emellett a többi bizottság is
rendelkezik városfejlesztéssel összefüggő jogkörökkel. A bizottságok saját sza kterü letükön
közreműködnek a településfejlesztési tevékenységeket
megalapozó dokumentumok
tervezésében, véleményezésében , valamint megvalósításának figyelemmel kísérésében.
A településfejlesztési döntések szakmai e lőkészítésében jelentős szerepe van a
Polgármesteri Hivatal sze rvezeti egységeinek, osztályainak. A Hivata lon belül három
szervezeti egység látja el a településfejlesztéshez, az ITS megvalósításához kapcsolódó
közvetlen feladatokat: a Főép ítészi Osztály, a Polgármesteri Kabinet (Pályázatok és
Projektmenedzsment Referatúra), illetve a Városfejlesztési és Városüzemeltetés i Osztály.
Emellett valamennyi osztály részt vesz a saját szakterületét érintő településfejlesztéssel
kapcsolatos döntések előkészítésében .
A

Főép ítészi

Osztály településfejlesztéssel

összefüggő

feladatai többek között:

•

részt vesz a településfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek
összehangolásában, ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési
szabályzatának elkészítésével, és elkészíttetésével , felülvizsgálatával összefüggő
szakmai és irányítási feladatokat,

•

ellátja a településfejlesztéssel , a rendezéssel kapcsolatos tervezési és terveztetési
feladatokat, a város településfejlesztéshez és területfejlesztéshez szükséges
döntések, koncepciók szakmai előkészítését ,

•

a városrevitalizáció, városrehabilitáció , a városrekonstrukció, valamint a
városszerkezetet, a területfelhasználást jelentősen éri ntő munkahe lyteremtő
beruházások során szakmai koordinációt lát el,

•

javaslatot tesz új területfelhasználás kialakítására , a városszerkezet alakítását
koordinálja és szakmai szempontból irányítja az ezzel kapcsolatos feladatokat,

•

javaslatot tesz a városfejlesztés és rendezés területén az Önkormányzat érdekeinek
biztosítása szempontjából a településrendezési szerződés megkötésére, annak
tartalmára és szempontjaira ,

•

az épített környezet védelme alakításában a város általá nos építészeti színvonalának
emelésében és annak népszerűsítésében közreműköd i k ,

•

a városrehabilitációs tevékenység
a szakmai szempontokat,

•

biztosítja a műemlékvédelem és a településrendezés, településfejlesztés összhangját,

•

előkészítése

és koordinációja keretében érvényesíti

részt vesz a város zöldterületének, zöldfelületeinek és közlekedési hálózatának
szóló döntések előkészítésében ,

fejlesztéséről

•

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
során meghatározza az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módját és
eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját.az
el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét, az elfogadott koncepció , stratégia és településrendezési
eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

A
Polgármesteri
településfejlesztéssel
•

közreműködik

Kabinet,
összefüggő

Pályázatok
és
Projektmenedzsment
feladatai többek között:

Referatúra

az európai uniós pályázati lehetőségek fe ltárásában
előkészítésében , a hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében,

és
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•

képviseli a Hivatalt
munkacsoportokban,

•

stratégiai és fejlesztési feladatok keretében részt vesz a településpol itikai, fejlesztési
és
üzemeltetési, valamint az önkormányzat
ingatlanvagyon-gazdálkodási
programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepció
települést érintő részeinek összehangolásában ,
vesz

a

források

regionális

városfejlesztési

felhasználását,

Straté~iáJa

nyomon követi
elszámolásokat,

részt

pályázati

Telepu!ésfejlesztés1

•

•

a

lnteg~ált

és

feladatokat

megyei

érintő

figyelemmel

szi ntű

az

terve lőkészítő

uniós

gazdasági

kíséri

megállapodások

előkészítésében ,

•

koordinálja a városfejlesztési koncepcióinak készítésével kapcsolatos feladatokat.

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály településfejlesztéssel összefüggő feladata i
többek között:
•

ellátja a zöldfelület-gazdálkodás szakmai irányítását, koordiná lását,

•

ellátja a város közlekedési rendszerének fejlesztésével , forgalomszabályozással, a
forgalombiztonság növelésével kapcsolatos javaslattevő és véleményező feladatokat,

•

közreműködik

•

ellátja a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság titkári feladatait,

•

közreműködik

az önkormányzati és a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok
előkészítésében és megvalósításában,

a településrendezési és fejlesztési tervek környezetvédelmi
e tekintetben a környezetvédelmi szempontokat érvényesítési,

előkészítésében ,

•

ellátja a Közgyűlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával
kapcsolatos beruházói feladatokat.

Nyíregyházán önkormányzati határozattal 2009-ben jött létre a Városfejlesztési Társaság az
önkormányzat városfejlesztő tevékenységeinek ellátására, melynek feladatait a Nyíregyházi
Ipari Park Kft. látja el. A városban eddig megvalósult városrehabilitációs projektek kapcsán a
Városfejlesztési Társaság látta (látja) el a projektmenedzsment feladatokat. A társaság
tevékenységei közé tartozik az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek
teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. A Városfej lesztő Társaság a
városrehabilitációs feladatokat az alapító Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötött megbízási szerződés keretében látta (látja) el. A Városfejlesztő Társaság rendelkezik a
tevékenysége ellátásához szükséges humán-erőforrással , műszaki , pénzügyi és szociál is
munkatársakkal.
Az önkormányzat jelenlegi településfejlesztési intézményrendszere eredményesen
valósított meg egy funkcióbővítő és három szociális típusú városrehabilitációs
fejlesztést Európai Uniós források bevonásával.

Az ITS megvalósítására kialakítandó szervezeti háttérnek illeszkednie kell a 2014-2020-as
időszakra kiépítendő országos és megyei szervezetrendszerhez, úgy hogy a források
lehívhatósága és elszámolhatósága biztosítható legyen.
Az önkormányzat jelenlegi településfejlesztési intézményrendszere, stratégiai és operatív
menedzsmentje alkalmas az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítására, a 20142020 közötti fejlesztések szervezeti rendszerének biztosítására .

....

~

73

?

Nyíregyháza Megyei Jogú Város lntegrárf Településfejlesztési Stratégiája

Az ITS megvalósításának intézményrendszerén belül a döntéshozói szintet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlése jelenti. A döntéselökészítési feladatokat Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, annak adott szervezeti egységei végzik.
A városfejlesztés szervezeti rendszere Nyíregyházán

STRATEGIAI
MENEDZSMENT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Polgármester
Képviselötestúlet
Városstratég1a1 és Környezetvédelmi
Bizottság

Partnerség
lakosság, civil
szervezetek
vá' alkozások
szakhatóságok

0PERATIV

Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városuzemeltetés1
Osztály
Főépítészi Osztály
Polgármesteri Kabinet

MENEDZSMENT

Operatív menedzsment szervezet
(Városfejlesztő Társaság)

Külső

szakértök

Az ITS megvalósítását stratégiai szinten irányító és döntéshozó szervezeti hátteret
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere és képviselötestülete alkotja. Az
önkormányzat szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános irányvonalainak
meghatározása a képviselőtestület feladata. A közgyűlés 6 bizottsága közül
településfejlesztési kérdésekben kiemelt szerepe van a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottságnak, emellett a többi bizottság is rendelkezik városfejlesztéssel összefüggő
jogkörökkel.
Az ITS stratégiai menedzsment fő feladatai a

következők:

•

Az ITS megvalósításának nyomonkövetése, elvárt eredmények, hatások értékelése.

•

A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel
kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése.

•

A városi társadalom és gazdaság igényeinek és
változásainak beépítése az ITS-be.

•

Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete,
céljainak meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció
kezdeményezése.

•

ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete.

•

ITS partnerségi egyeztetések anyagainak

lehetőségeinek

előkészítése ,

feltárása , azok

előterjesztése

döntés-

előkészítésre .

•

...

A döntéshozók részére éves jelentés készítése az ITS megvalósításáról, a változó
külső , belső tényezőkről , korrekciókról, társadalmi igények változásáról.
~
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•

ITS megvalósítási folyamatáról a lakosság tájékoztatására alkalmas információk
összeállítása, évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször is.

•

Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása.

•

Városfejlesztést tevékenységükkel befolyásoló nem önkormányzati intézményekkel,
szervezettekkel való kapcsolattartás.

Az ITS megvalósításával kapcsolatos döntéselőkészítő feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala végzi , adott adott szervezeti egységei ( elsősorban a Főép ítész i
Osztály, a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra , valamint a Városfej lesztési és
Városüzemeltetési Osztály) bevonásával.

Az ITS-ben körvonalazott fejlesztések megvalósításának menedzsmentje az operatív
menedzsment szervezet feladata.

8.3

PARTNERSÉG

R 1 1

JI n-.rfnorcón

#--·--.:.--

Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programja keretében kiemelt
figyelmet fordít a partnerségi együttműködésre , az érintettek aktív bevonására.
Az Önkormányzat 2013 szeptemberében elkészítette a város fenntartható városfejlesztési
programjának - településfejlesztési koncepciójának és integrált településfej lesztési
stratégiájának (ITS) - társadalmasításához kapcsolódó Partne rségi egyeztetési tervét,
összhangban a Közgyűlés által elfogadott „Nyíregyháza Megyei Jogú Város
településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetési
szabályzata" cí mű dokumentummal.
A Partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került
kidolgozásra:
•

314/2012. (Xl. 8.) Korm . rendelet a településfejlesztési koncepcióról , az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes
településrendezési sajátos jogi ntézményekről

•

Tervezési Segédlet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Fenntartható
Városfejlesztési Programok című pályázati felhívás keretében történő elkészítéséhez

•

útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfej lesztési stratégia
2014-2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013. augusztus 30.)

•

Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság , második, javított
kiadás , 2009. január 28.)

•

A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában : a
partnerségről szóló európai magatartási kódex elemei - Bizottsági Szolgálati
Munkadokumentum (SWD (2012) 106 final, Brüsszel, 2012.4.24.)

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható városfejlesztési program tervezési,
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed .
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• projektek

• tájékoztatás,
véleményezés
• részvételen
alapuló bevonás

előkészítése

• megvalósításban
való részvétel

l

l

• folyamatos
egyeztetés az
érintettekkel
• átfogó
tájékoztatás
• visszacsatolás

A partnerség szerepe az egyes szakaszokban:
•

•

Tervezés: A városfejlesztési dokumentumok kidolgozása széleskörű partnerség
keretében valósul meg. A partnerek szerepe a tervek megismerésén,
véleményezésén , jóváhagyásán túl aktív bevonásukra is kiterjed .
Megvalósítás: A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósítás során a projektek
és megvalósításában is (pl. városrehabilitációs projektek esetén
akcióterületi lakosság részvétele a finanszírozásban önrész biztosításával,
városüzemeltető cég részvétele a kivitelezésben , civil szervezetek részvétele soft
elemek megvalósításában).
előkészítésében

•

Fenntartás: A partnerség a fenntartási időszakra is kiterjed : a projektek megvalósítása
után is fontos az átfogó tájékoztatás, a folyamatos egyeztetés a közvetlenül
érintettekkel (pl. lakossági elégedettség mérés). A tapasztalatok fontos visszacsatolást
jelentenek a további tervezési folyamatokhoz.

A város Partnerségi egyeztetés terve részletesen a tervezés során megvalósuló partnerség
kereteit rögzíti, a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia
előkészítése , kidolgozása , jóváhagyása során megvalósuló partnerségi együttműködés
folyamatát mutatja be.

A településfejlesztési dokumentumok kidolgozásának folyamatába az alábbi partneri
csoportok kerültek bevonásra.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az érintett partnerek elérését a célcsoportra
sajátosságoknak leginkább megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül , a
hozzájuk illeszkedő formában és tartalommal célozta meg.

jellemző

Az. egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja és eszközei az alábbiak voltak:
•

írásbeli tájékoztatás (elektronikus I papír alapú)
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•

workshopok, fórumok, konzultációk

•

városi honlap (www.nyiregyhaza.hu), városi újság

Megvalósult egyeztetések:
•

•

A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör: A
314/2012. (Xl. 8.) Korm . rendelet előírja a településfejlesztési koncepció és integrált
településfejlesztési stratégia egyeztetésének és elfogadásának szabályait. A rendelet
értelmében az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és
önkormányzatok (a rendelet 9. melléklete nevesítve tartalmazza) az alábbiak szerint
kerültek bevonásra:

o

Előzetes tájékoztatás a készítendő koncepcióról - 2013. október 25-én
kiküldésre került a partnereknek egy előzetes tájékoztató a tervezési
folyamatról. A partnerek 21 napon belül teljesítették a Korm . rendelet szerinti
feladataikat.

o

Koncepció tervezet - 2014. június 27-én kiküldésre került a partnereknek a
településfejlesztési koncepció tervezete . A véleményezési határidőt (21 nap)
követően megtörtént valamennyi beérkezett észrevétel feldolgozása, reagálás
a véleményekre, valamint a szükséges kiegészítések, módosítások átvezetése
a dokumentumban.

o

Stratégia tervezet - 2014. június 27-én kiküldésre került a partnereknek az
integrált településfejlesztési stratégia tervezete. A véleményezési határidőt (21
nap) követően megtörtént valamennyi beérkezett észrevétel feldolgozása ,
reagálás a véleményekre , valamint a szükséges kiegészítések, módosítások
átvezetése a dokumentumban.

Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek: A szakma i
egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek széles körben reprezentálták a város
gazdasági, társadalmi , tudományos, kulturális életét. A partnerek tájékoztatása és
aktív, részvételen alapuló bevonása érdekében a partnerség i egyeztetés keretében az
alábbi munkacsoportok létrehozására került sor:

o

Gazdaságfejlesztési munkacsoport

o

Közlekedés- és

o

Környezetvédelm i munkacsoport

o

Humán fejlesztési munkacsoport

közműfejlesztési

munkacsoport

A munkacsoport egyeztetések workshopok keretében zajlottak a tervezés folyamán,
két szakaszban:

•

o

2013. február 10-11-én megrendezett munkacsoport ülések témája a
helyzetelemzés főbb megállapításainak megvitatása, a településfejlesztési
koncepció fö irányainak kijelölése volt.

o

2013. Junius 12-én megrendezett munkacsoport ülések témája a
településfejlesztési koncepció következtetéseinek megvitatása, az integrált
településfejlesztési stratégia fö elemeinek kijelölése volt.

Lakossági egyeztetések: A partnerségi egyeztetés fontos részét képezi a lakosság
bevonása, tájékoztatása . A tervezés során 2014. június 23-24-25-én kerültek
megrendezésre lakossági fórumok, konzultációk vá rosrészenként (3-4 városrész
összevonásával). A fórumokon a tájékoztatáson túl kérdésfeltevésre és vélemények
megfogalmazására is lehetősége nyílt a résztvevőknek .

A szomszédos településekkel megvalósított egyeztetések leírását a „8.4. Településközi
koordináció mechanizmusai" fejezet tartalmazza .

...

~
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A megvalósult egyeztetések dokumentációja Uelenéti ívek, emlékeztetők, prezentációk,
fotódokumentáció) , valamint a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett
észrevételek kezelésének dokumentációja elérhető a Polgármesteri Hivatal Pályázatok és
projektmenedzsment referatúráján .
A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre
rögzített módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása,
majd szakmai feldolgozása . Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő
dokumentumokba, míg az el nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása.
Megvalósultak az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a
dokumentumok a város honlapján - www.nyíregyhaza.hu/varosfe1lesztes - elérhetőek.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város kiterjedt vonzáskörzettel rendelkezik, a térségben gazdaságifoglalkoztatási , oktatási, kulturális , közszolgáltatási, közigazgatási centrumpozíciókat tölt be.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város funkcionális vonzáskörzete igen heterogén attól függően ,
hogy milyen elemzési szempont szerint történik a lehatárolás. A város térségében több
vonzáskörzet is azonosítható (pl. közlekedési, oktatási, gazdasági és oktatási, turisztikai ,
közműszolgáltatási , kistérségi , járási, agglomerációs határok).
Összességében kimutatható egy szélesebb körű vonzáskörzet, amely egy Újfehértó-BalkányN agyká lló-Baktalórántháza-Nyírtura-Kemecse-Nyí rbogdány-1 brá ny-Rakamaz-Tiszavasvári
körrel határolt. A szélesebb körű vonzáskörzetben elsősorban az oktatási, közlekedési,
közigazgatási funkciók a meghatározóak. A szűkebb funkcionális vonzáskörzetét a városnak
elsősorban a gazdasági, munkaerő-piaci tendenciák és közmű agglomeráció kiterjedése
határozza meg. Ebbe a vonzáskörzetbe Nyírpazony, Kótaj, Nyírtelek, Kálmánháza tartozik.

Nyírocvházl Járos
Nyfre1yhá11 J1&clomf!rac16
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-
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Forrás: Megalapozó vizsgálat, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az érintett településekkel való kapcsolatfelvétel módszertana, az ehhez alkalmazott
kommunikációs eszközök az ITS tervezése során az alábbiak voltak:

78

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
•

Egyeztetés a megyében található jelentősebb településekkel , városokkal ,
decentrumokkal a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum keretében , 2014.
április 10-én.

•

Munkacsoport megbeszélés a NYITÖT Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
településeivel (Kálmánháza , Kótaj , Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony,
Nyírtelek, Nyírtura, Sényő) 2014. június 23-án .

Az egyeztetések keretében az érintett települések megismerték Nyíregyháza Megyei Jogú
Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának
célrendszerét, főbb fejlesztési irányait, és ezekhez kapcsolódóan ismertették saját fejlesztési
elképzeléseiket. A települések képviselői egymás kölcsönös tájékoztatásán túl egyeztették a
lehetséges együttműködési területeket.

A NYITÖT Társulási megállapodása rögzíti a települések közötti együttműködési területeket.
A társulás célja a települési önkormányzatok összehangolt fejlesztésének biztosítása , a
települések közötti szociális és egészségügyi ellátások megszervezése, a térségi
közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szervezése , intézmények fenntartása , és egyéb
feladatok ellátása. A társulás összehangolja a területén a társadalmi, gazdasági és környezeti
fejlesztés érdekében a fejlesztési tervekkel összhangban a helyi önkormányzatok, azok
területfejlesztési társulásai és a Társulás területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit.

A Kormány 1298/2014. (V. 5.) Korm . határozata 9 értelmében a megyei jogú városok
önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok forrása, illetve
a várostérségek és a megyei jogú városok térségei Uárások) fejlesztését támogató források
elkülönülnek egymástól. (Nyíregyháza MJV esetében 23 ,2046 Mrd Ft, Szabolcs-SzatmárBereg megye járási esetében összesen 23,9490 Mrd Ft, ebből a Nyíregyházi járás 1,9555 Mrd
Ft) .
A településközi koordináció a tervezésen túl az ITS megvalósítási szakaszában is
megvalósul, egyeztetésre kerülnek a települések közötti együttműködések lehetséges
területei.
Összességében megállapítható, hogy a környező települések fejlesztései Nyíregyháza
tervezett városfejlesztési elképzeléseivel és az azt megalapozó ITS-sel összhangban
valósulnak majd meg , a hatások szinergikusan kiegészítik, felerősítik egymást, felesleges ,
párhuzamos kapacitásokat létrehozó, egymást kioltó fejlesztések nem valósulnak meg.

9

A Kormány 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozata a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Pro9ram tervezésének esyes szempontjairól , valamint az operatív
programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai
tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
•••

r~
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8.5

MONITORING RENDSZER

A monitoring és értékelés rendszere csak akkor állítható össze minden részletében , ha
•

már egyértelműen ismert az európai uniós és hazai tervezési dokumentumokból
levezethető , kötelező indikátorok rendszere (azaz elfogadásra kerülnek a végleges
Operatív Programok);

•

megjelennek a pályázati rendszerben kötelezően elvárt indikátorrendszer mérésével,
módszertanával kapcsolatos szakmai útmutatók és végrehajtási dokumentumok;

•

a stratégiában szereplő projektek tartalmi és műszaki előkész ítettsége eljut arra a
szintre, hogy a kapcsolódó hatások, eredmények és outputok pontosan azonosíthatók
és számszerűsíthetők (elkészülnek a szükséges tervdokumentumok, pénzügyi tervek
stb .).

Amíg ezek a keretfeltételek nem álltak fel, addig e l sősorban az alapelvek tisztázására és a
monitoring-mutatók meghatározására kerülhet sor az alábbi európai uniós
dokumentumok figyelembevételével:

főbb

•

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013.
december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a
növekedésbe és munkahelyteremtésbe" célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről ,
valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - a rendelet határozza
meg az ERFA-típusú beruházások közös kimeneti indikátorait 10 ;

•

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE (2013.
december 17.) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről - a rendelet definiálja az ESZA-típusú beruházások közös
kimeneti és eredménymutatóit;

•

The Programming Period 2014-2020 - Guidance Document on Monitoring and
Evaluation - European Reg ional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts
and Recommendations.

Az ERFA és ESZA rendelet kimeneti indikátorait a Mellékletek tartalmazzák.

Az eredményes monitoring tevékenységhez elengedhetetlen, hogy az az előkészítés és a
megvalósítás integráns, tervezett részét képezze - előre meghatározott folyamatokkal ,
konkrét határi dőkke l és egyértelmű fele l ősökke l. A monitoring folyamata az alábbi
lépésekből áll:
1.

Egyértelmű célkitűzéseket megfogalmazó, világos beavatkozási logikára
településfejlesztési koncepció kialakítása .

épülő

2. Konkrét beavatkozásokat és részben projekteket, illetve a kapcsolódó finanszírozási
forrásokat meghatározó ITS kidolgozása.

10

Az ERFA rendelet meghatározza a városfejlesztés konkrét mutatóit:

•

Integrált városfejlesztési stratégiákat alkalmazó területeken

•

Városi környezetben létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (négyzetméter)

•
•

Városi környezetben épített vagy helyreállított köz- vagy kereskedelmi épületek (négyzetméter)
Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység)

~

élő

lakosság (személy)
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3. A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet összeállítása jelen fejezet összefoglalja az átfogó, tematikus és területi célokhoz kapcsolódó javasolt
monitoringmutatókat, míg a projektszintű indikátorok az egyes projektek konkrét
kidolgozásakor kerülnek meghatározásra.
4 . A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához
végrehajtásához szükséges információk összegyűjtése

és

eredményes

5. Az indikátorok teljesülésének nyomonkövetése a megvalósítás során.
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A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz a településfejlesztési koncepció és
az ITS végrehajtásáért felelős szervezet felelősségi körébe tartozik. Ezen belül célszerű
kijelölni egy személyt, aki felelős a monitoring és értékelési tevékenység koordinációjáért és
végrehajtásáért. A monitoringhoz kapcsolódó legfontosabb feladatok a következők:
•
•

az ITS-ben szereplő monitoring és értékelési terv alapján részletes munkaterv és éves
feladattervek kialakítása ;
a monitoringrendszer kereteinek kialakítása
adatbázis megalkotásával;

előre

elkészített és folyamatosan

frissítendő

•

az indikátorok aktuális értékének - a terv szerinti gyakorisággal történő összegyűjtése , rögzítése a monitoring rendszerben;

•

rendszeres , kapcsolattartás a nagyobb volumenű projektek megvalósításért felelős
személyekkel az indikátorok elérését nagymértékben befolyásoló kulcs-, hálózatos és
akcióterületi projektek nyomon követése érdekében ;

•

monitoring jelentés készítése , amely tartalmazza a programszi ntű és
indikátorok értékének alakulását, az ennek alapján megfogalmazható
következtetéseket és az esetlegesen szükségesnek tartott beavatkozásokat a program
végrehajtásába (a jelentést a menedzsmentért felelős döntéshozó testületnek kell
jóváhagynia).
éves

projektszintű
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A belső feladatok ellátása mellett a stratégia végrehajtásához kapcsolódóan egy időközi
(2017-2018) és egy utólagos (2021-2022) értékelés megvalósítása javasolható - külső ,
független értékelő szervezet áltat, kiemelt hangsúlyt fektetve a program hatásainak
értékelésére. A monitoring és értékelési munkatárs feladata az értékelési tevékenység
szakmai koordinációja , inputok biztosítása és egyeztetés az értékelést végző szakemberekkel ,
valamint annak biztosítása, hogy az értékelések javaslatai beépüljenek az aktuális program
végrehajtásába (időközi értékelés), valamint a jövőbeli fejlesztési programok tervezési
folyamatába és végrehajtásába (időközi és utólagos értékelés).
A monitoring tevékenység végrehajtás részének konkrét szervezeti hátterét az operatív
menedzsment szervezet (Városfejlesztő Társaság) biztosítja, amely koordinálja a
megvalósuló városfejlesztési beavatkozásokat, rendszeresen figyeli, gyűjti és rendszerezi
azok indikátorainak alakulását, arról beszámol a Polgármesteri Kabinet felé . A beszámoló
alapján közgyűlési előterjesztés készül , amelyet az érintett Bizottságok tárgyalnak, és a
Közgyűlés hagy jóvá.

Az

Integrált

Településfejlesztési Stratégia végrehajtását és eredményeit a város
évenként áttekinti és értékeli. A beszámoló az alábbi témaköröket

képvisetőtestülete

tartalmazza:
•

a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtásának állapota,

•

a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információi (projekt
költségvetése, források összetétele),

•

városrészenként és tematikus célonkénti áttekintés a stratégia végrehajtásának kezdete
óta megvalósult fejlesztésekről és azok eredményeiről ,

•

a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladás (az indikátorok kiinduló és
célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltüntetésével) .

Az éves áttekintés kizárólag kisebb korrekciók végrehajtására szolgál. A korrekciókat,
beleértve a korrekciót kiváltó okokat, megfontolásokat rögzíteni és nyilvánossá kell tenni.
Részletesebb, a helyzetelemzést, a stratégiai célokat és beavatkozásokat érintő
aktualizálásra, felülvizsgálatra - ha lényeges változás nem történik a külső környezetben általában 3-5 évente van szükség. Ezen alkalmakkor célszerű az ITS indikátorai értékének
alakulását megvizsgálni és az elért eredményeket ezek alapján értékelni.

A monitoringrendszer hatékony működésének egyik alapja a szakmailag megalapozott
indikátorkészlet meghatározása. Az alkalmazott mutatókkal szembeni alapvető kritériumok az
alábbiak:
•

SPECIFIKUS - az indikátornak amellett, hogy a lehető legkonkrétabban kell
megfogalmazni, mindig pontosan az adott célkitűzésre kell vonatkoznia , annak
eredményét, hatását kell mérnie.

•

MÉRHETŐ - a mérhetőség
(mértékegységgel) kifejezhető .

•

ELÉRHETŐ - az indikátor bázis- és célértékét viszonylag gyorsan, könnyen és
költséghatékony módon meg kell tudni határozni.

•

REÁLIS - a valós helyzetből és tervezett beavatkozások várható eredményeiből
kiindulva kell egy ténylegesen elérhető célértéket kitűzni .

•

AKTUÁLIS - az indikátornak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell

akkor biztosított, ha az indikátor számszerűen

vonatkoznia, és alkalmasnak kell lennie

időbeli

nyomonkövetésre.
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Nem elegendő kizárólag a mutatók megfelelő azonosítása: az eredményes monitoring és
értékelési tevékenységhez a következő elemek szükségesek:
•

definíció, vagyis az indikátor pontos, egyértelmű meghatározása az elvárt változás
irányának megadásával;

•

a mértékegység megadása teszi

•

a kiindulási érték megadása - ehhez lehet viszonyítani a változást (egyes indikátorok
esetében a bázisérték 0 is lehet);

•

a célérték kitűzése - ehhez mérten lehet kijelenteni, hogy teljesült-e az elvárt eredmény
a meghatározott időpontra ;

•

az indikátor forrását, illetve speciális indikátor esetében a mérésének módszerét is
előre meg kell határozni.

lehetővé

az indikátor számszerűsítését ;

Mivel a 2014 - 2020 közötti időszakban az ún. eredményközpontúság („result orientation")
elve miatt az indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő , ezért az ITS indikátorai úgy
kerültek kialakításra , hogy azok egyértelmű és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz
az indikátorok változását az adatok egyértelmű változásához lehessen kötni.
Az indikátorok meghatározása az EU által megjelölt közös indikátorok és a hazai OP
tervezetekben használt indikátorok figyelembe vételével történt.
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A stratégia átfogó és tematikus céljainak indikátorai

Átfogó célok
-~

Versenyképes város:
Versenyképes, nemzetközi
színvonalú gazdaság,
értékteremtő foglalkoztatás és az
aktivi1ás növelése

Gondoskodó város:
Javuló életminőség és a
társadalmi különbségek
csökkentése

Környezettudatos város:
Energiahatékonyság és a
klíma változáshoz való
alkalmazkodás

-

Közé-ptávú tematikus célok

1. Fejlett helyi gazdaság ,
nagyszámú minőségi munkahely,
magasabb jövedelmi szint

2. Fejlett, magas színvonalú
tudományos élet, innováció

~ c(V

-

KSH megyei évkönyv

évente

%

KSH megyei évkönyv

évente

A vállalkozói szféra felzárkózása: az ezer lakosra jutó működ ő
nyíregyházi vállalkozások száma az ezer lakosra jutó
magyarországi vállalkozások számának arányában (növekedés)

%

KSH megyei évkönyv

évente

Belföldi vándorlási különbözet ezer lakosra (szinten tartás)

%0

KSH megyei évkönyv

évente

Az aktív kereső nélküli, aktív korú taggal rendelkező háztartások
száma (csökkenés)

db

KSH Népszámlálás

tízévente

Jövedelmi felzárkózás: az egy nyíregyházi adófizetőre jutó
személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem az egy
magyarországi adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot
képező jövedelem arányában (növekedés)

%

KSH megyei évkönyv

évente

TJ/év

NYÍRW Nonprofit Kft.

ötévente

NYMJVŐ

évente

db

KSH megyei évkönyv

évente

ezer Ft

KSH megyei évkönyv

évente

fő

KSH megyei évkönyv

évente

+

A 15-64 év közötti lakosság aktivitási rátája (növekedés)

Önkormányzati fenntartású épületek energ iafelhasználása
(csökkenés)

-

%

A 15-64 év közötti lakosság fogla lkoztatási rátája (növekedés)

A nyíregyházi székhellyel rendelkező vállalkozások által fizetett
iparűzési adó értéke (növekedés)
Működő

vállalkozások száma (növekedés)

Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem (növekedés)
Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt
ezer lakosra (szinten tartás)

Felsőfokú

vevő

ha llgatók száma

végzettséggel rendelkezők aránya a 25 éves és idősebb
népesség arányában (növekedés)

+

millió Ft

1

(.N

-

%

KSH Népszámlálás

tízévente
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3. Pezsgő kulturális élet,
rekreációs lehetőségek, fejlett
turizmus

4. Magas színvonalú humán
szolgáltatások

5. Közösségi, szolidáris,
befogadó társadalom

Kereskedelmi és egyéb szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
száma (növekedés)
Átlagos tartózkodási idő (növekedés)

KSH megyei évkönyv

évente

vendégéjszaka

KSH megyei évkönyv

évente

Továbbtanulási ráta: a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert
nyíregyházi középiskolai tanulók aránya (növekedés)

%

KLIK

évente

A városban

év

KSH Népszámlálás

tízévente

Szociális szo lgáltatásokba bevont lakosság száma (szinten
tartás)

fő

NYMJVO

évente

Civil szervezetek száma (növekedés)

db

Civil Szervezetek
Névjegyzéke11

évente

fő

KSH Népszámlálás

tízévente

fő

Szabolcs Volán Zrt.

évente

élők születéskor várható élettartama (növekedés)

A szegregált körülmények között élők száma (csökkenés)
Napi utazások esetén fő közlekedési eszközként közösségi
közlekedési módot választók száma (növekedés)

6. Fejlett városi mobilitás,
fenntartható közlekedés

db

+

Bel-és külterületi kerékpáros létesítmények hossza (növekedés)

km

NYMJVŐ

évente

Kerékpáros parkoló, tára ló he 1 yek száma (növekedés)

db

NYMJVŐ

évente

Belterületi úthálózat elméleti terheltsége : a belterületi
burkolt utak hossza és a regisztrált gépjárművek számának
hányadosa (csökkenés)

db/km

NYMJVŐ , KSH

megyei évkönyv

évente
i

Belterületi gondozott zöldterületek nagysága (növekedés)

m2

NYÍRW Nonprofit Kft.

évente

Önkormányzati tulajdonú bérlakások száma (növekedés)

db

NYÍRW Nonprofit Kft.

évente

i

7. Vonzó és energiahatékony
épített környezet, táj- és
településkép

11

„

i

Megújuló energiaforrást használó és/vagy energiahatékonysági
beruházási intézkedések által érintett önkormányzati épületek száma
(növekedés)

db

NYMJVÖ

évente

http ://birosag.hu/allampolg aroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke
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8. Aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, vonzó városi
image

Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok száma (növekedés)

db

NYMJVŐ

évente

NYMJVő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

~
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A területi célokhoz kapcsolódó indikátorok esetében elsősorban a KSH népszámlálási adataira lehet építeni. Amellett, hogy minden városrész
esetében meg lett határozva egy-egy célkitűzés, területi szinten a legfontosabb a városrészek közötti diszparitás csökkentése: vagyis nem
elegendő az, hogy az egyes városrészekben javulás mutatkozzon meg az indikátorok értékében, ezzel egy időben a városon belüli
különbségeknek is csökkennie kell.
Területi célokhoz kapcsolódó indikátorok

Területi célok
V1-V10 városrészi célok

Az. egyes városrészek lakosainak száma

fö

KSH Népszámlálás

tízévente

Felsöfokú végzettségűek a 25 éves és
idösebb népesség arányában

%

KSH Népszámlálás

tízévente

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

%

KSH Népszámlálás

tízévente

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül

%

KSH Népszámlálás

tízévente

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya

%

KSH Népszámlálás

tízévente

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezök és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezök
aránya az aktív korú népességen belül

%

KSH Népszámlálás

tízévente

db

NYMJVÖ

hétévente

%

NYMJVÖ

hétévente

fö

NYMJVÖ

hétévente

Az. egyes városrészekben müködö
kiskereskedelmi üzletek száma
Lakossági elégedettség a települési
környezet minöségével

(.,„

+

Szociális városrehabilitációval érintett
akcióterületen élö lakosság száma

A projektszintű output indikátorok és a projektszintű horizontális vállalások a projektek részletes kidolgozását, konkretizálását követően - a
projekt-kiválasztási kritériumok, illetve a hazai operatív programok szakmai követelményrendszere ismeretében - határozhatóak meg.

„
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9

MELLÉKLETEK

9.1

EU TEMATIKUS CÉLOK, BERUHÁZÁSI PRIORITÁSOK

9. 1. 1 ERFA rendelet
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE
(2013. december 17.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe" célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
5. cikk

Beruházási prioritások
A hivatkozott rendelet 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett Partnerségi
Megállapodásban meghatározott fejlesztési szükségletek és növekedési lehetőségekkel
összhangban az ERFA a következő beruházási prioritásokat támogatja a(z) 1303/2013/EU
rendelet 9. cikke első bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzéseken belül:

1. a kutatás , a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése a következők révén:
a) a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése, és különösen az európai érdekeltségű
kompetenciaközpontok támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és kapacitás
megerősítése ;

b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása , valamint a vállalkozások, a kutatási és
fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása,
különös tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba , a
társadalmi innovációba, az ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a
keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens specializáció általi
nyílt innovációba történő beruházásokra, továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a
kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett
gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az általános célú
technológiák terjesztése;

2. az ikt-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és
minőségének fokozása a következők révén :
a) a szélessáv-kiépítés kiterjesztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a
digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésének
támogatása ;
b) az ikt-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az ikt iránti
kereslet fokozása ;
c) az e-kormányzás, az e-tanulás , az e-befogadás, az e- kultúra és az e-egészségügy iktalkalmazásainak megerősítése ;

3. a kkv-k versenyképességének fokozása a következők révén:
··~
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a) a vállalkozói szellem előmozdítása , különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának
megkönnyítése, valamint új cégek alapításának - többek között üzleti inkubátorházak
segítségével történő - ösztönzése;
b) a kkv-k számára új vállalati modell kidolgozása és megvalósítása;
c) a

elsősorban

a nemzetközivé válás céljával

történő

-

korszerű

bővítésének

termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és
támogatása ;

d) a kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a regionál is, nemzeti és nemzetközi
piacokon , és hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venn i;

4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden
ágazatban a következők révén:
a) a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása ;
b) az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a
vállalkozásokban ;
c) az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középü leteket és a
lakóépületeket is;
d) intelligens alacsony és közepes feszültségen működő elosztórendszerek fejlesztése és
kialakítása ;
e) alacsony szén-d ioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson ,
de különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és
a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását;
f) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák kutatásának, innovációjának és
bevezetésének az előmozdítása ;
g) a hasznos hőigény alapján a hő és a villamos energia nagy hatásfokú kapcsolt
előállításának előmozdítása ;

5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és
kezelésének elősegítése a következők révén:
a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, többek között az ökoszisztémán alapuló
megközelítéseket célzó beruházások támogatása;
b) egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség
biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások
elősegítése ;

6. a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása a
következők révén:
a) a hulladékágazatba történő beruházás az uniós környezeti v ívmányok követelményeinek
való megfelelés és a tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató beruházási
igények kielégítése érdekében ;
b) a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós környezeti v ívmányok
követelményeinek való megfelelés, és a tagállamok által megállapított, e követelményeken
túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében;
c) a természeti és kulturális örökség megőrzése , védelme, elősegítése és fejlesztése;
d) a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztémaszolgáltatások elősegítése , többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén;
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e) a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a átalakuló
használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség
csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása ;
f) a hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében vagy
a légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az eröforráshatékonyság javítását szolgáló innovatív technológiák előmozd ítása ;
g) az erőforrás-hatékony gazdaságra való ipari átállás támogatása , a zöld növekedés, az
ökoinnováció és a környezeti teljesítményirányítás a köz- és a magánszektorban történő
előmozdítása ;

7. a fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az
alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrákból az alábbiak révén:
a) a multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a TEN-T-be való
beruházás által;
b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T
infrastruktúrához - többek között a multimodális csomópontokhoz - történő kapcsolásával ;
c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-d ioxid
kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak,
kikötök, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és
korszerűsítése , a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében;
d) átfogó, magas szintű és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése és helyreállítása,
valamint zajcsökkentő intézkedések előmozdítása ;
e) az energiahatékonyság és az ellátásbiztonság javítása intelligens energiaelosztó, -tároló
és -átviteli rendszerek kialakításával és a megújuló forrásokat használó megosztott termelés
integrálásával;
8. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás
ösztönzése a következők révén:
a) üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása , valam int az önfoglalkoztatás, a
mikrovállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása ;
b) a foglalkoztatásbarát növekedés előseg ítése a saját belső potenciál kifej lesztése által, az
adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari rég iók
átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az
ezekhez való hozzáférhetőség javítását;
c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek a(z)
1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alkalmazási körén kívül esnek;
d) a foglalkoztatási szolgálatok infrastruktúrájába történő beruházás;

9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció
elleni küzdelem a következők révén:
a) a nemzeti, regionális és helyi fej lődést szolgáló egészségügyi és szociá lis infrastruktúrába
történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi ,
kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a
társadalmi befogadás előmozdítása , valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi
alapú szolgáltatásokra való átállás;
b) a városi és vidéki területeken élő , rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása ;
c) a szociális vállalkozások támogatása ;
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d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások;

10) az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész
életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák
kifejlesztésével;

11) a hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes
közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó
közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi
kapacitásának megerősítése által.

9.1.2

ESZA rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE
(2013. december 17-én)

az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről

3. cikk
A támogatások köre
(1) A(z) 1303/2013/EU rendelet 9. cikke első bekezdésének - az e bekezdés a), b), c) és d)
pontjával megegyező - 8., 9., 10. és 11 . pontjában meghatározott tematikus célkitűzések
keretében , valamint feladatainak megfelelően az ESZA a következő beruházási prioritásokat
támogatja:

a) „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás
támogatása " tematikus célkitűzés tekintetében :
i. az álláskeresők és az inaktív személyek - többek között a tartós munkanélküliek és a
munkaerőpiactól távol esők - foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi
foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is;
ii. a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők,
közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből
jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia
végrehajtása révén ;
iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és
középvállalkozások létrehozása;
iv. a nemek közötti egyenlőség minden területen , többek között a foglalkoztatáshoz való
hozzáférés és a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet összeegyeztetése
és az „azonos munkáért azonos bér" elvének előmozdítása ;
v. a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott
körülményekhez;
vi. aktív és egészséges idősödés ;
vii. a munkaerő-piaci intézmények, például az állami és magán foglalkoztatási szolgáltatások
modernizálása, és a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás javítása, többek között a
munkavállalók transznacionális mobilitását ösztönző intézkedések, valamint a mobilitási
programok és az intézmények és az érdekeltek közötti együttműködés javítása révén ;
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b) „ A társadalmi befogadás el őmozd ítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés ellen i küzdelem" temati kus célkitűzés :
i. az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása,
valamint a fogla lkoztathatóság javítása érdekében;
ii. a marginalizálódott közösségek - például a romák - társadalmi-gazdasági integrációja;
iii. a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az
esélyegyenlőség előmozdítása ;

iv. a megfizethető , fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat;
v. a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói
szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris
gazdaság előmozdítása ;
vi. közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák;
c) „ Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében " tematikus
célkitűzés tekintetében a következők révén :
i. a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése ,
valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori
nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést
ösztönző formális , informális és nem formális tanulási formákat is;
ii. a felsőfokú vagy annak megfe l elő szintű oktatás mi n őségének, hatékonyságának és
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen
a hátrányos helyzetű csoportok számára;
iii. az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden
korcsoport számára formális , informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók
ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalm as
tanulási formák előmozdítása , többek között a pályaorientáció és a megszerzett
kompetenciák elismerése révén;
iv. az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának
javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakma i oktatás és a
képzési rendszerek megerős ítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti
igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú
tanulási rendszerek - beleértve a duális tanulási rendszere ket és a tanulószerzödéses
gyakorlati képzéseket - létrehozása és továbbfejlesztése;

d) „ A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás" t emati kus célkitűzés teki ntetében :
i. azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és
hatékonyságának növelésébe törté n ő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten,
amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása.
Ez a beruházási prioritás csak a Kohéziós Alap keretében való támogatásra jogosult
tagállamokban alkalmazandó, vagy azokban a tagállamokban, amelyek egy vagy több, a(z)
1303/2013/EU rendelet 90. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett NUTS 2 szintű
régióval rendelkeznek.

ii. az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó politikák,
valamint a foglalkoztatási és szociálpolitika kidolgozásában érintett valamennyi érdekelt
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kapacitásának kiépítése többek között a nemzeti, regionális és helyi
ösztönzését célzó ágazati és területi paktumok révén,.

szi ntű

reformok

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt beruházási prioritásokkal az ESZA hozzájárul a(z)
1303/2013/ EU rendelet 9. cikkének első bekezdésében felsorolt egyéb tematikus cé l kitűzések
megvalósításához is, különösen a következő k által:
a) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben
ellenállóképes, erőforrás-hatékony és környezeti szempontból fenntartható gazdaság felé
történő elmozdulás támogatása a készségek és képesítéseknek a munkaerő- piaci igényekhez
való igazításához szükséges oktatási és képzési rendszerek javítása , a munkavállalók képzési
szintjének emelése, valamint a környezettel és energiával fog lalkozó ágazatokban történő
munkahelyteremtés révén ;
b) az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférésnek és azok
használatának és minőségének javítása a digitális jártasság és az e-tanulás fejlesztése,
valamint a digitális társadalmi befogadással, a digitális készségekkel és a megfelelő vállalkozói
készséggel kapcsolatos beruházások révén;
c) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése posztgraduális képzések és a
vállalkozói képességek fejlesztése, kutatói képzési programok, valam int a felsőoktatás i
intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozáso k közötti hálózatépítő
tevékenységek és partnerségek révén ;
d) a kis- és középvállalkozások versenyképességének és hosszú távú fenntarthatóságának
javítása a vállalkozások, a vezetők és a munkavállalók alkalmazkodóképességének
előseg ítése , a humántőke-beruházások növelése és a gyakorlatorientált szakma i oktatási és
szakképzési intézmények támogatása révén .
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9.2 ERFA

ÉS

ESZA RENDELETEKBEN MEGHATAROZOTT KIMENETI INDIKA TOROK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE
(2013. december 17.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „ Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe" célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről
A „BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE" CÉLKITŰZÉS
TÁMOGATÁSÁNAK KÖZÖS KIMENETI INDIKÁTORAI (6. CIKK)

Termelő

ERFA-

EGYSEG

ELNEVEZES

vállalkozás
vállalkozás

Támoqatásban részesülő vállalkozások száma
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő
vállalkozások száma
Vissza nem térítendő támogatáson kívüli más pénzügyi
támoqatásban részesülő vállalkozások száma
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások
száma
A támoqatott új vállalkozások száma
A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz
illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő
támoqatás)
A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz
illeszkedő magánberuházás (a vissza nem térítendő
támoqatástól eltérő jelleqű támoqatás)
A foglalkoztatás növekedése a támogatott
vállalkozásoknál
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett
látoqatások várható számának növekedése
A legalább 30 Mb/s sávszélességű hozzáféréssel
rendelkező további háztartások száma

beruházás

vállalkozás
vállalkozás
vállalkozás
EUR

EUR

teljesmunka idő-

Fenntartható turizmus

egyenérték
látogatás/év

lkt-infrastruktúra

háztartás

Közlekedés
Vasút

Közutak

kilométer
kilométer
kilométer
kilométer

Városi közlekedés

kilométer

Belvízi hajózási
útvonalak
Környezetvédelem
Szilárd hulladék
Vízellátás
Szennyvízkezelés

kilométer

Kockázat-megelözés
és -kezelés

tonna/év
személy
lakosságegyenérték
személy

Az új vasútvonalak teljes hossza , amelyből : TEN-T
Az újraépített vagy felújított vasútvonalak teljes hossza,
amelyből: TEN-T
Az újonnan épített közutak teljes hossza, amelyből :
TEN-T
Az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza,
amelyből : TEN-T
Az új vagy felújított villamos- és metróvonalak teljes
hossza
Az új vagy felúj ított belvízi hajózási útvonalak teljes
hossza
További hulladék-újrahasznosítási kapacitás
A jobb vízellátásban részesülő lakossáq növekedése
A jobb szennyvízkezelési szolgáltatásban részesülő
lakossáq növekedése
Árvízvédelmi intézkedéseket élvező lakosság

személy

Erdőtűzvédelmi

Talajrehabilitáció

heKtár

A rehabilitált talaj összkiterjedése

intézkedéseket élvező lakosság

Természet és a
biolóqiai sokféleséq

hektár

A jobb védettségi állapot érdekében támogatott
élőhelyek területe
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EGYSEG
Kutatás, innováció

teljesmunkaidő-

ELNEVEZES
Uj kutatók száma a támogatott szervezeteknél

eqvenérték
teljesmunkaidő-

eqyenérték
vállalkozás
EUR
vállalkozás
vállalkozás

Enen:1ia és éqhailatváltozás
Megújuló
MW
enerqiaforrások
háztartás
Energiahatékonyság
kWh/év
felhasználó
üvegházhatású
tonna CO 2 eqyenérték
qázok csökkenése
Szociális infrastruktúra
Gyermekgondozás és személy
oktatás
személy
Egészségügy

A városfejlesztés konkrét mutatói
személy
négyzetméter
négyzetméter
lakóeavséq

...

A jobb kutatási infrastruktúrával ellátott
létesítményekben dolgozó kutatók száma
Kutatóintézetekkel eqyüttműködő vállalkozások száma
Az innovációs és K+ F projekteknek közpénzből nyújtott
támogatáshoz illeszkedő maqánberuházás
Uj termékek forgalomba hozatala céljából támogatott
vállalkozások száma
Uj termékek gyártása céljából támogatott vállalkozások
száma
A megújuló energia-termelés további kapacitása
A jobb energiafogyasztási osztályba sorolt háztartások
száma
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának
csökkentése
Az intelligens hálózatokhoz kapcsolódó további
enerqiafelhasználók száma
üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények
kapacitása
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő
lakossáq
Integrált városfejlesztési stratégiákat alkalmazó
területeken élő lakossáq
Városi környezetben létrehozott vagy helyreáll ított nyitott
terek
Városi környezetben épített vagy helyreáll ított köz- vagy
kereskedelmi épületek
Helyreállított lakóegységek városi területeken

~

95

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztést Straté;iiáJa
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/20 13/EU RENDELETE
(2013. december 17-én)
az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül

helyezéséről

AZ ESZA-BERUHÁZÁSOK KÖZÖS KIMENETI ÉS EREDMÉNYMUTATÓI
1. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti mutatók
„ Résztvevők" ( 1 ) azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók,
jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. Más személyek nem
minősülnek résztvevőknek. Valamennyi adatot nemek szerinti bontásban kell megadni.
A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti mutatók a következők:
- munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is*,
- tartós munkanélküliek*,
- inaktív személyek*,
- oktatásban vagy képzésben részt nem
-

vevő

inaktív személyek*,

foglalkoztatottak, beleértve az önfoglalkoztatókat*,
25 éven aluliak*,

- 54 éven felüliek*,
- 54 éven felü li, munkanélküli - beleértve a, tartósan munkanélkülieket - , vagy oktatásban vagy
képzésben nem részt vevő inaktív résztvevők* ,
- alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező személyek*,
- felső középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED 4) végzettséggel rendelkező személyek*,
- felsőfokú (ISCED 5-8) végzettséggel rendelkező személyek*,
- munkanélküli háztartásban élő résztvevők,
- munkanélküli háztartásban élő , gyermekeket eltartó résztvevők ,
- egyetlen felnőttből álló háztartásban élő , gyermekeket eltartó résztvevők ,
- migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket,
például a romákat)**,
-

fogyatékossággal élő résztvevők**,
egyéb hátrányos helyzetű személyek**.

A résztvevők teljes száma a kimeneti mutatók alapján, automatikusan kerül kiszámításra. Ezen , az
ESZA forrásaiból támogatandó műveletek résztvevőire vonatkozó adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet
50. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 111 . cikkének (1) bekezdésében meghatározott éves
végrehajtási jelentésekben kell benyújtani.
- hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő személyek*,
- vidéki területeken élők* ( 2 )
( 1) Az irányító hatóságok olyan rendszert állítanak fel, amely számítógépes formában rögzíti és tárolja az egyes
vonatkozó adatokat, amint azt a a(z) 130312013/EU rendelet+ 125. cikke (2) bekezdésének d) pontja
előítja . A tagállamok által bevezetett adatfeldolgozási szabályoknak összhangban kell lenniük a személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október
24-i 95146/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281 ., 1995.11 .23., 31 . o.) rendelkezéseivel és különösen
annak 7. és 8. cikkével. A *-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott adatok a 95146/EK irányelv 7. cikkének
megfelelően személyes adatoknak minősülnek. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek teljesítéséhez
ezeket az adatokat fel kell dolgozni (a 95146/EK irányelv 7. cikkének c) pontja). Az „adatkezelő " meghatározását
lásd a 95146/EK irányelv 2. cikkében. A **-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott adatok a 95146/EK irányelv
8. cikkének megfelelően az adatok valamely különleges kategóriájába tartoznak. Megfelelő garanciák nyújtása
mellett a tagállamok, alapvető közérdekből, nemzeti jogszabályaikban vagy a felügyelő hatóság határozatában
további mentességeket állapíthatnak meg a 95146/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltakon kívül (a
95146/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése).
résztvevőkre
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( 2) Az adatokat kisebb közigazgatási egységek szintjén (2. szintű helyi közigazgatási egységek) kell összegyűjteni
a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i
105912003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (Hl L 154., 2003.6.21 ., 1. o.) összhangban.

A fenti két mutatóhoz tartozó résztvevőkre vonatkozó adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet+ 50.
cikkének (4) bekezdésében meghatározott éves végrehajtási jelentésekben kell benyújtani. Az adatokat
a résztvevők reprezentatív mintája alapján , minden egyes beruházási prioritás keretében össze kell
gyűjten i. A minta belső érvényességét oly módon biztosítják, hogy az adatok a beruházási prioritás
szintjén általánosíthatók legyenek
2. A szervezetekre vonatkozó közös kimeneti mutatók a

következők:

- a szociális partnerek vagy nem kormányzati szervezetek által teljesen vagy részben végrehajtott
projektek száma
- a nők foglalkoztatásban való fenntartható részvételét és érvényesülési
száma

lehetőségeit

fokozó projektek

- a közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló projektek száma nemzeti, regionális és
helyi szinten
- a támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások száma (beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat és
a szociális gazdaságban működő vállalkozásokat) .
Ezeket az adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 111 . cikkének
( 1) bekezdésében meghatározott éves végrehajtási jelentésekben kell benyújtani.

-

vonatkozó közvetlen közös eredménymutatók a következők:
inaktív résztvevők, akik a program elhagyásának időpontjában munkát keresnek*,

-

a program elhagyásának időpontjában oktatásban/képzésben részt vevők*,

-

a program elhagyásának

-

a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást - levő

3. A

résztvevőkre

időpontjában

képesítést

szerző résztvevők*,

résztvevők* ,

- fogyatékosságai élő résztvevők, akik a program elhagyásának időpontjában munkát keresnek,
oktatásban/képzésben vesznek részt, képesítést szereznek, foglalkoztatásban - beleértve az
önfoglalkoztatást - vannak**.
Ezeket az adatokat a(z) 1303/20 13/EU rendelet 50. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 111. cikkének
(1) bekezdésében meghatározott éves végrehajtási jelentésekben kell benyújtani. Valamennyi adatot
nemek szerinti lebontásban kell megadni.
4. A
-

résztvevőkre

vonatkozó hosszabb távú közös eredménymutatók:

a program elhagyása utáni hat hónapon belül foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást -

levő résztvevők* ,

-

a program elhagyása után hat hónapon belül jobb

munkaerő-piaci l ehetőségekkel rendelkező

résztvevők*,

- 54 éven felüli résztvevők, akik a program elhagyása után hat hónapon belül foglalkoztatásban beleértve az önfoglalkoztatást - vannak*,
- fogyatékosságai élő résztvevők, akik a program elhagyása után hat hónapon belül foglalkoztatásban
- beleértve az önfoglalkoztatást - vannak**.
Ezeket az adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (5) bekezdésében meghatározott éves
végrehajtási jelentésekben kell benyújtani. Az adatokat a résztvevők reprezentatív mintája alapján,
minden egyes beruházási prioritás keretében össze kell gyűjten i. A minta belső érvényességét oly
módon biztosítják, hogy az adatok a beruházási prioritás szintjén általánosíthatók legyenek. Valamennyi
adatot nemek szerinti lebontásban kell megadni.

....
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AZ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS EREDMÉNYMUTATÓI
Ezeket az adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (1 ) és (2) bekezdésében említett éves
végrehajtási jelentésekben , valamint az e rendelet 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2015 .
áprilisában benyújtandó jelentésben kell benyújtani . Valamennyi adatot nemek szerinti lebontásban kell
megadni.

1. A

résztvevőkre

vonatkozó közvetlen közös eredmény mutatók

„ Résztvevők"

( 1 ) azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés valamely beavatkozása, azonosíthatók és jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára
egyedi kiadásokat különítenek el
A közvetlen közös er edménymutatók a
-

következők:

az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés beavatkozását igénybe

vevő

munkanélküli

résztvevők*,

- munkanélküli résztvevők, akik a program elhagyásakor állásajánlatot kapnak, illetve további
oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesülnek*,
- munkanélküli résztvevők , akik a program elhagyásakor oktatásban/képzésben vesznek részt,
képesítést szereznek, vagy foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást - vannak*,
-

az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés beavatkozását igénybe

vevő

tartósan munkanélküli

résztvevők*,

- tartósan munkanélküli résztvevők , akik a program elhagyásakor állásajánlatot kapnak, illetve további
oktatásban , tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesülnek*,
- tartósan munkanélküli résztvevők, akik a program elhagyásakor oktatásban/képzésben vesznek
részt, képesítést szereznek, vagy foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást - vannak*,
- oktatásban vagy képzésben nem részt vevő inaktív
kezdeményezés beavatkozását igénybe veszik*,
-

inaktív

résztvevők,

akik az ifjúsági foglalkoztatási

résztvevők ,

tanulószerződéses

akik a program elhagyásakor állásajánlatot kapnak, illetve további oktatásban,
gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesülnek*,

oktatásban/képzésben nem részt vevő inaktív résztvevők, akik a program elhagyásakor
oktatásban/képzésben vesznek részt, képesítést szereznek, vagy foglalkoztatásban - beleértve az
önfoglalkoztatást - vannak*.
2. A

résztvevőkre

vonatkozó hosszabb távú közös eredménymutatók

A hosszabb távú eredménymutatók a

következők:

- A program elhagyása után hat hónapon belül további oktatásban, szakképesítést adó képzési
programokban , tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részt vevők
száma*,
-

A program elhagyása után hat hónapon belül foglalkoztatásban

levő résztvevők

-A program elhagyása után hat hónapon belül önfoglalkoztatásban

száma*,

lévő résztvevők

száma*.

résztvevők reprezentatív mintája alapján, minden egyes beruházási prioritás szerint
össze kell gyűjteni. A minta be lső érvényességét oly módon kell biztosítani, hogy az adatok a beruházási
prioritás szintjén általánosíthatók legyenek.

Az. adatokat a

( 1 ) Az irányító hatóságok olyan rendszert állítanak fel, amely számítógépes formában rögzíti és tárolja az egyes
résztvevőkre vonatkozó adatokat, amint azt a 1303/2013. rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) pontja előírja . A
tagállamok által bevezetett adatfeldolgozási szabályoknak összhangban kell lenniük a 95/46/EK irányelv
rendelkezéseivel és különösen annak 7. és 8. cikkével. A *-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott adatok a
95/46/EK irányelv 7. cikkének megfelelően személyes adatoknak minősülnek . Az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettségnek teljesítéséhez ezeket az adatokat fel kell dolgozni (a 95/46/EK irányelv 7. cikkének c) pontja). Az
.adatkezelő" meghatározását lásd a 95/46/EK irányelv 2. cikkében . A **-gal jelölt mutatók vonatkozásában
megadott adatok a 95/46/EK irányelv 8. cikkének megfelelően az adatfeldolgozás valamely különleges
kategóriájába tartoznak. Megfelelő garanciák nyújtása mellett a tagállamok, alapvető közérdekből , nemzeti
jogszabályaikban vagy a felügyelő hatóság határozatában további mentességeket állapíthatnak meg a 95/46/EK
irányelv 8. cikke (2) bekezdésében fo9laltakon kívül (a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdés .
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9.3

AKCIÓTERÜLETI TÉRKÉPEK

Funkcióbövítö városrehabilitációs és gazdasági akcióterület (Zöld város

9.3.1

Zöld város akcióterület határai: Északi körút, Erdö sor, Ferenc körút, Hunyadi utca, Jég utca, Nád
utca, Család utca, Belsö körút, László utca, Inczédy sor, Kert utca, Váci Mihály utca , Móricz Zsigmond
utca, Huszár sor, Állomás tér, Petőfi utca, Vasgyár utca, Mező utca
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Polyákbokor - Felsősima akcióterület határai: Utcaszintű lehatárolás nem lehetséges, mivel az
akcióterületet határvonalát több esetben a telekhatárok jelentik. Az akcióterület pontos beazonosítása
a telekhatárokat is jelölő pl. településszerkezeti terv alapján lehetséges (Id . alább).

Nagyszéki tó

• ••
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A kijelölt akcióterületet az alábbi utcák határolják: Gomba utca-41-es főút (Orosi út) - Tarcsai István út
- Kosztolányi Dezső utca - Kapitány utca - Káplár utca - Kállói út - Szikla i Sándor utca - Táncsics-Mihály
utca - Bartók Béla utca-4-es főút-Móricz Zsigmond utca - Huszársor - Huszár tér - Bottyán János utca
- Dália utca - Viola utca - Orgona utca - egykori iparvágány - Gomba utca.

szegregátumok területe
akcióterület egyéb része
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Kukucska Zsolt

E L ŐT ERJESZTÉ S
a Közgyűléshez

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI . 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(Korányi F. ut ca ren dezés i t ervi módosítása, állami főé pítész i e ljárás)
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városi főépítész
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sze mélyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője
Véleményező

bizottságok:
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N y

R E G Y H Á Z A

Tisztelt Közgyű lés!

Nyíregyháza MJV Közgyűl ésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott
hatáskörében a 183/2019. (Xll.17.) számú határozatában döntött a 21/2007. (Vl.12.)
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosításáról 1 terü leten (Korányi F. utca - Csaló köz). A terület bemutatását a mellékelt
véleményezési dokumentáció tartalmazza . (4. számú melléklet)
A területen a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (Xl.8.} Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32 .§ (6a) c) bekezdése
értelmében a rendezési terv módosítása az állami főépítészi eljárás szabályai szerint
lefolytatható volt, mert technikai hiba folytán javítandó sza bályozási vonal visszaállításáról volt
szó. A Főépítészi Osztály a rendezési terv módosítását FŐÉ P/1656/2019 . ügyiratszámon kezdte
meg 2019 decemberében.
A 2/2005. (/. 11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat szükségességéről a
jogszabályban meghatározott szervektő l a véleményeket, észrevételeket megkértük FŐÉP/16562/2019. ügyiratszámon. A megkérdezett szakigazgatási szervek nem tartották szükségesnek a
környezeti vizsgá lat elkészíttetését. Nyíregyháza MJV Közgyűlése Városstratégiai és
Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében a beérkezett vélemények, észrevételek
ismeretében 2/2020. (1.14.) sz. határozatában nem t artotta szükségesnek a környezeti vizsgá lat
elkészíttetését.
Nyíregyháza MJV partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (11.24.) önkormányzati
rendelete alapján 2019. december 17-én megküldtük a rendezési terv módosításhoz kapcsolódó
vé l eménykérő dokumentációnkat az állandó partnereinknek (Területi Építész Kamara, Mérnöki
Kamara, Nyírségi Civilház, E-misszió Egyesü let, Építésügyi Osztály, NyírVV Kft.) 2019. december
27-i válaszadási határidő megjelölésével. A véleményeket kiértékeltük, a vá laszadók a módosítást
támogathatónak tartották.
A módosításhoz a Korm. rendelet 29.§-a és 29/A.§-a, va lamint a Nyíregyháza MJV partnerségi
egyeztetés szabá lyairól szóló 10/2017. (11.24.) önkormányzati rendelete alapján a teljes körű
nyilvánosság bizt osításának érdekében 2019. december 18-á n lakossági fórumot tartottunk. A
megjelent érdeklődők részérő l a rendezési terv módosít ó eljárást érdemben befolyásoló
felszólalás nem történt, e l sősorban a projekthez kapcsolódó tervezett körforga lom és
buszmegálló megvalósításával kapcsolatban merültek fe l kérdések. A környező lakosok körében
a fórumon tisztázódtak az ellentmondások a fejlesztésse l érintett pontos megvalósítási helyszín
és tartalom vonatkozásában.
A Városstratégiai és Környezetvéde lmi Bizottság átruházott hatáskörében az 1/2020. (1.14.)
számú határozatában elfogadta a part nerségi kiértékelést. Mindezek ismeretében a Korm.
ren delet 42/A.§-a alapján az Állami Főépítész záró szakmai véleményét megkértük.
A módosítások nem teszik szükségessé a t elepülésszerkezeti terv módosítását, a Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ) szöveges része nem módosul. A szabályozási tervlapok a módosít ási
területekre vonatkozóan változnak, ezeket a rajzi munkarészeket az előterjesztéshez mellékeljük.

A kü lö nböző fejezetek csak a módosuló

rajzi részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az
elfogadást követően kerülnek dokumentá lásra. Tájékoztató céllal mel lékeljük továbbá a
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rendezési terv módosításához készült alátámasztó munkarészeket is. (Lásd 3.-4. sz. melléklet!) A
szabályozási tervlapok változásai rendelettel jóváhagyandó munkarészek. (Lásd 1. -2. sz.
melléklet!)
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Korm . rendelet 43 .§-a alapján a településrendezési eszközök az
állami főépítészi eljárás esetén az elfogadást követő napon lépnek hatályba.
Kérem T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a Korm. rendelet 43 .§ alapján és a KGY
rendeletben elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat alapján a mellékelt rendelet tervezet
jóváhagyásával döntését meghozni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2020. január 27 .
Tisztelettel:
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1. sz. melléklet a FŐÉP/28-4/2020. számú előterjesztéshez

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-te rvezet címe:

Nyíregyháza 19/2005. {V.5.} önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű
szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(Korányi F. utca rendezési tervi módosítása, állami

főépítészi

eljárás)

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
Költségvetési hatás:
hatás:
A
követően
Önkormányzatra
módosításokat
megteremthető a szabályozási terv és
gyakorolt hatása nincs
a valós telekhatárok közötti összhang.
A
módosításokat
követően
rendezhetőek a tulajdoni viszonyok és
az Önkormányzat elvégezheti a
tervezett fejlesztéseket.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:

Környezeti, egészségügyi
következmények:
Nincs

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
Nincs

A módosítás során

rendezhetőek

Egyéb hatás:
Tisztázhatóak egyes tulaj donjogi
anomáliák

a tulajdoni viszonyok.

A városfejlesztési elképzelések nem

te ljesíthetőek.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Rendelkezésre áll.

1

Szervezeti:
Adott.

Tárgyi:
Adott

1

Pénzügyi:
Adott.

1

2. sz. melléklet a FŐÉP/28-4/2020 . számú előterjesztéshez

RE N DE l E T-T E R VEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„ .../ .„ .. (...... )önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.S.} önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
(Korányi F. utca rendezési tervi módosítása, állami

főépítészi

eljárás)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés
b) pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. {Xl. 8.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdése alapján a SzabolcsSzatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze záró szakmai véleményének
megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(111.10.} önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága,
valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§. Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű
szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét
képző szabályozási tervlapok módosítását jelen rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.

2. §.(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell .
(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb
előírásokat tartalmaz.

Nyíregyháza, zozo. f@bru~r 6.

2

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának
indokolása

Általános indokolás
A rendelet módosítását az indokolta, hogy a módosított szabályozás révén az önkormányzati
infrastruktúra-fejlesztés véghezvihető legyen.
Részletes indokolás
1. §-hoz

A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
e rendelet l. mellékletében szereplő részterületen az állami főépítészi eljárás módosítási szabályai
szerint.
2. §-hoz
A rendelet kihirdetést követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a te lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 43.§-a
alapján l éptethető hatályba.

3
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„./2020. („„„ ) önkormányzati
rendeletének 1. melléklete

Á.1.

183/2019.(Xll.17.)

DS-3

Korányi F. utca - Csaló köz Lengyel utca - Lengyel utca
Magdaléneum Otthon felől i
oldala

A te lekhatár és ezáltal a szabályozási
vona l visszaállításra kerül technikai
hibából eredő törlés után.

Módosított SZT kivonat „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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3. sz . melléklet a FŐ ÉP/28-4/2020 . számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI JOGÚ

VÁROS

Településrendezési eszközeinek módosítása

- 2020 -

A 314/2012. (Xl.8.} Korm. rendelet 42/A.§-a szerinti állami főépítészi
eljárás végső szakmai véleményezési dokumentációja

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 1 TERÜLETEN
(Korányi Frigyes utca)
Tervező :

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala 2020. január

Főépítészi

Osztály

('

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2020.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Vezető tervező:

vezető

Tervező

Marosán Andrea
településrendezö tervező
TT/115-0387

munkatárs:

ct..~~~á~~~;:~·C\
városi főépítész
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okl. építőmérnök
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R E N DEL E T-T E R VEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ .••/ .. „.

(.„.„) önkormányzati
rendelete

Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI . 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
(Korányi F. utca rendezési tervi módosítása, állami

főépítészi

eljárás)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Épített környeze t alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2)
be kezdés b) pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm . rendelet 40.§ (2)
bekezdése alapján a Szabo lcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze záró
szakmai véleményének megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogköré ben eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottsága, va lam int Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§. Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű
szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12) önkormányzati rend elet 1. számú mellékletét
képző szabályozási tervlapok módosítását jelen rendelet l. melléklete szerint jóváhagyja.
2. §.(1) Ez a rend elet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát
veszíti . Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(2)A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekbe n jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb
előírásokat tartalmaz.

Nyíregyháza, 2020. február 6.
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Előzmények

Nyíregyháza MJV a TOP-6.l.S-16-NYl-2017-00003 "Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes
utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése és Szarvas utca felújítása" elnevezésű projekt
keretében pályázati forrásból a Korányi Frigyes utca felújítását és új körforgalmi csomópont
kialakítását tervezi. A projekthez szükséges területek biztosítása során derült ki, hogy a 2335/3 hrsz.ú magántulajdonban l évő ingatlan fenti projektet érintő területe felmérési térképezési és
területszámítási hiba folytán a földhivatali alaptérképen az önkormányzati tulajdonú 2371/4 hrsz.-ú
(Korányi Frigyes utca) és 2336/7 hrsz.-ú (Csaló köz) ingatlanokhoz került tényleges adás-vételi eljárás
nélkül. Ezen tulajdonjogi probléma feloldása a szabá lyozási terv módosításával orvosolható. Jelen
előterjesztéshez mellékelt módosítási javaslat - szabályozási vonal vonalvezetésének módosítása - a
Korm. rendelet 32.§ (6a) c) alapján az állami főépítészi eljárás szabályai szerint lefolytatható.

Módosítással érintett területek
Módosítás
Sorsz.

megindításáról

Szelvény-

szóló határozat

szám

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Korányi F. utca - Csaló köz Lengyel utca - Lengyel utca
Magdaléneum Otthon felőli oldala

A telekhatár és ezáltal a szabályozási
vonal visszaállításra kerül technikai
hibából eredő törlés után.

száma

Á.1.

183/ 2019. (Xl l. 17.)

DS-3

A

Ő MóDOSITAS HELYE

...
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Módosítással érintett területek lehatárolása
Sorsz.

Szelvényszám

Á.1.

05-3

Területlehatárolás
Korányi F. utca - Csaló köz - Lengyel utca - Lengyel utca Magdaléneum
Otthon felőli oldala

2JJS 70

;

---~

Atervezé~i terület alaptérkép kivon::ita
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Szabályozási tervet éri ntő módosítási javaslatok
Sorsz.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat

Szelvényszám

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Á.1.

183/2019. (Xll.17.)

05-3

Korányi F. utca - Csaló köz Lengyel utca - Lengyel utca
Magdaléneum Otthon felőli oldala

A telekhatár és ezáltal a szabályozási
vonal visszaállításra kerül technikai
hibából eredő t örlés után.

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

„Készült az állam i alapadatok felhasználásával"
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Módosítás célja :
A va lós tulajdoni viszo nyoknak megfele l ő t elekhatár és ezáltal a sza bályozási vonal pontosításra ker ül
technikai hiba javít ásával. A szabályozási vonal módosítása tö rtén ik, ame ly következt ében a
szabá lyozási szélesség nem csökken, a megmaradó sza bályozási szélesség lega lább 12 méter
(esetünkben 30 m), amely a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé.
Módosítás várható hatása:
A módosít ás után az Önkormányzat fej lesztési terveit véghez viheti, rendezhetővé válnak a valós
állapotnak megfe lelően a tulajdoni viszonyok.

Ügyiratszám : FŐ~P/28-6/2020.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ

VÁROS

Településrendezési eszköze i nek módosítása
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A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 42/A.§-a szerinti állami főépítészi
eljárás végső szakmai véleményezési dokumentációja

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 1 TERÜLETEN
(Korányi Frigyes utca)
-ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala -

Főépítészi

Osztály

2020. j anuár

e~,._.

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2020.
- Állami főép ítész i eljárás, záró szakmai véleménykérő dokumentáció -
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2. BEVEZETÉS
2.1

Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város életét a folyamatos gazdaságfejlesztő, élénkítő, munkaerő ösztönző
beruházások jellemzik, ehhez az önkormányzat pályázati forrásokból fina nszírozott infrastruktúrafejlesztési beruházásokat tervez 2019-2020-ban is.
Nyíregyháza MJV a TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00003 " Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes
utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése és Szarvas utca felújítása" elnevezésű projekt
keretében pályázati forrásból a Korányi Frigyes utca felújítását és új körforgalm i csomópont
kialakítását tervezi. A projekthez szükséges területek biztosítása során derült ki, hogy a 2335/ 3 hrsz .ú magántulajdonban lévő ingatlan fenti projektet érintő területe felmérési térképezési és
területszámítási hiba folytán a földhivatali alaptérképen az önkormányzati tulajdonú 2371/ 4 hrsz.-ú
(Korányi Frigyes utca) és 2336/ 7 hrsz.-ú (Csaló köz) ingatlanokhoz került tén yleges adás-vételi eljárás
nélkül. Ezen tulajdonjogi probléma feloldása a szabályozási terv módosításával orvosolható . Jelen
előterjesztéshez mellékelt módosítási javaslat - szabályozási vonal vonalvezetésének módosítása - a
Korm . rendelet 32.§ (6a) c) alapján az állami főépítészi eljárás szabályai szerint lefolytatható.

2.2 Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei
- a 152/ 2019 . (Xl.21.), a 217/2018. (Xll.20.), a 188/ 2018. (Xl.29.), a 131/ 2018. (Vl.21.), a 99/ 2018.
(V.31.), a 65/ 2018. (IV.25 .), a 235/2017. (X.26.), a 71/ 2017 . (111.30.), a 345/ 2016 .(Xll .15.), a
273/ 2016 .(IX.22 .), a 180/ 2016 (Vl.30.) sz., a 2/ 2015 . (1.29.) sz. határozattal, a 42/ 2014. (11 1. 20.) sz.
határozattal, a 92/ 2013 . (IV.25 .) sz. határozattal, a 331/ 2012 . (Xll .13.) sz. határozattal, a 266/ 2012 .
(X.18.) sz. határozattal, a 178/ 2012 . (Vl.28.) sz. határozattal, a 143/ 2012. (V.31.) sz. határozattal, a
243/2011. (Xll .15.) sz. határozattal, a 213/2011. (Xl.24.) sz. határozattal, a 150/ 2011 . (Vlll.25.) sz.
határozattal, a 28/ 2011. (11 .10) sz . határozattal, 150/ 2010. (Vl.28.) sz. határozattal 253-2/ 2009.
(Xl.23.) sz . határozattal, 252-2/ 2009. (Xl.23) sz. határozattal,110/ 2009 . (V.26) sz. hatá ro zattal,
39/ 2009 . (111.2) sz. határozattal, 77/ 2008. (111.31) sz. határozattal, 76/2008. (111.31) sz. hatá rozattal,
122/2007. (Vl.11) sz. határozattal és a 117/2005. (V.4) sz. határozatta l módosított és kiegészített
103/ 2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti tervi leírás
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza
19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes
szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/ 2008. (IV. 1.) KG Y, a 17/ 2008.
(IV. 1.) KGY, a 11/2009. (111.3.) KGY, 16/ 2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/ 2009.(Xl.24.)
KGY a 36/ 2009.(Xl.24.) KGY, a 18/ 2010.(Vl.29.), a 7/ 2011.(11 .11.) a 28/ 2011.(Vlll.26.), 41/ 2011.(Xl. 25 .),
az 51/2011 .(Xll.16.), a 25/ 2012.(Vl.6 .), a 30/ 2012 .(Vl.29.), a 52/2012 .(Xll .14.), a 21/ 2013 .(IV.26 .), a
24/2013 .(V.31.), a 29/ 2013 .(Vll .26.), a 31/2013.(Vlll.30.), a 34/ 2013 .(IX.27 .), az 5/ 2014.(111.21.), a
17/2014.(V.30.), a 21/2014 . (Vlll.22 .), a 22/2014.(Vlll.22.), a 37/2014.(Xll.19.), az 1/ 2015.(1.30.) és a
8/2015.(111.27.), a 13/2015.(V.29 .), a 16/2015. (Vl.26.), a 18/2015. (Vlll.28 .), a 7/ 2016. (11 .26.), a
10/2016. (IV.1.), a 16/2016. (Vll.1.), a 21/2016 . (IX.23 .), a 24/2016. (Xll .16.), a 14/ 2017 . (11 1.31.), a
17/ 2017. (IV.28.), a 22/2017 . (Vl.30.), a 24/ 2017.(IX. 1.), a 26/2017. (IX.29.), 30/2017.(X.27.), 2/ 2018.
(1.26.), a 13/ 2018. (IV.26.), a 16/2018.(Vl.1), a 18/ 2018.(Vl.22.), a 24/ 2018.(X. 19.), a 26/2018.(Xl.30.),
a 27/ 2018.(Xll.21.), a 15/2019.(V.31.), a 21/ 2019. (IX.13.) és a 23/2019 .(Xl.22.) önkormányzati
rendelettel) .
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2.3 A dokumentáció tartalma
Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási,
erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
Határozattal jóváhagyandó munkarész
A visszajavítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé.
Rendelettel jóváhagyandó munkarész
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza.
Alátámasztó munkarészek
Alátámasztó munkarészek készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv egészére. A
hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek, a módosítások
mértéke és jellege az alátámasztó munkarészek módosítását nem indokolta, kizárólag a
szükséges helyen kerülnek tárgyalásra tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfelületi, közlekedési
kiegészítő értékelések.
2.4 A módosítások célja, tárgya

Á.1.:
A valós tulajdoni viszonyoknak megfelelő telekhatár és ezáltal a szabályozási vonal pontosításra kerül
technikai hiba javításával. A szabályozási vonal módosítása történik, amely következtében a
szabályozási szélesség nem csökken, a megmaradó szabályozási szélesség lega lább 12 méter
(esetünkben 30 m), amely a településszerkezeti terv módosítását nem t eszi szükségessé.
2.5 A módosítások várható hatása

Á.1.:
A módosítás után az Önkormányzat fejlesztési terveit véghez viheti, rendezhetővé válik a va lós
tulajdoni viszonyok alapján a fejlesztéshez szükséges útépítési terület jogszerű kialakítása .
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3. Módosítással érintett területek

Sorsz.

Á.1.

Módosítás
megindításáról

Szelvény-

szóló határozat
száma

szám

183/2019. (Xll.17.)

DS-3

Tervezési területek

Módosítás tárgya

Korányi F. utca - Csaló köz Le ngyel utca - Lengyel utca
Magdaléneum Otthon felőli oldala

A telekhatár és ezáltal a szabályozási
vonal visszaállításra kerül technikai
hibából eredő törlés után.

4. Áttekintő vázlat Nyíregyháza közigazgatási területéről
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S. Magasabb szintű tervekkel való összhang igazolása
A területrendezési és te lepülésrendezési tervek kapcsolatát szabályozó jogszabályok:
- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény második része : Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT),
- A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- A Szabo lcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011 . {Xll.1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzSzB MTrT)
- Szabolcs-Szatmár-Be reg Megye Településrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról szóló
147/2011 . {Xl.30.} számú önkormányzati határozat.
A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és
természetvédelmi elemeinek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és
országos területrendezési tervi elhatározásaival.
A módosításaink során a területfelhasználási zónákban változás nem történik határuk nem módosul,
a szerkezeti tervünk nem változik, így területf elhasználási változás kimutatásra nincs szükség. A
tervezési területeink érintik a települési térséget.
Nyíregyháza jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzata a 2012.augusztus 6.-a előtti OTÉK szerint
készült, így az abban fog lalt foga lmak és rendelkezések a mérvadók.
Jelen módosításunk a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény második része: Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT)
hatálya alá tartozik. A hatályos Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról
szóló 19/2011. {X/1.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzSzB MTrT) jelenleg felülvizsgálat alatt
áll.
Az ország szerkezeti tervével való összhang
Az OTrT szerint Nyíregyháza beépített területének nagy része a települési térségbe tartozik. A
város területének a települési térségen kívüli legnagyobb része erdő- és mezőgazdasági térségbe,
illetve kis részben a vízgazdálkodási térségbe tartozik.
A város terü letét érintik az alábbi, országos szerkezeti elemek:
- Nagysebességű vasútvonal
- Országos törzshálózati vasúti pálya :
o Budapest-Cegléd-Szolnok-Záhony
o Mezőzombor- Nyíregyháza
- Gyorsforgalmú út: M3 autópálya
- Országos je l entőségű csatorna:
o Érpatak (VIII. sz. főfolyás)
o Kállai (VII. sz.) főfolyás
- Országos kerékpárútvonal
- Keleti terméktáwezeték
- Földgázszállító vezeték
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Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye Területrendezési Tervével történő összhang:
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény az alábbi rendelkezéseket teszi a jelenleg elérhető megyei rendezési tervek alkalmazása
tekintetében a módosítási eljárás során az alábbiakat alkalmaztuk:
90. § .
(2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszköz tekintetében az olyan beépítésre szánt
területet, amelyet a jogszerűen elfogadott településrendezési eszköz e törvény kihirdetése előtt már beépítésre szánt
területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ho ez a terület a 2. melléklet szerinti Ország
Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11 . melléklet szerinti országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi
építmények területére esik.
91.§
(1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hazatalóig a településrendezési eszközök
készítésénél, módosításánál
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait
kell alkalmazni
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban e törvény vagy a 88. § {2)
bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél,
módosításánál már nem kell alkalmazni,
d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat
e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet módosította, a településrendezési eszközök
készítésénél, módosításánál már e törvény és a miniszteri rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni,
e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban e törvény nem állapít meg,
a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni,
f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat
e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell
alkalmazni,
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A fentiek értelmé ben a jelenleg rendelkezésünkre álló megyei rendezési terv esetében a „Vegyes
területfelha szná lású térség" területfelhasználási övezetet alkalmazni a továbbiakban nem kell.

19/2011. (Xll.1) önk.
rendelethez

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV

lERU ETfELHASZNAlAS Rt NDSZERE
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c::J Vegyes letu e·re hmtnólt11u té1l"\J
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Nyíregyháza MJV Településszerkezeti Terve:
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Összesítő táblázat az OTrT tv 2013 . évi módosításának átmeneti rendelkezései alapján :
(2013. évi CCXXIX. törvény 1/12. melléklet)

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
Sorsz.

Módosítással érintett területek száma

1

Övezetek megnevezése

Érintettség

1

Országos ökológiai hálózat

nem

2

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

nem

3

Jó termőhelyi adottságú szántóterület

nem

4

Erdők

nem

s

E rdőtelepítésre javasolt

6

Vi lágörökségi és világörökségi várományos területek övezete
által érintett települések övezete

nem

7

Tájképvédelmi terület övezete

nem

8

Vízminőség-

igen

övezete
terület övezete

védelmi terü let övezete

9

Nagyvízi meder övezete

10

VTT- tározók övezete

11

Honvédelmi és katonai célú terület övezete által éri ntett
települések

nem

nem
nem
igen

A jelenlegi módosítás területe az országos vízminőség-védelmi terület övezete által érintett.
Nyíregyháza MJV honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település, azonban a
módosítási területe ink nem érintenek nyilvántartott honvédelmi rendeltetésű ingatlant,
módosításaink a honvédelem érdeke it nem sértik.
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Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata:

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai
folyosójának és pufferterületének övezete

Jelmagyarázat:

„

Nyíregyháza

\..., „ u,~ldl t cuuza• n tt:_Jt r ..i eténel( ovezt:te

Ő·o109i.:i1 r~lózat ö•:>l6goa• ·ot,'OsóJánal ovezet•
Ő · oog ~I-A ~at P'-''f -rt rul t r · evez t

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

Jel magyarázat:

Nyíregyháza

~

Telep11és

<Öl'9 l l9bt

~t 1 a

Tclepu csi t r>rsé9

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

Jelmagyarázat:
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete

1cserke z

Alaptérképi elemek

Nyíregyháza

Országhatár
Megyehatár
Település közigazgatási határa

Nagykálló

Települési té•ség

Ügyiratszám: FŐÉP/28-6/2020.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647

/-r---..
L.l.
_ ,l --..

"

Nyíregyháza MJV Te lepülésrendezési eszközeinek módosítása - 2020.
- Állami főépítészi eljárás, záró szakmai vé leménykérő dokumentáció -

10

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Erdők

övezete

„

Jelmagyarázat:
/\ pterf< p

e em<' •

CJ
1 -

-

.

„

-

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Erdőtelepítésre

javasolt terület övezete

Jelmagyarázat:
Erdóte'epítésre javasolt terület övezete

Alaptérképi elemek
Országhatár

f -··-··-

1

1

Megyehatár

•

Telepúlés köz,gazgatás' határa
Települes1 térség

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete által érintett települések
Jelmagyarázat:
~t•

ettMa•

~t

~

V

Öil.se<j,

-

v

6c"~f>91eill~QO:-:l :tylv6 ::.--n61'1)'0'twi..~·t ~ áttcl

Adpt~r k

p• e em-elc.

n,... i

On:.!gM•r
fi/~ch.ir.lr
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Tájképvédelmi terület övezete

-----

Jelmagyarázat:
Tájl:épvédelmi terület övezete
Alaptérképi elemek

Nyíregyháza
Országhatár

r-··- - i

1

~

···-··- - · '

Megyehatár
Település közigazgatási határa

1

\

f álmánháza

Települési térség

N agykál l

--~

•

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Vízminőség-védelmi

terület övezete

Jelmagyarázat:
Vízminőség-védelmi

terulet övezete

Alaptérkép i ele m ek

L
r·-··-··-··1
L......... „ ... . j

- - ... -

'
'

N yírtelek

r„

'

,'. -""'
.,__ ,,,,„
'

Megyehatár
Település közigazgatási határa

Nagykáll ó
- --1
•

O rszághatár

Települési térség

I

zf

1 N-·ura
ri3

(

Sé

yő \

[ Nyí rpaz ny \

s„ Y'}J--i-t
1

Nyíregyháza

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Nagyvízi meder övezete
Jelmagyarázat:
Nagyvízi meder övezete
A laptérképi elemek

...., Napkor

,-\
1

Országhatár

r - - - - 1-

r-..... -'-J
,

i

[~-- ~-~~'_]

Megyehatár
Település koz1gazgatási határa

Nagykálló

/

......-....r\

Települési térség

..
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

VTT-tározók övezete

Nyírtelek

Jelmagyarázat:
VTT-tározók övezete

Alaptérképi elemek

Nyíregyháza

Országhatár

,.- -··-··:

(

~lmánh~

f -----,_J_J~
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6. A módosítással érintett területek részletes bemutatása

Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontjánál lévő
útszabályozás helyreállítása

Á.1.

Főépítész által
Módosító eljárás típusa:
Szelvényszám: 05-3
állami főépítészi eljárás
TÁMOGATOTT kérelem
Módosítás célja :
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Korányi Frigyes utca - Csaló köz körforgalmi csomópont
megépítését tervezi pályázati forrásból. A projekthez szükséges terület biztosításához rendezni kell a
terület tulajdoni viszonyait földhivatali térképezési technikai hiba miatt. Ehhez szükséges a szabályozási
tervben a földhivatali földrészlethatár és a szabályozási vonal visszaállítása az 1992-es ÁRT-ben jelöltek
szerint.
Módosítás várható hatása:
A módosítás után az Önkormányzat fejlesztési terveit véghez viheti, rendezhetővé válnak a valós
állapotnak megfelelően a tulajdoni viszonyok.
Hatályos szabályozási terv kivonat:

Vk

Lk
2JJ563

711556

7,l,1765

Nyíregyháza MJV 1992-es Általános Rendezési Tervében (NYÍRTERV, 1992) és az 1996-os Részletes
Rendezési Tervében (MORUS Építész Stúdió Bt., 1996. 09 .) is látható a szabályozási vonal és a jogi
telekhatár is. Ennek az állapotnak megfelelően kell visszaállítani a szabályozási tervet a tulajdoni
viszonyok rendezhetősége érdekében.

Ügyiratszám: FŐÉP/28-6/2020.
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Nyíregyháza MJV Részletes Rendezési Tervének
kivonata - 1996

Az 1992-es Általános Rendezési Terv már 30 m-es szabá lyozási szélességgel jelölte a Korányi Frigyes
utcát és 22 m-es szabályozási szélességgel jelölte a Csaló közt. lgy jelöli a területet a 2005-ben
elkészült és 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott városi helyi építési szabályzatba is
és a mai napig hatályos szabályozási tervben is ez található meg.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012 . (Xl.8.) Korm. rendelet 28/A. §-a alapján a rendezési terv módosítási eljárás véleményezési
dokumentációjának elkészítéséhez a Lechner Tudásközpont Földmérési, Távérzékelési és Földh ivatali
Főosztály Szolgáltató Osztályától (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) a rendelkezésükre álló legfrissebb
alaptérképi adatokat megkértük. 2020. január 8-án megkaptuk az alaptérkép állományt
(Adatszolgáltatás sorszáma: 1303). Azonban a 2335/3 hrsz.-ú magántulajdonban lévő ingatlan javított
telekhatárát még nem tartalmazta .
A Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályától megkértük a
2020. január 6. napján véglegessé vált - a Nyíregyháza belterületén lévő 2335/3, 2336/7 és 2371/4
helyrajzi számú ingatlanok felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló 3063/20/2019. számú határozat térképi átvezetését. A megkapott közhiteles térképi adatbázist
felhasználtuk a dokumentáció elkészítésénél.

Ügyiratszám: FŐÉP/28-6/2020.
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Nyíregyháza MJV alaptérképe 2020. január 6-tól

2.171/ t

7. Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat
Természetvédelmi kategória általi érintett ség:
Mivel a tervezési terület Natura 2000 területtel, ökológiai hálózati elemmel, természeti területtel,
illetve egyéb országos és helyi jelentőségű védett területtel nem érintett, így az övezetek nem
ütköznek természetvédelmi előírásokkal.

BIA érté k változás:
Tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, csak a
tévesen ismert telekhatár helyére szabályozási vonal kerül, ezért nem szükséges a biológiai aktivitási
értéket újraszámolni, az nem változik. A jelenlegi zöldterületek a szabályozási vonal visszaállításával
nem változnak, a területfelhasználási módokban nem történik területi változás. Az eddig is 30 m-es
közlekedési célú közterület szélesség 30 m marad.

8. Közlekedési vizsgálat és javaslat
A tervezési területen az érvényes szabályozási terv igazolta, hogy elég a 30 m-es szabályozási

szélesség. Ez jelenleg nem módosul, a2 Önkormányzati projektben létesítendő új járda és a
Ügyiratszám: FŐÉP/28-6/2 020.
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körforgalom belefér a hatályos szabályozási tervben jelölt közlekedési célú közterület területébe,
melynek határvonala a tulajdonviszonyok rendezését követő új telekalakításig jogi telekhatár helyett
szabályozási vonal lesz.
Mivel jelenleg most csak az alaptérképi elemek (telekhatár) visszaállítása miatt készül módosítási
javaslat, ezért nem szükséges új méretezési igazolás, azonban tájékoztató jelleggel bemutatjuk a
Közműterv - M'93 Kft (ifj . Major Ferenc ügyvezető, vezető-tervező, 4400 Nyíregyháza, Selyem u
21/B. 1/1.) által készített helyszínrajzot és mintakeresztszelvényt. (Lásd 1. és 2. melléklet!)

9. Közm űell átási vizsgálat
A szabályozási tervben tervezett módosítások a közműellátás rendszerét nem befolyásolják. A
területek felszíni vízelvezetését úgy kell megoldani, hogy az a szélsőséges csapadékviszonyok esetén
se okozzon belvízproblémát. A tiszta, vagy előkezelt csapadékvizek elvezetése, illetve a racionális
vízgazdálkodás a beépítésre szánt területeken megoldandó .
A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen
működő létesítmények a lehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és
felszín alatti vizekre és földtani közegre.
A tervezett módosítások a város elektronikus hírközlési hálózatát nem érintik, így elektronikus
hírközlési fejezet készítése nem vált szükségessé a dokumentációban.

10. A fenntartható fe jlődés biztosítottsága
A településrendezési terv tárgyi módosításaival bekövetkező változások az érintett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem
járnak. A fejlesztés során elkészülő körforgalommal és járdával a Korányi Frigyes utca és a Csaló köz
várható forgalomcsökkenése a környező ingatlanok felértékelődését eredményezheti. A környező
lakosság életminőségét javíthatja, ha a városrész lakóutcáit az átmenő forgalom nem szökőútként
fogja használni. A városközpont egyszerűbb, gyorsabb megközelíthetősége Sóstógyógyfürdő,
Sóstóhegy és egyéb északi - városhatáron belüli és azon kívüli - lakóterületek felől várhatóan javulni
fog.

11. Urbanisztikai vizsgálat
Urbanisztika i, városmorfológiai szempontból megvizsgá ltuk a módosítással érintett területeket. A
kialakult állapotokhoz jobban illeszkedő változást tervezünk. A kialakult utcaképben,
telekhasználatban, építészeti karakterben semmiféle negatív változást nem jelentenek a
módosítások.

Ügyiratszám: FŐÉP/28·6/2020.
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- 1. melléklet A Korányi Frigyes utca körforga lm ú csomópont építésének helyszínrajza (részlet)
Közműterv - M'93 Kft (4400 Nyíregyháza, Se lyem u 21/B. 1/1.)
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s. sz . mel léklet a FÖÉP/28-4/2020. számú előterjes ztéshez

)/ ABOLCS-S/ Ar MAR- BFRI G i\HG\ El
KORMÁNY~ l IVAl AL
Ügyiratszám

SZ/4ÁF /00050-2/2020

H1v szám FÖÉP/28-6/2020
ügymtézöJük Kukucska Zsolt

DR. KOVÁCS FERENC
polgármester
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
NYÍREGYHÁZA
Kossuth tér 1
4400

!!!gy Nyíregyháza MJV településrendezési eszközeinek módos1tasa - 2019 - 1 módosítási terulet
vonatkozásában
Á1
Korányi F utca - Csaló koz - Lengyel utca A telekhatár és ezá lta a szabályozási vonal
visszaállításra kerül technikai hibából eredő torlés után
Állami főépítészi eljárás - záró szakmai vélemény
Tisztelt Polgármester Úr i
A tárgyi helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával kapcsolatban a
településfe1lesztés1 koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezes1
eszközökről valamit egyes településrendezési sajátos 1ogintézményekröl szóló 314/2012 (XI 8 )
Korm rendelet (továbbiakban Rendelet) 42/A § (4) bekezdésnek megfelelő záró szakmai
véleményemet az alábbiakban adom meg

A végső véleményezésre megküldött dokumentáció:
Megnevezése.
Szabályozási terv módosítása 1 területen ( Korányi Fngyes utca)
Tervező Ny1regyháza MJV Polgármesten Hivatala - Főépítesz1 Osztály Marosán And rea vezeto
településrendezo tervező
Tervdokumentáció keltezése 2020 1anuár
A módosítás célja:
Tervezési terület esetében a telekha tár és ezáltal a szabályozási vonal visszaállításra kerül technikai
hibából eredo torlés után UJ szabályozási vonal elhelyezésére kerül sor aminek kovetkeztében a
kozterület szabályozási szélesség nem csekken
A tárgyi településrendezési eszközok elkészítésére (tartalmi követelményeire) és egyeztetésére a
Rendelet előírásai a vonatkoznak Jogszabályi h1vatkozása1m 1s erre az állapotra értendők

1.

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
A tárgyi módosítás településszerkezeti tervben torténő módosítást igényel Mivel a módosítás
csekély mértékü területfelhasználás változássa1 Jár. az osszhang biztos ított

II.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZAKMAI VÉLEMÉNYEM
A településrendezési eszközök tárgyi módosítást nem kifogásolom.

Allam1F oep1tész
4400 Ny1regyhaza Hosok tere 5 440 1 Nyireg yhaza. Pf 199 Telefon 42/599-300 Fax 42/599-309
E-mail allam1 foep1tesz@szabolcs gov hu Honlap hltp //www kormanyhrvatal huthulszabolcs-szatm ar-bereg

Ugylfatszám SZJ4AFI00050-212020 _ _ __

Felhívom a továbbiakban a szíves figyelmét arra, hogy:
, Az á ,ami foépitész eljarás esetén a telepulésrendezési eszkoz az elfogadást koveto napon
léptethető hatályba
,
Rendelet 43 § (2) A polgármester gondoskodik a településrendezési eszkoz Etv 8 § (4)
bekezdése szerinti nyilvánosságáról továbbá az elfogadott településrendezési eszközt vagy
módosítását az elfogadást követő 15 napon belul
a) rövid kozérthetö összefoglalö kíséretében közzéteszi
aa) az onkormányzati honlapon hirdetményben és
ab) az onkormányzati hivatalban nyomtatásban és
b) megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban
az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt
ba) a Lechner Tudáskozpont Területi. Épitészet1 és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelösségü
Társaság részére (a továbbiakban Lechner Tudáskozpont)
bb) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
be) az eljárásban részt vevö osszes államigazgatási szervnek vagy
e) a megküldés helyett d1g1tális formátumban a jegyzökonyvvel együtt mint elektronikus úton
h telesitett dokumentumot elérhetové teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek
,.. A településrendezési eszközoket a rendeletet vagy határozatot és terv mellékleteket az
onkormányzat döntését követo 30 napon belül a jegyző koteles a Dokumentációs Kozpont
részére ingyenesen átadni vagy megküldeni

Nyíregyháza, 2020. február 5.
Tisztelettel:
Román István kormánymegbízott
nevében és mygbízásából :

Kótai Csaba
Állami Főépítész
Kapták·
1 Címzett
2 Irattár

Oldal 212

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: VFEJ L/45-1/2020
Ügyintéző: Zákány Zoltán/Pan kotainé

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111. 21.} önkormányzati rendelet
módosítására

·····~ ·············
Dr. Kovács Fereni
polgármester J

Pató István
városfejlesztési és városüzemeltetési
osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

„.L.„.„.„.„.„.„.„.„...~ ...
Faragóné Széles Andrea
jegyzői

Véleményező bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság,
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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\/./
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kabinet vezetője
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Tisztelt

', „,

Közgyűlés!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) valamint a 2016. évben
bevezetett Országos
kötelezően előírja

Hulladékgazdálkodási

Közszolgáltatási Terv (a

továbbiakban:

OHKT)

a hulladékgazdálkodási közszolgáltató részére a lomtalanítás biztosítását. A Ht.

44. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltató évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a
lomtalanítás megszervezéséről és a lomtalanítás során a közszolgáltatónak átadott vagy
közterületre helyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. A (2) bekezdés
alapján a közszolgáltató törekszik arra, hogy a lomtalanítást házhoz menő gyűjtésként szervezze
meg. A közszolgáltatás megfelelőségének kötelező feltételeit tartalmazó OHKT a közszolgáltató
részére előírja, hogy a közszolgáltatónak a lomtalanítás során törekedni kell az ingatlan használóktól
történő,

házhoz menő megoldások alkalmazására, emellett a házhoz menő rendszerű lomtalanítás

esetén előnyben kell részesíteni azt a megoldást, amikor az ingatlanhasználó előzetes időpont
egyeztetés alapján közvetlenül a közszolgáltatónak adja át a lom jellegű hulladékot és nem történik
meg a közterületre kihelyezés.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. megyei szinten régóta küzd a lomtalanítás
szakmailag elfogadható, környezetkímélő megvalósításával, melynek a fenti előírás és az előzetes
felmérések szerint is egyetlen, jogszabályban is jól körülhatárolt megoldása a házhoz

menő

lomtalanítás.
A lomtalanítás átalakítását a jogszabályoknak való megfelelés mellett az évente visszatérő
problémák megszüntetése is indokolja . Bár a közterületi lomtalanítást a közszolgáltató minden
évben pontosan meghirdette és nagy

erőkkel

rendelkezésre állt, annak igénybevétele mégsem

történt meg a szabályozott keretek szerint. Az ingatlanhasználók gyakran késve helyezték ki a lomot
a közterületre, melyet mások átválogattak, átforgattak, belőle a számukra hasznosnak vélt részeket
elszállították, de ezek nagy része később illegális hulladékként jelent meg a környezetünkben.
Gyakran került kihelyezésre elektronikai, építési-bontási, veszélyes- és zöld hulladék, ipari
mennyiségű

gumiabroncs stb.

Emellett általános probléma a közterületi lomtalanítá snál, hogy a szolgáltatást olyanok is igénybe
veszik, akik erre egyébként nem lennének jogosultak. A lomtalanítás külön díj felszámítása nélkül a
kötelező

kö zs zolgáltatás része, így a jogosultság egyik alapfeltétele az, hogy az igénybe vevő a

közszolgáltatói nyilvántartásban

díjfizetőként

szerepeljen. A lomhulladék a háztartási hulladék

része, azaz háztartásokban, lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt
helyiségekben valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein

képződő

hulladék, jellegét tekintve pedig olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Ezért a közszolgáltatónak a lomtalanítást, mint
közszolgáltatói feladatot csak ezen személyi és tárgyi körben kell külön díjfizetés nélkül biztosítani.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató jelezte, hogy 2020 évre
megteremtette azokat a feltételeket és erőforrásokat, melyek a rendszer bevezetését lehetővé

teszik, így a

zozo

márciusától esedékes lomtalanítást a közszolgáltató a teljes szolgáltatási
www.~vtRlGVHAZA.HU
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területen házhoz

menő

a szakmai szempontok

rendszerben fogja elvégezni. Az optimális és elvárt szolgáltatás teljesítése

elsődlegessége

mellett azért is lényeges, mert a közszolgáltatók közfeladat

ellátását az NHKV Zrt. finanszírozza. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a
közszolgáltatási díjat jelentősen meghaladó szolgáltatási díj mellett még költségalapú támogatást
is igénybe vesz. Ennek megítélésekor a finanszírozó vizsgálja vagy vizsgálhatja, hogy a
közszolgáltató szakmai teljesítménye és költséghatékony feladatellátása megfelel-e a szakági
jogszabályokban előirányzottaknak.
A Ht. 40. § (3) bekezdése a házhoz menő lomtalanítás fogalmát pontosan rögzíti azzal, hogy két
lényeges, együttes feltételét meghatározza. Ennek alapján házhoz menő lomtalanítás esetében a
lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval

előre

egyeztetett időpontban veheti igénybe, és ilyen esetben a lomhulladék közterületen nem
helyezhető

el. Ezért a rendelet-tervezetben elegendő a lomtalanítás ilyen módon való

teljesítésének rögzítése, hiszen ez már magában foglalja azt a lényeges körülményt, hogy a
lomtalanítás igénybe vételéhez előre be kell jelentkezni, a közszolgáltatóval időpontot kell
egyeztetni. A másik törvényi követelmény, hogy a lomhulladékot az átvételig az ingatlanon belül
kell tartani . A Ht. már idézett 44. § (1) bekezdésének „közszolgáltatónak átadott" kifejezése pedig
azt jelzi, hogy a lomhulladék begyűjtése az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja jelenlétét,
közreműködését igényli. Ezen törvényi alapvetések mellett a lomtalanítás gördülékeny, szakszerű

kivitelezése még igényli néhány részletszabály megállapítását, melyre a Ht. 35. § (1) bekezdés e)
pontja ad jogalkotási felhatalmazást.
A jogosultak köre a Ht-ból ugyan levezethető, de javasolt annak egyértelműsítése, hogy a
lomtalanítás igénylésére, az időpont foglalására csak az jogosult, aki a közszolgáltatói
nyilvántartásban díjfizetőként nyilván van tartva. A jogosultság a lomhulladék és a lomtalanítás
fogalmának ismeretében kizárólag a természetes személy ingatlanhasználókra valamint a Ht-ben
külön ingatlanhasználóként nevesített társasházra és lakásszövetkezetre terjed ki. A későbbi
félreértések elkerülése érdekében fontos annak kiemelése, hogy a közös gyűjtőedényt használó, a
közszolgáltatói nyilvántartásban is önálló ingatlanhasználói
lomtalanítás szempontjából is egységesen

kezelendők .

minőségben szereplő

társasházak a

A tervezet - az országosan elfogadott

szabályozást is figyelembe véve - mennyiségi korlátot is bevezet, tekintettel arra, hogy- kiegészítő
lehetőségként - a hulladékudvarok a lom hulladékot mennyiségi korlát nélkül, egész évben átveszik.

A környezettudatos ingatlanhasználói kör részére hamarosan további

lehetőség

adódik arra, hogy

a hulladékhierarchia által prioritásként meghatározott megelőzés elvének teljesítése érdekében
feleslegessé vált lomhulladékát újrahasználati központban helyezze el. Az elvégzett szolgáltatás
ingatlanhasználói igazolása az
adatszolgáltatás érdekében

ismétlődés lehetőségének

kizárása valamint a közszolgáltatói

szükséges. A tervezet természetesen

lehetőséget

biztosít a

képviseletre az ingatlanhasználó akadályoztatása esetére.
A házhoz menő lomtalanítás - a szabályok és látszólagos korlátok ellenére - az ingatlanhasználók
számára is jelentős többlet

lehetőséget

biztosít, hiszen az

időpontfoglalás

jobban alkalmazkodik az
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egyedi igényekhez, és

lehetővé

teszi a lomtalanítás kulturált, egyediesített formában

történő

megvalósítását.
A lomtalanítás ellátásában

bekövetkező

változásról szóló

Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás soron

előterjesztést

következő

tesz a helyi rendeletek módosítására, de kérem, hogy a Tisztelt
ütemezéssel a rendeletet

mielőbb

a Szabolcs-Szatmár Bereg

ülésén tárgyalni fogja és javaslatot
Közgyűlés

a munkatervben foglalt

alkossa meg annak érdekében, hogy a házhoz menő lomtalanítás

helyi részletszabályai a lomtalanítási szolgáltatást igénybevételét megelőzően rendelkezésre
álljanak.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet módosítását támogatni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2020. január 30.
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1. melléklet a VFEJL/45-1/2020. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az

előzetes

hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja
A rendeletmódosítás célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként bevezetésre

kerülő

házhoz menő lomtalanítás részletszabályait - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 40. § (3) bekezdésében foglalt alapvetések figyelembe vételével- megalkossa.
2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet megalkotását

megelőző időszakhoz

képest a rendeletnek újonnan

gazdasági-, költségvetési hatása nincs. A házhoz

menő

keletkező

társadalmi-,

lomtalanítás szabályozásával azonban mind a

közszolgáltatóra, mind az ingatlanhasználókra többletkötelezettség hárul.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet megalkotása adminisztratív többletterhet nem jelent.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet megalkotása további szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.
S. Környezeti és egészségügyi következményei
A rendelet hozzájárul ahhoz, hogy a kötelező közszolgáltatás részeként biztosított lomtalanítás
elvégzésére a közegészségügyi és köztisztasági szempontok elsődlegességével kerüljön sor.
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2. melléklet a VFEJL/45-l /2020. számú előterjesztéshez:

RENDELET-TERV EZ E T
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖN KORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.... ./.............. (.... ) önkormányzati
rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.} önkormányzati
rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi
igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(111.21.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Ör.) 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését és elszállítását éve nte egy alkalommal, házhoz

menő

lomtalanítás keretében biztosítja.
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött,

de a szabványos

gyűjtőedényekben

el nem

helyezhető

nagydarabos lomhulladékot

szállítja el.
(3) A lomtalanítás keretében nem adható át:
a) építési és bontási hulladék,
b) veszélyes hulladék,
e) vegyes hulladék,
d) elkülönítetten

gyűjthető

papír,

műanyag-

és fémhulladék,

e) zöldhulladék,
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött
hulladék,
g) veszé lyes anyagokat tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések."

Z. §Az Ör. ZO. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A lomtalanítás igénybevételére a közszolgáltató nyilvántartásában díjfizetésre kötelezett
természetes személy ingatlan használó, társasház és lakásszövetkezet jogosult.
(2) A lomtalanítást az ingatlanhasználó a közszolgáltató által meghirdetettek szerint, előzetes
időpontfoglalással, annak közszolgáltatói visszaigazolását követően veheti igénybe.

(3) Közös gyűjtőedényt használó társasház és lakásszövetkezet a lomtalanítás időpontját közös
képviselője útján egyezteti a közszolgáltatóval.

(4) A lomtalanítás keretében ingatlanonként - a (3) bekezdés szerinti igénybevétel esetén
lakásonként - legfeljebb 2 m3 lom hulladék adható át a közszolgáltató részére .
(5) A lomhulladékot az ingatlanhasználó az ingatlan telekhatárán belül gyűjti, és a lomtalanítás
időpontjában a közszolgáltató részére átadja, az elvégzett szolgáltatás tényét a közszolgáltató

részére aláírásával igazolja.
(6) Amennyiben a házhoz menő lomtalanítást megrendelő ingatlanhasználó a lomtalanítás
időpontjában

átadási kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy köteles a

képviseletéről

gondoskodni. Ennek hiányában az átadni kívánt lom hulladék elszállítására, illetőleg a rendelkezésre
állás megismétlésére a Közszolgáltató nem kötelezhető ."
3.§ Ez a rendelet a kihirdetést

(~)
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a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .........../2020. ( ............... ) rendelet
általános indokolása

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban : Ht.) 35. §-a valamint a 88. § (4)
bekezdése konkrét felhatalmazást ad helyi önkormányzatoknak arra, hogy helyi szabályokat
alkossanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról, annak kötelező igénybevételéről.
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014. (111.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ........ ./2020. (.................. ) rendelet
részletes

indokolása

1. §-hoz:
Az Ör 19. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közszolgáltató a lomtalanítást a közszolgáltató házhoz
menő rendszerben biztosítja, melynek alapvető szabályait a Ht. 40.

§ (3) bekezdése rögzíti, így a

módszerének meghatározása már megadja a teljesítés két legfontosabb tényezőjét . Ennek alapján
menő

házhoz

lomtalanítás

esetében

a

lomtalanításra

vonatkozó

közszolgáltatást

az

ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe, és ilyen
esetben a lomhulladék közterületen nem helyezhető el. Az igénybe vevők körét az Ör. a korábbi
szabályozással egyezően tartalmazza . A (3) bekezdésben a lomtalanítás keretében át nem adható
hulladékok köre kiegészül egy g) ponttal, mert a későbbiekben nem helyezhető ki olyan
elektronikai hulladék sem, amely veszélyes anyagokat tartalmaz, összhangban a b) ponttal.
2 . §-hoz:

Az Ör. 20. § (1) bekezdése a jogosultak körét részletezi. Bár ez a Ht-ból levezethető, fontos annak
egyértelműsítése, hogy a lomtalanítás igénylésére, az időpont foglalására csak az jogosult, aki a

közszolgáltatói nyilvántartásban d íjfizetőként nyilván van tartva. A jogosultság a lomhu lladé k és a
lomtalanítás fogalmának ismeretében kizárólag a természetes szemé ly ingatlanhasználókra
valamint a Ht-ben külön ingatlanhasználóként nevesített társasházra és lakásszövetkezetre terjed
ki. A későbbi félreértések elkerülése érdekében fontos annak kiemelése, hogy a közös
gyűjtőedényt

használó, a közszolgáltatói nyilvántartásban is önálló ingatlanhasználói minőségben

szereplő társasházak a lomtalanítás szempontjából is egységesen keze le ndők. A tervezet - az

országosan elfogadott szabályozást is figyelembe véve - mennyiségi korlátot is bevezet, tekintettel
arra, hogy - kiegészítő lehetőségként - a hulladékudvarok a lomhulladékot mennyiségi korlát
nélkül, egész évben átveszik. Az elvégzett szolgáltatás ingatlanhasználói igazolása az ismétlődés
lehetőségének kizárása valamint a közszolgáltatói adatszolgáltatás érdekében szükséges. Az Ör.

20. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít a képviseletre az ingatlanhasználó akadályoztatása
esetére.
3. §-hoz:

A hatályba léptető és hatályon kívüli helyezésre kerülő rendelkezéseket tartalmaz.
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HATOSAGI FOOSZTALY
NYÍREGYHÁZA

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
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EMAIL. IGAZGATAS@NYIREGYHAZA.HU
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Ügyiratszám : IG/306-13/2020.
Ügyintéző : Dr. Zentai József

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről

Dr. Kása Brigitta
a ljegyző-főosztály1ezető
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Dr. Grosz Peter
osztályvezető

Az előterjesztés
törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

R E G Y H Á Z A

Tisztelt Közgyűlés !
Az Igazgatási Osztály ügyintézése során felmerült igények, a városban zajló házszámrendezési eljárás,
valamint lakossági kérések alapján az alábbi helyrajzi számú közterületek elnevezésére, vagy
megerősítésére teszünk javaslatot. A közterületek elnevezése a városban történő könnyebb
táj ékozódás elősegítése, valamint az élénkü l ő lakáspiac miatt felgyorsult beépítés miatt vált aktuálissá,
mert a különböző engedélyek kiadásá hoz, a közművek kiépít éséhez és a lakáshitel ügyintézéshez
szükséges az utcanév és a házszám. Az utcanevek vonatkozásában egyeztettünk Urbán Terézzel, a
Nyíregyházi Városvédő Egyesület ale lnökével és figyelembe vettük, illetve felhasználtuk javaslatait az
e l őterjesztés elkészítése során . Az e l őterjesztésben javasolt utca neveket Dr. Minya Károllyal, a
Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, M agyar Nyelvészeti Intézeti
Tanszékének tanárával előzetesen szint én egyeztettük. Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint a
környéken már meglévő utcanevekhez, illetve az adott városrészhez illeszkedő elnevezéseket
terjesszünk elő .
E lőterjesztésünk

második részében már meg l évő utcanevek megerősítését indítványozzuk. Ebben az
esetben nem történik új közterü let-e lnevezés, csak a már meglévő utcákhoz t artozó helyrajzi számok
pontosítása történik meg.

Új közterület-elnevezések:
1.) Nyíregyháza 8845/2; 8845/3 hrsz.-ú közterület: Kiste lekiszőlő városrészen, a Szeder utcából délke let i irá nyba nyíló utca . Elnevezésé re javaslatunk: Josta utca (2. sz. melléklet)
2.) Nyíregyháza 8845/16 hrsz.-ú közterület: Kistelekiszőlő városrészen, a fent elnevezésre javasolt
utcából keleti irányba nyíló utca. Elnevezésére javaslatunk: Josta köz (2. sz . melléklet)
A közterületek neve a Szeder utca nevével áll tartalmi kapcsolatban.
3.) 28008/17 hrsz.-ú, a Szilvavölgy lakóparkban található közterületnek a Törzs u. 11. és 13. szám között
a Törzs utcából keleti irányba nyíló szakasza a Gömöri utcáig. Elnevezésére javaslatu nk: Duránci utca
(3. sz. me lléklet )
4.) 28008/17 hrsz.-ú, a Szilvavölgy lakóparkban található közterületnek a fent elnevezésre javasolt
szakaszából északi irányba nyíló és a 28008/7 hrsz.-ú közterületig tartó szakasza. Elnevezésére
javaslatunk: Mirabella utca (3 . sz. melléklet )
Mindkét javaso lt név egy szilvafajtát nevez meg, így a Szilvavölgy lakópark utcanevei által alkotott
névbokorba il leszkednének.
5.) 01877 /114; 01877/130 hrsz.-ú közterület: Oros városrészen, a Pompás utcából nyugat i irányba nyíló
utca. Elnevezésére javaslatunk: Díszes utca (4. sz. melléklet)
A név a Pom pás utca és a köze lben vezető Ékes utca nevével asszociatív ka pcsola tban áll, így e
névbokor tagjai nak szá mát gya rapít aná.
6.) 02497 hrsz.-ú közterület: Borbánya és Oros városrészek határán, a Lászlócsere dűlőt és a Felhő utcát
összekötő utca. Elnevezésére javaslatunk: Felleg utca (5. sz. melléklet)
A Fe l hő ut ca nevével együtt egy kéttagú névbokor jönne létre.
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7.) 01036/1 hrsz.-ú közterület: Mandabokor II. területén található utca. Elnevezésére javaslatunk:
Kerektánc utca (6 . sz. melléklet)
8.) 01037/12 hrsz.-ú közterület : Mandabokor II. területén található utca. Elnevezésére javaslatunk:
Verbunk utca (6. sz. melléklet)
9.) 01038/1 hrsz.-ú közterület: Mandabokor II. területén található utca. Elnevezésére javaslatunk: Botoló
utca (6 . sz. melléklet)
Az egymás közelében vezető három utca javasolt nevei egy-egy magyar néptánctípust neveznek
meg.

Mindhárom

tánc

a

Felső-Tisza-vidék

(ezen

be lül

a

nyíregyházi

bokortanyák)

1

táncd ialektusához tartozik. Így azon túl, hogy egy hangulatos névbo kor jönne itt létre, egyúttal
ezek a nevek szorosan kötődnének az adott városrész múltjához és hagyományőrző jelenéhez is.
10.) 13715; 13720/11 hrsz.: Mandabokor területén, a Jegenye utcából északi irányba nyíló utca.
Elnevezésére javaslatunk: Jegenye köz (7. sz. melléklet)
11.} 13720/28 hrsz.: Mandabokor területén, a Jegenye utcából északi irányba nyíló utca. Elnevezésére
javaslatunk: Jegenye sor (7. sz. melléklet)
A két rövid utca elnevezése a Jegenye utcához kötődik.
12.) 30588/13; 30594/6; 30598/8 hrsz.: Oros városrészben a Felhő utcából keleti irányba nyíló a Trombita
és Harsona utcákat déli irányból összekötő utca. Elnevezésére javaslatunk: Tuba utca. (8 . sz. melléklet)
Az elnevezés a rézfúvós hangszernevekből kialakított utcanévbokorba illeszkedne.
Közterület-elnevezések megerősítése :

1.) 02116/121; 02116/85; 02110/119; 02110/72; 02110/67; 02110/56; 02110/41; 02110/27. hrsz.ú közterületnek a 02110/113 és 02110/115 hrsz.-ú ingatlanok közötti szakasza; 02110/94 hrsz.ú közterületnek a 02110/ 93 és 02110/96 hrsz.-ú ingatlanok közötti szakasza; 02110/124;
02110/123; 02110/141 hrsz.: Napkorong utca
2.) 28008/7; 01878/3 hrsz.: Ringló utca
3.) 28031/1; 28008/5; 01877/79 hrsz.: Gömöri utca
4.) 13120/1; 13120/2; 13121/54; 0110/38 hrsz.: Jázmin köz
5.) 8070; 8086/2 hrsz.: Bottyán János utca
a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására
megerősítéseket tartalmazó határozat-tervezet jóváhagyására.

Kérem

és az

új

utcaneveket,

Nyíregyháza, 2020. január 23.

Dr.

Kás~igilta 1

aljegyző-főosztályvezető

1

Tisztelettel :

-t{0\?
Dr. Grósz Péter
osztályvezető

Leírásuk: http://tudasbazis.tanchaz.hu/ index.php/nagyalfold/nyirseg Hozzáférés: 2020. január 14.

illetve

l.

sz. melléklet az IG/306-13/2019. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.... /2020. ( 11.6.) számú
határozata
közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről

A Közgyűlés

1./ Az alábbi közterület elnevezéseket jóváhagyja:
Helyrajzi szám
8845/2; 8845/3 hrsz.
8845/16 hrsz.
28008/17 hrsz.-ú, a Szilvavölgy lakóparkban
található közterületnek a Törzs u. 11. és 13.
szám között a Törzs utcából keleti irányba
nyíló szakasza a Gömöri utcáig
28008/17 hrsz.-ú, a Szilvavölgy lakóparkban
található közterületnek a fent elnevezésre
javasolt szakaszából északi irányba nyíló és a
28008/7 hrsz.-ú közterületig tartó szakasza
01877/114; 01877 /130 hrsz.
02497 hrsz.
01036/1 hrsz.
01037/12 hrsz.
01038/1 hrsz.
13715; 13720/11 hrsz.
13720/28 hrsz.
30588/13; 30594/6; 30598/8 hrsz.

Közterület neve
Josta utca
Josta köz

Duránci utca

Mirabella utca

Díszes utca
Felleg utca
Kerektánc utca
Verbunk utca
Botoló utca
Jegenye köz
Jegenye sor
Tuba utca

2./ Az alábbi közterü let elnevezéseket megerősíti :
Helyrajzi szám
02116/121; 02116/85; 02110/119;
02110/72;02110/67; 02110/56;02110/41;
02110/27 . hrsz.-ú közte rül etnek a
02110/113 és 02110/115 hrsz.-ú
ingatlanok közötti szakasza; 02110/94
hrsz.-ú közterületnek a 02110/93 és

Közterület neve

Napkorong utca

02110/96 hrsz.-ú ingatlanok kö2ötti
szakasza; 02110/124; 02110/123;
02110/141 hrsz.
28008/7; 01878/3 hrsz.

Ringló utca
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28031/1; 28008/5; 01877/79 hrsz.
13120/1; 13120/2; 13121/54; 0110/38
hrsz.
8070; 8086/2 hrsz.

Gömöri utca
Jázmin köz
Bottyán János utca

3./ Utasítja az Igazgatási Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 1./ pontjában felsorolt elnevezéseknek és
a 2./ pontjában felsorolt megerősítéseknek a közterület-jegyzékben és a földhivatali ingatlannyilvántartásban történő átvezetéséről.

Felelős:

Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
2020. április 30.

Határidő :

Nyíregyháza, 2020. február 6.

l,

Erről

1)
2)
3)
4)
S)
6)

0
•

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
Magyar Posta Zrt. 1. sz. Postahivatal elektronikus úton
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság elektronikus úton
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
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ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez házszámok megállapításáról

~7
Dr. Kása Brigitta
aljegyző-főosztályvezető

~ \~,\,

. \,_I -

Dr. Grósz Péter
osztályvezető

Az előterjesztés
törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

l

Faragóné Széles Andrea
jegyző i ka binet vezetője

Véleményező bizottságok:
- Közneve lési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

2015. január 1. napjától bevezetésre került az ún. Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR),
melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban
(ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és
naprakészek legyenek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (Xll.23.} Korm. rendelet értelmében köteles
felülvizsgálni Nyíregyháza közigazgatási területén a meglévő házszámozás rendszerét.
Fentiekre tekintettel az Igazgatási Osztály hivatalból a város teljes területét érintő címfelü lvizsgá lati eljárást
folytat, melynek keretében megtörténik va lamennyi közterület összes ingatlanának beazonosítása, címének
megállapítása, valamint a címeknek a Központi Címregiszterbe történő felvezetése.
A KCR-rendszer teljes körű működése esetén, a megfele l ő adatokkal történő feltöltését követően
megvalósulhat, hogy egy ingatlan címadata vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartás, a
lakcímnyilvántartás és a jegyző által az illetékességi területén meghatározott házszámok nyilvántartása
e rendszerben összeérve ugyanazt az adatot fogja tartalmazni.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a házszám megállapításáról és a házszám- és
utcanévtáblák elhe lyezésének rendjéről szó ló 18/2007. (V.22.) önkormányzati rendelete szerint a
házszám-megállapítással kapcsolatos ügyekben e lső fokon a közgyűlés jár el. A közgyűlés a hivatalbóli
eljárásokban e jogkörében eljárva dönt a házszámok megállapításáról.
Jelen előterjesztésben a határozat-tervezet mellékletében sze replő közterületek házszámainak
megállapítását terjesztjük döntésre a T. Közgyűlés elé.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a mellékletben fel so rolt házszámokat
tartalmazó határozat-tervezet jóváhagyására.
Nyíregyháza, 2020. január 23.

Tisztelettel:

~' -

Dr. Kása Brigitta

Dr. Grósz Péter

alj egyző-f őosztá lyvezető

osztá lyvezető

2

1.

sz. melléklet az IG/2570-1/2020. számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „/2020. (11.6.) számú
határozata
házszámok megállapításáról

A Közgyűlés

1./ A(z) ... ./2020. (11.6.) számú határozat mellékletében felsorolt házszámokat jóváhagyja.

2./ Utasítja az Igazgatási Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a(z) ... ./2020. (11.6.) szamu határozat
mellékletében felsorolt házszámoknak a Központi Címregiszterbe történő felvezetéséről.

Felelős:

Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető

Nyíregyháza, 2020. február 6.

0.
v
Erről

értesül:

A Közgyűlés tagjai
A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
Nyírségvíz Zrt. elektronikus úton
Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. elektronikus úton
Magyar Telekom Nyrt. elektronikus úton
UPC Magyarország Kft. elektronikus úton
NYÍRVV Nonprofit Kft. elektronikus úton
Magyar Posta Zrt. Hálózati és Logisztikai Ágazati Igazgatóság Feldolgozási Igazgatósága
elektronikus úton
9) Magyar Posta Zrt. 1. sz. Postahivatal elektronikus úton
10) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Kormányablak
Főo sztály elektronikus úton
11) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Ingatlan-nyilvántartási Osztály elektronikus úton (/NY- azonosító és X, Y koordináta megállapítása
céljából)
1}
2)
3)
4)
S}
6)
7)
8)

4

Melléklet a(z) .„./2020. (11.6 .) számú határozathoz:
Alkony u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

Alkony

IA

2 2 1566 1

Alkony

1

3 2 1563 12

Alkony

2

4 0667 189

Alkony

2A

5 0667/ 192

Alkony

2/B

6 21563/13

Alkony

4

7 21566'2

Alkony

5

8 2 1563 14

Alkony

6

9 2156613

Alkony

7

10 2 156311 5

Alkony

8

11 21563/26

Alkony

9

12 21563/ 17

Alkony

10

13 21563/27

Alkony

11

14 2 1563/39

Alkony

12

15 21563/28

Alkony

13

16 21563/40

Alkony

14

17 21563/29

Alkony

15

18 21563/41

Alkony

16

1 0667 15 1

19 21563/30

Alkony

17

20 21563/43

Alkony

18

21 21563/31

Alkony

19

22 21563/44

Alkony

20

23 21563/32

Alkony

21

24 2 1563/45

Alkony

22

25 2 1563/33

Alkony

23

26 2 1563/46

Alkony

24

27 21563/34

Alkony

25

28 21563/49

Alkony

26

29 21563/50

Alkony

26/A

30 2 1563/35

Alkony

27

31 7992/58

Alkony

28/A

32 21578126

Alkony

28

33 21563/36

Alkony

29

34 21578/27

Alkony

30

35 21563/37

Alkony

31

36 21578/28

Alkony

32

37 21578/4

Alkony

33

38 21578/29

Alkony

34

39 21578/5

Alkony

35

40 21578/30

Alkony

36

4 1 2 1578/6

AlkQny

37

42 21578/31

Alkony

38

43 21578/7

Alkony

39

44 21578/32

Alkony

40

s

45 21578 8

Alkony

41

46 21578/33

Alkony

42

47 21578/9

Alkony

43

48 21578/35

Alkony

44

49 2 1578/ 10

Alkony

45

50 2 1578/36

Alkony

46

51 21578 11

Alkony

47

52 21578/39

Alkony

48

53 21578112

Alkony

49

54 21578/40

Alkony

50

55 21578113

Alkony

51

56 21578/41

Alkony

52

57 21578/ 14

Alkony

53

58 21578/42

Alkony

54

59 21578/ 15

Alkony

55

60 21578/43

Alkony

56

61 21578116

Alkony

57

62 7992/65

Alkony

58

63 21578/17

Alkony

59

64 7992/61

Alkony

60

65 21578/18

Alkony

61

66 7992/63

Alkony

62

67 21578/19

Alkony

63

68 7992/64

Alkony

64

69 21578/20

Alkony

65

70 21578/21

Alkony

65/A

71 0669/ 149

Alkony

66

72 7992/53

Alkony

67

73 7992/52

Alkony

67/A

74 0669110

Alkony

68

75 21578/23

Alkony

69

76 06691146

Alkony

70

77 21578/24

Alkony

71

78 21578/24/A

Alkony

71

79 21578/24/A/ l Alkony

7 1/A

80 21578/24/A/2 Alkony

71

81 0669/ 147

Alkony

72

82 06691151

Alkony

73/A

83 0669/ 152

Alkony

73/B

84 06691153

Alkony

73/C

85 0669/ 139

Alkony

75

86 0669/ 140

Alkony

77

Bokréta u.

UTCA

HÁZSZ.

1 28509/55

Bokréta

1

2 28509/56

Bokréta

l/A

3 0761 /24

Bokréta

1/B

Sorsz. HRSZ

6

4 28501 23

Bokréta

2

5 28509/41

Bokréta

3

6 28509/40

Bokréta

3/A

7 0761/52

Bokréta

3/B

8 076 1/73

Bokréta

3C

9 0761 '22

Bokréta

30

10 28501 '2 1

Bokréta

4

11 0761 /2 1

Bokréta

5/A

12 076 1/64

Bokréta

5/B

13 0761/61

Bokréta

5/C

14 2850 1/ 17

Bokréta

6

15 28501 18

Bokréta

6/A

16 0761 /83

Bokréta

7

17 0761 /84

Bokréta

7/A

18 0761/60

Bokréta

7/B

19 28501 / 16

Bokréta

8

20 0761 /59

Bokréta

9

21 28501114

Bokréta

10

22 28501 / 13

Bokréta

10/A

23 0754174

Bokréta

10/B

24 0754/75

Bokréta

10/C

25 0754/76

Bokréta

1010

26 0754/77

Bokréta

10/E

27 0754/78

Bokréta

lO!F

28 0754/79

Bokréta

10/G

29 0754/73

Bokréta

10/H

30 0754/72

Bokréta

10/I

31 0754/48

Bokréta

10/J

32 0754/86

Bokréta

10/K

33 0754/45

Bokréta

10/L

34 0761 /58

Bokréta

11

35 28501 / 12

Bokréta

12

36 0754/51

Bokréta

12/A

37 0754/65

Bokréta

12/B

38 28501 / 11

Bokréta

12/C

39 28501 / 10

Bokréta

12/D

40 28501 /9

Bokréta

12/E

41 0754/61

Bokréta

l2ff

42 0754/62

Bokréta

12/G

43 0754/33

Bokréta

12/H

44 0754/32

Bokréta

12/1

45 0754/31

Bokréta

12/J

46 0761 /57

Bokréta

13

47 28501 /8

Bokréta

14

48 28505/33

Bokréta

15

49 28505/7

Bokréta

15/A

50 28505/8

Bokréta

15/B

51 2850 1/7

Bokréta

16

7

52 2850 1 6

Bokréta

16 A

53 2850 1/5

Bokréta

16/B

54 28501/4

Bokréta

16/C

55 28505/9

Bokréta

17

56 28505/ 10

Bokréta

17/ A

57 28505. 11

Bokréta

17/B

58 28505 12

Bokréta

17C

59 28505/ 13

Bokréta

17/D

60 28501 /3

Bokréta

18

61 28506/2

Bokréta

19

62 28506/ 1

Bokréta

19/A

63 28502/2

Bokréta

19/B

64 28501127

Bokréta

20

65 28505/28

Bokréta

21

66 28505/29

Bokréta

21/A

67 28501 /36

Bokré ta

22

68 28505/32

Bokré ta

23

69 28504

Bokréta

23/ A

70 28501 /28

Bokré ta

24

71 28503/6

Bokréta

25

72 28501 /30

Bokréta

26

Bott án János u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

1 6836/3

Bottyán János

1

2 807 l/6

Bottyán János 2

3 8071/5

Bottván János 2/A

4 8071 /3

Bottyán János 2/B

5 8071/3/A

Bottyán János 2/B

6 807 1/3/A/ I

Bottyán János 2/B FSZ/1

7 8071/3/ A/2

Bottyán János 2/B FSZ/2

8 8071/3/ A/3

Bottyán János 2/B FSZ/3

9 8071/3/A/4

Bottyán János 2/B FSZ/4

10 807 1/3/ A/5

Bottyán János 2/B FSZ/5

11 807 l/3/A/6

Bottyán János 2/B FSZ/6

12 686811

Bottyán János 3

13 28512/ 1

Bottyán János 4

14 28512/ 1/A

Bottyán János 4

15 28512/ l/A/ I

Bottyán János 4 FSZ/ l

16 2851211 /A/2

Bottyán János 4 FSZ/2

17 2851211 /A/3

Bottyán János 4 FSZ/3

18 285 1211 /A/4

Bottyán János 4 FSZ/4

19 2851211 /A/5

Bottyán János 4 FSZ/5

20 6869

Bottyán János 5

21 28510/2

Bottván János

22 6870

Bottyán János 7

23 28501 /30

Bottyán János 8

24 28503/6

Bottyán János 8/A

6

8

25 6871

Bottyán János 9

26 28501 /25

Bottyán János 10

27 6872

Bottyán János 11

28 0754/92

Bottyán János 12

29 6873

Bottyán János 13

30 68769

Bottyán János 15

31 6874

Bottyán János 15 A
Dália u.
UTCA

HÁZSZ.

1 8083

Dália

l

2 809 l/3

Dália

2

3 8080

Dália

3

4 8082

Dália

3/A

5 8091/3

Dália

4

6 8078

Dália

5

7 809 1/3

Dália

6

8 8076

Dália

7

9 8092

Dália

8

10 8074

Dália

9

11 8072

Dália

11

12 8071/2

Dália

13

13 28512/4

Dália

15

Sorsz. HRSZ

Esthajnal u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 0667/230

Esthajnal

1

2 0667/ 144

Esthajnal

2

3 0667/92

Esthajnal

3

4 0667/232

Esthajnal

4

5 0667/93

Esthajnal

5

6 0667/142

Esthajnal

6

7 0667/94

Esthajnal

7

8 0667/ 141

Esthajnal

8

9 0667/236

Esthajnal

9

10 0667/ 140

Esthajnal

10

l l 0667/238

Esthajnal

11

12 0667/200

Esthajnal

12

13 0667/240

Esthajnal

13

14 0667/ 199

Esthajnal

14

15 0667/242

Esthajnal

15

16 0667/244

Esthajnal

17

17 0667/ 138

Esthajnal

18

18 0667/246

Esthainal

19

19 0667/137

Esthainal

20

20 0667/248

Esthajnal

21

21 0667/ 136

Esthajnal

22

22 0667/250

Esthajnal

23

9

23 0667 135

Esthajnal

24

24 0667/211

Esthajnal

25-27

25 0667/162

Esthajnal

26

26 0667/161

Esthajnal

28

27 0667/226

Esthajnal

29

28 0667 '262

Esthajnal

30

29 0667 '252

Esthajnal

31

30 0667/132

Esthajnal

32

31 0667/256

Esthajnal

33

32 06671131

Esthajnal

34

33 0667/130

Esthajnal

36

34 06671129

Esthajnal

38

35 0667/110

Esthajnal

40

Fészek u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

Házsz.

1 7564/4

Fészek

1

2 7564/25

Fészek

l/A

3 7564/5

Fészek

2

4 7564/23

Fészek

2/A

5 756417

Fészek

3

6 7564/6

Fészek

4

7 7564/8

Fészek

5

8 7564/9

Fészek

6

9 7564/ 11

Fészek

7

10 7564/ 10

Fészek

8

11 7564/ 12

Fészek

9

12 7564/ 13

Fészek

10

13 7564/ 15

Fészek

ll

14 7564/ 14

Fészek

12

15 7564/ 16

Fészek

13

16 7556

Fészek

14

17 7564/ 17

Fészek

15

18 7557

Fészek

16

19 7564/18

Fészek

17

20 7560

Fészek

18

21 7564/ 19

Fészek

19

22 7561

Fészek

20

23 7564/20

Fészek

21

24 7564/21

Fészek

22

25 7593/3

Fészek

23

26 7593/l

Fészek

24

27 7593/48

Fészek

25

28 7593/49

Fészek

25/A

29 7593/5

Fészek

26

30 759317

Fészek

27

31 7593/6

Fészek

28

32 7593/8

Fészek

29
10

33 7593 9

Fészek

30

34 7593 11

Fészek

31

35 7593/ 10

Fészek

32

36 7593/ 12

Fészek

33

37 7593 13

Fészek

34

38 7593 56

Fészek

35-41

39 7593 56 A

Fészek

35-41

40 7593/30

Fészek

36-42

41 7593/30/A

Fészek

36-42

42 7593/56/ A/4

Fészek

35

43 7593/30/A/4

Fészek

36

44 7593/56 A/3

Fészek

37

45 7593/30/ A/3

Fészek

38

46 7593/56/A/2

Fészek

39

47 7593/30/ A/2

Fészek

40

48 7593/56/A/ 1

Fészek

41

49 7593/30/A/ 1

Fészek

42

50 7593/22

Fészek

43-57

51 7593/22/A

Fészek

43-57

52 7593/31

Fészek

44-58

53 7593/3 l/A

Fészek

44-58

54 7593/22/A/8

Fészek

43

55 7593/31 /A/8

Fészek

44

56 7593/22/A/7

Fészek

45

57 7593/31 /A/7

Fészek

46

58 7593/22/A/6

Fészek

47

59 7593/31 /A/6

Fészek

48

60 7593/22/A/5

Fészek

49

61 7593/31 /A/5

Fészek

50

62 7593/22/A/4

Fészek

51

63 7593/31 /A/4

Fészek

52

64 7593/22/A/3

Fészek

53

65 7593/31/A/3

Fészek

54

66 7593/22/A/2

Fészek

55

67 7593/31/A/2

Fészek

56

68 7593/22/A/l

Fészek

57

69 7593/31/A/l

Fészek

58

70 7593/23

Fészek

59-65

71 7593/23/A

Fészek

59-65

72 7593/32

Fészek

60-66

73 7593/32/A

Fészek

60-66

74 7593/23/A/4

Fészek

59

75 7593/32/A/4

Fészek

60

76 7593/23/A/3

Fészek

61

77 7593/32/AJ3

Fészek

62

78 7593/23/A/2

Fészek

63

79 7593/32/A/2

Fészek

64

80 7593/23/AJ 1

Fészek

65

11

8 1 759332AJ1

Fészek

66

82 7593 24

Fészek

67-8 1

83 7593 24 A

Fészek

67-8 1

84 7593 33

Fészek

68-82

85 7593 '33 A

Fészek

68-82

86 7593 33/B

Fészek

68-82

87 7593/24/A/8

Fészek

67

88 7593/33/A/8

Fészek

68

89 7593/33/B/ 1

Fészek

68 G

90 7 593/24/ A/7

Fészek

69

9 1 7593/33/ A/7

Fészek

70

92 7593/33/B/2

Fészek

70 G

93 7593/24/ A/6

Fészek

71

94 7593/33/ A/6

Fészek

72

95 7593/33/B/3

Fészek

72 G

96 7593/24/ A/5

Fészek

73

97 7593/33/A/5

Fészek

74

98 7593/33/B/4

Fészek

74G

99 7593/24/A/4

Fészek

75

100 7593/33/ A/4

Fészek

76

10 1 7593/33/B/5

Fészek

76G

102 7593/24/A/3

Fészek

77

103 7593/33/ A/3

Fészek

78
78 G

104 7593/33/B/6

Fészek

105 7593/24/A/2

Fészek

79

106 7593/33/ A/2

Fészek

80

107 7593/33/B/7

Fészek

80 G

108 7593/24/A/ I

Fészek

81

109 7593/33/A/ 1

Fészek

82

110 7 593/33/B/8

Fészek

82 G

111 7593/25

Fészek

83-97

11 2 7593/25/A

Fészek

83-97

11 3 7593/34

Fészek

84-98

114 7593/34/A

Fészek

84-98

115 7593/25/A/8

Fészek

83

11 6 7593/25/A/9

Fészek

83 G

11 7 7593/34/A/8

Fészek

84

11 8 7 593/25/A/7

Fészek

85

11 9 7593/25/A/10 Fészek

85 G

120 7593/34/A/7

Fészek

86

121 7593/25/ A/6

Fészek

87

122 7593/25/A/11 Fészek

87 G

123 7 593/34/ A/6

Fészek

88

124 7593/25/ A/5

Fészek

89

125 7593/25/AJ12

Feszek

89 G

126 7593/34/ A/5

Fészek

90

127 7593/25/A/4

Fészek

91

128 7593/25/AJ 13 Fészek

91 G

12

129 7593 '34 A4

Fészek

92

130 7593/25 A,3

Fészek

93

131 7593/25/AJ l4 Fészek

93 G

132 7593/34/ AJ3

Fészek

94

133 7593/25 A,2

Fészek

95

134 7593 '25A15 Fészek

95 G

135 7593 '34 A2

Fészek

96

137 7593/25/AJ1

Fészek

97

136 7593/25/AJ16 Fészek

97 G

138 7593/34/AJI

Fészek

98

139 7593/26

Fészek

99-109

140 7593/26 A

Fészek

99-109

141 7593/35

Fészek

100-110

142 7593/35/A

Fészek

100-110

143 7593/26/Ail

Fészek

99

144 7593/35/ AJ6

Fészek

100

145 7593/26/ AJ2

Fészek

101

146 7593/35/ AJ5

Fészek

102

147 7593/26/AJ3

Fészek

103

148 7593/35/ AJ4

Fészek

104

149 7593/26/ AJ4

Fészek

105

150 7593/35/AJ3

Fészek

106

151 7593/26/AJ5

Fészek

107

152 7593/35/AJ2

Fészek

108

153 7593/26/AJ6

Fészek

109

154 7593/35/AJI

Fészek

110

155 7593/27

Fészek

111-113/B

156 7593/27/Ai l

Fészek

111

157 7593/36

Fészek

112-118

158 7593/36/A

Fészek

112-118

159 7593/36/AJ4

Fészek

112

160 7593/27/AJ2

Fészek

113

161 7593/27/AJ3

Fészek

113/A

162 7593/27/AJ4

Fészek

113/B

163 7593/54

Fészek

113/C

164 7593/36/AJ3

Fészek

114

165 7727

Fészek

115-117

166 7727/A

Fészek

115-117

167 7727/AJ2

Fészek

115.1 /2

168 7727/Ail

Fészek

115. FSZ/l

169 7593/36/AJ2

Fészek

116

170 7727/AJ4

Fészek

117. 1/2

171 7727/AJ3

Fészek

117. FSZ/l

172 7593/36/Ail

Fészek

118

173 7593/51

Fészek

11&/A

174 7747

Fészek

119-121

175 7747/A

Fészek

11 9-12 1

176 7747/AJ2

Fészek

119.112

13

("'

177 7747A,1

Fészek

119. FSZ, 1

178 8040 '2

Fészek

120-126

179 8040 '2 A

Fészek

120-126

180 8040 '2 A 1

Fészek

120

181 8040 '2 Af5

Fészek

120G

182 7747 Af4

Fészek

121. 1/2

183 7747/Af3

Fészek

121. FSZT/ 1

184 8040/2/Af2

Fészek

122

185 8040/2/Af6

Fészek

122 G

186 8040/2/Af3

Fészek

124

188 8040/2/Af7

Fészek

124 G

187 8040/2/Af4

Fészek

126

189 804012/AJS

Fészek

126 G
128- 134

190 8040/3

Fészek

191 8040/3/A

Fészek

128- 134

192 8040/3/Afl

Fészek

128

193 8040/3/Af5

Fészek

128 G

194 8040/3/Af2

Fészek

130

195 8040/3/Af6

Fészek

130 G

196 8040/3/Af3

Fészek

132

197 8040/3/Af7

Fészek

132 G

198 8040/3/Af4

Fészek

134

199 8040/3/Af8

Fészek

134 G

200 7750/3

Fészek

135

201 8040/5

Fészek

136-150

202 8040/5/B

Fészek

136-150

203 8040/5/B/I

Fészek

136-150

204 804015/Af l

Fészek

136

205 7750/ 13

Fészek

137-139

206 7750/ 13/A

Fészek

137-139

207 8040/5/Af2

Fészek

138

208 7750/13/Af l

Fészek

139 Fsz/ 1

209 7750/ 13/Af2

Fészek

139. Fsz/2

2 10 7750/13/Af3

Fészek

139 Fsz/3

21 1 7750/ 13/ Af4

Fészek

139 Fsz/4

212 7750/ 13/ Af5

Fészek

139 Fsz/5

213 7750/ 13/Af6

Fészek

139. Fsz/6

214 7750/ 13/Af7

Fészek

139. 1/ 1

2 15 8040/5/Af3

Fészek

140

216 7750/6

Fészek

141

2 17 8040/5/Af4

Fészek

142

2 18 7752

Fészek

143

2 19 7752/A

Fészek

143

220 7752/Afl

Fészek

143.FSZT/l

22 1 7752/A/2

Fészek

143.FSZT/2

222 7752/Af3

Fészek

143.1/3

223 7752/Af4

Fészek

143. 1/4

224 8040/5/Af5

Fészek

144

14

225 7753

Fészek

145

226 7753 A

Fészek

145

227 7753/A/5

Fészek

145

228 7753/A/6

Fészek

145

229 7753 A/7

Fészek

145

230 7753 N8

Fészek

145

231 7753 A/1

Fészek

145.FSZT 1

232 7753/A/2

Fészek

145.FSZT/2

233 7753/A/3

Fészek

145.1/3

234 7753/A/4

Fészek

145.1/4

235 8040/5/A/6

Fészek

146

236 7754

Fészek

147

237 7754/A

Fészek

147

238 7754/B

Fészek

147

239 7754/B/ l

Fészek

147

240 7754/B/2

Fészek

147

241 7754/B/3

Fészek

147

242 7754/B/4

Fészek

147

243 7754/A/ l

Fészek

147.FSZT/l

244 7754/A/2

Fészek

147.FSZT/2

245 7754/A/3

Fészek

147.1/3

246 7754/A/4

Fészek

147.1/4

247 8040/5/A/7

Fészek

148

248 7755

Fészek

149

249 7755/A

Fészek

149

250 7755/B

Fészek

149

251 7755/B/ I

Fészek

149

252 7755/B/2

Fészek

149

253 7755/B/3

Fészek

149

254 7755/B/4

Fészek

149

255 7755/A/l

Fészek

149.FSZT/l

256 7755/A/2

Fészek

149.FSZT/2

257 7755/A/3

Fészek

149.1/3

258 7755/A/4

Fészek

149.1/4

259 8040/5/A/8

Fészek

150

260 7756

Fészek

151

261 7756/A

Fészek

151

262 7756/A/1

Fészek

151.FSZT/l

263 7756/A/2

Fészek

151.FSZT/2

264 7756/A/3

Fészek

151.1 /3

265 7756/A/4

Fészek

151.114

266 7451/ 14

Fészek

152

267 7757

Fészek

153

268 7757/A

Fészek

153

269 7757/B

Fészek

153

270 7757/B/ !

Fészek

153

27 1 7757/A/l

Fészek

153.FSZT/ l

272 7757/A/2

Fészek

153.FSZT/2

15

273 7757 A,3

Fészek

153. 1 '3

274 7757/N4

Fészek

153 .1/4

275 7451113

Fészek

154

276 7451 / 12

Fészek

156

277 7451/11

Fészek

158

278 7451 10

Fészek

160

279 7451 9

Fészek

162

280 745 1/8

Fészek

164

281 745117

Fészek

166

282 745 116

Fészek

168

283 7451 /5

Fészek

170

284 7451 /4

Fészek

172

285 745113

Fészek

174

286 7451 /2

Fészek

176

287 745111

Fészek

178

288 8042

Fészek

186

289 8043

Fészek

188

290 8062/6

Fészek

190-200

291 8062/6/N6

Fészek

190

292 8062/6/A/5

Fészek

192

293 8062/6/A/4

Fészek

194

294 8062/6/A/3

Fészek

196

295 8062/6/A/2

Fészek

198

296 8062/6/A/l

Fészek

200

Gyöngy u.
S orsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 8137

Gyöngy

1

2 0767/9

Gyöngy

l /A
l/B

3 0767/10

Gyöngy

4 0767/ 11

Gyön!!v

l /C

5 28540

Gvön!!v

2

6 28544

Gvön!!v

2/A

7 8136

Gyön!!v

3

8 28541

Gyön!!v

4

9 8135

Gyön!!v

5

10 28539

Gyön!!v

6

11 8134

Gvön!!v

7

12 28538/2

Gyöngy

8

13 8133

Gyöngy

9

14 28528

Gyöngy

10

15 8114

Gyöngy

11

16 28527

Gyöngy

12

17 28526

Gyöngy

12/A

18 28525/I

Gyöngy

14

19 28525/2

Gyöngy

14/A

20 28524

Gyöngy

16

21 28522/5

Gyöngy

16/A

16

..,
22 28522 4

Gyöngy

16 B

23 2852213

Gyöngy

16.C

24 28521

Gyöngy

18

25 2852212

Gyöngy

18/A

26 28516

Gyönoy

20

27 28517

Gyöngy

20A

28 28515.4

Gyöngy

20B

29 28518/2

Gyöngy

201C

30 28514

Gyöngy

22

0 ön2v köz
1

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 8145

Gyöngy

1

2 8144

Gyöngy

l/A

3 8150/2

Györnzy

2

4 8150/4

Gyöngy

2/A

5 8 150/8

Gyöngy

2/B

6 8143

Gvöngy

3

7 0767/36

Gvönov

4

8 8142

Gvönov

5

9 0767/ l l

Gvöngv

6

10 8 141

Gyöngy

7

11 8140

Gyöngy

9

12 8139

Gyöngy

11

13 8138/5

Gyöngy

13

14 8138/2

Gvöngv

15/A

15 8138/4

Gvöngv

15

16 8138/ 1

Gvöngv

17

17 8137

Gvöngy

19

Hajnal u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 2 1563/54

Hajnal

1

2 7992/54

Hajnal

2

3 2 1563/53

Hajnal

3

4 7992/55

Hajnal

4

5 21563/52

Hajnal

5

6 21563//52/A

Hajnal

5

7 21563/52/A/ I Hajnal

5

8 21563/52/A/2 Hajnal

5

9 7992/56

Hajnal

6

10 21563/51

Hajnal

7

11 7992/57

Hajnal

8

12 21563/50

Hajnal

9

13 7992/58

Ha inal

10

14 21563/37

Hajnal

11

15 2 1578/4

Hajnal

12

16 21563/56

Hajnal

13

17

17 21578 2

Hajnal

14

18 21563.55

Hajnal

15

lla.inalcsillal?: u.
UTCA

IIÁZSZ.

1 0667 151

Hajnalcsillag

1
2

Sorsz. HRSZ
2 0667 159

Hajnalcsi llag

3 0667/ 150

Hajnalcsillag

3

4 0667/154

Hajnalcsillag

4

5 0667/25

Hajnalcsillag

5

6 06671155

Hajnalcsillag

6

7 0667/ 197

Hajnalcsillag

7

8 0667/182

Hajnalcsillag

8

9 0667/ 178

Hainalcsillag

9

10 0667/183

Hajnalcsillag

10

l l 0667/ 177

Hajnalcsillag

11

12 0667/ 184

Hajnalcsillag

12

13 0667/ 176

Hajnalcsillag

13

14 0667/228

Hajnalcsillag

14

15 0667/ 175

Hajnalcsillag

15

16 0667/168

Hajnalcsillag

16

17 0667/ 173

Hajnalcsillag

17
18

18 0667/ 167

Hainalcsillag

19 0667/ 172

Hainalcsillag

19

20 0667/ 166

Hajnalcsillag

20

21 0667/205

Hajnalcsillag

21

22 0667/165

Hajnalcsillag

22

23 0667/203

Hajnalcsillag

23

24 0667/266

Hajnalcsillag

24

25 0667/ 186

Hajnalcsillag

25

26 0667/ 132

Hajnalcsillag

26

27 0667/ 185

Hainalcsillag

27

28 0667/262

Hainalcsillag

28

29 0667/16 1

Hajnalcsillag

30

30 0667/ 162

Hainalcsillag

32

31 06671135

Hainalcsillag

34

32 0667/ 146

Hainalcsillag

36

Huszár tér
S orsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 8096/ 2

Huszár

2

2 8096/ l

Huszár

2/A

3 8097

Huszár

3

4 8089

Huszár

5

s 809 l/4

Huszár

6

6 8087

Huszár

7

7 8086/3

Huszár

7/A

8 8085/ 1

Huszár

8

18

Hóvirá2 u.

Sorsz. HRSZ

0754 5
075457
0750 123
07544
0750/68
0754/89
0750/121
0754/81
0750/11 5
0754/92
11 0750/ 130

UTCA

HÁZSZ.

1

Hóvirág

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hóvirág

I A

Hóvirág

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Hóvirág
Írisz u.

UTCA

HÁZSZ.

Írisz

Írisz

2
4
6
9
10

Írisz

11

Írisz

Írisz

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

28 27677

Írisz

33

29 27678
30 27671
31 27672

Írisz

34
35
36

Sorsz. HRSZ
1 27700

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

27703
27702
27696
27697
27698
27699
27695
27694
27693
27692
27688
27689
27690
2769 1
27687
27686
27685
27684
27683
27682
2768 1
27680
27679
27674
27675
27676

Írisz
Írisz
Írisz

Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz

Írisz
Írisz

19

Írisz

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58/A
58/B
59/A
59/B
59/C
60
60/B
60/C
61
62
63
64
65
65/A
66
67
68
69
69/B
70
71

Írisz

72

Írisz

73

76 0752/ 151

Írisz

74

77 0752/152
78 0752/ 132
79 07521160

Írisz

75
76
77

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75

27673
27670
27669
27668
27667
27663
27664
27665
27662
27661
27660
27659
27656
27655
27658
27654
27657
27653
0752/159
0752/52
0752/53
0752/156
0752/155
0752/176
0752/177
07521166
07521167
0752/168
0752/169
0752/139
07521140
07521141
0752/142
0752/179
0752/180
0752/143
0752/144
0752/120
07521153
0752/183
0752/184
0752/123
0752/149
0752/150

Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz
Írisz

Írisz
Írisz

20

80 0752 161

Írisz

78

81 0752/162

Írisz

79

82 0752/163

Írisz

80

83 0752/164

Írisz

81

Játszó u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

Ilázsz.

1 7765

Játszó

1-3

2 7765/A

Játszó

l-3

3 7765/A/ l

Játszó

l-3. FSZ/l

4 7765/A/2

Játszó

1-3. FSZ/2

5 7765 A/3

Játszó

1-3. 113

6 7765/A/4

Játszó

1-3. l /4

7 7763

Játszó

2-4

8 7763/A

Játszó

2-4

9 7763/A/ 1

Játszó

2-4. FSZ/ l

10 7763/A/2

Játszó

2-4. FSZ/2

11 7763/A/3

Játszó

2-4. 1/3

12 7763/A/4

Játszó

2-4. 1/4

13 7766

Játszó

5-7

14 7766/A

Játszó

5-7

15 7766/A/ l

Játszó

5-7. FSZ/1

16 7766/A/2

Játszó

5-7. FSZ/2

17 7766/A/3

Játszó

5-7. 1/3

18 7766/A/4

Játszó

5-7. 114

19 7762

Játszó

6-8

20 7762/A

Játszó

6-8

21 7762/A/ 1

Játszó

6-8. FSZ/ I

22 7762/A/2

Játszó

6-8. FSZ/2

23 7762/A/3

Játszó

6-8. 1/3

24 7762/A/4

Játszó

6-8. 1/4

25 7767

Játszó

9-11

26 7767/A

Játszó

9-11

27 7767/A/ I

Játszó

9-11. FSZ/ 1

28 7767/A/2

Játszó

9- 11 . FSZ/2

29 7767/A/3

Játszó

9- 11.1/3

30 7767/A/4

Játszó

9-11. 1/4

31 7761

Játszó

10- 12

32 7761/A

Játszó

10-12

33 7761 /A/l

Játszó

10-12. FSZ/ l

34 7761 /A/2

Játszó

10-12. FSZ/2

35 7761 /A/3

Játszó

10-12. 1/3

36 7761 /A/4

Játszó

10-12. 1/4

37 7768

Játszó

13- 15.

38 7768/A

Játszó

13-D.

39 7768/A/1

Játszó

13-15. FSZ/l

40 7768/A/2

Játszó

13- 15. FSZ/2

41 7768/A/3

Játszó

13-15. 1/3

21

42 7768 AA

Játszó

13-15. 1 4

43 7760

Játszó

14- 16.

44 7760 A

Játszó

14- 16.

Játszó

14- 16.FSZ I

45

7760~

1

46 7760/A/2

Játszó

14- 16. FSZ/2

47 7760 A/3

Játszó

14- 16. 1/3

48 7760/A/4

Játszó

14- 16. 1/4

49 7769

Játszó

17-19.

50 7769/A

Játszó

17- 19.

5 1 7769/A/ 1

Játszó

17- 19. FSZ/ 1

52 7769 A/2

Játszó

17- 19. FSZ/2

53 7769/A/3

Játszó

17- 19. 1/3

54 7769/A/4

Játszó

17- 19. 1/4

55 7759

Játszó

18-20.

56 7759/A

Játszó

18-20.

57 7759/A/ l

Játszó

18-20. FSZ/l

58 7759/A/2

Játszó

18-20. FSZ/2

59 7759/A/3

Játszó

18-20. 1/3

60 7759/A/4

Játszó

18-20. 1/4

6 1 7770

Játszó

2 1-23.

62 7770/A

Játszó

2 1-23.

63 7770/A/ 1

Játszó

2 1-23. FSZ/l

64 7770/A/2

Játszó

21-23. FSZ/2

65 7770/A/3

Játszó

2 1-23. 1/3

66 7770/A/4

Játszó

2 1-23. 1/4

67 7758

Játszó

22-24 .

68 7758/A

Játszó

22-24.

69 7758/A/ l

Játszó

22-24. FSZ/ 1

70 7758/A/2

Játszó

22-24. FSZ/2

7 1 7758/A/3

Játszó

22-24. 1/3

72 7758/A/4

Játszó

22-24. 1/4

Könyök u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 775 1/ 1

Könvök

J/A.

2 78 15/2

Könyök

l/B.

3 78 15/2/A

Könyök

l /B.

4 78 15/2/A/ l

Könyök

l/B.

5 7815/2/A/2

Könvök

l /B.

6 78 15/2/B

Könvök

l/B.

7 78 15/2/B/l

Könvök

l /B.

8 78 15/2/B/2

Könyök

1/B.

9 7799

Könyök

1-5

10 7799/A

Könvök

1-5

11 7799/A/ l

Könyök

1. FSZ/l

12 7799/A/2

Könyök

l . FSZ/2

13 7799/A/3

Könvök

1. FSZ/3

14 7799/A/4

Könyök

l . FSZ/4

22

15 7799 N5

Könyök

!. 1 5

16 7799 N6

Könyök

1. 1/6

17 7799/N7

Könyök

!. 1/7

18 7799 N8

Könyök

!. 1/8

19 7799 A49

Könyök

1. 2 9

20 7799/A/50

Könyök

1. 2/ 10

2 1 7799/A/5 1

Könyök

1. 2/ 11

22 7799 A/52

Könyök

1. 2/12

23 7799/N53

Könyök

l. 2/13

24 7799/A/25

Könyök

l. FSZ/G 1.

25 7799/A/26

Könyök

1. FSZ/Ül.

26 7799/A/27

Könyök

1. FSZ/G2.

27 7799/A/28

Könyök

l. FSZ/G3.

28 7799/A/29

Könyök

1. FSZ/G4.

29 7799/A/30

Könyök

!. FSZ/G5.

30 7799/A/31

Könyök

1. FSZ/G6.

31 7799/ N 32

Könyök

1. FSZ/G7.

32 7799/ N9

Könyök

3 . FSZ/l

33 7799/A/ 10

Könyök

3. FSZ/2

34 7799/A/ l l

Könyök

3. FSZ/3

35 7799/A/12

Könyök

3 . FSZ/4

36 7799/ A/13

Könyök

3. 1/5

37 7799/A/14

Könyök

3. 116

38 7799/A/15

Könyök

3. 1/7

39 7799/A/16

Könyök

3. 1/8

40 7799/A/54

Könyök

3. 2/9

41 7799/A/55

Könyök

3. 2/ 10

42 7799/A/56

Könyök

3. 2/1 1

43 7799/A/57

Könyök

3. 2/ 12

44 7799/A/58

Könyök

3. 2/ 13

45 7799/N33

Könyök

3. FSZ/Gl.

46 7799/A/34

Könyök

3. FSZ/G2.

4 7 7799/A/35

Könyök

3. FSZ/G3.

48 7799/N36

Könyök

3. FSZ/G4.

49 7799/A/37

Könyök

3. FSZ/G5.

50 7799/A/38

Könyök

3. FSZ/G6.

51 7799/A/39

Könyök

3. FSZ/G7.

52 7799/A/40

Könyök

3. FSZ/G8.

53 7799/A/17

Könyök

5. FSZ/l

54 7799/N l8

Könyök

5. FSZ/2

55 7799/A/19

Könyök

5. FSZ/3

56 7799/A/20

Könyök

5. FSZ/4

57 7799/A/2 1

Könyök

5. 115

58 7799/A/22

Könyök

5. 11 6

59 7799/A/23

Könyök

5. l/?

60 7799/A/24

Könyök

5. 1/8

6 1 7799/ A/59

Könyök

5. 2/9

62 7799/A/60

Könyök

5. 2/ 10

23

63 7799 A61

Könyök

5. 2 11

64 7799/A/62

Könyök

5. 2 12

65 7799/A/63

Könyök

5. 2/ 13

66 7799/A/4 1

Könyök

5. FSZ/GI.

67 7799 A/42

Könyök

5. FSZG2 .

68 7799 A.'43

Könyök

5. FSZ/G3 .

69 7799 N44

Könyök

5. FSZIG4.

70 7799/A/45

Könyök

5. FSZ/G5.

71 7799/A/46

Könyök

5. FSZ/G6.

72 7799/A/47

Könyök

5. FSZ/G7.

73 7799/A/48

Könyök

5. FSZ/G8 .

74 7776

Könyök

2-4

75 7776/A

Könyök

2-4

76 7776/A/1

Könyök

2-4. FSZ/l

77 7776/A/2

Könyök

2-4. FSZ/2

78 7776/A/3

Könyök

2-4. 1/3

79 7776/A/4

Könyök

2-4. 1/4

80 7775

Könyök

6-8

81 7775/A

Könyök

6-8

82 7775/A/ l

Könyök

6-8. FSZ/1

83 7775/A/2

Könyök

6-8. FSZ/2

84 7775/A/3

Könyök

6-8. 1/3

85 7775/A/4

Könyök

6-8. 114

86 7796

Könyök

7-9

87 7796/A

Könyök

7-9

88 7796/A/ l

Könyök

7. FSZ/ 1

89 7796/A/2

Könyök

7. 1/2

90 7796/A/3

Könyök

9. FSZ/1

91 7796/A/4

Könyök

9. 112

92 7774

Könyök

10- 12

93 7774/A

Könyök

10-12

94 7774/A/ 1

Könyök

10-12. FSZ/ l

95 7774/A/2

Könyök

10-12. FSZ/2

96 7774/A/3

Könyök

10- 12. 1/3

97 7774/A/4

Könyök

10-12. 1/4

98 7778

Könyök

11-13

99 7778/A

Könyök

11-13

100 7778/A/ 1

Könyök

11. FSZ/l

101 7778/A/2

Könyök

11. 1/2

102 7778/A/3

Könyök

13. FSZ/l

103 7778/A/4

Könyök

13. 1/2

104 7773

Könyök

14-16.

105 7773/A

Könyök

14- 16.

106 7773/A/1

Könyök

14-16. FSZ/l

107 7773/A/2

Könvök

14-16. FSZ/2

108 7773/A/3

Könyök

14-16. 1/3

109 7773/A/4

Könyök

14-16. 1/4

110 7772

Könyök

18-20.

24

1
111 7772 A

Könyök

18-20.

11 2 7772/A/ 1

Könyök

18-20. FSZ/ l

11 3 7772 A,2

Könyök

18-20. FSZ 2

114 7772/A/3

Könyök

18-20. 1/3

115 7772/A/4

Könvök

18-20. 1/4

116 777 1

Könvök

22-24.

11 7 777 1/A

Könvök

22-24.

11 8 777 1 A/ 1

Könvök

22-24. FSZ, 1

119 777 1/A/2

Könvök

22-24. FSZ/2

120 7771 /A/3

Könyök

22-24. 1/3

12 1 777 1/A/4

Könyök

22-24. 1/4

K ő ris

u.

UTCA

HÁZ SZ.

1 7481

Kőris

1

2 7394/3

Kő ri s

1/A

3 7398

Kőri s

2

4 7480

Kőris

3

5 7427

Kőri s

4

6 7477

Kőris

5

Sorsz. HRSZ

7 7428

Kőris

6

8 7476

Kőri s

7

9 7429

Kőr is

8

10 7473

Kőris

9

11 7431

Kőris

10

12 7472

Kőris

11

13 7432

Kőr i s

12

14 7469

Kőri s

13

15 7433

Kőris

14

16 7468

Kőris

15

17 7434

Kőris

16

18 7465

Kőris

17

19 7435

Kőri s

18

20 8040/ 11

Kőri s

19

2 1 7460

Kőris

20

22 7461

Kőris

20/A

23 7738

Kőris

21-59

24 7738/A

Kőris

21-59

25 7738/ A/ 1

Kőris

21

26 7628

Kőris

22

27 7738/ A/2

Kőris

23

28 7629

Kőri s

24

29 7738/A/3

Kőris

25

30 7630

Kőris

26

31 7738/AJ4

Kőris

27

32 7631

Kőris

28

33 7738/A/5

Kőris

29

34 7632

Kőris

30

25

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

7738 AJ6
7738/N7
7738 N8
7738 A 9
7738/N IO
7738N l1
7738/N l2
7738 N l3
7738/N 14
7738/N 15
7738/N 16
7738/N l7
7738/N l8
7738/N 19
7738/N20
7866
7866/A
7866/N I
7866/N2
7866/N3
55 7866/N4
56 7866/ N5
57 7866/N6
58 7866/N7
59 78661N8
60 7866!N9
61 7866/N IO
62 7866/Nl 1
63 7866/N l2
64 7866/N lJ
65 7866/N 14
66 7866/N 15
67 7866/Nl6
68 7906
69 7905
70 7904
71 7903
72 7902
73 7901
74 7900
75 7620
76 7619
77 7618
78 7617

Kőri s

31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53

Kőris

55

K ő ri s

57

Kőris

59

Kő ris

61-91
61-91
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
11 3

Kőris

Kőris
Kőris

Kőris
Kő ris
K ő ri s

Kő ris
Kőris
K őri s
Kőri s

Kőris

Kőris
Kőri s

Kőris
Kőri s
Kőris
Kőris
Kőri s
Kőris
Kőri s

Kőri s
Kőri s

Kőris
Kőris
Kőri s
Kőri s

Kőris
Kőris

Kőri s

Kőris
Kőri s

Kőris
Kőri s

Kőris
Kőri s

Kőris
Kőris
Kőris

Kőris

Legyező

Sorsz. HRSZ

1 8061/1/A

u.

UTCA

HSZ

Legyező

1
26

...,

2 8061 1

Legyező

l

3 8061/1 /AJ l

Legyező

l. FSZ/ 1

4 806 1/ 1 A/ 2

Legyező

l.FSZ/2

5 8061 1 A/ 3

Legyező

1.1 /3

6 8061/l /AJ4

Legyező

1.114

7 8061 1/B

Legyező

1

8 8061 / 1/B/l

Legyező

1 G/ l

9 8061 1/B '2

Legyező

1 G/2

10 806 1/ 1/B/3

Le.gyező

1 G/3

11 8061/ 1/B/4

Legye ző

1 G/4

12 8061 /4 A

Le11.vező

2

13 806 1/4

Le11.vező

2

14 806 1/4 AJ l

Legyező

2.FSZ/l

15 806l/4/AJ2

Legyező

2.FSZ/2

16 806 l/4/AJ3

Legyező

2. 1/3

17 806 1/4/AJ4

Legyező

2. 1/4

18 8062/39

Legyező

3

19 8062/37/A

Legyező

5

20 8062/37

Legyező

5

2 1 8062/37/AJ1

Legyező

5. FSZ/1

22 8062/37/AJ2

Legyező

5. FSZ/2

23 8062/3 7/ AJ3

Legyező

5. FSZ/3

24 8062/37/AJ4

Legyező

5. FSZ/4

25 8062/37/AJ5

Legyező

5. FSZ/5

26 8062/37/AJ6

Legyező

5. FSZ/6

27 8062/37/AJ7

Legyező

5. FSZ/7

28 8062/37/AJ8

Legyező

5. FSZ/8

29 8062/37/AJ9

Legyező

5. FSZ/9

30 8062/37/AJ lO

Legyező

5. FSZ/10

31 8062/37/AJI 1

Legyező

5. FSZ/11

32 8062/37/AJ 12

Legyező

5. FSZ/1 2

33 8062/37/AJ 13

Legyező

5. FSZ/13

34 8062/37/AJ 14

Legyező

5. FSZ/ 14

35 8062/37/AJ 15

Legyező

5. FSZ/15

36 8062/37/AJ 16

Le11.vező

5. FSZ/16

37 8062/37/AJ 17

Le gyező

5. FSZ/ 17

38 8062/37/AJ 18

Legyező

5. 1/ 18

39 8062/37/AJ 19

Le.gyező

5. 1/ 19

40 8062/3 7/ AJ20

Legyező

5. 1/20

41 8062/3 7/ AJ2 I

Legyező

5. 1/21

42 8062/3 7/ AJ22

Legyező

5. 1/22

43 8062/37/AJ23

Legyező

5. 1/23

44 8062/37/AJ24

Legye ző

5. 1/24

45 8062/37/AJ25

Le.gyező

5. 1125

46 8062/37/AJ26

Legyező

5. 1/26

47 8062/37/AJ27

Legyező

5. 1/27

48 8062/37/AJ28

Legyező

5. 1/28

49 8062/3 7/ AJ29

Legyező

5. 1/29

27

50 8062 37 A/30

Legyező

5. 1 30

51 8062 37 A '31

Legyező

5. 1131

52 8062/37/A/32

Legyező

5. 1/32

53 8062/37/A/33

Legyező

5. 1133

54 8062/37 A/34

Legyező

5. 1 34

55 8062/37 A135

Legyező

5. 1 35

56 8062 '37 A/36

Legyező

5. 2 36

57 8062/37/A/37

Legyező

5, 2/37

58 8062/37/A/38

Le.gyező

5. 2/38

59 8062/37/ A/39

Legyező

5. 2/39

60 8062137/A/40

Legyező

5. 2/40

61 8062/37 A/41

Legyező

5. 2141

62 8062/37/ A/42

Legyező

5. 2/42

63 8062/3 7/ A/4 3

Legyező

5. 2/43

64 8062/37/A/44

Legyező

5. 2/44

65 8062/37/A/45

Le.gyező

5. 2/45

66 8062/29/ A

Legyező

6

67 8062/29

Le.gyező

6

68 8062/29/A/ 1

Le.gyező

6/ A FSZ/l

69 8062/29/A/2

Le11:vező

6/A FSZ/2

70 8062/29/A/3

Le11:vező

6/A 1/3

71 8062/29/ A/4

Legyező

6/A 1/4

72 8062/29/ A/5

Legyező

6/ A 215

73 8062/29/ A/6

Le.gyező

6/A 216

74 8062/29/A/7

Le.gyező

6/B FSZ/l

75 8062/29/A/8

Le.gyező

6/B FSZ/2

76 8062/29/A/9

Le.gyező

6/B 1/3

77 8062/29/Al lO

Le.gyező

6/B 1/4

78 8062/29/ A/ 1 l

Legyező

6/B 115

79 8062/29/ A/ 12

Le11:vező

6/B 216

80 8062/29/ A/ 13

Le<!vező

6/B 217

81 8062/29/ A/ 14

Legyező

6/C FSZ/l

82 8062/29/ A/ 15

Legyező

6/C FSZ/2

83 8062/29/ A/ 16

Legyező

6/C 1/3

84 8062/29/A/ l 7

Legyező

6/C 1/4

85 8062/29/ A/ 18

Legyező

6/C 215

86 8062/29/ A/ 19

Legyező

6/C 216

87 8062/36/A

Legyező

7

88 8062/36

Legyező

7

89 8062/36/ A/ 1

Legyező

7. FSZ/1

90 8062/36/ A/2

Legyező

7. FSZ/2

91 8062/36/ A/3

Legyező

7. FSZ/3

92 8062/36/ A/4

Legyező

7. FSZ/4

93 8062/36/ A/5

Legyező

7. FSZ/5

94 8062/36/A/6

Legyező

7. FSZ/6

95 8062/36/A/7

L egyező

7. FSZ/7

96 8062/36/A/8

Legy ező

7. FSZ/8

97 8062/36/A/9

Legyező

7. FSZ/9

28

98 8062 36 A 10

Legyező

7. FSZ. 10

99 8062/36/A! 1 1

Legyező

7. FSZ/ 11

100 8062/36/ A! 12

Legyező

7. FSZ/12

101 8062/36/ A! 13

Legyező

7. FSZ/ 13

102 8062/36 A! 14

LeQvező

7. FSZ/14

103 8062 36 A/15

Legyező

7. FSZ 15

104 8062 36' A; 16

Legyező

7. FSZ/16

105 8062/36/ N 17

Legyező

7. FSZ/17

106 8062/36/ A! 18

Legyező

7. 1/ 18

107 8062/36/ A! 19

Legyező

7. 1/19

108 8062/36/ A/20

Legyező

7. 1/20

109 8062/36 A/2 1

Legyező

7. 1/21

110 8062/36/ A/22

Legyező

7. 122

111 8062/36/ A/23

Le.gyező

7. 1/23

11 2 8062/36/A/24

LeQvező

7. 1/24

11 3 8062/36/ A/25

Leovező

7. 1/25

114 8062/36/ A/26

Leovező

7. 1/26

115 8062/36/ A/27

Le!Nező

7. 1/27

116 8062/36/ A/28

Leovező

7. 1/28

117 8062/36/ A/29

Legyező

7. 1/29

118 8062/36/ A/30

Legyező

7. 1/30

119 8062/36/ A/31

Le.gyező

7. 1/3 1

120 8062/36/ A/32

LeQvező

7. 1/32

121 8062/36/A/33

LeQvező

7. 1/33

122 8062/36/A/34

LeQvező

7. 1/34

123 8062/36/ A/35

Leovező

7. 1/35

124 8062/36/A/36

Legyező

7. 2/36

125 8062/36/ A/3 7

Legyező

7. 2/37

126 8062/36/ A/38

Legyező

7. 2/38

127 8062/36/A/39

Legyező

7. 2/39

128 8062/36/A/40

Legyező

7. 2/40

129 8062/36/A/4 I

LeQvező

7. 2/41

130 8062/36/A/42

LeQvező

7. 2/42

13 1 8062/36/ A/43

Legyező

7. 2/43

132 8062/36/A/44

Legyező

7. 2/44

133 8062/36/ A/45

Legyező

7. 2/45

134 8062/28/A

Legyező

8

135 8062/28

Legyező

8

136 8062/28/Al l

Legyező

8/A FSZ/1

137 8062/28/ A/2

Legyező

8/A FSZ/2

138 8062/28/A/3

Legyező

8/A 1/3

139 8062/28/A/4

Legyező

8/A 1/4

140 8062/28/A/5

Legyező

8/A 2/5

141 8062/28/A/6

Legyező

8/A 2/6

142 8062/28/AJ7

Legyező

8/B FSZ/l

143 8062/28/A/8

Legyező

818 FSZ/2

144 8062/28/A/9

Legyező

818 1/3

145 8062/28/ A! 10

Legyező

818 1/4

29

146 806228A,11

Legyező

88 1 5

147 8062/28 N12

Legyező

8B26

148 8062/28/N13

Legyező

8/8 2/7

149 8062/28/ N 14

Legyező

8/C FSZ/ 1

150 8062/28 NIS

Legyező

8 C FSZ/2

151 8062/28 N16

Legyező

8 e 113

152 806228 N17

Legyező

8Cl4
8 e 21s

153 8062/28/ N 18

Legyező

154 8062/28/ N 19

Legyező

8/C 2/6

155 8062/41

Legyező

9

156 8062/26 A

Legyező

10

157 8062/26

Legyező

10

158 8062/26/N I

Legyező

10/A FSZJ I

159 8062/26/ AJ2

Legyező

10/A FSZ/2

160 8062/26/ AJ3

Legyező

10/A 1/3

161 8062/26/AJ4

Legyező

10/A 1/4

162 8062/26/ AJ5

Legyező

10/A 2/5

163 8062/26/ AJ6

Legyező

10/A 2/6

164 8062/26/ AJ7

Legyező

10/B FSZ/I

165 8062/26/AJ8

Legyező

10/B FSZ/2

166 8062/26/AJ9

Legyező

l O/B 1/3

167 8062/26/ AJ 10

Legyező

10/B 1/4

168 8062/26/AJl l

Legyező

10/B 1/5

169 8062/26/ AJ 12

Legyező

10/B 2/6

170 8062/26/ AJ 13

Legyező

10/B 2/7

17 1 8062/26/AJ14

Legyező

10/C FSZJ L

172 8062/26/ AJ 15

Legyező

10/C FSZ/2

173 8062/26/ AJ 16

Legyező

10/C 1/3

174 8062/26/ AJ 17

Legyező

10/C 1/4

175 8062/26/ AJ l 8

Legyező

10/C 2/5

176 8062/26/AJ 19

Legyező

10/C 2/6

177 8062/25/A

Legyező

12

178 8062/25

Le2:Yező

12

179 8062/25/ AJ 1

Legyező

12/A FSZ/l

180 8062/25/ AJ2

Legyező

12/A FSZ/2

181 8062/25/ AJ3

Legyező

12/A 1/3

182 8062/25/ AJ4

Legyező

12/A 1/4

183 8062/25/ AJ5

Legyező

12/A 2/5

184 8062/25/AJ6

Legyező

12/A 2/6

185 8062/25/ AJ7

L egyező

12/B FSZ/ l

186 8062/25/ AJ8

Legyező

12/B FSZ/2

187 8062/25/ AJ9

Legyező

12/B 1/3

188 8062/25/ AJ 10

Legyező

12/B 1/4

189 8062/25/AJJ J

Legyező

12/B 1/5

190 8062/25/N 12

Legyező

12/B 2/6

19 1 8062/25/ AJ l 3

Legyező

12/B 2/7

192 8062/25/AJ L4

Legyező

12/C FSZ/ l

193 8062/25/ AJ 15

Legyező

12/C FSZ/2

30

e 13

194 8062 '25. A 16

Legyező

12

195 8062/25/ N 17

Legyező

12/C 1/4

196 8062/25/ AI 18

Legyező

12/C 2/5

197 8062/25/ AI 19

Legyező

12/C 2/6

198 8062/40

Legyező

13

199 806240A

Legyező

13

200 806240 A7

Legyező

13 A

201 8062/40/A/4

Legyező

13/B

202 8062/40/A/6

Legyező

13/C

203 8062/40/A/3

Legyező

13/D

204 8062/40/Al l

Legyező

13/E

205 8062/40/A/5

Le.gyező

13/F

206 8062/40/A/2

Legyező

13 G

207 7997110/A

Le gyező

14-24

208 7997/ 10

Legyező

14-24

209 8062/43/AI

Legyező

15-1 7

210 8062/43

Legyező

15-17

211 79971101A/6

Legyező

14

212 8062/43/A/2

Legyező

15. FSZ/2

213 8062/43/A/4

Legyező

15. IT/4

214 7997/ 10/A/5

Legyező

16

215 8062/43/ AI 1

Legyező

17. FSZ/l

216 8062/43/A/3

Legyező

17. IT/3

217 79971101A/4

Legyező

18

218 8062/9

Legyező

19

219 8062/9/A

Legyező

19

220 8062/9/All

Legyező

19/A FSZ/ l

221 8062/9/A/2

Legyező

19/A FSZ/2

222 8062/9/A/3

Le.gyező

19/A 1/3

223 8062/9/A/4

Le,gyező

19/A 114

224 8062/9/A/5

Le,g yező

19/B FSZ/l

225 8062/9/A/6

Legyező

19/B FSZ/2

226 8062/9/A/7

Legyező

19/B 113

227 8062/9/A/8

Legyező

19/B 114

228 7997/ 10/A/3

Legyező

20

229 8062/7

Legyező

21

230 8062/7/A

Legyező

21

231 8062/7/Al l

Legyező

2 111

232 8062/7/A/2

Legyező

2112

233 8062/7/A/3

Le,gyező

2113

234 8062/7/A/4

Legyező

21 /4

235 8062/7/A/5

Le.gyező

21 /5

236 806217/A/6

Legyező

21 /6

237 7997/ 10/ A/2

Legyező

22

238 7997/10/A/1

Legyező

24

239 7780/A

Le.gyező

25-27/A

240 7780

LeQvező

25-27/A

241 7780/Al l

LeQvező

25

31

242 7780/A/2

Legyező

25/A

243 7780 A/5

Legyező

25 G

244 7780/A/6

Legyező

25/A G

245 7997/9

Legyező

26

246 7997 9 A

Legyező

26

247 7997/9/A/ l

Legyező

26/1

248 7997/9/A/2

Legyező

2612

249 7997 9/A/3

Le11:vező

26 3

250 7997/9/A/4

Legyező

26/4

25 1 7780/A/3

Legyező

27

252 7780 A/4

Le11:vező

27/A

253 7780/A/7

Le11:vező

27 G

254 7780/A/8

Legyező

27/AG

255 7997/8

Legyező

28-38

256 7997/8/A

Legyező

28-38

257 7782/A

Legyező

29-3 1/A

258 7782

Legyező

29-3 1/A

259 7997/8/A/6

Legyező

28

260 7782/A/l

Legyező

29

26 1 7782/A/2

Legyező

29/A

262 7782/A/5

Legyező

29 G

263 7782/A/6

Legyező

29/A G

264 7997/8/A/5

Legyező

30

265 7782/A/3

Legyező

31

266 7782/A/4

Legyező

3 1/A

267 7782/A/7

Legyező

31 G

268 7782/A/8

L egyező

31 /AG

269 7997/8/A/4

L egyező

32

270 7784

Legyező

33-35/A

27 1 7784/A

Legyező

33-35/A

272 7784/A/l

Legyező

33

273 7784/A/2

Legyező

33/A

274 7997/8/A/3

Legyező

34

275 7784/A/3

Legyező

35

276 7784/A/4

Legyező

35/A

277 7784/A/5

L egyező

33 G

278 7784/A/6

Le gyező

33/A G

279 7784/A/7

Legyező

35 G

280 7784/A/8

Legyező

35/AG

281 7982/2

Legyező

35/B

282 7997/8/A/2

Legyező

36

283 7983

Legyező

37

284 7997/8/A/l

Legyező

38

285 7984

Legyező

39

286 7997/7

Legyez&

40-50
40-50

287 799717/A

Le 11:v ező

288 7997/7/A/6

Le!!vező

40

289 7985

Legyező

41

32

290 7997 7 A,5

Legyező

42

29 1 7986

Legyező

43

292 7997 7 A4

Le_gyező

44

293 7987

Legyező

45

294 7997/7/A/3

Le_gyező

46

295 7988

Legyező

47

296 7997/7/A/2

Legyező

48

297 7989

Legyező

49-49/B

298 7989/A

Legyező

49-49/B

299 7989/A/ 1

Legyező

49

300 7989/A/2

Legyező

49/B

301 799717/A/1

Legyező

50

302 7686

Legyező

51

303 7997/6

Legyező

52-62

304 7997/6/A

Legyező

52-62

305 7997/6/A/6

Legyező

52

306 7685

Le_gyező

53

307 7997/6/A/5

Legyező

54

308 7684

Legyező

55

309 7997/6/A/4

Legyező

56

310 7683

Legyező

57

3 11 7997/6/A/3

Le!!vező

58

312 7682

Legyező

59

313 7997/6/A/2

Legyező

60

314 7662

Legyező

61

315 7997/6/A/ l

Legyező

62

316 766 1

Le_gyező

63

317 7997/5/A

Legyező

64-74

318 7997/5

Legyező

64-74

319 7997/5/B

Legyező

64-74

320 7997/5/B/7

Legyező

64-74

32 1 7997/5/A/6

Legyező

64

322 7997/5/B/6

Legyező

64 G

323 7660

Legyező

65

324 7997/5/A/5

Legyező

66

325 7997/5/B/5

Legyező

66G

326 7997/5/A/4

Legyező

68

327 7997/5/B/4

Legyező

68 G

328 7997/5/A/3

Legyező

70

329 7997/5/B/3

Legyező

70G

330 7997/5/A/2

Legyező

72

331 7997/5/B/2

Legyező

72G

332 7997/5/A/l

Legyező

74

333 7997/5/B/1

Legyező

74G

334 7997/4/A

Le_gyezö

76

335 7997/4

Legyező

76

336 7997/4/A/!

Legyező

76/ l

337 7997/4/A/2

Legyező

76/2

33

338 79974 A3

Legyező

76 '3

339 7997/4 A/4

Legyező

764

340 7997/1/A

Legyező

78

341 7997/ 1

Legyező

78

342 7997/ 1/B

Legyező

78

343 7997 1 Ali

Legyező

78 1

344 7997 1 A/2

Legyező

78/2

345 7997/ 1/A/3

Legyező

78/3

346 7997/ 1/A/4

Legyező

78/4

347 7997/ 1/A/5

Legyező

78/5

348 7997/ 1/A/6

Legyező

78/6

349 7997 1 A/7

Legyező

78 7

350 7997/ 1/A/8

Legyező

78 8

351 7997/ 1/B/ l

Legyező

78/ 1 G

352 7997/ 1/B/2

Legyező

78/2 G

353 7997/ 1/C

Legyező

78 G

354 7997/ 1/C/l

Legyező

78/3 G

355 7997/ 1/C/2

Legyező

78/4 G

356 7997/ 1/D

Legyező

78 G

357 7997/ 1/D/l

Legyező

78/5 G

358 7997/ 1/D/2

Legyező

78/6 G

359 7997/ 1/F

Legyező

78 G

360 7997/ 1/F/ 1

Legyező

78/7 G

361 7997/ 1/F/2

Legyező

78/8 G

362 7996

Legyező

80

363 7995/11

Legyező

82

364 7995110

Legyező

84

365 7995/9

Legyező

86

366 7995/8

Legyező

88

367 7995/7

Le!!:Yező

90

368 7995/6

Legyező

92

369 799515

Le!!.vező

94

370 7995/4

Le!!.vező

96

371 7995/2

Le!!.vező

100

372 7995/l

Le!!.vező

102

373 7994

Le!!.vező

104

374 7993/ 12

Le!!.vező

106

375 7993/11

Legyező

108

376 7993/ 10

Legyező

110

377 7993/9

Legyező

112

378 7993/8

Legyező

114

379 7993/7

Legyező

116

380 7993/6

Legyező

118

381 7993/5

Legyező

120

382 7993/4

Lé~YéZÖ

122

383 7993/3

Legyező

124

384 7993/2

Legyező

126

385 7993/ l

Legyező

128
34

Liget u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

7794

Liget

2-4/A

2 7794 A

Liget

2-4 A

3 7794 A,1

Li.get

2

4 7794 AJ2

Liget

2A

5 7794 AJ3

Liget

4

6 7794/AJ4

Liget

4/A

7 7792

Liget

6-8/A

8 7792/A

Liget

6-8/A

9 7792 Al i

Liget

6

10 7792/AJ2

Liget

6/A

11 7792/AJ3

Liget

8

12 7792/AJ4

Liget

8/A

l

13 7790

Liget

10- 12/A

14 7790/ A

Liget

10-12/A

15 7790/AJ I

Liget

10

16 7790/AJ2

Liget

10/A

17 7790/AJ3

Liget

12

18 7790/AJ4

Liget

12/A

19 7978

Liget

14

20 7977

Liget

16

21 7976

Liget

18

22 7975

Liget

20

23 7974

Liget

22

24 7973

Liget

24

25 7972

Liget

26

Muskátli u.
S orsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

1 8123

Muskátli

1

2 8157

Muskátli

2

3 8125/3

Muskátli

3

4 8156

Muskátli

4

5 8125/2

Muskátli

5

6 8155

Muskátli

6

7 8146

Muskátli

7

8 8154

Muskátli

8

9 8147

Muskátli

9

10 8153

Muskátli

10

11 8148

Muskátli

11

12 8152

Muskátli

12

13 0769/32

Muskátli

12/A

14 0769/62

Muskátli

12/B

15 0769/61

Muskátli

12/C

16 0769/60

Muskátli

12/D

17 8149

Muskátli

13

35

18 8177 6

Muskátli

14

19 8177/4

Muskátli

14 A

20 8177/5

Muskátli

14/B

21 8150/ 2

Muskátli

15

22 0769/44

Muskátli

16

23 8150 4

Muskátli

17

24 0769 59

Muskátli

18

25 8150/10

Muskátli

19

26 0769/46

Muskátli

20

27 8150/6

Muskátli

21

28 0769/47

Muskátli

22

29 0767/36

Muskátli

23

30 8 177/7

Muskátli

24

31 0767/35

Muskátli

25

32 8177/8

Muskátli

26

33 0767/34

Muskátli

27

34 8 177/9

Muskátli

28

35 0767/33

Muskátli

29

36 8177/ 10

Muskátli

30

37 0767/32

Muskátli

31

38 0767/31

Muskátli

33

39 0767/30

Muskátli

35

40 0767/29

Muskátli

37

41 0767/28

Muskátli

39

42 0767/27

Muskátli

41

43 0767/26

Muskátli

43

44 0767/25

Muskátli

45

45 0767/24

Muskátli

47

46 0767/23

Muskátli

49

47 0767/22

Muskátli

51

48 0767/2 1

Muskátli

53

49 0767/20

Muskátli

55

50 0767/ 19

Muskátli

57

51 0767/18

Muskátli

59

52 0767/17

Muskátli

61

53 0767/16

Muskátli

63

54 0767/ 15

Muskátli

65

55 0767/ 14

Muskátli

67

56 0767/ 13

Muskátli

69

57 0767112

Muskátli

71

Muskátli köz
S orsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

l 8125/ 1

Muskátli

1

2 8126

MuskMli

2

3 8127

Muskátli

3/A

4 8128

Muskátli

4

5 8129

Muskátli

5/A

36

7

6 8130

Muskátli

5B

7 8131

Muskátli

6

8 8132 1

Muskátli

7

9 8132 '2

Muskátli

9

Muskátli

10

10 8133

Naplemente u.

UTCA

HÁZSZ.

1 0667/ 158

Naplemente

1

2 2 1563/2

Naplemente

2

3 0667/1 57

Naplemente

3

4 2 1563/3

Naplemente

4

5 0667/ 156

Naplemente

5

6 21563/4

Naplemente

6

7 0667/120

Naplemente

7

8 21563/5

Naplemente

8

9 06671119

Naplemente

9

10 21563/6

Naplemente

10

11 0667/80

Naplemente

11

12 2156317

Naplemente

12

Sorsz. HRSZ

13 0667179

Naplemente

13

14 21563/20

Naplemente

14

15 0667178

Naplemente

15

16 21563/21

Naplemente

16

17 0667/86

Naplemente

17

18 2 1563/22

Naplemente

18

19 0667176

Naplemente

19

20 2 1563/23

Naplemente

20

2 1 0667175

Nap lemente

21

22 2 1563/55

Naplemente

22

23 0667174

Naplemente

23

24 2 1563/56

Naplemente

24

25 0667173

Naplemente

25

26 0667/207

Naplemente

27

Nvíl u.

UTCA

HÁZSZ.

1 7605

Nyíl

l

2 7895

Nyíl

2

3 7606

Nyíl

3

4 7896

Nyíl

4

5 7621

Nyíl

5

6 7897

Nyíl

6

7 7622

Nyíl

7

8 7898

Nyíl

8

9 7623

Nyíl

9

10 7899

Nyíl

10

11 7625

Nyíl

11

Sorsz. HRSZ

37

12 7955
l3 7626
14 7956
15 7627
16 7957
17 7644
18 7958
19 7645
20 7959
21 7646
22 7960
23 7695
24 7961
25 7694
26 7962
27 7693
28 7963
29 7692
30 7964
31 7691
32 7965
33 7690
34 7966
35 7689
36 7967
37 7688
38 7968
39 7687
40 7970
41 7686
42 7971
43 7990
44 7991

Nyíl

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nyíl

41

Nyíl

42

Nyíl

44

Nyíl

46

Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl
Nyíl

Orgona u.

UTCA

HÁZSZ.

1 27512/ 1

Orgona

1

2
3
4
5
6
7
8

8177/25
2751111
8177/48
8177/49
27511/2
8177/23
2751113

Orgona

Orgona

2
3
4
4/A
5
6
7

9 8177/22

Orgona

8

10 27511/4
11 8177/21
12 8177/20

Orgona

9
10
10/A

Sorsz. HRSZ

Orgona
Orgona
Orgona
Orgona
Orgona

Orgona
Orgona

38

13 8 177 52

Orgona

IOB

14 8177/ 5 1

Orgona

10/C

15 8177118

Orgona

10/D

16 2751 1/ 5

Orgona

11

17 8 177/ 17

Orgona

12

18 275 11 /6

Orgona

13

19 8 177 16

Orgona

14

20 8177/ 55

Orgona

14/A

2 1 2751 1/7

Orgona

15

22 8177/ 14

Orgona

16

23 2751 1/8

Orgona

17

24 8177/13

Orgona

18

25 8 180/2

Orgona

19

26 8177/12

Orgona

20

27 8 180/4

Orgona

21

28 8 177/1 1

Orgona

22

29 0769/ 54

Orgona

22/A

30 0769/ 56

Orgona

22/B

31 0769/ 57

Orgona

22/C

32 8 180/3

Orgona

23

33 8 177/39

Orgona

24

34 8 177/40

Orgona

24/A

35 8 177/41

Orgona

24/B

36 8180/5

Orgona

25

37 8 175

Orgona

26

38 8 176

Orgona

26/A

39 8 177/l

Orgona

26/B

40 8 177/2

Orgona

26/C

41 0769/37

Orgona

26/D

42 8096/2

Orgona

27

43 8174

Orgona

28

44 8097

Orgona

29

45 8 162

Orgona

30

46 8099

Orgona

31

47 8 16 1

Orgona

32

4 8 8 160

O rgona

34

49 8 159

Orgona

36

50 8158

Orgona

38

51 8 157

Orgona

38/ A

52 8122

Orgona

40

53 8 123

Orgona

40/A

54 8 121

Orgona

42

55 8 120

Orgona

44

56 8119

Orgona

46

57 g118

Üf~óna

48

58 8 11 7

Orgona

50

59 8 11 6

Orgona

52

60 8 115/1

Orgona

54

39

61 8115 2

Orgona

56

62 81153

Orgona

58

63 8 11 5/4

Orgona

60

64 81 14

Orgona

62

Orgona köz

UTCA

HÁZ SZ.

Orgona

1

2 8173

Orgona

2

3 8164

Orgona

3

4 8172

Orgona

4

5 8165

Orgona

5

6 8171

Orgona

6

7 8166

Orgona

7

8 8170

Orgona

8

9 8167

Orgona

9

10 8169

Orgona

10

11 0769/48

Orgona

11

12 0769/50

Orgona

12

13 0769/62

Orgona

13

14 0769/51

Orgona

14

15 0769/52

Orgona

16

Sorsz. HRSZ
1 8 163

Pálma u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 28528

Pálma

1

2 28538/2

Pálma

2

3 28529

Pálma

3

4 28538/1

Pálma

4

5 28530

Pálma

5

6 28531

Pálma

7

7 28532

Pálma

9

8 28536

Pálma

11

Pillangó u.

UTCA

HÁZSZ.

1 7643

Pillangó

1

2 7642

Pillangó

3

3 7641

Pillangó

5

4 7640

Pillangó

7

5 7639

Pillangó

9

6 7638

Pillangó

11

Sorsz. HRSZ

Rét u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

1 28501 /22

Rét

1

2 0754/57

Rét

2

3 28501120

Rét

3

40

4 0754 89

Rét

4

5 28501119

Rét

5

6 0754/92

Rét

6

7 28501116

Rét

7

8 2850 1/ 15

Rét

9

9 075440

Rét

11

10 0754 '74

Rét

13

11 0754175

Rét

15

12 0754176

Rét

17

13 0754177

Rét

19

14 0754178

Rét

21

15 0754179

Rét

23

16 0754173

Rét

25

17 0754/48

Rét

27

18 0754/87

Rét

29

19 0754/45

Rét

31

20 0754/51

Rét

33

21 0754/65

Rét

35

22 0754/66

Rét

37

23 0754/53

Rét

39

24 0754/59

Rét

41

25 0754/69

Rét

43

26 0754170

Rét

45

27 0754171

Rét

47

28 28501125

Rét

49

Sás u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.
1

1 0752/82

Sás

2 0752/ 134

Sás

2

3 0752/83

Sás

3

4 0752/84

Sás

5

5 0752/85

Sás

7

6 0752/86

Sás

9
11

7 0752/87

Sás

8 0752/88

Sás

13

9 0752/89

Sás

15

10 0752/90

Sás

17

11 0752/91

Sás

19

12 0752/92

Sás

21

13 0752/93

Sás

23

14 0752/94

Sás

25

15 0752/95

Sás

27

16 0752/96

Sás

29

17 0752/97

Sás

31

18 0752/98

Sás

33

19 0752/99

Sás

35

20 0752 100

Sás

37

41

)

Szélsö bokori út
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 0667171

Szélsőbokori

1

2 0667/222

Szé l sőbokori

IA

3 06671230

Szélsőbokori

IB

4 31653 15

Szélsőbokori

2A

5 31653/12

Szél sőbokori

2/B

6 3 1653/9

Szé l sőbokori

2/C

7 3 1653/6

Szé l sőbokor i

2/D

8 7594/2

Szé l sőbokori

2

9 0667/72

Szélsőbokor i

3

10 7594/5

Szélsőbokori

4/A

11 76 11

Szélsőbokori

4

12 0667/70

Szé lsőbokori

5

13 76 12

Szélsőbokori

6

14 0667/69

Szé lsőbokori

7

15 76 13

Szélsőbokori

8

16 0667/204

Szé lsőbokori

9

17 0667/205

Szélsőbokori

9/A

18 76 14

Szé lsőbokori

10

19 0667/ 195

Szé l sőbokori

11

20 76 15

Szé lsőbokori

12

21 0667/ 194

Szélsőbokori

13

22 06671193

Szélsőbokori

13/ A

23 7616

Szélsőbokori

14

24 0667/66

Szé lsőbokori

15

25 7633

Szé l sőbokori

16

26 0667/ 179

Szé lsőbokori

17

27 7634

Szélsőbokori

18

28 0667/ 180

Szélsőbokori

19

29 7635

Szélsőbokori

20

30 0667/196

Szélsőbokori

21

31 7636

Szé lsőbokori

22

32 0667/25

Szé lsőbokori

23

33 7637

Szé lsőbokor i

24

34 0667/60

Szé lsőbokori

25

35 7638

Szé l sőboko ri

26

36 0667/61

Szélsőbokori

27

37 7648

Szé l sőbok or i

28

38 0667/233

Szé l sőbokori

29

39 0667119 1

Szélsőbokori

29/A

40 7649

Szélsőbokori

30

41 2 1564

Szél sőbokori

31

42 7650

Széls8bokori

~2

43 2 1565

Szé l sőbokori

33

44 7651

Szé l sőbokori

34

45 21563/ 16

Szélsőbokori

35

42

46 7652

Szélsőbokori

36

47 21569

Szélsőbokori

37

48 7653

Szélsőbokori

38

49 2 1570

Szélsőbokori

39 A

50 21571

Szé l sőbokori

39/B

51 7654

Szé l sőbokori

40

52 21563 42

Szélsőbokori

41

53 7655

Szélsőbokori

42

54 21573

Szélsőbokori

43

55 7656

Szélsőbokori

44

56 21574

Szélsőbokori

45

57 7657

Szélsőbokori

46

58 2 1563/47

Szé lsőbokori

47

59 7658

Szé l sőbokori

48

60 21563 48

Szé l sőbokori

49

61 21563/54

Szélsőbokori

49/A

62 7659

Szélsöbokori

50

63 7992/54

Szélsöbokori

51/A

64 7992/ 16

Szélsőbokori

51

65 0752/6

Szélsőbokori

52

66 7993/ 1

Szélsőbokor i

52/A

67 7992/ 15

Szélsöbokori

53

68 07521158

Szé lsőbokori

54

69 7992/8

Szélsöbokori

55

70 0752/48

Szé lsőbokori

56

7 1 7992/ 17

Szé l sőbokori

57

72 0752/47

Szélsőbokori

58

73 7992/ 19

Szélsöbokori

59

74 0752/46

Szélsőbokori

60

75 21578/34

Szélsöbokori

61

76 0752/45

Szélsöbokori

62

77 21578/37

Szélsöbokori

63

78 7992/6

Szélsöbokori

63/A

79 0752/44

Szélsöbokori

64

80 21578/38

Szé lsőbokori

65

81 0752/43

Szé lsőbokori

66

82 7992/38

Szé lsőbokori

67

83 0752/42

Szélsöbokori

68

84 7992/39

Szé lsőbokori

69

85 0752/41

Szélsőbokori

70

86 7992/59

Szélsöbokori

71

87 7992/66

Szélsöbokori

7 1/A

88 0752/40

Szélsöbokori

72

89 7992/40

Szé lsőbokori

73

90 0752/39

Szé lsőbokori

?4

91 7992/41

Szélsőbokori

75

92 0752/38

Szélsőbokori

76

93 0669/150

Szélsőbokori

77

43

94 0752 37

Szélsöbokori

78

95 0669111

Szélsöbokori

79

96 0752/36

Szélsöbokori

80

97 06691145

Szélsöbokori

81

98 0752135

Szélsöbokori

82

99 0669 148

Szélsöbokori

83

100 0752 '34

Szélsöbokori

84

10 1 0669/48

Szélsöbokori

85

102 0752/33

Szélsöbokori

86

103 0669/49

Szélsöbokori

87

104 0752/32

Szélsöbokori

88

105 0669 50

Szélsöbokori

89

106 0752.'3 l

Szélsöbokori

90

107 0669/57

Szélsöbokori

91

108 0752/30

Szélsöbokori

92

109 0669/60

Szélsöbokori

93

11 0 0752/29

Szélsöbokori

94

111 0669/ 171

Szélsöbokori

95/A

11 2 0669/ 172

Szélsöbokori

95/B

11 3 0752/28

Szélsöbokori

96

114 0669117

Szélsöbokori

97

115 0752/27

Szélsöbokori

98

11 6 0752/26

Szélsöbokori

98/A

117 0752/25

Szélsöbokori

98/B

11 8 0752/24

Szélsöbokori

98/C

11 9 0752/23

Szélsöbokori

98/D

120 0752/ 147

Szélsöbokori

98/E

12 1 0752/1 46

Szélsöbokori

98/F

122 0752/20

Szélsöbokori

98/G

123 0669166

Szélsöbokori

99

124 0752/ 19

Szélsöbokori

100

125 0669/67

Szélsöbokori

10 1

126 0752/18

Szélsöbokori

102

127 0669/61

Szélsöbokori

103

128 0669/62

Szélsöbokori

103/A

129 0752/ 17

Szélsöbokori

104

130 0669/63

Szélsöbokori

105

131 0752/ 16

Szélsöbokori

106

132 0669121

Szélsöbokori

107

133 0752/ 15

Szélsöbokori

108

134 0669/22

Szélsöbokori

109

135 0752/3

Szélsöbokori

11 0

136 0669/23

Szélsöbokori

11 1

137 0752/182

Szélsöbokori

112

138 0669/68

Szélsöbokori

11 3

139 0669/69

Szé lsöbokori

115

140 0669/84

Szélsöbokori

11 7

141 0669/158

Szélsöbokori

11 9

44

142 0669 159

Szélsöbokori

119 A

143 0669/ 26

Szélsöbokori

121

144 0669/ 27

Szélsöbokori

123

145 0669/28

Szé l sőbokori

123/A

146 0669 '29

Szélsőbokori

125

147 0669 134

Szélsőbokori

127

148 0669 133

Szélsöbokori

127/A

149 0669/ 13 1

Szé lsőbokori

127/B

150 0669/154

Szé lsőbokori

129

151 0669156

Szé l sőbokori

129/A

152 0669/32

Szélsőbokori

131

153 0669/33

Szélsőbokori

133

154 0669164

Szélsőbokori

135

155 0669165

Szél sőbokori

137

156 06691156

Szélsőbokori

139

Szirom u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 27704

Szirom

1

2 8062/45

Szirom

2

3 27652

Szirom

3

4 27705/ 1

Szirom

3/A

5 0752/ 164

Szirom

3/8

6 0752/82

Szirom

3/C

7 0752/134

Szirom

3/D

8 0752/ 135

Szirom

3/E

9 0752/136

Szirom

3/F

10 8063

Szirom

4

11 0752/8

Szirom

5

12 0752/70

Szirom

5/A

13 0752/7 1

Szirom

5/8

14 0752/72

Szirom

5/C

15 8064

Szirom

6

16 0752/9

Szirom

7

17 6876/9

Szirom

8

18 0752/ 10

Szirom

9

19 0752/ 11

Szirom

11

20 0752/74

Szirom

11 /A

2 1 0752/ 12

Szirom

13

22 0752/ 13

Szirom

15

23 0752/ 128

Szirom

15/A

24 0752/ 129

Szirom

15/B

25 0752/ 14

Szirom

17

26 0752/ 174

Szirom

19

27 0752177

Szirom

21

28 0752/78

Szirom

23

29 0752/ 185

Szirom

25

45

-

Szittya u.

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 687717

Szittya

1

2 8062/45

Szittya

l/A

3 6877/5

Szittya

2

4 8067

Szittya

3

5 6877 '2

Szittya

4

6 8066

Szittya

5

7 6876/9

Szittya

6

8 8062/ 1

Szittya

7

9 8065

Szittya

9

10 8064

Szittya

11

Soltész István u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

1 0667/207

Soltész István

1

2 7992/46

Soltész István 2

3 0667/209

Soltész István 3

4 0667/209/A

Soltész István 3

5 0667/209/N l Soltész István 3/A
6 0667/209/N2 Soltész István 318
7 0669170

Soltész István 4

8 0667/2 12

Soltész István 5

9 0669/7 1

Soltész István 6

10 0667/215

Soltész István 7

11 0669/ 124

Soltész István 8

12 0667/216

Soltész lstván 9

13 0669/ 123

Soltész István

10

14 0667/268

Soltész István

11

15 0670/2

Soltész István

12

16 0672/30

Soltész István

13

17 0670/6

Soltész István

14

18 0672/27

Soltész István

15

19 0670/7

Soltész István

16

20 067215

Soltész István

17

21 0670/8

Soltész István

18

22 0674/ 13

Soltész István

19

23 067019

Soltész István 20

24 0670/ 10

Soltész István 22

25 0670/29

Soltész István 24

26 0670/22

Soltész István 26

27 0670/23

Soltész István 28

28 0670/24

Soltész István 30

29 067611

Soltész István 32

Tó u.
S orsz. HRSZ
1 28535/1

UTCA

HÁZ SZ.

Tó

1/A

46

2 28535 2

Tó

1/B

3 28542

Tó

1/C

4 28543

Tó

1/D

5 28544

Tó

l/E

6 28509/42

Tó

2

7 28509 12

Tó

2A

8 28509/ 13

Tó

2/B

9 0761 /27

Tó

2C

10 0761 /25

Tó

2/0

11 28534

Tó

3

12 28533 '2

Tó

3/A

13 0761122

Tó

4

14 28518 '2

Tó

5

15 28519

Tó

5

16 28520

Tó

5/A

17 0761 /21

Tó

6

18 28515/2

Tó

7

19 076 1/35

Tó

8

20 28512/3

Tó

9

21 0761146

Tó

10

22 28512/ 1

Tó

11

23 28509/ 18

Tó

12- 14

24 28509/ 16

Tó

16

25 28509/14

Tó

18

26 28509/15

Tó

20

27 28509/33

Tó

22

28 28509/63

Tó

24

29 28509/29

Tó

26

30 28509/30

Tó

28

31 28509/65

Tó

30

32 28509/ 1

Tó

32

33 28510/3

Tó

34

34 28510/2

Tó

36

ÚJ ház sor

Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZSZ.

1 7886

Úiház

1

2 7883

Úiház

2-8

3 7883/A

2-8

5 7887

Úiház
Új ház
Új ház

6 7883/A/2

Úiház

4

7 7907

Úiház

5

8 7883/A/3

Úiház

6

9 7908

Úihaz

7

10 7883/A/4

Új ház

8

11 7910

Úiház

9

12 7864

Úiház

10-16

4 7883/A/ l

2
3

47

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

7864 A
7864/N I
7913
7864/A'2
79 14
7864 At3
79 17
7864 N4
7918
7844
7844 A
7844/N l
7921
7844/N2
7922
7844/N3
7925
7844/N4
7928
7844/N5
7929
7844/N6
7932
7844/N7
7933
7844/N8
7936
7844/N9
7937
7844/N IO
7979
7844/N l 1
7980
7844/N 12
7981
7844/N l3
7982/1
7844/N 14
7823
7823/A
7823/N l
7823/N2
7823/N3
7823/N4

Úiház

10-16
10
11
12
13
14
15
16
17
18-44
18-44
18
19
20
21

Új ház

22

Úiház

Úiház

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46-76
46-76
46
48
50
52

57 7823/AJS

Új ház

54

58 7823/N6
59 7823/N7
60 7823/N8

Úiház

56
58
60

Újház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Úiház
Új ház
Új ház
Új ház
Úiház

Új ház
Új ház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Új ház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház

Úiház
Új ház

48

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80

7823 A9
7823 A 10
7823A 11
7823 Al l 2
7823 A/13
7823/A/14
7823/A/ 15
7823/A/16
7788
7788/A
7788/A/1
7788/A/2
7788/A/3
7788/A/4
7786
7786/A
7786/A/ l
7786/A/2
7786/A/3
7786/A/4

Úiház
Úiház

62
64
66
68
70

Úiház

72

Új ház

74
76
78-84
78-84
78
80
82
84
86-92
86-92
86
88
90
92

Úi ház
Úiház
Úi ház

Újház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház
Új ház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Úiház
Új ház
Vasutas u.

Sorsz. HRSZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

767 1
7673
7670
7674
7669
7675
7668
7676
7667
7677
7666
7678
7665
7679
7664
7680
7663
768 1

UTCA

HÁZ SZ.

Vasutas

1

Vasutas

Vasutas

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vasutas

13

Vasutas

14
15
16
17
18

Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas

Vasutas
Vasutas
Vasutas
Vasutas

Viola u.

UTCA

HÁZ SZ.

809 1/3

Viola

8098
809113
8100

Viola

1
2
3
4

S orsz. HRSZ

1
2
3
4

Viola
Viola

49

5 8091 3

Viola

5

6 8 102

Viola

6

7 8094

Viola

7

8 8091 /2

Vio la

7/A

9 8093

Vio la

7B

10 8 104

Vio la

8

11 8106

Viola

10

12 8 108

Viola

12

13 8 11 0

Viola

14

14 8112

Viola

16

Zenit u.
Sorsz. HRSZ

UTCA

HÁZ SZ.

Zenit

1

2 06671110

Zenit

2

3 0672/24

Zenit

3

4 0667/264

Zenit

4

5 0672/ 14

Zenit

5

6 0667/ 11 2

Zenit

6

7 0672/ 11

Zenit

7

8 0667/ 11 3

Zenit

8

9 0667/ 114

Zenit

10

10 06671115

Zenit

12

l

0672/23

50
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYH ÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 4 2 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyirat szám: VAGY/147-1/2020.
Ügyintéző: Havasi né Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet
módosít ására

Dr.

Kov~erenc

polgármester).__.,

\~

e. l,"'

t-~ C~ \c"'-

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyo ngazdálkodási osztály vezet ője

törvényességi véleményezést végző
sze mélyek aláírása :

~~
Dr. Szemán Sándor
címzet es főjegyző

Faragóné Széles Andrea
J egyzői

Véleményező

Ka binet vezetője

bizottság:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
WWW.NYIRtGYHAZA.HU

R E G Y HÁ Z A

Tisztelt

Közgyűlés!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (Xll.14.) önkormányzati rendelet határozza meg
az Önkormányzati vagyon körét és szabályozza az azzal való gazdálkodást.
Az önkormányzati törzsvagyon részletezését, ezen belül is a Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó önkormányzati tulajdonú társasági részesedéseket a rendelet
1. melléklete tartalmazza .
A vagyonrendeletet megvizsgálva megállapítást nyert, hogy annak 1. mellékletében az 1.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó önkormányzati
tulajdonú társasági részesedéseket aktualizálni szükséges az alábbiak szerint:
1. A Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolási eljárása 2019 .
augusztus 7-ével lezárult, a társaságot a Cégbíróság a Cg.15-09-072924/102 számú végzésével
törölte a cégjegyzékből, így a vagyonrendelet 1. mellékletének 1. pontjában szereplő
önkormányzati tulajdonú társasági részesedések közül is kivezetésre kerül.
2. Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2019. május 30. napján kelt üzletrész átruházási szerződés
alapján Érpatak Község Önkormányzatától megvásárolta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.-ben fennálló, a törzstőke 0,71%-ának megfelelő mértékű - 44.734 Ft névértékű
- üzletrészét, így az Önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 100%-os
tulajdonosa lett.
Fentiek okán a vagyonrendelet 1. mellékletéből a Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit
Kft . 31%-os részesedése kikerül, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft . 99,29 %-os
részesedése 100%-ra nő .
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterje szté st megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. január 29 .

Dr. Kov cs Ferenc L. .

*
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1. számú melléklet a VAGY/147-1/2020. számú e lőterjesztéshez

Tájékoztató az

előzetes

hatásvizsgálat eredményéről

1. A tervezett rendelet módosítás társadalmi hatásai

A rendelet-módosításnak a társadalom ra mérhető hatása nincs, a gyako rl ati tapasztalatok átvezetésére
kerü l sor.
2. Gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet-módosításnak gazdasági, költségveté si kihatása nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-módosítás szabályai az Önkormányzat számára többlet ad minisztratív terhet nem jelent.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alka lmazásáva l ka pcsolatban a Polgármesteri Hivata lnál többlet fe ladat, illet ve ezze l
kapcsolatos külön feltétel nem jelentkezik .
5. Környezeti és egészségügyi következményei
Konkrét környezeti és egészségügyi következmények nem ismeretesek.

. ..

0

2. számú melléklet a VAGY/147-1/2020 . számú e lőterjesztés hez

RENDELET-TERV EZ E T
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 5.§-6.§-ban, 18.§ (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló
2011 . évi CLXXXIX. törvény 108.§-ban és 109.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról va ló rendelkezési jog gyakorlásának
szabályozására a következőket rendeli el :
1.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlá sának szabályozásáról szóló 48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt j e lentőségű nemzeti vagyonban tartandó önkormányzati
tulajdonú társasági részesedések:

Társaság

Önkormányzati
részesedés

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzem e ltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

100,00 %

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

100,00 %

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

100,00 %

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

100,00 %

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

100,00 %

NYIRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

100,00 %

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

100,00 %

w

1

Sóstó -Gyógyfürdők

Zrt.

100,00 %

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
THK Térségi

Hulladékkezelő

100,00 %
Kft.

100,00 %

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

100,00%

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

79,00 %

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

52,84 %

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft .

50,00 %

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

49,00 %

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

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

„„.„../.„ .. „ (... „ .. „

)

rendelet

általános indokolása

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, annak keretei között
a települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozhatja a vagyona feletti rendelkezési jog
gyakorlását. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati vagyon
felosztása az alábbiak szerint alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot különböztet meg az
üzleti vagyont, illetőleg a törzsvagyont. A törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek,
illetve korlátozottan forgalomképesek.
Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona
a) kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és
b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból áll.
A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt az Nvtv. S. § (3) bekezdése szerinti vagyont
kell érteni. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt az Nvtv. S. § (4)
bekezdése szerinti vagyont kell érteni.
Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát az egyes állami tulajdonban lévő
vagyontárgyak Önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan
forgalomképesnek minősített vagyonelemek képezik.
Üzleti vagyon - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik vagyonelem, ame ly nem tartozik a törzsvagyon fogalma alá .

mindazon forgalomképes

A rendelet meghatározza az itt részletezett vagyonelemekkel kapcsolatos rendelkezési jogokat.
A jogszabály szól a tulajdonosi jogok, alapítói jogok gyakorlásáról, illetve a tulajdonost terhelő
kötelezettségekről, ide értve az ezekből adódó feladatok és hatáskörök gyakorlóinak megjelölését is.
Külön rendelkezik a jogszabály az önkormányzati (rész) tulajdonban álló gazdálkodó szervezetekre,
illetve az intézményekre vonatkozó szabá lyokról. A rendelet szintén külön tartalmaz szabá lyokat a
forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyon tekintetében, illetve az önkormányzati
vagyon nyilvántartására vonatkozóan.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
részletes

„ ...... ./. .. ... ( . ... . .... )

rendelet

indokolása

1.§-hoz:
A Nyírségi Szakképzés-Szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszűnése ,
valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft .-ben lévő részesedésünk növekedése miatt
szükségessé vált az adott melléklet módosítása, pontosítása.

2.§-hoz :
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

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/16/2020.
Ügyintéző : Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a

Közgyűléshez

-

A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Dr. K9vács Ferenc
polgármester ~

·~ucv~' ~ fYl

Kovácsné Szatai Ágne~'/ '
vagyongazdálkodási osztályvezető

' '~
ln '·

'
f"I
eJ esztes1es varosuzeme t etes1oszta' Iyvezeto"
varos

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

~~L-/~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
L""°'

Faragóné Széles Andrea
J egyzői Kabinet vezetője
Véleményező

-

Bizottságok:
Gazdasági és Tu lajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
WWW,NYIRCGYHAZA,HU
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Ny

REGYHÁZA

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. közszolgáltatási
keretszerződést kötött. A keretszerződés rögzíti a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok körét,
a közszolgáltatási feladatok ellátásáért az Önkormányzat által nyújtandó ellentételezés feltételeit, a
kompenzáció számítási módszerét, és a kompenzációval történő elszámolás módját.
A Keretszerződés S. pontja értelmében az Önkormányzat és a Közszolgáltató köteles minden évben
legkésőbb az éves költségvetési rendelet elfogadását követő S napon belül éves közszolgáltatási szerződést

kötni.
A felek az éves közszolgáltatási szerződésben kötelesek rögzíteni az előirányzott kompenzáció igény és a
költségvetési rendeletben meghatározott előirányzott kompenzáció mértékét, valamint a NYÍRVV Nonprofit
Kft. által végzendő 2020. évi közszolgáltatási tevékenységek mennyiségi és minőségi követelményeit.
A keretszerződésben az alábbi tevékenységcsoportok kerültek meghatározásra, illetve az éves
közszolgáltatási szerződésben e tevékenység-csoportonkénti megbontásban - a parkolók fenntartási,
üzemeltetési feladatai kivételével - finanszírozásra .
tűzvédelmi

•
•

Intézményi villamos energia ellátás,
Városi közvilágítás

•
•

Közfoglalkoztatás
Csapadék- és belvízhálózat üzemeltetése

•
•
•

Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok
Települési vízellátás
Ki segítő mezőgazdasági szolgáltatás

•
•
•
•

Egyéb városüzemeltetési feladatok
Zöldfelület fenntartása
Helyi közutak, hidak fenntartása
Parkolók fenntartási, üzemeltetési feladatai

feladatok

A 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés elkészítésénél figyelembe vettük a fentebb felsorolt szé leskörű
feladatok ellátásához az Önkormányzat által nyújtandó kompenzációt biztosító 2020. évi költségvetési
előirányzat adatait, valamint a mennyiségi és minőségi paramétereknél a Társaság által kidolgozott naturális
mutatókat.
Meghatároztuk továbbá a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcso lódó felújítások közvetített
szolgáltatásként történő elvégzésének mennyiségi és minőségi paramétereit és azok ellentételezését is.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezet, valamint
a mellékletét képező 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására .

Nyíregyháza, 2020. január 29.

--......
~
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Dr. Kovács F renc
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Melléklet a VAGY/16/2020. számú e lőter jesztés hez

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„„./2020.(1 1.6.) számú
határozata
A NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

A Közgyűlés
az

e lőterjesztést

megt árgya lta, és

a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgá ltatási szerződ ést a melléklet szerint jóvá hagyja.
Felhatalmazza : Dr. Kovács Ferenc polgármestert a 2020. évi éves közszo lgá ltatási sze rződés aláírásá ra

Nyíregyháza, 2020. február 6.

A határozatot kapják:
1./
Közgyű l és tagj ai
2./ címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal be l ső szervezet i egységeinek vezetői
3./
Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
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Melléklet a ....... /2020.(11.6.) számú határozathoz

2020. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
/A 31/2015.(11.19.) SZÁMÚ HATÁROZATBAN ELFOGADOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI
KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁN/

létrejött
egyrészről
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Amely
(közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.,
statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a
továbbiakban „ Önkormányzat"
másrészről:

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Petró Árpád
ügyvezető), továbbiakban „Közszolgáltató", együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen,
az alábbi feltételek szerint:
PREAMBULUM
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is - az Önkormányzat e szerző dés 1. számú
mellékletében felsorolt közfeladatainak - Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó
minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen szerző désben a
feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott, 2015. február 19. napjától hatályos
közszolgáltatási keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: keretszerződés).

A keretszerződés alapján Felek 2020. évre az alábbi éves közszolgáltatási szerződést kötik.
1. Az éves szerződés tárgya
Az éves szerződés tárgyát képezi a keretszerződés 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés
elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt közszolgáltatási tevékenységek
ellátása és azok ellentételezése, továbbá a 2. szá mú mellékletben felsorolt, közvetlenül a
közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, felújítá sok közvetített szolgáltatásként
történő elvégzése és azok ellentételezése.
2. Az éves szerződés területi és időbeli hatálya
Az éves sze rződés hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a
Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2020. január 1. napjától 2020. decem ber 31. napjáig szabályozza
mindazon vállalt közszolgáltatások, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások,
felújítások közvetített szo lgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az
időbeli

hatály tartama alatt történt.
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3. A 2020. évi előirányzott kompenzáció
3.1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében a NYÍRVV
Nonprofit

Kft.

részére

a

2020.

évi

közszolgáltatási

feladatok

elvégzésének

ellentételezésére bruttó 4.410.524.000 Ft azaz bruttó négymilliárd-négyszáztízmillióötszázhuszonnégyezer forint összegű kompenzációt irányzott elő, mely összeg az
általános forgalmi adót is tartalmazza.
A Közszolgáltató köteles üzleti tervében kidolgozni a közszolgáltatási tevékenységek
ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai
program alapján a közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási
igényt, azaz az

előirányzott

kompenzációigény összegét a Közszolgáltató jelen

szerződés

3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és
a

keretszerződésben

meghatározott elvek szerint.

Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenység-csoportonkénti
bontása az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.2.

A keretszerződés 6.1. pontja alapján Felek megállapodnak, hogy a közszolgáltatási
tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott kompenzáció kifizetése 12
egyen lő részletben, míg a 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási

tevékenységhez kapcsolódó beruházá sok, felújítások közvetített szolgáltatásként történő
ellátásának finanszírozása a beruházások, felújítások ütemében, a Közszolgáltató által
jelzett időpontban, szám la ellenében történik.
3.3.

Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogy a keretszerződés 6.1. pontjában
foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató jogosult a 2020. évi előirányzott kompenzáció
összegének 1/12-ed részéről a tárgyh ó 10. napjáig az Önkormányzat nevére kiállított
részszámlát kibocsátani.

3.4.

A 2. sz. mellékletben felsorolt, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó
közvetített szo lgáltatáské nt elvégzett beruházásokról, felújításokról, a Közszolgáltató
jogosult a jelen közszolgáltatási

szerződés ben

meghatározott

előirányzat

szerint, a

teljesítést követő 15 napon belül szám lát kibocsátani. A szá mla szövege: 2020. évi
beruházás, felújítás - közvetített szolgá ltatásként, az elvégzett beruházás, felújítás
rész letes leírásával és a felújított vagyontest pontos meghatározásával. Az így kiállított
szám la mellékleteként Közszolgáltató köteles csatolni, az általa befogadott, a beruházás,
felújítás elvégzéséről szóló számlák másolatát a közvetített szolgáltatás igazolásaként.
3.5.

A 2020. évi előirányzott kompenzáció összegének 1/12-ed részéről kibocsátott számlák
fizetési határideje, a számla keltétől számított 30 naptári nap.
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3.6.

A 2020. évi beruházásokról, felújításokról, közvetített szolgáltatásként kibocsátott
számlák fizetési határideje, a számla keltétől számított 15 naptári nap.

3.7.

Az előirányzott kompenzáció összegét, valamint a beruházás, felújítás - közvetített
szolgáltatás

-

összegét

az

Önkormányzat

a

Közszolgáltató

számlán

megadott

bankszámlaszámára történő átutalással teljesíti.
3.8.

A 2020. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsátott számlák teljesítés
igazolásra

nem

tekintettel,

kötelezettek a keretszerződés 9.1 pontjában

miszerint

„Közszolgáltató

köteles

a

meghatározottakra

közszolgáltatási

kötelezettség

teljesítéséről 1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan az adott időszak végét követő 30

napon belül, valamint évente
Szerződés

legkésőbb

a tárgyévet

követő

év május 31. napjáig a

3. számú mellékletében meghatározottak szerint féléves, 1-111. negyedéves,

illetve éves Működési jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a
kompenzáció elszámolásáról, valamint a

Szerződés

teljesítésének és a közszolgáltatási

tevékenység ellátásának tapasztalatairól - számszerű adatokkal alátámasztott - összesítő
tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére." Az éves számadás és elszámolás a
Keretszerződés

6.2 pontja szerinti módon az Működési jelentés benyújtásával történik a

Közszolgáltató éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb
tárgyévet követő év május 31. napjáig.
3.9.

A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként
elvégzett

beruházásokról,

felújításokról

kibocsátott

számlák

teljesítés

igazolásra

kötelezettek, mindkét fél részéről. Az Önkormányzat részéről a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály, a Közszolgáltató részéről a Műszaki Igazgatóság valamint a
Közterület-kezelési Igazgatóság jogo sult a teljesítés igazolására.

4. A 2020. évi szolgáltatási szint
Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási tevékenység 2020. évben az éves
szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz . mellékletében meghatározott mennyiségi és
minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre. A 2. sz . mellékletben meghatározott
beruházások, felújítások mennyiségi és minőségi paraméterei a lefolytatott közbeszerzési
eljárások eredményeinek megfelelően változhatnak.

S. A Felek jogai és kötelezettségei
5.1.

Közszolgáltató a Keretszerződés 6.2 pontja szerint éves Működési jelentésben köteles
elszámolni az előző évi kompenzáció összegével. A Közszolgáltató köteles kiszámítani, és
az Önkormányzatnak átadni tevékenységcsoportokra bontva és összesen is
a. az

előző

évre járó jogos kompenzációigény összegét

b. a jogos kompenzációigény és a kifizetett kompenzáció különbözetét
c. a társaság által végzett egyéb tevékenységek eredményét.
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Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, elszámo lásokat
ellenőrizni.

Amennyiben

a Felek által kölcsönösen elfogadott közszolgáltatási tevékenységek

összességére

vonatkozó

jogos

kompenzáció

összegénél

-

azaz

kompenzációigény
a

magasabb

közszolgáltatási

az

összes

tevékenységek

kifizetett

összességében

alulkompenzáltak - úgy az alulkompenzáció összegét az Önkormányzat Közgyűlésének
döntésétől függően

- az Önkormányzat átutalja a Közszolgáltató részére, vagy
-

a

Közszolgáltató

egyéb

tevékenységeinek

eredményéből

köteles

finanszírozni

közszolgáltatási tevékenységeinek alulkompenzá ltságát, részére az Önkormányzat tovább i
forrást nem biztosít.
5.2.

Közszolgáltató köteles a keretszerződés 9.1. pontja alapján az éves szerződés tárgyát
képező

közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 1-6 hónapra, 1-9 hónapra vonatkozóan

az adott időszak végét követő 30 napon belül, valamint évente az éves beszámoló
elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig
a keretszerződés 3. sz. mellékletében meghatározott formában és tartalommal az
Önkormányzatot tájékoztatni.
5.3 . Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a
Közszolgáltató szerződésben vállalat kötelezettségei teljesítését - saját maga vagy szakértő
bevonásával - ellenőrizni. Az ellenőrzés végzéséhez Közszolgáltató vállalja, hogy az általa
végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási,
karbantartási munkálatai és a faápolási feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási
tevékenységekről

heti ütemtervet készít, amit a tárgyhetet megelőző hét utolsó

munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése előtt megküld
az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben rögzített
közszolgáltatási feladatok változhatnak. Az ütemterv változásáról az adott osztályt
Közszolgáltató szintén köteles tájékoztatni.
5.4.

Közszolgáltató

köteles a keretszerződés 9.3

pontja szerinti ellenőrzés során

az

Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást
megadni.
5.5.

Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan
rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közszolgáltatási
kötelezettség teljesítését.

5.6.

Közszolgáltató köteles a keretszerződés 10.2 pontjának megfelelően minden, olyan
engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen

engedély feltételeinek, amely jogs2abály
folytatásához szükséges .
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előírása

alapján a kfüs2olgáltatási tevékenység

„

5.7.

A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és
intézkedéseket, amelyek a jelen éves szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz
szükségesek.

6. Az éves szerződésben nem szabályozott kérdésekben a keretszerződés az irányadó, illetve az
éves szerződés a keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két
dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a keretszerződésben foglaltak az
irányadóak.
7. A Szerződő Felek az éves szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt

8. Jelen

alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták.

szerződés

aláírásának napján lép hatályba .

Az éves szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. számú melléklet: A közszolgáltatási kötelezettség 2020. évi mennyiségi és/vagy

minőségi

követelményei
2. számú melléklet: A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített
szolgáltatásként elvégzendő 2020. évi beruházások, felújítások meghatározása
3. számú melléklet: A 2020. évi előirányzott kompenzáció
A jelen szerződés hatályba lép éséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
jóváhagyása szükséges .
Nyíregyháza, 2020. február 6.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
képviseletében
Petró Árpád

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

ügyvezető

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum :... „„„„ .. „„„„„.„„„„ .. „„„
Aláírás: ............„............. „....... ... .
Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum :„.. „.... „„.„.„.„. „„ .. „„ .. „..
Aláírás :„„.. „.„.„ .„.„.„. „.„.„.„ .„ ..
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2020. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete
A Közszolgá ltatási Kötelezettség 2020. évi mennyiségi és/vagy minőség i követelményei

1.

HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

db

Megnevezés

Intézmények mérési pontjai
Ebből távmért
Energiaszolgáltató által olvasott
Almérővel rendelkező

Társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek
Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása:

117
7
110
0
117
1900 OOO kWh

Továbbszámlázott:
Konyhák és egyéb vételezési helyek felé (21 db)
238 OOO kWh
Közüzemi sze rződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése.
Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése.
Mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, valamint egyeztetés energiaszolgáltatóval.
Érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt
időpontokban .

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

VÁROSI KÖZVILÁGÍTÁS
Megnevezés

Üzemeltetett lámpatestek száma

17 312 db

Beépített világítási teljesítmény
Közvi lágítási éves

égésidő

1519,036kW

(közvilágítási naptár szeri nt)

Közvilágítás éves összes energiafogyasztása

3 990 óra
6 065 449 kWh

Szolgáltatás üzemkészségének biztosítása :
A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az
üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni
negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemkészség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhatja meg, a
szakaszhibákat nem kell figyelembe venni.
Hibajavítás és hibabejelentések kezelése:
A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése e-mailen keresztül tört énik a
szolgáltató részére. A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés javításának
megrendeléséről az e-mail címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelenté stől számítva a
szolgáltató köteles:
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kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén
48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.
országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba
(egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája} esetén 8 napon belül,
egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.
Közvilágítási berendezések teljes körű üzemeltetése, karbantartása.
Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.
Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek
karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása .

II.

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA
fő

Megnevezés
2019. évben megkezdett foglalkoztatás (Közfoglalkoztatás,
GINOP,TOP}
Közfoglalkoztatási és egyéb programok (napi 8 órás munkaidővel)
Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám
Támogatásban résztvevők éves átlaglétszáma

661
710
1371
720 fő/8 órás/12 hó

Éves indított projektek saját erő valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi
költségek biztosítása .

Ill. VÍZRENDEZÉSI VÍZELVEZETÉSI, CSATORNÁZÁSI FELADATOK
Csapadékvíz és belvíz üzemeltetés és karbantartás

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása
fm

Megnevezés

Zárt csatornák hossza
Tisztítóaknák mennyisége
Víznyelők mennyisége
Szikkasztó kutak mennyisége

db

253 488
5 224
6 524
542
30

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása
Záportározó

6

Csapadékvíz és be/vízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása
fm

Megnevezés

Kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása
Csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantása
Átereszek karbantartása
Hibaelhárítási feladatok
Csapadék és belvízelvezető rendszer mennyisége

62 600
szükség szerint
szükség szerint
szükség szerint
247 432
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IV.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY! ÉS JÁRVÁNY-MEGELŐZÉSI FELADATOK

Gyepmesteri telep üzemeltetése
Feladatunk a telep jogszabályi feltételekkel történő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű
melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóbor kutyák
begyűjtése, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl, az ebek
gazdásítása.
Eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása .

ha

Megnevezés
Város közigazgatási területén
rovar és rágcsálóirtás évi négy alkalommal illetve bejelentés alapján
atka irtás évi négy alkalommal
lárvairtás évi kettő alkalommal (idegenforgalmi területen}
szúnyogirtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen}

V.

27 446
100
313
2 687

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

Ivó- és díszkutak üzemkészségének biztosítása április 30. - október 31 között.
Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve ejektoros kutak üzemeltetése.

db

Megnevezés

Elszámolás

Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók}

399

mérőóra

nélküli

Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók}

307

mérőóra

nélküli

Ivó és díszkutak száma

33

mérőóra

nélküli

Mélyfúrású kutak

5+1

mérőóra

nélküli

Közkifolyók temetőkben

3

mérőóra

alapján

Ivó és díszkutak száma

7

mérőóra alapján

VI.

KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

Mezőőri szolgálat ellátása 8 fő mezőőrrel megközelítően 23 OOO ha városi külterületen.
A környezetvédelemi tevékenységen belül növényegészségügyi ellenőrzé sek lefolytatása, zöldfelül eti
bontási engedélyek kiadása, lakossági bejelentések fogadás, koordinálása, dokumentálása.

VII .

KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK

Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 647 473 m 2
Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton} takarítása a rendeletben foglaltak szerint
szegélyezése, locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése - téli útüzemeltetési
idős z akban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása .
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Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1 060 001 m2
Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban .

Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, síktalanítása 211142 m 2
Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli
időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síkta lanítá sa.

útüzemeltetési

Városi takarítás:
Köztisztasági feladatok ellátása,
elszállítása.

hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők

ürítése, hulladék

Parlagfű ellenőrzés 2 400 ha felület ellenőrzése

A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági pana sz bejelentések fogadása, kivizsgálása,
helyszíni ellenőrzések lefolytatása.
Parkerdő fenntartása

A parkerdő területén fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása,
beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen .

Park és sorfák fenntartása
Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlá s, a keletkezett gally
elszállítása és elhelyezése.

Erdei tornapálya fenntartása
Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladékgyűjté s 12 500 m 2.

Játszóterek minősíttetése
Időszakos felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás)

Játszótéri berendezések karbantartása
Összesen 102 db játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, fe stése.
Kondiparkok fenntartása
A város területén található 18 db kondi parkban elhelyezett eszközök karbantartása, javítása.

Kondiparkok felülvizsgálata:
A kondi parkokban található szabadtéri fitnesz eszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata

Kutyafuttatók fenntartása:
A város területén található 7 db kutyafuttató takarítása, területrendezése, eszközök
karbantartása .

Növényvédelem
Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái - burkolt utak és szórt útalapú utak

mentén vegyszeres gyomirtás 148 ha területen .
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Önkormányzati területek gyommentesítése
Önkormányzati utak mentén évi 2 alkalommal.
Szökőkutak

üzemeltetése

11 db városi

szökőkút

és 40 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása,
tavaszi festése, téliesítése - üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt.
Öntözőhálózat üzemeltetése

A város területén található 16 db

öntözőhálózat

rendszerének üzemeltetése, karbantartása.

Parkfenntartás
Összes park felület belterületen 1 993 470 m 2
Összes zöld felület külterületen 1 998 633 m 2
Belterjes és külterjes kategóriának valamint 12 db parkfenntartási körzetnek megfelelő
gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel - parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos
zsilipezéssel a Bujtosi tó vízfelületének vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári
időszakban vízpótlás - vízi szökőkút üzemeltetése (tárolása, ki és betelepítése, téliesítése és a
működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltetése.)

Borbányai kármentesítési területen végzendő fenntartási tevékenység:
Összes felület: 164 792 m 2
Növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátása

//legális szemétlerakatok felszámolása
Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi erővel) gépkocsira helyezése, szállítása,
m egsem m isíttetése.

Zászlózás
Hivatalos nemzeti ünnepeken zász ló kihelyezés és beszedés évi 3 alkalommal pótlással együtt.

Illemhelyek üzemeltetése
Sóstógyógyfürdő, Tiszavasvári u., Bujtosi Városliget, Benczúr tér, Erdei tornapálya illemhelyek

üzemeltetése, karbantartása. Áramdíj, vízdíj, évenké nti fertőtlenítő festés.
Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere) .

Köztéri szobrok fenntartása
A város területén található 38 db köztéri szobor talapzatának valamint 160 db emléktá bla,
emlékmű felületének javítása, karbantartása, tisztítása, impregnálá sa.

Köztéri órák üzemeltetése 3 db
3 db köztéri óra javítása, karbantartása .
Városszépítő akció

Lakosság, Intézmények részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsűrizés, díjazás.

Balkon, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján. ÖKO suli
program szervezése iskolás gyermekek részére .
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Közterületi berendezések
Meglévő

köztéri bútorok karbantartása, cseréje, köztéri padok, hulladékgyűjtő szelencék
beszerzése, elhelyezése parkokba, buszmegállókba stb. szükség szeri nt. Közterületen
elhelyezett kerékpár-tárolók kezelése.
VIII.

HELYI KÖZUTAK, PARKOLÓK FENNTARTÁSI FELADATAI

Forgalmi rend ellenőrzése
Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése. Útellenőri szolgálat üzemeltetése,
meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés.
Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása.

Forgalmi rend felülvizsgálata
A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább 5 évenként, illetve az újonnan létesített
út-, járda-, kerékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat.

Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása
Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szé le sség, forgalmi rendjét
meghatározó jelzések} folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az
Önkormányzat felé .
Kezelői feladatokból

származó intézkedések

Útkezelői hozzájárulások kiadása
Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő egyeztetés, együttműködés,

Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé
Útügyi érdekek érvényesítése

Forgalombiztonsági feladatok elvégzése
Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása
Burkolatjel festés
Autóbu szöblök építési jellegű karbantartása, felújítása
Gyalogjárda építési jellegű karbantartása, felújítása
Gyalogátkelőhelyek kialakítása
Parkoló építés
Jelzőlámpa

berendezések üzemeltetése

Jelzőlámpák

állapotának folyamatos

ellenőrzése,

hibák javítása.

Ideiglenes forgalomszabályozás végzése
Különböző

közműépítésekhez

kapcsolódó

ideiglenes

forgalomszabályozási

kihelyezése .

Útburkolati jelek fenntartása
Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása

Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése
Utak víztelenítése
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Korlátok, oszlopok pótlása, javítása
Szilárd burkolatú utak kátyúzása
km

Megnevezés

Úthálózat hossza
burkolt
burkolatlan

288,9
311
71,1
354,7

Kerékpárút hossza
Gyalogjárdák hossza

Parkolók üzemeltetése
Parkoló hálózat adatai
fizető: 3 865 db

nem fizető : 11 931 db
74 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása
A működésképtelen automaták hibafeltárása, amennyiben lehetséges a hiba elhárítása,
30 percen belül
Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
Reklám helyfoglalá s engedélyezése és e llenőrzése
Forrás:
A sze rződésben sze replő minden adat a NYÍRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján.
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2020. ÉVI ÉVES KÖSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete
A közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként
elvégzendő

2020. évi beruházások, felújítások meghatározása

Tervezett útépítések és útfelújítások 2020. évben
Építés műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Műszaki

tartalom

Útépítés
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés,

hossz m

Megjegyzés

Előirányzat

bruttó
összege

3 utca esetében

2 538

700 OOO e Ft

műszaki

ellenőrzés)

Tervezett járdafelújítás 2020. évben
Felújítás, építés

műszaki

Műszaki

leírása, mennyiségi és vagy

hossz
m
1 740

tartalom

Meglévő j árda bontása, aszfa ltburkolat építés
Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki

minőségi

követelmények

Megjegyzés
3 utca esetében

ellenőrzés)

Előirányzat

bruttó összege
200 OOO e Ft

Tervezett játszótér felújítás 2020. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Műszaki

Mennyiség
6 helyszín

tartalom

Kombiná lt/egyedi j átékvár

Előirányzat

bruttó
összege
32 OOO e Ft

Tervezett öntözőhálózat fejlesztés 2020.
évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség
Műszaki tartalom
Öntözőhálózat létesít és
2 helyszín

Előirányzat

bruttó
összege
14 OOO e Ft

Egyéb városüzemeltetési fejlesztés 2020. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség
Műszaki tartalom
Robinson domb 2.üt em
fejle sztés

1 helysz ín

Előirányzat

bruttó
összege

30 OOO e Ft
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Tervezett közvilágítás fejlesztés 2020. évben
Beruházás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények

Előirányzott

bruttó összeg
Mennyiség
36 helyszínen
54 db oszlop
157 db lámpa
2345 m hálózat

Műszaki

tartalom
A korábbi években beérkezett, jogosnak ítélt
bővítési
közvi lágítási
és rekonstrukciós
igényekből
a legfont osabb fejlesztések
(meg l évő
oszlopra
tö rténő
lámpatest
leromlott
állagú,
vagy
felszerelés,
veszélyesnek
íté lt
hálózatszakaszok
hálózatszakaszok
rekonstrukciója,
új
létesítése, valamint az ezekhez szükséges
tervezési
feladatok)
végrehajtása
a
rende lkezésre álló keretösszeg erejéig

51 OOO e Ft

Vá rosüzemeltetési f eladatok ellátásához tervezett gépbeszerzés 2020. évben
Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy minőségi követelmények
Mennyiség
6 db

Műszaki

tartalom

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú
ellátásához szükséges gépek beszerzése

Előirányzat

bruttó
összege

150 OOO e Ft

A fenti tervezett helyszínek és összegek, a tervezési, engedélyezési, valamint az ajánlatkérési, illetve
a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosu lh atnak.
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2020. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete
A 2020. évi előirányzott kompenzáció

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a NYÍRVV Nyíregyházi
és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2020 . üzleti évben az éves közszolgáltatási
szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja :

Városüzemeltető

1.

Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)
e Ft

Megnevezés
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok
Közvilágítás

136 500

Közfoglalkoztatás

464 500
195 OOO

Csapadékvíz- és belvíz elvezetés

220 OOO

Állategészségügyi feladatok

163 OOO

Települési vízellátás
Kisegítő mezőgazdasági

12 784
szolgáltatás

37 500

Egyéb városüzemeltetési feladatok

271890

Zöldfelület fenntartás

814 350

Közutak, hidak fenntartása

1945 OOO

Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépbeszerzés
Összesen:

150 OOO
4 410 524
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3. számú melléklet függeléke
Előirányzott

Kompenzációigény/Jogos Kompenzációigény
adatok nettó eFt

Megnevezés

1.

2.

Intézményi
\11ágitás.
tüZ1.édelm1
feladatok

Köz~l ágitás

2020. terv

2020. terv

Kbzfoglalkozta
tás

2020. terv

Csapadék- és
Állategészség
bell.fz
ugy1 feladatok
el~zetés

2020. terv

2020. terv

Kisegitö
Egyéb
mezögazdasá város üzemeltet
g1 szolgáltatás és1 feladatok

Telepulés1
\1zellátás

2020. terv

2020. terv

2020. terv

ZOldfelulet
fenntartás

Közutak, hidak
fenntartása

Par1<olás1
telékenység

Közszolgáltatási
tevékenységek
összesen

2020. terv

2020. terv

2020. terv

2020. terv

Anvagjellegü ráfordítások

635

257 053

130 450

22 905

28 830

6 916

3 057

84086

188 466

139 974

81 502

943 874

Anyagköltség

610

256 653

76 305

17 075

15 170

5 870

2 510

34 194

97 060

97 625

4 532

607 604

lgénybe~tt szolgáltatások

15

80

50 645

4 200

12 882

1 046

452

49 643

89 171

39 189

64 125

311 448

Egyéb szolgaltatás

10

320

3 500

1 630

na

0

95

249

2 235

3160

12 845

24 822

4 264

4 274

1 031 827

51 780

30 091

0

34 931

18 950

246 752

167 279

110 509

1 700 657

Személyi

jellegű

ráfordítások

Bérkóltseg

3 306

3 306

891 769

39 71 4

23 051

0

24 807

14 315

187 430

127 705

84 657

1 400 060

Személyi iellegü egyéb kifizetés

330

340

36 650

4 520

2 660

0

5410

1 915

23 710

15 310

9 768

100 613

Munkabért temelő adó

628

628

103 408

7 546

4 380

0

4 71 4

2 720

35 6 12

24 264

16 084

199 984

0

0

13 OOO

6 690

800

0

400

920

10 450

4 931

11 460

48 651

1 682

449

52 092

20 326

8 160

561

591

7493

25 745

2 481

10 388

129 968

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Társüzeml szol9 áltatás átvett-átadott

5.

Alvállalkozói teljesítések

4000

40n1

0

85 OOO

62 OOO

0

0

78 OOO

262 200

452 OOO

0

983 971

6.

Közvetített szolgáltatások

87 782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 782

7.

ELÁBÉ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Egyéb ráfordítások

0

0

870

550

30

0

10

0

1 855

2 380

130

5 825

9.

Pénzügyi ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 363

302 547

1 228 239

187 251

129 911

7 477

38 989

189 449

735 468

769 045

213 989

3 900 728

1 706

0

0

2 054

1 278

0

12 345

6 892

19 620

18 346

93 394

155 635

100 069

302 547

1 228 239

189 305

131 189

7477

51 334

196 341

755 088

787 391

307 383

4 056 363

9 811

0

895 609

500

6 500

0

8 460

4 724

13 443

12 OOO

578 540

1 529 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

975

2 707

10 096

1 444

1 121

84

316

1 623

5 142

6 941

4 810

35 259

91 233

305 254

342 726

190 249

125 810

7 561

43 190

193 240

746 787

782 332

-266 347

2 562 035

107 480

325 591

195 OOO

173 228

128 346

10 066

29 527

190 465

605 OOO

822 834

0

2 587 537

16 247

20 337

-147 726

-17 021

2 536

2 505

-13 663

-2 775

·141 787

40 502

266 347

25 502

10.

11 .

12.

Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége
összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)
Közvetett költségek tevékenységre osztott része
(ágazati+központi ktg.)
Közszolgáltatási tevékenység költségei
összesen(10+11)

13. ·Közszolgáltatás tevékenység saját bevétele
ebből

Aktivált saját teljesítmények értéke

14. + Ésszerű nyere~g
15. Előirányzott kornpenzációigény (12-13+14)
Előirányzott

16.

kompenzáció költségvetési rendelet

szerint

Al ul/fe lül kompenzá l tság mértéke

19

~
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezzel nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez értünk. Az időre

tekintettel csupán egy másfél perces, rövid technikai szünet után, zárt ülés keretében folytatjuk
munkánkat.

k.m.f.

„

Dr.Koi erenc
'-1

polgármester

,y{~·
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

