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Nagy szeretettel, tisztelettel
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
köszöntöm a megjelent képviselőket, előadókat, meghívott vendégeinket és mindenkit, aki a médián
keresztül figyelemmel kíséri munkánkat. Közgyűlésünk megkezdése előtt ünnepélyes díjátadásokra
kerül sor. Kérem tisztelettel Szabó Lajos Ferenc urat és Pokrovenszki József urat, hogy fáradjanak ide,
hiszen ők kapják a kitüntetéseket.
A Közgyűlés döntése alapján a Nyíregyháza Város sportjáért „Kovács-Bütyök József' -díjat
adományozza Pokrovenszki József részére. Pokrovenszki József városunk szülötte, eredményes
gyalogló. Versenyzői pályafutása befejezésétől 1986-tól folytat edzői tevékenységet. Kezdettől a
fiatal korosztályt edzette és sok tehetséges gyerek fordult meg csoportjaiban. A '90-es évektől
áldozatos-oktatói tevékenysége egyre több sikerrel és eredménnyel járt. Tanítványai különböző
korosztályokban száznál több bajnokságot nyertek. Kezei között olyan eredményes olimpiai sportolók
nőttek fel, mint Tóth János és Helebrandt Máté. Helebrandt Mátéval 11 éve foglalkozik, többek
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között nekik köszönhető sportteljesítményének látványos fejlődése. Tanítványaként részt vett a
2012-es londoni olimpián, ahol egyéi csúcsot ért el. A nagy áttörést a 2017-es londoni világbajnokság
hozta meg számára, ahol országos csúccsal 6-dik helyezést érdemelt ki. Edző és tanítványa
legmeghatározóbb közös célja a következő évekre vonatkozóan, hogy a 2020-ban megrendezésre
kerülő tokiói olimpián még jobb eredményeket érjenek el, tovább növelve ezzel városunk
Nyíregyháza sportjának jó hírét, elismertségét. Pokrovenszki József az eltel évek alatt bizonyította,
hogy munkáját nagy hozzáértéssel, lelkesedéssel és lelkiismeretes végzi. Pályája során a Magyar
Atlétika utánpótlásért majd kiváló utánpótlás nevelésért elismerésben is részesült. Szakmai
teljesítményével, kitartásával és lelkesedésével méltán érdemelte ki a Nyíregyháza Város Sportjáért
Kovács „Bütyök" József-díjat. Gratulálok!
A Közgyűlés a Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc-díj"-at adományozza Szabó Lajos
Ferenc részére. Szabó Lajos városunk ikonikus alakja, aki aktív közösségi emberként dolgozik
polgárőrként a Nyíregyháza Városközpont Polgárőr Egyesület kötelékében. Immár több évtizede
vigyáz a város lakosságának közbiztonságára, legfőképpen a fiatal generációira. Az iskolaidőszakban
az evangélikus templom előtti csomópontban látja el szolgálatát. Nagy figyelemmel segíti az ott
közlekedő fiatalok átkelését. Lajos bácsi, ahogy a gyerekek hívják, már-már családtagnak számít. Az
ifjúsághoz mindig van egy-egy jó szava, sokukkal a Nyíregyháza Spartacus találkozóin is együtt
szurkol. Városszerte tiszteletben álló polgárőrként jelenlétére és munkásságára jellemző, hogy több
alkalommal is kérték szülők az áthelyezését más csomópontokra. Munkáját hosszú ideje
áldozatkézen, felelősségteljesen és lelkiismeretesen végzi. Ezzel a közösségi és a közösségért végzett
társadalmi munkával méltán érdemelte ki az elismerést. Gratulálok!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örömmel teszek egy másik bejelentést, ami szintén napirend előtti. Itt
vannak köztünk, megtisztelte a Közgyűlést jelenlétével dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző. Kérem,
hogy fáradjanak ide a pulpitus elé. Nyíregyháza következő négy évre megválasztott országgyűlési
képviselői. Tegnap vették át a mandátumukat, tehát már hivatalosan is ők az országgyűlési
képviselők, aki a május 8-án megalakuló parlamenti ülésen leteszik az esküt és képviselik
Nyíregyházát. Mielőtt átadnám a szót, előzetesen csak annyit, a tegnapi sajtótájékoztatón is
elhangzott, hogy a városvezetéssel, az önkormányzattal, Közgyűléssel együttműködve Nyíregyházáért
és nyíregyháziakért fognak dolgozni a következő négy évben. Ezt az együttműködést mi már hárman
tulajdonképpen, meg is kezdtük. Átadom a szót, először dr. Szabó Tünde képviselő asszonynak.
Dr. Szabó Tünde:(országgyűlési képviselő) Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Alpolgármester urak, Jegyző úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek, Képviselő Urak! Nagyon nagy szeretettel
köszöntök mindenkit, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A tegnapi napon
valóban átvehettük a megbízólevelünket és immáron hivatalosan is képviselhetjük az
Országgyűlésben a nyíregyháziakat, a Nyíregyházán élőket. Nagyon-nagy megtiszteltetés számomra,
hogy Nyíregyházáért dolgozhatok a jövőben. Nagyon-nagyon köszönöm azt a bizalmat, amelyet
nyíregyházi polgároktól kaptuk és megkaptunk a választópolgároktól és a munkám során a
gyermekeket, a családokat, a fiatalokat, az idősebb korosztályt is fogom képviselni teljes
tudásommal. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni Nyíregyházának és az itt élőknek és nem
utolsó sorban Önöknek azt a munkát, amelyet elvégeztek az elmúlt időszakban, az elmúlt években,
hiszen az, hogy egy rendkívül dinamikusan fejlődő városunk van az az itt élő és az itt lévő
képviselőknek is nagyon-nagyon köszönjük és köszönhető, hiszen tényleg, ha valaki a városunkba
érkezik, mindenki érzékelheti azt, hogy milyen fejlődések indultak el az elmúlt években és merrefelé
haladunk. Április 8-án a döntés megszületett, egy rendkívüli, tényleg történelmi jelentőségő és sorsú
döntés született, amelynek megfelelően folytathatjuk azt a munkát, amelyet megkezdtünk. Nagyonnagyon sok a teendőnk, nagyon sok programban vagyunk benne és minden területet szeretnénk
vinni a későbbiekben. Nekem az elmúlt időszakban az, hogy sportért felelős Államtitkárként
dolgozhattam, az is azt jelenti, hogy közvetlenül érintve voltam valamennyi területtel. Hogyha
felsorolni kellene, akkor azért megemlítenék egy párat, az oktatás, az egészségügy, a család, az ifjúság
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területe, de a vállalkozás, a gazdasági terület is és a turizmus fejlesztése is nagyon közel volt hozzám
és közvetlenül dolgozhattam ezeken a területeken. Nagyon örültem annak a lehetőségnek, amelyet
kaptam az itt élőktől, azt a bizalmat, hogy innentől nem csak a sport területe fontos, hanem
mindegyik egyéb más is, hiszen az egész életünket szeretnénk fejleszteni és még jobbá tenni. Bár
Nyíregyháza egy rendkívül dinamikusan fejlődő, ahogy említettem, ez a fejlődés ez további
lendületeket ad és olyan lehetőségeket, amellyel élnünk kell. Biztos vagyok benne, hogy együtt,
közösen fogjuk megvalósítani azt a célunkat, amelyet kitűztünk magunk elé és biztos vagyok abban,
hogy négy év múlva azt fogjuk tudni elmondani, hogy Nyíregyháza a lehetőségek városa mellett
Magyarország egyik gazdasági központjává vált. Köszönöm az Önök munkáját, köszönöm, hogy együtt
dolgozhatunk és biztosíthatom Önöket arról, hogy ezt a partnerséget, azt az tényleg együttműködést,
azt a jövőben is meg fogom adni Önöknek és én is kérem az Önök segítségét, hogy ezt támogassák.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Vinnai Győző:(országgyűlési képviselő) Tisztelt Polgármester úr, Alpolgármester Urak, Főjegyző
Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Önkormányzati Dolgozók! Kedves Vendégek! Igen tisztelt Hölgyeim és
Uraim! Az első szó a köszöneté, hiszen a választópolgárok egymás után, ez a harmadik alkalom, hogy
kitüntettek bizalmukkal. Ezt úgy fogom föl itt Nyíregyházán, kicsit furcsa az érzés, mert nyolc évig itt
voltam 2010 előtt ebben a teremben, mint önkormányzati képviselő, s mindig azt szoktam mondani,
egy zárójelet hadd nyissak, hogy az önkormányzati képviselők azért nagyon fontosak egy település,
egy város életében, mert Ők azok, akik először találkoznak a választópolgárokkal, mert egy
parlamenti képviselő már egy kicsit távolabb van, egy nagyobb területet kell képviselnie. Nyíregyháza
2-es kerülete az mintegy százezer embert foglal magába, hetvenháromezer választópolgárral és az
európai parlamenti képviselők olyan megfoghatatlanok már egy kicsit, ott Brüsszelben dolgoznak,
már mint a választópolgárok számára, ezért nagyon nagy tapasztalatot szereztem itt ezen falak
között, hogy hogyan kell a problémákat feltérképezni, hogyan kell az emberekkel kapcsolatba kerülni
és lehetőség szerint, mert a politika a lehetőségek művészete, a közügyek irányítása, a közügyek
vitele, hogyan lehet előrébb vinni egy települést, egy közösséget. Az első szó a köszöneté, annak
tudatában, hogy ebben a választókerületben és talán mondhatom, hogy a Szabó Tünde képviselő
asszony választókerületében soha nem volt még ilyen magas a részvételi arány, hiszen a nyíregyházi
részvétel 70% fölött volt, ami azt jelenti, hogy egyben ez egy nagy feladat és egy erős felhatalmazás is
arra, hogy képviseljük az embereket. A másik, amiről Polgármester úr már szólt, az együttműködés,
hiszen egy parlamenti képviselőnek soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan jött. Mi
Nyíregyházáról jövünk, pontosabban nekem Nyíregyháza mellett van még 20 településem, SzabolcsSzatmár-Bereg megye nyugati részének 20 települése, de ezek a települések erőteljesen kötődnek
Nyíregyházához, hiszen egy erős megyeszékhely nélkül nincs erős vidék, nincs fejlődő vidék és tudjuk,
hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindig komoly feladatok vannak. Nem azt akartam
mondani, hogy nehéz sorsú megye, a társadalmi felzárkóztatásban, a gazdasági felzárkóztatásban
komoly feladatokat kell látni és ebben Nyíregyházának vezető szerepe van. Mert ha Nyíregyháza jól
fejlődik gazdaságilag, hogyha mondok néhány dolgot szerintem amire a választópolgárok szavaztak,
hogy ha munka van, a teljes foglalkoztatottságot el tudjuk érni vagy a munkanélküliséget az országos
átlag szintjén tudjuk tartani, ez most 3,8% Nyíregyházán és környékén, azt szokták mondani a
közgazdászok, hogy ez körülbelül a teljes foglalkoztatottság határa. Hogyha javítjuk az infrastruktúrát,
elsősorban a közlekedési infrastruktúrát vagy magát a közösségi közlekedést, helyi és helyközi
közlekedésre gondolok, akkor azt a mindennapokban érzékelik az emberek és azt mondják, hogy jó
ez az irány. Nyíregyháza pedig ahogy Polgármester úrral a Modern Városokat előkészítettük annak
idején. 2015 novemberében volt ugye? Novemberében volt ott Miniszterelnök Úr, s leraktunk egy
olyan csomagot, elsősorban persze a város vezetése dolgozta ezt ki, hogy mit szeretnénk elérni.
Világos elképzeléssel rendelkezett a városvezetés, s a Parlamenti Képviselőknek pedig az volt a dolga,
hogy azt a Modern Város Programot minden erejükkel támogassák. S ebben benne volt a közlekedési
infrastruktúra javítása, mert azt hallom az emberektől, hogy utak, utak, utak! Például Nyíregyházán a
bokortanyák és a külterületi részek jelentős része hozzám tartozik és az emberek ezt mondják, hogy
útépítésre és útfelújításra van szükség és közös erővel elindult egy folyamat, ezt erősíteni fogjuk az
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előttünk álló években. A harmadik, amiben Nyíregyháza nem csak hogy fejlődő, hanem egy élhető
város, hadd mondjam el ezt és ez Budapesten vagy Dunántúlon is képviselőtársaim elismerik, két éve
volt ebben a teremben a Kulturális Bizottságnak egy kihelyezett ülése, ahol ahonnan jöttek a
képviselők, Budapest, Győr és más területekről és rácsodálkoztak Nyíregyházára. Nem csak az, hogy
mi itt a látnivaló, akár az Állatparkra, a Sóstói Múzeumfalura vagy a LEGO-ra vagy gondolhatok arra,
amire Önök is gondolnak, hanem az, hogy milyen élhető város minden megvan, egy kulturális
központ, egy turisztikai vonzerő, mert mondjuk meg őszintén, hogy ha Nyíregyházán jól megy a
turisztika, akkor a környezetében is jól megy és büszke vagyok arra, hogy a modern városok program
keretében a Nyíregyháza-Tokaj kerékpárutat sikerült megépíteni és sikerül tavaly augusztusban
átadni. Ez egy nagyon fontos lépés. Vagy az elkerülő utat sikerült két szakaszát már átadni és két
újabb szakasza épül. Ez minden nyíregyházinak és térségbelinek eredmény. A közlekedési
infrastruktúráról kell, hogy beszéljek és kell, hogy beszéljek arról, hogy Nyíregyháza iskolaváros.
Magam négy évig voltam az Oktatási Bizottság elnöke 2006 és '10 között és azt látom és annak
örülök, de Polgármester úr itt még van feladatunk, hogy Polgármester úr is a Köznevelési Tanács élén
fontosnak tartja, hogy az iskolák, mindegy, hogy ki a fenntartó, a tulajdonos az Önkormányzat, azok
jól működjenek, szakmailag színvonalasak legyenek és én magam támogatom ezt a dolgot, hiszen az
oktatás az egy lehetőség a gyerekeinknek, unokáinknak, hogy olyan tudást szerezzenek, amellyel
később sikeres életük lehet és ha sikeres életük van, akkor a közösségnek, Nyíregyházának is jó. Nem
csak az egyéni életükben sikeresek, hanem hogyha ők képzettek, akkor munkát találnak és
tulajdonképpen fejlesztik a várost vagy urambocsá itt maradnak, diplomásként itt maradnak
Nyíregyházán és környékén. Mert van lehetőség, hogy itt maradjanak. Az oktatást fontosnak tartom,
Nyíregyháza ebben élen jár a megyeszékhelyek között és fontosnak tartom azt is, hogy minden nap
találkoznak az emberek az egészségügyi intézményekkel, szolgáltatásokkal, hogy azokat is erősítsük
meg a jövőben. Befejezésül pedig azt szeretném Önöknek elmondani, hogy egy választott
képviselőnek mindig tudatában kell lennie annak, hogy embereket képvisel, társadalmi csoportokat
képvisel. Az érdekeket, az értékeket egyeztetni kell és mindig a lehető legjobb megoldást kell
választania. Én erre szövetkeztem, azt gondolom, hogy Szabó Tündével, képviselőtársammal, nagy
munkabírásunkat, lokálpatriotizmusunkat fogjuk képviselni a Parlamentben és reméljük, hogy ez az
együttműködés, amiről Polgármester úr beszélt, a jövőben még erősebb lesz és Nyíregyháza és
környéke nem csak, hogy fejlődő terület lesz, hanem egy élhető rész is lesz. Mindenki a csodájára fog
járni az országból, hogy hoppá, van itt egy keleti nagyváros, mondhatom így, ahol jó élni, ahol olyan
viszonyok vannak, hogy mondjam, nem is patriarchális, hanem olyan viszonyok vannak, amikor az
emberek egymás szemébe nézve azt mondják, hogy ezt mi a közös munkával értük el. Úgy ahogy a
tirpák ősök, az evangélikus ősök, kemény kézzel, homokból és hitből építették föl ezt a várost, mi
pedig folytassuk ezt a munkát. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Valóban az országgyűlési választásokon ilyen
magas részvétel még soha nem volt. A jelenlévő országgyűlési képviselők nagyon sok szavazatot,
nagy legitimitást kaptak, ebből adódóan nagy felelősséggel is jár ez. Talán az ügyvédi múltamból
adódóan én tegnap azt mondtam a sajtótájékoztatón, ez olyan, mint egy megbízási szerződés, a
nyíregyháziak megbízták őket a városuk képviseletével és így vagyunk ezzel mi is itt a Közgyűlés
tagjai. Ez azt jelenti, hogy közös célért dolgozunk, a nyíregyháziakért, a városért, pártállástól, politikai
hovatartozástól függően. Megbeszéltük tegnap, hogy rendszeresen találkozunk, egyeztetünk annak
érdekében, hogy az, ami itt elhangzott, amiért az elmúlt években dolgoztunk, hogy Nyíregyháza
úgymond mennyire fejlődik, az azt is jelenti, nem csak hogy meg tudtunk valósítani dolgokat, nagyon
sok új lehetőséget tudtunk teremteni, amelyeknek a kihasználása a következő ciklus, a következő
évek feladata lesz, ebben számíthatnak ránk az országgyűlési képviselőink. Ezt remélem
mindannyiunk nevében mondhatom és mi is számítunk rájuk, úgyhogy sok sikert, kitartást, erőt,
egészséget, jó munkát, együttműködést kívánok és köszönöm szépen, hogy megtiszteltek
jelenlétükkel bennünket itt a Közgyűlésen.
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Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy aktiválják szavazógépeiket a Közgyűlés határozatképességének a
megállapításához. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, 22 tagja közül
21 jelen van. Mai ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek szerint teszek javaslatot. Kérdezem,
hogy van-e valakinek egyéb javaslata? Nem látok jelzést, akkor arra kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon mai ülésünk napirendjének elfogadásáról az írásban megküldettek szerint. Megállapítom,
hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal elfogadta a mai ülésünk napirendjét az írásban megküldöttek
szerint. Ennek megfelelően 1. napirendi pontunk a szokások szerint.

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem az

erről

készült kisfilm indítását.

Összefoglaló kisfilm
Március 29-én Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere, Dr. Szabó Tünde
sportért felelős államtitkár és Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség
elnöke sajtótájékoztatón ismertették a „Hiszek Benned!" program harmadik, új alprogramjának
részleteit, valamint a program keretében városunkban megnyíló ingyenes sportolási lehetőségeket.
Március 29-én a Gróf Károlyi Ferenc Teremben megrendezett ünnepélyes állampolgári eskütételen a
magyar állampolgárságot szerzők között a húszezredik Nyíregyházán honosított személy is lette az
állampolgársági esküt Dr. Kovács Ferenc polgármester előtt. A rendezvényen jelen volt Magyar
Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Dr. Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár.
Március 31-én nagy érdeklődés kísérte a Városi Stadionban a Tiszántúli Takarék Nyuszifutást.
A Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat keretében nagy sikert aratott februári és márciusi
Fittvasárnapot követően Húsvét után Béres Alexandrával mozoghattak együtt a nyíregyháziak a
Fittkedden.
Április 3-án helyszíni sajtótájékoztató keretében tekintette meg Dr. Kovács Ferenc, polgármester a
Füzes utca útépítési munkálatait. A Platán, Füzes, Tiszafa és Ezüstfenyő utcákon önkormányzati
forrásból új aszfaltút épül az orosi városrészben.
április 4-én is helyszíni sajtótájékoztatót tartott Dr. Kovács Ferenc, ezúttal Sóstógyógyfürdőn, a Csiha
Kálmán utcában. A város átfogó út-járda-kerékpárút fejlesztési programja keretében mintegy 2
milliárd Ft kormányzati forrásból hét földútból épül aszfaltos út - köztük a Csiha Kálmán utcán- 12
utca útburkolata és 13 járdaszakasz lesz felújítva 2018. nyarán, valamint egy újabb kerékpárút
szakasszal is bővül a város kerékpárút hálózata.
A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Presbitériuma április 4-én rendezte meg a „Sóstói
Szivárvány Idősek Otthona energetikai korszerűsítése" projekt záró rendezvényét. Az eseményen
jelen volt és köszöntőt mondott Dr. Kovács Ferenc polgármester is.
A Most Élsz Egyesület idén is megrendezte az Autizmus Világnapi rendezvényét a Kossuth téren. A
résztvevőket az önkormányzat nevében Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte.
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Dr. Kovács Ferenc polgármester a Kereszt utcai óvodában április 4-én sajtótájékoztatón ismertette a
Nyíregyházán megvalósuló nagyszabású óvodakorszerűsítések részleteit. A "Családbarát, munkába
állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" című
projekt keretében hat óvodában valósulhat meg az épületek teljes felújítása, a játszóudvarok
rekonstrukciója, valamint az óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzése.
Az ILCO Egyesület idén is megtartotta a Kék sétát, amellyel minden évben a vastag- és végbélrák
elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet. Április 5-én a résztvevők a Városházáról indulva tettek egy
kört a belvárosban, akiket Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képviselő is elkísért.
Április 5-én rendezték meg az ldősügyi Tanács által kiírt „Meséld el nekem - Élettörténetek
Nyíregyházán" című pályázat díjátadó ünnepségét. A pályázókat és a díjazottakat Dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza Megye Jogú Város polgármestere és a zsűri tagjai köszöntötték. A pályázati kiírásra
ezúttal 18 pályamű érkezett. A zsűri az első három helyezett mellett öt különdíjast is jutalmazott.
Április 6-án rendezték meg a Határtalanul magyarul című vers- és prózamondó versenyt a
Városmajori Művelődési Házban. A versenyre Nyíregyházán kívül Szatmárnémeti, Beregszász és
Nagybereg csapata is nevezett. A diákokat Dr. Ulrich Attila alpolgármester köszöntötte az
Önkormányzat nevében.
Április 7-én Ferenc Pápa kinevezte Szocska A. Ábelt, a Görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegye
apostoli kormányzóját az egyházmegye püspökévé.
Életmentő készülékeket adott a Monbebe Kft. a Huszár téri Sója Miklós Görögkatolikus óvoda és
Általános Iskolának. Ezzel együtt már 41 kihelyezett defibrillátor érhető el Nyíregyházán.

A szabad választások óta a második legnagyobb részvételi aránnyal zajlott le az országgyűlési
választás Magyarországon április 8-án. 72,14 %-os részvétel mellett 54.587 választópolgár szavazott
megyénk 1-es számú egyéni választókerületében. A nyíregyházi választópolgárok Dr. Szabó Tündét
juttatták a Parlamentbe. A megye 2-es számú egyéni választókerületében a szavazatok alapján Dr.
Vinnai Győző lett az Országgyűlés régi-új képviselője. Mindketten a FIDESZ-KDNP képviseletében.
Április 11-én a Költészet Napján és Váci Mihály halálának 48. évfordulóján több helyszínen voltak
rendezvények, megemlékezések Nyíregyházán. A költő nevét viselő kulturális központ előtt
elhelyezett emléktáblánál Jászai Menyhért alpolgármester mondott emlékező beszédet városunk
szülöttének tiszteletére.
Ugyanezen a napon jegyezték be nevüket Nyíregyháza végzős diákjai a Ballagók Kapcsos Könyvébe.
Az érettségiző osztályok képviselőit Dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte. 2018-ban 20
középiskola, 85 osztálya, 1999 végzős diákjának a neve került be a nagy könyvbe.
Április 12-én rendezte meg a Nyíregyházi
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyét.

Katasztrófavédelmi

Kirendeltség

hagyományos

Nyíregyházára érkezett a „170 éves a Magyar Honvédség" című rendezvénysorozat vándorkiállítása.
A Nyíregyházi Egyetemen a kiállítás megnyitó ünnepségén április 12-én Jászai Menyhért
alpolgármester vett részt az Önkormányzat nevében.
Egészségügyi szűrőprogramot szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház, valamint az Első Nyíregyházi Lions Club április 13-án, a Kossuth téren. A 9. LIONS Nap
résztvevőit Dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte.
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Április 13-án megnyitották kapuikat az érdeklődők előtt a Szakképzési Centrum szakképző
intézményei. A Szakmák Éjszakája rendezvény megnyitó ünnepségén Jászai Menyhért alpolgármester
is köszöntötte a résztvevőket a Wesselényi Miklós Szakgimnáziumban. A Nyíregyházi Szakképzési
Centrum 10 tagintézményében több mint 100 programot szerveztek a Szakmák Éjszakáján.
Április 14-én szombaton rendezték meg a Bem József Általános Iskolában a XX. Jubileumi Paragrafus
Kupa kispályás Labdarúgó Tornát. A nagy hagyományú, országosan is egyedülálló rendezvényt az
idén a Kormányhivatal csapata nyerte, a Városháza előtt. A bronzérmet a NAV focistái kapták, akik a
rendőrséget győzték le a helyosztón. A további helyezéseken sorrendben az ügyészség, a büntetésvégrehajtás, a törvényszék és az ügyvédi kamara csapatai osztoztak.
Április 16-a és 20-a között az Ifjúsági Hét keretében számos program várta a fiatalokat a belvárosban.
Volt köztük játék, cool-túra, tánc és ifjúságkonferencia is.
Dr. Ulrich Attila alpolgármester és Bakó Levente Liszt-díjas trombitaművész, a Szabolcsi Koncert
Fúvószenekar művészeti vezetője április 18-án sajtótájékoztatón ismertették a Helló Nyíregyháza!
rendezvény, valamint a Szólistaparádé 9. Tavaszi Koncert részleteit.
Április 19-én a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal karöltve a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórummal, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karával második alkalommal szervezett
Nyíregyházán lfjúságkonferenciát.
Április 20-án rendezték meg a Városi Ballagási Ünnepséget a Kossuth téren. A ballagókat Dr. Kovács
Ferenc polgármester is köszöntötte.
Április 20-án ismét felpezsdült a belváros. Idén is közel 10 helyszínen több színpaddal, Egyetem,
Ifjúság, Honvédség, Tavasz utcákkal, Kölyök és Eszem-iszom térrel, valamint derűvel és jókedwel
üdvözöltük a tavaszt. A Helló Nyíregyháza! rendezvényen minden korosztály megtalálta a számára
érdekes és izgalmas elfoglaltságot. A napot a Bikini együttes óriási érdeklődéssel kísért koncertje
koronázta meg.
Április 21-22-én rendezték meg Nyíregyházán a VI. Abigél Országos Minősítő Táncfesztivált a
Continental Arénában.
Április 23-án hivatalosan is megnyitotta kapuit a 45. Gyermek könyvhónap. A színes rendezvényeket
kínáló programsorozat megnyitó ünnepségén Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte a
résztvevőket az önkormányzat nevében.
Ugyancsak április 23-án a Robert Schuman Intézet és a Nemzetközi Visegrádi Alap szervezésében
ukrán csoport látogatott Nyíregyházára, melynek tagjai Ukrajna több régiójából érkező
polgármesterek, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők voltak. Látogatásuk célja, hogy az
Ukrajnában megkezdett, az önkormányzatokat érintő reformok kapcsán tapasztalatot gyűjtsenek,
miként működnek a V4es országok önkormányzatai. A delegációt Dr. Kovács Ferenc polgármester
fogadta és köszöntötte a Városháza Dísztermében.
Április 24-én a tulajdonos képviseletében Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és Dr.
Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, valamint az üzemeltető képviseletében
Hülvely István, a Hunguest Hotels vezérigazgatója írták alá a sajtó nyilvánossága előtt az új Hotel
Sóstó SPA & Resort üzemeltetési szerződését.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye l-es és 2-es Országgyűlési Egyéni Választókerület megválasztott
országgyűlési képviselői - Dr. Szabó Tünde és Dr. Vinnai Győző - április 24-én ünnepélyes keretek
között vették át megbízólevelüket.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Szóbeli kiegészítésként tájékoztatom a tisztelt

Közgyűlést, hogy április 9-e és 12-e között Dr. Ulrich Attila alpolgármester, Halkóné dr. Rudolf Éva és
Bajnay Kornél képviselők látogatást tettek Kajaaniba, finn testvérvárosunkba az együttműködésünk
erősítése érdekében. Találkoztak a város vezetőivel, a Kajaani Finn-Magyar Baráti Egyesület
képviselőivel és számos intézmény, szervezet képviselőivel is. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy
kinek van kérdése, hozzászólása az elhangzott tájékoztatóhoz? Nem látok jelzést, szavazás
következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a tájékoztató tudomásul vételéről.

Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ
VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
58/2018.(IV.25.) számú
határozata
a két közgyűlés között történt eseményekről

A Közgyűlés

a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2./ napirend: Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi
szakmai tevékenységéről

Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

osztályvezető

Meghívott: dr. Erdélyi Ágnes főorvos, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai elnöke

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm dr. Erdélyi Ágnes főorvos asszonyt, a Kábítószerügyi
Egyeztető

Fórum szakmai elnökét. A tájékoztatót a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági, valamint a
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények
ismertetésére. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszonyé a szó.
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Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,

tisztelt Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 7
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a határozat-tervezetben foglaltakat, s a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.

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

tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 7
igen szavazattal egyhangúlag javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy előterjesztők, Főorvos Asszony

kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Nem kívánnak. Megnyitom a vitát. Van-e valakinek kérdése az
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, akkor szavazás következik. Kérem a
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
előterjesztéshez?

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
59/2018. (IV. 25.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi szakmai
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum 2017. évi szakmai tájékoztatóját tudomásul veszi.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2017. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatója

1. Bevezetés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószer Egyeztető Fóruma (továbbiakban KEF)
2001 óta működő, több szektort képviselő szervezetek elköteleződésén alapuló szakmaközi testület.
2015-ben a Kábítószer Egyeztető Fórum újrafogalmazta feladatait és új munkamegosztási stratégiát
hozott létre hatékonyságának növelése érdekében, figyelembe véve a Nemzeti Drogellenes Stratégia
2013-2020 szempontjait. A KEF nyitott szervezet, amelynek jelenleg 22 tagja van.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 81/2015.(IV.23.) számú határozatával jóváhagyta a
Kábítószer Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek értelmében a KEF a
Közgyűlés

részére tájékoztatót készít az éves tevékenységeiről, eredményeiről, a városi droghelyzet

alakulásáról, az ellátórendszer működéséről, szükség szerint képviseli a KEF érdekeit a Közgyűlés felé,
továbbá javaslatot tesz.
A KEF szakmai feladatait munkacsoportjai révén végzi, amelyeket a tagszervezetek alkotnak. A
tagszervezetek és a munkacsoportok elköteleződtek a partnerség szellemisége mellett, amelynek
alapja a hatékony kommunikáció és az érdekmentes kooperáció.

2. A KEF bemutatása
2.1. A KEF célja
A Nemzeti Drogellenes Stratégia szellemiségével azonosulva elősegíti az egészséges élet feltételeinek
kialakítását, az egészségi állapot fenntartása és

lehető

legteljesebb helyreállítása érdekében.

Erősíti

a

helyi közösség aktív szerepvállalását, valamint növeli az együttműködést a családon (szülők gyermekek - különböző generációk), a kortárscsoporton és az iskolán (pedagógusok - diákok - iskolai
egészségügyi szolgálat) belül, továbbá a területen működő különböző közösségek és intézmények
között.

2.2. A KEF feladatai
Kiemelt feladata, hogy támogatja az „alulról
koordinálja és

elősegíti

jövő"

kezdeményezéseket. Szakmai ajánlóként

a pályázatokon való helyi részvételt. Tevékenységét a

megelőzés,

kezelés,

ellátás, ártalomcsökkentés, kínálatcsökkentés. területén végzi. Koordinálja a városban a káros
szenvedélyek elleni egységes fellépést, megszervezi és összehangolja a stratégiai célokat szolgáló
megelőzési

tevékenységeket, célzott

megelőző

beavatkozás igénybevételének

a veszélyeztetett, sérülékeny személyek és csoportok számára. Biztosítja a

lehetőségét

megelőzés,

a

biztosítja
szakszerű

beavatkozás, illetve kezelés igénybevételének lehetőségét a függőnek nem minősülő, de problémás
kábítószer-használat jeleit mutató személyek számára, továbbá támogatja a családtagokat és a
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hozzátartozókat. Támogatja az intézmények szocializációs feladatainak hatékonyabb ellátását
szolgáló folyamatokat.

2.3. A KEF általános működése
A KEF

működését

a Szervezeti és

Működési

Szabályzata határozza meg. A KEF legalább félévente, de a

végrehajtandó feladatok miatt - az elnök vagy a KEF tagok indítványára -

ettől eltérő időpontokban

ülésezik, melyet az elnök, távollétében a titkár hív össze. A két ülésszak között a folyamatos
teendőket

a KEF szűkített, operatív vezető testülete végzi. A testület legalább negyedévente ülésezik.

A KEF munkacsoport üléseken
előtérbe,

időszakos

aktualitások és a tagszervezetek saját programjaik kerültek

amelyek során a munkacsoportok véleményezték és ötletekkel, tanácsokkal segítették

egymás munkáját. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított, KAB-KEF-16A-25528 azonosítószámú „Nyíregyháza MJV KEF és Pécs MJV KEF közötti tapasztalatcsere
megvalósítása"

című

pályázat keretein belül

együttműködés erősítésére,

A KEF Operatív

Vezetői

munkákról, az elért

lehetőséget

teremtett a munkacsoportok közötti

a kommunikációjuk fejlesztésére.

Testület ülésein a munkacsoport

eredményekről.

vezetők

beszámoltak a negyedéves

A vezetői üléseken fogalmazódtak meg azok a stratégiai lépések,

amelyeket aztán a munkacsoportok próbáltak kivitelezni. A

vezetők

nagy figyelmet fordítottak a

munkacsoportok, tagszervezetek tevékenységeivel kapcsolatos párhuzamosságok kiküszöbölésére.
A KEF Operatív Vezető Testület szakmai- és társelnöke:
- Dr. Erdélyi Ágnes szakmai elnök
- Dr. Ulrich Attila társelnök, Nyíregyháza MJV alpolgármester
A KEF munkacsoportok és vezetői:
- Tullner Gabriella - Kezelés-ellátás munkacsoport vezető
- Verebélyiné Tóth Mariann - Prevenciós munkacsoport vezető
- Lengyelné Pogácsás Mária - Közösségi

Együttműködés

munkacsoport vezető

- Gurbán Csaba - Kínálatcsökkentési munkacsoport vezető
A tagság nyitott, a szakterületen aktív, tevékeny szervezetekkel és szakemberekkel folyamatosan
bővíthető.

A tagság felülvizsgálatára 2018-ban kerül sor.

3. Helyzetkép
3.1. Egy gyors felmérés eredményei
2017-ben átfogó vizsgálat, kutatás nem történt a területen, viszont dr. Erdélyi Ágnes vezetésével a
drogambulancia csapata, fiatalok droghasználattal kapcsolatos véleményeit monitorozták. Az
elektronikus úton történt lekérdezés során összesen 214 főtől érkezett információ. A válaszadók 64,2
%-a nő, míg a 35,8%-a férfi volt, a legaktívabbak a megyeszékhelyen élők voltak. Életkor szerinti
megoszlásukat tekintve leginkább a 14-26 év közötti korosztály képviselte magát.
A lekérdezés időpontjában a válaszadók 50,7 %-a tanuló státuszú volt, míg 42,8 %-uk már dolgozott
valahol. Iskolai végzettségre vonatkozó adatok szerint 27,4%-uk felsőfokú végzettségű, 46,5 %-uk

2

NY(REGYH.ÁZA MEGYEI JOGO VÁROS ÖNKORMÁNVZATANAK
KÁBITÓSZERÜGYI EGYEZTETÖ FÓRUMA

középfokú képesítésű, vagy középfokú oktatásban tanult. Mindösszesen 9,8 %-uk nyilatkozott arról,
hogy kevesebb, mint 8 általánossal rendelkezik.
A rapid kutatás elsősorban a dohány- és alkoholtermékek népszerűségét igazolja, mivel a
szenvedélybetegségek családon belüli megjelenésére vonatkozó kérdésre a válaszadók 39,l %-a
számolt be nikotinfüggő-, 24,2 %-uk alkoholfüggő-, 9,8 %-uk gyógyszerfüggő-, 4, 7 %-uk játékfüggő-,
2,78 %-uk pedig drogfüggő családtagról. Az alkohol és dohánytermékek társadalmi elfogadottsága,
beágyazottsága

közismert,

sajnos a szocializációs folyamatban

könnyen

„átörökíthetők"

a

gyermekekre.
Ezt a tendenciát támasztja alá a kipróbált szerekre vonatkozó kérdésre adott válaszok összesítése.

1. számú ábra
„Azok a szerek, amit élete során kipróbált/használt"
Heroin
"5 (2,3%)
Metadon ·~1 (0,5%}
Kokain
-11 (5, 1%)
Crack ·-1 (0,5%)
Amfetamin
-9 (4.2%)
MOMAésegy...
7 (3,3%)
Egyéb stimulá... -3 (1,4%}
Barbiturátok
··-7 (3,3%)
Benzodiazepinek
(2,3%)
LSD
-·8 (3,7%)
Egyén hallucin...
-7 (3,3%)
Illékony inhalá.„
3 (1,4%)
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Alkohol·----------------------·-·155

Kannabisz
Új pszichoaktív...

-39 (18,1%}

··-12 (5,6%)

Nikotin·------------------115(53,5%)
37 (17,2%)

(72,1%)

Egyiket sem h...
Koffein (kávé, ... -1 (0,5%)

hasis ··1 (0,5%)
ÁFSZ
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Forrás: Dr. Erdélyi Ágnes - Droghelyzet és prevenció a megyében - kutatási előadás ppt s/ide

Az ábrában szembetűnő a kannabisz „népszerűsége", de megfigyelhető, hogy a felsorolt szerek közül
nem maradt kipróbálatlanul egy sem, vagyis a kemény drogok fogyasztására irányuló szándék a kis
mintavételben is tetten

érhető.

A motiváció felmérésére irányuló kérdésnél (2. sz. ábra) a válaszadók 24,2 %-a kíváncsiságból fordult
tudatmódosító szerekhez, valamint mintegy 7 %-uk a baráti társaságban, leginkább a megfelelni
vágyás miatt próbált ki valamilyen drogot. Magas viszont azok száma (34,4%), akik a jó hangulat
megteremtése érdekében fogyasztottak, illetve valamilyen feszültséget csillapítottak ezáltal. Ez az
adat jól mutatja, hogy bizonyos csoportok szerhasználati kockázata nagyon magas.
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2. számú ábra
„Miért használ/használt drogokat"

Kíváncsiságból••••••••••• 52 (24,2%)
-8 (3,7%)
Menöségböl
-7 (3,3%)
Barátaim is ez...
Jól érezem ma ...•• • • • • • - -37 (17,2%)
Feszültség cs...
37 (17,2%)
Könnyű hozzáj...
,3 (1.4%)
Olcsó · 0 (0%)

Nem h a s z n á l t a m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - 1 1 6 (54%)
anya is -1 {0,5%}
Koffein- stimul... · 1 (0,5%)
HadrognakmL -1 (0,5%)
Klváncsiság ··-·1 (0,5%}
Finom ····1 (0,5%)
csak tarsasag. „ · 1 (0,5%)
közösségi élm ... -1 (0,5%)
Kis mértékben.„ 1 (0,5%)
beleestem -1 {0,5%)
az alkoholt, élv.„ 1 (0,5%)
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Forrás: Dr. Erdélyi Ágnes - Droghelyzet és prevenciá o megyében - kutatási előadás ppt s/ide

A kutatás nem irányult a szerhasználati kockázat egyéni- vagy családon belüli rizikófaktorainak
feltárására, de az ismert, hogy a konfliktusok, az elhanyagolás, a

szülői

felügyelet hiánya, a kevés

interakció és a szociális hátrányok mind növelik a kockázatot a gyerekeknél.
A szerhasználat gyakoriságát viszont vizsgálták a kutatók. A megkérdezettek 12,6 %-a válaszolt úgy,
hogy életében egyszer próbálta ki az adott szert, 27,4 %-uk pedig havi rendszerességgel élt
tudatmódosító szerekkel. Természetesen az alkohol és cigaretta fogyasztás esetében a napi, és a
„hetente többször" gyakoriságra érkezett válasz. Ez az adat is jól mutatja a két szer társadalmi
elfogadottságát.
A drogok tiltásáról alkotott vélemények szerint (3. sz. ábra) a válaszadók 38,1 %-a jó dolognak tartja a
korlátozásokat, míg 16,3 %-uk egyetért ugyan, de túl enyhének tartja a szankciókat. A válaszokban
felszínre került a szkepticizmus, mivel 15,3 %-uk szerint a tiltásnak nincs visszatartó hatása.
Elgondolkoztató viszont a közömbösség megnyilvánulása, hiszen 7,4 %-ot nem is érdekli a probléma.
A drogok veszélyességének megítélése során pedig a válaszadók 78,6 %-a szerint a

különböző

szerek

nem egyformán veszélyesek a fogyasztók számára.
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3. számú ábra
„Mi a véleménye a különböző drogok tiltásáról?"

Jó

dolognak ••••••••••••••••••••••-·-·82 (38,1%)
ta ...

Túl e n y h e • • • • • • • • • . _ 3 5 (16,3%)
Túl szigorú•••··-10 (4,7%)

•-------------------~--~ 66 (30,7%)

Mindegy,
...
A tiltásnakmert
nin„.••••••••••~33
(15,3%)
Nem érdemes,...
----·8 (3,7%)
Nem érdekel„ „
16 (7.4%)
nem tudom• 2 (0,9%)
mindegy 1-1 (0,5%)
A veszélyeit é ... 1--·1 (0,5%)
Attól függ, meL 1--1 (0,5%)
a tiltás nem ol... t·-1 (0,5%)
megpróbálni m. „ l-·-1 (0,5%)
A felvilágosítás„. 1--1 (0,5%)
Szeretném ha„. 1--„1 (0,5%)
Nem tiltani kell.„ 1-··1 (0,5%)
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Ezeken túl a kutatásban lehetőség volt a különböző drogok veszélyességét 10-es skálán pontozni. Az
1-es az „egyáltalán nem veszélyes", míg a 10-es a „nagyon veszélyes" kategória volt. Pontozásra
került a heroin, kokain, amfetamin, MDMA (metiléndioxi-metamfetamin) és egyéb származékai,
egyéb stimulánsok, LSD, egyéb hallucinogének, kannabisz, új pszichoaktív szerek/designerek és az
alkohol. Az eredmények tükrében elmondható, hogy a válaszadók csaknem minden típus esetében
objektíven ítélkeztek, mert nagy arányban a legmagasabb pontszámot választották, vagyis inkább
veszélyesnek ítélik ezeket a szereket. Ettől kissé eltérő a kannabisz megítélése, mert a válaszadók
44,8%-a az alsó szegmensbe rangsorolva, nem tartja veszélyesnek ezt a szert. Ez az állítás az alkohol
esetében még riasztóbb képet mutat, mivel a válaszadók 55,1 %-a inkább tartja veszélytelennek, mint
veszélyesnek az italt.
A kutatásban a résztvevők tájékozottságát is vizsgálták, különös tekintettel a marihuana és a designer
drogok (herbál, biofü, kristály, spice, füstölő, potpuri, stb.) vonatkozásában. Magas arányban
gondolják, hogy hatásuk kiszámíthatatlan (69,3 %), hogy rendszeres használatuk függőséget okoz
(60,59 %), hogy a desinger drogok eredete és összetételük bizonytalan,
zuglaborokban

készítik (55,3

%). Tisztában vannak vele,

mert többnyire

hogy ezek a szerek fogyasztása

viselkedészavarokat okoznak, súlyos pszichés- és neurológiai ártalmakat hordoznak használóik
számára.
A kutatás összegzéseként megállapítható, hogy az elmúlt évek tapasztalataihoz koherensen
illeszkednek a kutatás eredményei. A családban előforduló szerek használata sajnos magasan
reprezentáltak a mintában. Az alkoholfogyasztás és a dohányzás a fiatalok között nagyobb arányban
fordul elő, mint egyéb tudatmódosító szerek használata, valamint az alkoholt és a marihuanát nem
tartják veszélyes szernek. A résztvevőknek vannak ismereteik a különböző drogok hatásairól, de ezek
nem tartják vissza őket a kipróbálástól, amelyet elsősorban kíváncsiságból tesznek meg. Magas

5

.J

NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATANAK
KÁBITÓSZERÜGYIEGYEZTETÖFÓRUMA

viszont az élvezeti okok miatt fogyasztók száma, ezért megállapítható, hogy bizonyos csoportok
szerhasználati kockázata magas. A kutatást végző szakemberek speciális, csoportokra szabott
prevenciós és terápiás programok kidolgozását javasolják.
Az egészségügyi szakellátásban megjelent esetek alakulásáról a Nyíregyházi Drogambulancia adatai
adnak képet korosztálytól függetlenül.
Drogfogyasztás miatt ellátásban részesültek száma 2017.01.01-2017.11.30-ig:
•

Drogfogyasztás miatt elterelésben részesültek száma: 110 fő/ Esetszám: 740 /

•

Drogfogyasztás miatt szakambulancián kezeltek száma: 130 fő /Esetszám: 310/

•

Drogfogyasztás miatt kórházi kezelésben részesültek száma: 70 fő/ Esetszám: 109/

3.2. Hatósági tapasztalatok
A Nyíregyházi

Rendőrkapitányság

tájékoztatása szerint, az illetékességi területre vonatkozóan, a

klasszikusnak nevezett kábítószerek használata csökkenést mutat a gyermek és fiatalkorúak körében.
Helyükbe viszont új hatóanyagú és
köznyelvben ezek a herbal, vagy

összetételű,

biofű

néven ismertek. Elterjedésüket nagyban fokozza, hogy igen

olcsón lehet hozzájutni. Nagyon gyakran az
fedőnéven
terjesztő

árulva, postai kiszállítással

úgynevezett „új pszichoaktív szerek" léptek. A

internetről megrendelhető füstölő,

beszerezhetőek,

vagy illatosító

nincs szükség személyes kapcsolatra a

és a felhasználó között. A hagyományos értelemben vett dealer szerepkör a modern, online

világ felé mozdult. A

rendőrség

ifjúsági prevenciós tevékenysége során éppen ezért különös

hangsúlyt kap a.herba! jellegű pszichoaktív szerek veszélyeire

történő

figyelemfelhívás.

A fiatalkorúak ellen kábítószerrel valló visszaélés miatt indított ügyek száma nem tükrözi a fogyasztók
számát, mivel a fogyasztói tevékenységet zárt baráti körben végzik, így a cselekmények nagy része
látenciában marad.
A Nyíregyházi

Rendőrkapitányság

illetékességi területén 2017-ben kábítószer birtoklás miatt 5

fiatalkorúval szemben, kábítószer kereskedelem miatt pedig 3 fiatalkorú személlyel szemben indult
büntetőeljárás.

4. Programok, események
4.1. Szakmai út
A KEF tagságot érintő első nagy esemény 2017-ben a Nyíregyháza MJV Önkormányzatának KAB-KEF16-A-25528 azonosítószámú, „Nyíregyháza MJV KEF és a Pécs MJV KEF közötti tapasztalatcsere
megvalósítása"

című

pályázat keretében 2017. április 06-08. között megvalósított szakmai

tanulmányút volt.
A projekt közvetlen célcsoportja 25 fő KEF munkacsoport-tagokból álló szakember team, valamint
közvetett célcsoport a KEF tagszervezetek szakemberei voltak. Bevonás a KEF szakmai elnök és a
munkacsoport

vezetőkön

keresztül valósult meg, ezzel

elősegítve

az egymás közötti kommunikáció

erősödését.
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A projekt

elsődleges

célja a Pécs Megyei Jogú Város Kábítószer

Egyeztető

Fórumával

történő

szakmai

kapcsolatfelvétel, megismerkedés volt, mivel a KEF feladatának érzi a város határain túlmutatóan,
más szervezetekkel való

együttműködések

kialakítását.

A tanulmányút másik célja a csapatépítés volt, mivel a közösen megélt élmények
együttműködést.

erősítik

az

Az út során munkacsoport-üléseket tartottak, ahol a munkacsoportok a
lehetőséget

tapasztalatok feldolgozását elkezdték. A tanulmányút

erősítő

munkacsoportok tervüket összehangolják és azok egymást

elősegítette

tapasztalatszerzés, illetve jó gyakorlatok megismerése

nyújtott, hogy a

különböző

hatásait optimalizálják. A

a nyíregyházi KEF 2015-ben

megkezdett megújulási folyamat kiteljesedését, a hatékonyabb munkavégzését.
Az utazás alkalmával

elsősorban

az INDIT Közalapítvány szakemberei közvetítésével történt a jó

gyakorlatok átadása. A pécsi KEF koordinátorral egyeztetve, az összeállított szakmai tematika szerint
három helyszín bemutatására nyílt

lehetőség:

- INDIT Közalapítvány Addiktológiai Gondozó (7633, Pécs Berze-Nagy János u. 7.)
- INDIT Közalapítvány Alternatíva Ifjúsági Iroda (7600, Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. 9.)
- „Tisztás" Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Drogkonzultációs Központ (7624, Pécs Hungária u.

5.)
A megvalósításban

résztvevő

szakemberek és végzettségük:

- Dombrádi Zita, INDIT Közalapítvány okleveles szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns
- Máté Zsolt, INDIT Közalapítvány, szociális munkás, addiktológiai konzultáns
- Dóczi Eszter, INDIT Közalapítvány, szociális munkás

4.1.2. Munkacsoportok reflexiói az utazásról
A Közösségi Együttműködés Munkacsoport véleménye az volt, hogy hiteles forrásból kapott

információkat kaptak az intézménylátogatások során. Kiemelték az intézményeken belüli és közötti
kommunikáció minőségét, közérthetőségét, aktivitásukat. Érdekes tapasztalás volt, hogy a pécsi
önkormányzat nem avatkozik bele a KEF

működésébe,

ezért az eredményes

működés

az INDIT

Közalapítvány kiterjedt intézményrendszerének tudható be. Nyíregyházán viszont sok szervezet
tömörült a KEF-be, amelyeknek szoros az önkormányzattal való

együttműködése.

Motivációt kaptak

az aktivitásra, ezért vállalásokat tettek, miszerint nagyobb energiát fektetnek a kommunikációjuk
fejlesztésébe, az információk áramoltatásába. A munkacsoporton belüli és más munkacsoportok
szervezeteit

szeretnék jobban

Kezdeményezik és támogatják

megismerni,

kortárssegítő

ezért

szakmai

látogatásokat

kezdeményeznek.

és anonim csoport létrejöttét, a Debreceni Egyetem

Egészségügyi Karának hallgatóinak bevonásával. Aktívan részt vesznek az 1. Nyíregyházi Ifjúsági
Konferencia szervezésében.
A Prevenciós Munkacsoport kiemelte a pécsi szakmai együttműködés minőségét, a szakmai

felkészültséget és a gyakorlatias, életszerű működést, a jól kidolgozott programok mennyiségét. A
munkacsoport egyenlőségjelet tett az INDIT Közalapítvány és a pécsi KEF közé, és leginkább a
szervezet marketingjét szeretnék adaptálni munkájuk során. A nyíregyházi KEF szervezeteiről
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elmondták, hogy jó szakmai stábok alakultak, de az egymás közötti kommunikációt fejleszteni kell,
együttműködéseket

szorosabb

kell

kialakítani.

Munkájukkal támogatják a korai

prevenció

fejlesztését, a célcsoportok körét az általános iskolásokra kiterjesztenék. Az iskolákkal való
kapcsolataikat

felülvizsgálják,

igényeket

mérnek

fel.

A

munkacsoport

a

negyedévenkénti

megbeszélések ütemezését tervezte meg, más munkacsoportok, vagy csoporttagok bevonásával.
A Kezelés-ellátás Munkacsoport leginkább a közösségi szemlélet jelentőségét emelte ki. Véleményük

szerint a pécsi
Megragadta

közösségfejlesztésből

őket

van mit tanulnunk, az alulról

történő

építkezésnek van értelme.

is a Közalapítvány „marketingje" és kommunikációja. A munkacsoportban nagy

hiányosságnak tartják, hogy a

védőnői

hálózatot még nem vonták be az

együttműködésbe,

amelyet

feltétlenül pótolni akarnak. Jó példának tartják és kezdeményezik a hozzátartozói csoportok
működtetését,

a családtagokkal való munka beindítását, a feléjük

történő

kommunikáció fejlesztését.

Ők is szorgalmazták a munkacsoporton belüli és munkacsoportok közötti együttműködések
erősítését,

valamint közös összefogással megvalósított buli-járat megszervezését.

A Kínálatcsökkentési Munkacsoport kiemelte a Pécset tapasztalt közösségi szemléletet és a szülők,

családok irányába ható

segítő

munka

jelentőségét.

Mivel a munkacsoportban a

rendőrség,

a

büntetés végrehajtás és a közterület felügyelet kollégái tartoznak ezért kényesebb a viszonyuk a
célcsoportokkal és kliensekkel. Kötöttebb lehetőségeik ellenére az iskolai prevenciós munkájukat
fejlesztését tervezték. A munkacsoport szívesen bevonódott

tapasztalatszerző

céllal a többiek

tevékenységeibe.
A Nyíregyháza MJV Önkormányzata képviselői kiemelték a pécsi szakemberek felkészültségét, azt

hogy a helyi szervezetek értik a családi

környezetből

eredeztetett problémák természetét és az erre

ható korai prevenció alkalmazását, fontosságát. Tanulságos volt a nehézségek felismerése a fiatalok
bevonása kapcsán és az arra adott válasz, miszerint folyamatosan keresik a

lehetőséget,

tanulnak, jó

példákat adoptálnak a megoldás érdekében. A KEF szervezeten belül a kompetenciahatárok
megfelelő

segítők

kijelölése alapelv. Fontosnak tartották még a gyógyult beteg

alkalmazásának

megfontolását, mert nem minden területen éri el a kívánt hatást. Hasznosnak tartanák, ha
Nyíregyházán is

működne esetmegbeszélő

leginkább akkor hasznosulna, ha

csoport, amelyek esetelemzéseket készítene. A KEF

ernyőszervezetként

tapasztalatok átadását biztosíthatna. A pécsi

segítené a tagszervezeteket, képzéseket, jó

önszerveződő

közösségekhez hasonló

önsegítő

közösségek életre hívását elő kell segíteni.

4.2. Helló Nyíregyháza program
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a „Helló Nyíregyháza" rendezvény keretén belül teret biztosított
megjelenésre az ifjúsági korcsoportokkal foglalkozó szervezetek számára. Mivel az önkormányzatunk
által létrehozott Ifjúsági Kerekasztal és KEF tagság között nagy az átfedés, így több KEF tagszervezet is
képviselte magát a 2017. április 21-én megrendezett eseményen. A

résztvevők

a

következő

programelemekkel színesítették a városi rendezvényt:
- Drogambulancia: információnyújtás és tájékoztatás a biztonságos bulizásról, a szer használatról,
függőség

kialakulásáról és kezelési

lehetőségekről.

Játékos kvízek és totók kitöltése, csoportos és

egyéni beszélgetés biztosítása segítő szakemberekkel és volt szerhasználóval.
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- Talentum Alapítvány: figyelemfelkeltő szórólapok osztása, tesztek kitöltése, játékos feladatokkal
történő érzékenyítés. Egyéni beszélgetés biztosítása.

- Human-Net Alapítvány: Élő-könyvtár program.
- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ: tájékoztató anyagok biztosítása, információnyújtás,
stressz-oldó kézműves foglalkozások szervezése.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és Közlekedésrendészeti
Osztály és Nyíregyházi Rendőrkapitányság: prevenciós programok bemutatása, részeg szemüveg
kipróbálása, totók, játékos érzékenyítés.

4.3. 1. Nyíregyházi lfjúságkonferencia
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 2017. május
31-én ifjúsági konferenciát szervezett a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal és a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karral közösen. A konferenciának a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara biztosította a
helyszínt. A konferencia témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások - kihívások, nehézségek, jó
gyakorlatok - , másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek programjainak bemutatása volt. A
konferencia célcsoportja az ifjúsági munkával-, ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint az ifjúság.
A konferencián központi szerepet kapott a drogprevenció. A plenáris

előadások

között helyet kapott

dr. Erdélyi Ágnes főorvos asszony „Droghelyzet és prevenció a megyében" című kutatás előadása.
A konferencián a KEF egy önálló prevenciós szekciót kapott, ahol a következő előadások hangzottak
el a szépszámú hallgatóság előtt:
- Dr. Kovács Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és
Közlekedésrendészeti Osztály): A rendőrség prevenciós programjai.
- Holp Gergő (Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézet): Pusztába kiáltott szó (alcím: Rehabilitáció
Nagyhegyesen).
- Korpai Tibor (NYHMJV Polgármesteri Hivatal): A KEF működése két megyeszékhelyen, Nyíregyházán
és Pécsett.
- Diósi Dóra - Orgován Valentina (DE-EK hallgatók) - Egy terepkutatás tapasztalatairól.
- Szabóné Kiss Tünde (Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány): OH kártya és coaching a
segítő

szakmában.

A konferencia lebonyolításához a KEF, Nyíregyháza MJV Közgyűlése által a 2017. évi költségvetésről
és költségvetés vitelének szabályairól szóló, 1/2017. (1.27.) számú rendeletében elfogadott 2017. évi
ifjúsági célfeladatainak előirányzatában drogmegelőzés és prevenció soron megállapított 500.000 Ft.bál, 200.000 Ft.-ot - azaz kettőszázezer forintot - a rendezvény megvalósítására fordított.

4.4. Kábítószer-ellenes Világnap
A Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság

felhívására, a KEF tagság 2017. június 26-án, a Kossuth

téren rendezte meg „Könnyű lecsúszni" címmel a kábítószer-ellenes világnapi rendezvényét. Az
esemény célja a figyelemfelkeltés volt, valamint a résztvevők érzékenyítése bemutatók, szórakoztató
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programok segítségével. A program célcsoportja Nyíregyháza város fiatalkorú lakossága, valamint
szülőket

családok, mivel korai prevenciós jelleggel már a kisgyermekes

érzékenyíteni kell, hogy ne

csak a tiltás módszerét használják, hanem a rizikómagatartások elkerülésére alkalmas alternatívákat
megismerhessék. Mivel a rendezvény már az iskolai

szünidőre

esett, ezért a főtér

átmenő

forgalmát,

illetve a belvárosban kikapcsolódó közönséget vontuk be. A Kossuth tér a kora délutáni órákban a
fiatal korosztály közkedvelt találkozási helye, valamint a mindennapos jelentős kerékpáros forgalom,
így a rendezvény

időtartama

alatt nagyszámú

érdeklődővel

sikerült találkozni.

A rendezvény központi eleme egy óriáscsúszda volt, amelyen a

résztvevők

lecsúszhattak. A néhány

másodperces élmény szimbolizálta az rizikómagatartások esetleges következményeit, amelyek oldott
hangulatból rövidtávon is „kellemetlen" helyzeteket teremtenek. Ezzel az attrakcióval sikerült
érzékeltetni, hogy nem lehet tudni
felelőtlenül,

előre

mibe „csúszunk bele", ha az örömforrások között
résztvevők

körültekintés nélkül választ az ember. A bátor

motivációs jutalomban

részesültek, a kisgyermekek pedig ajándék nyalókát kaptak.
A csúszda mellett természetesen a KEF tagszervezetei is bemutatkoztak, a kis pavilonokban,
munkaállomásokon

különböző

és az érzékenyítés, valamint

kreatív és szórakoztató feladatokon keresztül történt a felvilágosítás

drogkereső

kutya bemutatóra került sor. Az eseményt

önkormányzat nyomtatott- és elektronikus médiában

történő

megjelenéssel

elsősorban

népszerűsítette,

az

a KEF

tagszervezetek pedig saját kommunikációs csatornáikon propagálták az eseményt.
A KEF tagságon belül

jelentős

a civil aktivitás, emellett a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal szervezetei

közül is részt vettek néhányan a rendezvényen. A programon a

következő

szervezetek képviselték

magukat:
Human-Net Alapítvány: Élő-könyvtár program.
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ: A Központ tájékoztató anyagokkal, információkkal,
kézműves

foglalkozással színesítette a rendezvényt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
drogkereső

Megyei

Rendőr-főkapitányság

és

a

Nyíregyházi

Rendőrkapitányság:

kutya bemutató, akadálypálya részeg-szemüvegben.

Drogambulancia: információnyújtás és tájékoztatás a biztonságos bulizásról, a szer használatról,
függőség

kialakulásáról és kezelési lehetőségekről. Játékos kvízek és totók kitöltése, csoportos és

egyéni beszélgetés biztosítása segítő szakemberekkel és volt szerhasználóval. A szülők, hozzátartozók
számára

„szülői

sarkot" alakítottak ki.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat: a megyei DÖK fiataloknak szóló
játékokkal, kreatív és ügyességi feladatokkal, illetve tájékoztató anyagokkal, információkkal készültek.
Talentum Alapítvány: szórólapokkal, tesztekkel, játékos feladatokkal készültek, valamint gyógyult
fogyasztóval lehetett beszélgetni.
Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér: Tech-ball

bemutatót szerveztek,

mint alternatív

mozgásprogram bemutatása.
Periféria Egyesület: az eseményen megjelent gyermekeknek gyöngyfüzési, színezési lehetőséget
biztosítottak.
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Köz-Pont Ifjúsági Egyesület és a Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda: Ifjúsági „Pocoló" szervezése, ahol
fiatalos környezetben lehetett beszélgetni, játszani, pihenni. Önkéntes fiatalokkal segítették a
résztvevők

bevonását.

Mustárház Ifjúsági és Tanácsadó Iroda: a Mustár-rádióval és önkéntesekkel vettek részt a
rendezvényen.
Gyermekeinkért 16 Alapítvány: Sportpoharazás, hangterápia bemutató, "Alkotással a drog ellen!"
mini képzőművészeti kiállítás, tenyér lenyomat készítése (szlogen: Könnyű lecsúszni, de ÉN vállalom,
hogy "SZER-telenül" élek!)
A Szociális és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság,

a korábban benyújtott programterv alapján bruttó

150.000 Ft összegű támogatással segítette a rendezvényt.

4.5. Munkacsoportok kooperatív programjai
A Kezelés-ellátás Munkacsoporton belül, 2017 augusztusában elindult a Drogambulancia által

jegyzett Hozzátartozói csoport, amely hetente, szerda délután várja a szenvedélybetegek
hozzátartozóit. A csoport működése lehetővé teszi, hogy a tagjai felismerjék, hogy problémáikkal
nincsenek egyedül. Egymás tapasztalatait meghallgatva, könnyebb megoldásokat lehet keresni az
előttük

csoport

álló problémák megoldásához, mintha ezt egyedül,
megértő

és biztonságos légkörben teszi

küzdelmeikről,

problémáikról,

és

sikereikről.

mindenkitől

lehetővé,

elszigetelten tennék. A

hogy a tagok beszélni tudjanak

A hozzátartozók

tájékoztatást

kaphatnak

és

ismeretekhez juthatnak a szenvedélybetegségek fajtáival kapcsolatban, szakmai segítséget kaphatnak
nehézségeik, félelmeik leküzdésében, megoszthatják egymással tapasztalataikat, aggodalmaikat. A
csoportmunka segítségével megtapasztalhatják az önsegítés erejét, és közös sikereket élhetnek meg,
valamint szakemberek segítségével dolgozhatnak azon, hogyan tanuljanak meg jól segíteni
hozzátartozóiknak.
Ezzel párhuzamosan a kliensek számára

megelőző-felvilágosító

szolgáltatást biztosítanak minden

hónapban 1 alkalommal, szombati napokon. Tapasztalataik szerint, igény van ugyanis a szombati
nyitva tartásra, mert ezáltal nemcsak az újra

kezdő

kliensek száma

csökkenthető,

de a megszakadt

szolgáltatások száma is.
A munkacsoport tagok a program

népszerűsítésén

túl a családok bevonásában is aktívak.

A Prevenciós Munkacsoport és a Közösségi Együttműködés Munkacsoport fő bázisát a Nyíregyháza

város általános iskolái, gimnáziumai és
iskolai

egészségmegőrző

szakképző

intézményei alkotják, éppen ezért

elsősorban

programokon hangolták össze tevékenységeiket. A munkájukat civil

szervezetek, illetve a gyermek és ifjúsági korosztállyal foglalkozó intézmények is segítik. 2017-ben
leggyakrabban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Bereg

Megyei

programokat,

Kormányhivatal

kortárssegítő

Rendőr-főkapitánysággal

Népegészségügyi

Főosztállyal

és a Szabolcs-Szatmár-

valósítottak

meg

felvilágosító

képzéseket. A leggyakoribb témák a legális és illegális drogok veszélyeit

mutatták be, valamint a fiatalkori

bűnözés

és annak jogi következményeit tárta fel. A

pedagógusoknak a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium szervezett
programot, amelyen Dr. Zacher Gábor toxikológus tartott interaktív előadást.
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A Kínálatcsökkentési Munkacsoport szorosan együttműködött a Prevenciós munkacsoporttal az
előbb

bemutatott programokon keresztül. Emellett több sikeres akciót sikerült végrehajtaniuk, amely

során olyan személyeket sikerült eljárás alá vonni, akik fiatalok részére terjesztettek kábítószert.
Ezáltal csökkent a városban a kábítószer kínálat. Jelenleg is több eljárás van folyamatban, amelyben a
terjesztői

A

és felhasználói kört térképezik és elemzik.

Rendőrség,

a

Polgárőrség

és a Közterület felügyelet munkatársai közös szolgálatokat látnak el,

amely során azokon a területeken van megerősítve a jelenlét, ahol szórakozó helyek találhatóak,
továbbá ahol az ilyen jellegű jelenlétre igény van.

S. Pályázatok
A KEF ajánlást, támogató nyilatkozatot állított ki tagszervezetei számára a kábítószerügyi témában
benyújtott, kábítószerrel összefüggő pályázatok kapcsán, amennyiben a projekt hozzájárul a Nemzeti
Drogellenes Stratégia 2013-2020 helyi megvalósításához. A KEF a pályázati program megvalósítását
figyelemmel kíséri, kölcsönös párbeszédet folytat a pályázó szervezettel.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata: KAB-KEF-16-A-25528 számú pályázata a
Nyíregyháza MJV KEF és a Pécs MJV KEF közötti tapasztalatcsere megvalósítására címmel. A pályázat
célja a KEF tagság számára (25 fő részére) szervezett szakmai tanulmányút lebonyolítása (más KEF
látogatása és/vagy szakintézmény látogatása). Más városokban működő szervezetekkel való
együttműködések

kialakítása, valamint szervezeti csapatépítés volt.

- Periféria Egyesület: KAB-KT-16-25568 számú pályázat „A társadalmi periférián élő gyermekek és
fiatalok droghasználati szokásainak feltárása" címmel. A pályázat célja a társadalmi periférián élő
gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása,
szerhasználat kialakulását befolyásoló

védő-

a szerhasználati mintázatok a

és kockázati faktorok összefüggései, a szakirodalom

alapján valószínűsíthető hatással bíró háttérváltozók vizsgálata (anómia, stressz, jövőkép, vallásosság,
iskolai motiváció, értékpreferenciák) fókuszoknak megfelelően, valamint a probléma kezelésére
irányuló megközelítések és általános stratégiák körvonalazása, továbbá szervezeti együttműködés
kialakítása a helyi - települési és intézményi szintű - stratégiák megalkotásában.
- Talentum

Európai

Fejlődésért

Szenvedélybetegek részére nyújtott
Alacsonyküszöbű

Közhasznú

Alapítvány:

alacsonyküszöbű

KAB-AL-16-25469

számú

pályázat,

szolgáltatások programjainak támogatására. Az

Ellátás szolgáltatásainak komplex fejlesztése valósult meg.

- Gyermekeinkért 16 Alapítvány: KAB-ME-16-A/B-25434 „Alkotással a drog ellen!" című pályázata. A
program kiemelt célja olyan prevenció programsorozat megvalósítása volt Nyíregyháza - Nyírszőlős
Szőlőskerti

Angol Kéttannyelvű tagintézmény és kollégium tanulói körében, melyek a mérési

eredményekre,

igényekre,

szükségletekre

alapoztak,

megfeleltek a

pályázati

kiírásnak,

és

összhangban állnak a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a
kábítószer-bűnözés ellen" célkitűzéseivel. A pályázat elemeit a „Gyermekeinkért 16" Alapítvány

koordinálásával az iskola dolgozói tervezték, szervezték, és az alapítvány önkéntes munkatársai
támogatták. Partnerszervezetekkel együttműködve végezték a prevenciós tevékenységet, hogy a
tanulók a drogfogyasztással szemben megfelelő alternatívákat ismerjenek meg. A tevékenységet nem
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elszigetelten, csak a diákok körében valósították meg, hanem a családok bevonásával. A projekt
végrehajtása során csökkent az érintett gyermekek, fiatalok veszélyeztetettsége.
- Adelante Alapítvány: KAB-AL-16-25577 számú pályázat, Szenvedélybetegek részére nyújtott
alacsonyküszöbű

szolgáltatások

programjainak

támogatása

címmel.

A

pályázat

célja

a

szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatások programjainak fejlesztése volt.
KAB-ME-16-C-25401 számú pályázat, Családterápia és konzultáció az "addikciós körtáncban" címmel.
A pályázat célja a szenvedélybetegséggel, droghasználattal érintett családoknak családterápiás,konzultációs segítségnyújtás volt.
- Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület: KAB-ME-16-B kategóriában készített programot.
- Oltalom Szeretetszolgálat: KAB-FF-16-8-25613 számon nyújtott be pályázatot.
- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ: KAB-ME-16-C-25682 számú pályázat, „FókuszPont"
című

projektje. A program célja volt, hogy olyan ismereteket biztosítsanak

szakemberek számára,

melyek

révén

komplexen,

hatékonyan

és

szülők,

hosszú

fiatalok, valamint
távon

tudják a

drogproblémát kezelni, a drogfogyasztást mérsékelni. Olyan tevékenységet terveztek, melyek
hatékony, hosszútávon ható és a valós szükségletekre reagáló módon biztosítja a családok számára a
fejlődést

ezen a területen. Alapvető célkitűzése a családi rendszer megerősítésére, a szülői készségek

fejlesztése. A program hiánypótló szolgáltatást nyújtott a hátrányos helyzetű fiatal közösségek
számára, mely droghasználat szempontjából magas kockázatú közösségnek számít.

6. Tervek
A KEF a jövőben is alapfeladatának tekinti a városban lakók életminőségének javítását, a
drogprobléma társadalmi hatásainak mérséklését, a lakosság

életminőségének

javítását. Részcél ként

jelenik meg a Fórum szerepvállalásának és koordinációs tevékenységének a növelése valamint az
együttműködések

erősítése:

a

családon

(szülők-gyermekek-különböző

generációk),

a

kortárscsoporton és az iskolán (pedagógusok-diákok-iskolai egészségügyi szolgálat) belül, továbbá a
területen

működő

különböző

közösségek és intézmények között. További cél csökkenteni a

drogokhoz való hozzáférhetőséget, valamint azok használatából és árusításából fakadó egyéni és
társadalmi kockázatokat, ártalmakat.
A KEF 2018-ban is törekszik új

együttműködések

kialakítására, a

meglévő

kapcsolataik fenntartására,

a jelzőrendszer erősítésére. A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018 évekre vonatkozó
szakpolitikai programjában előírtakat szem előtt tartva szervezi programjait.
Februárban és márciusban az iskolai szükségletek felmérésére irányuló, elsősorban a pedagógusokat
megcélzó kutatást valósít meg a Drogambulancia. A kutatás eredményeit az Oktatási Hivatal és a
Pedagógiai Oktatási Központok bevonásával megrendezésre kerülő prevenciós szakmai fórumon
tervezik ismertetni március végén a Kodály Zoltán Általános Iskolában.
Áprilisban szakmai tanulmányút valósul meg az önkormányzati koordináció fejlesztése érdekében,
emellett a KEF aktív közreműködője lesz a II. Nyíregyházi lfjúságkonferenciának, valamint a Helló
Nyíregyháza rendezvénynek. Erre az időszakra ütemezik a tagszervezetek számára szervezett
kommunikációs tréninget, valamint a KEF szolgáltatástérképének elkészítését.
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Júniusban részt kíván venni a Kábítószerügyi Tanács által megrendezésre
közoktatási intézményekben"

című

kerülő

„Drogprevenció a

programban, amelyet védőnőknek szerveznek. Ezen kívül tervben

van egy Kábítószer-ellenes világnapi rendezvény megrendezése, amelyet ismét a Kossuth téren
szeretnének megtartani.
Ősszel egy újabb trénig van beütemezve, valamint a tagszervezetek szakemberei készülnek a

pedagógusoknak

ismeretbővítő

és figyelemfelkeltő

előadásokat

tartani.

Egész évben folytatódik a korábbi években elindított iskolai prevenciós program, valamint a
kortárssegítő

szülők

csoportok létrehozásának

elősegítése.

A fiatalokat célzó programokkal szinkronban a

bevonása is szükségessé vált, mivel fontos a

ismereteinek

bővítése,

felnőttek

és tanácsadás biztosítása, a szülői csoport

kábítószerekkel kapcsolatos

működtetése.

7. Összegzés
A KEF tagjai

elsősorban

a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezetek (önkormányzati és civil

szervezetek), oktatási intézmények,

rendőrség,

hivatásos pártfogók, gyámhivatal stb., tehát

mindazok, aki észlelhetik a problémát, akik rendszeres kapcsolatban állnak a gyermekekkel,
fiatalokkal, a leginkább veszélyeztetett célcsoporttal. A munkacsoportok tevékenységeik végzése
során nagy figyelmet fordítanak a párhuzamosságok elkerülésére és a partnerség

erősítésére,

kommunikációjuk fejlesztésére.
A 2017. évre vállalt cselekvési tervben megfogalmazott feladatok nagyrészt megvalósultak. A KEF
keresi a folyamatos

fejlődés lehetőségét,

adoptálja a városhatáron túli szakmaközi kapcsolatok útján

szerzett tapasztalatokat, valamint helyi és regionális szinten is nagy lépést tett az ismertségének,
elismertségének növelése érdekében. A KEF tagja az országos Kábítószerügyi Tanácsnak, amely
kapcsolattartó szerepet tölt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Drogmegelőzési
Koordinációs Osztályával és a Szociális és Gyermekvédelmi
Drogmegelőzési

Programok Osztályával. A Kábítószerügyi

Főigazgatóság Esélyegyenlőségi Főosztály
Egyeztető

Fórumokat összefogó online

felület a http://kef.hu/ oldalon érhető el.
Nyíregyháza, 2017. április 17.
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3./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
Tündérkert Keleti Óvoda Alapító Okiratának módosítására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági vélemények
ismertetésére. Először dr. Tirpák György elnök urat.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadásra a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az alapító okirat módosításának az oka, hogy megnyílik a Jósa
András Kórház területén épített új óvoda, ez örömteli esemény. Gyakorlatilag ennek az átvezetését
jelenti az előterjesztés tartalmilag. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e
valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

60/2018. (IV.25.) számú
határozata
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti óvoda
alapító okiratának módosításáról

A
az

Közgyűlés

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján

A Tündérkert Keleti Óvoda hatályos Alapító Okiratának módosításával egyetért, az 1. számú melléklet
szerinti módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. számú melléklet
szerint jóváhagyja.
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1. sz. melléklet a Közgyűlés 60/2018. (IV.25.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-2/2018

Módosító okirat
A Tündérkert Keleti Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által
2017.06.12. napJan kiadott, SZOC/5201-11/2017 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 60/2018. (IV.25.) határozatára figyelemmel -a következők szerint
módosítom:

1. Az alapító okirat 6.2. pontja a következő, "6" jelű sorral, és a "Tündérkert Keleti Óvoda
Orgonasíp Tagintézmény" 4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2. szövegrésszel egészül
ki.
2. Az alapító okirat 6.3. pontja a következő, "9" jelű sorral, és a "Tündérkert Keleti Óvoda
Orgonasíp Tagintézmény 75 fő" szövegrésszel egészül ki.
3. Az alapító okirat 6.4. pontja a következő "10" jelű sorral, és a " 4400 Nyíregyháza, Czuczor
Gergely utca 2. 3504/1, használati jog óvoda" szövegrésszel egészül ki.
4. Az alapító okirat 4.1. pontja kiegészül a következő szövegrésszel: " ,sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai,
gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben".
5. Az alapító okirat 4.3. pontjában a " A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§
(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. " szövegrész helyébe a következő
szövegrész lép:"
" Óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése
alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő
feladatok ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést,
ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
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Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok
ellátása."
6. Az alapító okirat 6.1.3. pontjában " A költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik Az intézmény gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el. " szövegrész helyébe a "A
költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc
Északi Óvoda (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.) látja el." szövegrész lép.
Jelen módosító okiratot 2018.07.01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.04.25.

2. sz. melléklet a Közgyűlés 60/2018. (IV.25.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-3/2018

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

1. A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Tündérkert Keleti Óvoda
1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.
1.2.2. telephelye(i):
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telephely címe
4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.
4551 Nyíregyháza, Élet utca 30.

telephely megnevezése
1
2

2. A költségvetési szerv

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.04.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
2.3. A költsé

etési szerv ·o

előd

költsé

etési szervének

me nevezése

székhel e

2

Százszorszé Óvoda
Li eti Óvoda

4400 N íre
4400N

háza, Kállói utca 109 A
háza, Liszt Ferenc út 32-34.

3
4

Kikelet Óvoda
Nefele ·cs Óvoda

4400N
4551 N

háza, Fazekas János tér 25.

5

Mar aréta Óvoda

4400N

háza, Fazekas János tér 14.

1

háza, Deák Ferenc út 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Közgyűlése

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, gyermekétkeztetés,
munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1)
bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges,
a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal,
ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi
óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak
ellátása.
Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a
gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő
feladatok ellátása.
4.4. A

1
2
3
4

s

költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
·rT
meg1e
o ese:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a
meghatározott felvételi körzet.

Közgyűlés

S. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

által
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A költségvetési szerv vezetőjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza
meg, illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének
megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv
vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv
vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati
eljárás előzi meg.
5.2. A költsé etési szervnél alkalmazásban álló személ ek ·o iszon a:
1

közalkalmazotti jogviszony

3

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv
előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az
Eszterlánc Északi Óvoda (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.) látja el.

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

1
2
3
4
5
6

tagintézmény megnevezése
Tündérkert
Keleti
Óvoda
Tagintézmény

tagintézmény címe
Ligeti 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca 3234.
Kikelet 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.

Tündérkert Keleti Óvoda
Tagintézmény
Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs
Tagintézmény
Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta
Tagintézmény
Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép
Tagintézmény
Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp
Tagintézmény

6.3. A feladatellátási helyenként
köznevelési intézmény

felvehető

4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca 2.
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14.
4400 Nyíregyháza, Kállói út 109 /a
4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca
2.
maximális gyermek-, tanulólétszám a
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tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
fő

1 Tündérkert Keleti Óvoda

260

2 4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.

56 fő

3 4451 Nyíregyháza, Élet utca 30.

56 fő

Óvoda

Ligeti

120 fő

Kikelet

224fő

4

Tündérkert
Keleti
Tagintézmény

5

Tündérkert
Keleti
Tagintézmény

6

Tündérkert Keleti
Tagintézmény

7

Tündérkert Keleti
Tagintézmény

Margaréta

240 fő

8

Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép
Tagintézmény

168 fő

9

Tündérkert Keleti
Tagintézmény

75

Óvoda
Óvoda
Óvoda

Óvoda

Nefelejcs

Orgonasíp

84fő

fő

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1
2
3
4
5
6
7

4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.
4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc
utca 32-34.
4400 Nyíregyháza, Fazekas János
tér 25.
4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc
utca 2.
4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc
utca 2.
4400 Nyíregyháza, Fazekas János
tér 14.
4400 Nyíregyháza, Kállói út
109/a.

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon
feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga
használati
4080/2
jog
használati
2999/7
jog
22201/47 használati
jog
12382
használati
jog
használati
12379/9
jog
használati
22200/2
jog
9689
használati
jog

az ingatlan
funkciója, célja

óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
óvoda
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8
9

4400 Nyíregyháza, Koszorú utca
10.
4551 Nyíregyháza, Élet utca 30.

4400 Nyíregyháza, Czuczor
10 Gergely utca 2.

26753
11861/1
3504/1

használati
jog
használati
jog
használati
jog

óvoda
óvoda
óvoda

4./ napirend: Előterjesztés a Kálmánháza és Nagycserkesz Község Önkormányzatával kötött ellátási
szerződések módosítására, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító
okiratának módosítására a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása
kapcsán
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Szociális,
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottságok
álláspontjait. Először dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet a Közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja
elfogadni a határozat-tervezetben foglaltakat.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
61/2018. (IV. 25.) számú
határozata
a Kálmánháza és Nagycserkesz Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződések
módosításáról, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának
módosításáról a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása kapcsán

34

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

hozzájárul Kálmánháza Község Önkormányzata részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosításához, és az ellátási szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja,
megkötésére a polgármestert felhatalmazza,

1./

2./

hozzájárul Nagycserkesz Község Önkormányzata részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosításához, és az ellátási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja, megkötésére
a polgármestert felhatalmazza.

3./ A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ módosító okiratát a 3. számú, alapító okiratát a 4.
számú melléklet szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza.

1. sz. melléklet a Közgyűlés 61/2018. (IV.25.) számú határozatához

Ellátási

Megállapodás
módosításáról

szerződés

Amely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adószáma: 15731766-2-15
PIR: 731762
KSH statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15
Képviselő neve és tisztsége: Dr. Kovács Ferenc polgármester
(a továbbiakban: Nyíregyháza Megyei Jogú Város)
másrészről:

Kálmánháza Község Önkormányzata
Székhely: 4434 Kálmánháza Község, Nyíregyházi út 71.
Adószáma: 15732248-2-15
PIR: 732242
KSH statisztikai számjel: 15732248-8411-321-15
Képviselő neve és tisztsége: Urszuly Sándorné polgármester
(a továbbiakban: Kálmánháza Község, a továbbiakban együtt: felek)
között, az alábbi feltételek mellett.
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1.

Előzmények,

a megállapodás célja

1.1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2017 .12.05-én ellátási szerződés jött létre a
gyermekek átmeneti gondozása, továbbá család -és gyermekjóléti szolgáltatás
biztosítására (nyilvántartásba véve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában a SZOC/386-1/2018 iktatószámon).
1.2. Kálmánháza Község 2018.01.10-én kelt megkeresésében (SZOC/386-4/2018)
kezdeményezte, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város biztosítsa részére a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást.
1.3. A szerződés célja
Jelen megállapodás célja, hogy rendelkezzen a Kálmánháza Község által
kezdeményezett szolgáltatás biztosításáról.
2. A megállapodás tárgya
2.1. Felek megállapodnak, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
további egy, 2.1.1. jelű alponttal, és a következő szövegrésszel:

szerződés

kiegészül

" Nyíregyháza Megyei Jogú Város a fenntartásában működő intézmény
(költségvetési szerv) útján biztosítja Kálmánháza Község közigazgatási területére
kiterjedő ellátási területen a jogszabályban meghatározott jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatást. A szolgáltatást biztosításának kötelezettsége
Nyíregyháza Megyei Jogú Várost attól az időponttól terheli, amikortól az engedélyező
hatóság az engedélyes részére az ellátási területet Kálmánháza Község
vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte, továbbá, a szolgáltatás
biztosítására kötelezett állami szerv a szolgáltatás e/látására Nyíregyháza Megyei
Jogú Várossal szerződést kötött. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítására, és az azzal kapcsolatos elszámolási, finanszírozása szabályokra az
1. 1. pontban hivatkozott szerződés egyéb rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell."
3. Záró rendelkezések
3.1. Jelen

szerződés

az utoljára aláíró

képviselő

aláírásának napján lép hatályba.

3.2. Jelen megállapodás aláírásának, és érvényességének feltétele, hogy azt a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlése, és Kálmánháza Község képviselő - testülete határozatával
jóváhagyja.
3.3. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással
létrejött módosítás érvénytelen.
3.4. Jelen megállapodás négy eredeti példányban készült, melyből a feleket két - két példány
illet meg.
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3.5. Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és azt, mint
szerződéses akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
3.6. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás
kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják
rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az egyeztetés nem vezetett
eredményre.
3.7. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári
szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a felek közfeladatainak ellátását
szabályozó ágazati - szakmai jogszabályok, továbbá a közpénzekkel, és a nemzeti vagyonnal
való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Törvénykönyvről

Nyíregyháza, 2018.

11

11 11
__

__

11

2. sz. melléklet a Közgyűlés 61/2018. (IV.25.) számú határozatához

Megállapodás
Ellátási szerződés módosításáról
Amely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adószáma: 15731766-2-15
PIR: 731762
KSH statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15
Képviselő neve és tisztsége: Dr. Kovács Ferenc polgármester
(a továbbiakban: Nyíregyháza Megyei Jogú Város)
másrészről:

Nagycserkesz Község Önkormányzata
Székhely: 4445 Nagycserkesz Község, Petőfi utca 10.
Adószáma: 15732303-2-15
PIR: 732307
KSH statisztikai számjel: 15732303-8411-321-15
Képviselő neve és tisztsége: Kiss Józsefné polgármester
(a továbbiakban: Nagycserkesz Község, a továbbiakban együtt: felek)
között, az alábbi feltételek mellett.
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1. Előzmények, a megállapodás célja

1.1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2017 .12.05-én ellátási szerződés jött létre a
bölcsődei szolgáltatás, és a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatás
biztosítására (nyilvántartásba véve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában a SZOC/387-1/2018 iktatószámon).
1.2. Nagycserkesz Község Önkormányzata 2018.01.03-án kelt megkeresésében
(SZOC/387-3/2018) kezdeményezte, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város
biztosítsa részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást.
1.3. A szerződés célja
Jelen megállapodás célja, hogy rendelkezzen a Nagycserkesz Község által
kezdeményezett szolgáltatás biztosításáról.
2. A megállapodás tárgya

2.1. Felek megállapodnak, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
további egy, 2.1.1. jelű alponttal, és a következő szövegrésszel:

szerződés

kiegészül

" Nyíregyháza Megyei Jogú Város a fenntartásában működő intézmény
(költségvetési szerv) útján biztosítja Nagycserkesz Község közigazgatási területére
kiterjedő ellátási területen a jogszabályban meghatározott jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatást. A szolgáltatást biztosításának kötelezettsége
Nyíregyháza Megyei Jogú Várost attól az időponttól terheli, amikortól az engedélyező
hatóság az engedélyes részére az ellátási területet Nagycserkesz Község
vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte, továbbá, a szolgáltatás
biztosítására kötelezett állami szerv a szolgáltatás ellátására Nyíregyháza Megyei
Jogú Várossal szerződést kötött. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítására, és az azzal kapcsolatos e/számolási, finanszírozása szabályokra az
1. 1. pontban hivatkozott szerződés egyéb rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell."
3. Záró rendelkezések
3.1. Jelen

szerződés

az utoljára aláíró

képviselő

aláírásának napján lép hatályba.

3.2. Jelen megállapodás aláírásának, és érvényességének feltétele, hogy azt a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlése, és Nagycserkesz Község képviselő - testülete határozatával
jóváhagyja.
3.3. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással
létrejött módosítás érvénytelen.
3.4. Jelen megállapodás négy eredeti példányban készült, melyből a feleket két - két példány
illet meg.
3.5. Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és azt, mint
szerződéses akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
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3.6. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás
kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják
rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az egyeztetés nem vezetett
eredményre.
3.7. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a felek közfeladatainak ellátását
szabályozó ágazati - szakmai jogszabályok, továbbá a közpénzekkel, és a nemzeti vagyonnal
való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Nyíregyháza, 2018.
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3. sz. melléklet a

Közgyűlés

61/2018.(IV.25.) számú határozathoz

Okirat száma: SZOC/454-7 /2018

Módosító okirat
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
által 2017.12.15. napján kiadott, SZOC/2744-10/2017 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlésének 61/2018. (IV.25.) határozatára figyelemmel - a következők
szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.3. pontjában a " A fenntartó ellátási szerződés keretében Nyírpazony
Nagyközség Önkormányzatától (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.), átvállalta ezen
önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató
szolgálat, nappali ellátás, ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás,
fejlesztő foglalkoztatás biztosítását. szövegrész helyébe a A fenntartó ellátási szerződés
keretében Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatától (4531 Nyírpazony, Arany János utca
14.), átvállalta ezen önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi
ellátások, támogató szolgálat, nappali ellátás, ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona)
intézményi ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, továbbá ellátási szerződés keretében
Nagycserkesz Község Önkormányzatától (4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10.), és
Kálmánháza Község Önkormányzatától (4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.) átvállalta a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítását. szövegrész kerül.
11
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2. Az alapító okirat 4.5. pontjában a " Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és
ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területe. " szövegrész
helyébe a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és ellátási szerződés
keretében Nyírpazony Nagyközség, Kálmánháza Község és Nagycserkesz Község
közigazgatási területe." szövegrész lép.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba
alkalmazni.

történő

bejegyzés napjától kell

Kelt: Nyíregyháza, 2018.04.25.

4. sz. melléklet a Közgyűlés 61/2018.(IV.25.) számú határozathoz

Okirat száma: SZOC/454-8/2018

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
1.2.2. telephelye(i):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2. sz. Idősek Klub"a
3. sz. Idősek klub·a
6. sz. Idősek klub'a
7. sz. Idősek klub'a
9. sz. Idősek klub'a

4. sz. Házi ondozói körzet
5. sz. Házigondozói körzet és
·elzőrendszeres házi se ítsé n ''tás

tele hel
4400 N
4400N
4400N
4400N
4400 N
4400N
4400N
4400N
4400 N '
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11
12
13
14

Városmajor úti telephely
Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye
Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek
Otthona
Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek
Otthona

4400 NvíreiNháza, Városmajor utca 2.
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 41.
4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35.
4400 Nyíregyháza, Rozsnyai utca 8.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01.
2.1.

A költsé

etési szerv ·o

előd

költsé

me nevezése
1

etési szervének
székhel e

Szociális Gondozási Köz ont

háza, Vécse köz 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
3.1.2.székhelye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
- Szociális étkeztetés/ Szt. 62. § /
Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
- Házi segítségnyújtás / Szt. 63. § /
Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját
erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de
egyébként önmaguk ellátására képesek.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ Szt. 65. § /
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Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása.
- Közösségi ellátások/ Szt. 65 /A. § /
A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben
rehabilitációjuk elősegítése.

történő

gondozása, gyógyulásuk és

- Támogató szolgálat/ Szt. 65 /C. § /
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása.
- Nappali ellátás biztosítása/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pont/
Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére
lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az
ellátottak napközbeni étkeztetését.
- Nappali ellátás/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja/
A tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése,
igény szerint napközbeni étkeztetése.
- Nappali ellátás/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja/
A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek napközbeni ellátása, alapvető
higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése.
-Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás/ Szt. 68. § /
Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége
miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik,
akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Fejlesztő

foglalkoztatás (99 /B. §)

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben
foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának
megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése
az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.
- Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés
- Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás (60/2003. (X.20.) ESZCSM
rendelet)
4.2. A költsé
1

881000

etési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:
Idősek,

fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi ellátások, Támogató szolgálat, Nappali
ellátás biztosítása, Nappali ellátás, Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona)
intézményi ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés,
Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás. Az intézmény közfeladatait a
jogszabályokban és belső szabályzatokban, valamint a szakmai dokumentumokban
részletezettek szerint alaptevékenységként látja el.
A fenntartó ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatától (4531

Nyírpazony, Arany János utca 14.), átvállalta ezen önkormányzat közigazgatási területére
kiterjedő ellátási területen a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgálat, nappali ellátás, ápolást-gondozást
nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, továbbá ellátási
szerződés keretében Nagycserkesz Község Önkormányzatától (4445 Nagycserkesz, Petőfi
utca 10.), és Kálmánháza Község Önkormányzatától (4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út
71.) átvállalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítását.
. l"T
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'
o ese:
n c10 szermt1 megie
o tsegvetes1
szerv a apteve'kenvsegenekk ormanvzat1"fuk"'
.. Ak"l
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkció szám
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
1 095020
Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
2 101110
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
3 101141
Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
4 101143
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű
5 101144
ellátás)
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
6 101221
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
7 101222
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
8
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
9 102024
Idősek nappali ellátása
10 102031
Demens betegek naooali ellátása
11 102032
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
12 102050
13 107030
Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
14 107051
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
15 107052
16 107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és ellátási szerződés keretében
Nyírpazony Nagyközség, Kálmánháza Község és Nagycserkesz Község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

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

5.2.

A költsé

etési szervnél alkalmazásban álló személ

1
2

állásáról

5./ napirend: Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának módosítására
Előadó:

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési

osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést is a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági
véleményeket. Először dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák Gvörgy:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja
elfogadni a határozat-tervezetben foglaltakat.
Dr.

Kovács

Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése ehhez az
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 meghozta az alábbi határozatot:
előterjesztéshez?

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
62/2018. (IV. 25.) számú
határozata
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának módosítására

A

Közgyűlés

az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság módosító okiratát az 1. számú melléklet, alapító okiratát
a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza.
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1. számú melléklet a Közgyűlés 62/2018. (IV.25.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-3/2018

Módosító okirat
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
által 2016.02.25. napján kiadott, SZOC/3079-45/2016 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján -a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése 62/2018. (IV.25.) számú határozatára figyelemmel -a következők
szerint módosítom:
7. Az alapító okirat 4.5. pontjában a " Kótaj, "szövegrész elhagyásra kerül.
8. Az alapító okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.
9. Az alapító okirat 5.1. pontjában a "Az intézményvezetőt Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése nevezi ki pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (Xll.31.) Korm.
rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az irányító önkormányzat polgármestere
gyakorolja. " szövegrész helyébe a " A költségvetési szerv vezetőjét a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói
jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv
vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv
vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének
megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg. "
szövegrész kerül.
10. Az alapító okirat 1.2.2. pontjának 7 jelű sorában a " 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 65/a "
szövegrész helyébe a" 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/a" szövegrész lép.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba
alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.04.25.

történő

bejegyzés napjától kell
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2. számú melléklet a Közgyűlés 62/2018. (IV.25.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-4/2018

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki:

6. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
1.2.

A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca14.
1.2.2. tele hel e i :
1

Orvosi

Rendelő

35.

2

Orvosi Rendelő

37.

3

Orvosi Rendelő

4

Köz onti Orvosi Ü elet

5

Orvosi Rendelő

6

Orvosi Rendelő

4400 N

7

Orvosi

Rendelő

4400N

8

Orvosi Rendelő

4400N

9

Orvosi Rendelő

4400N

10

Orvosi

Rendelő

4481 N

háza, Fácán utca 2 a

11

Védőnői

tanácsadó

4400N

háza, Rákóczi utca 23 a

12

Védőnői

tanácsadó

4400N

háza, Fazekas ános tér 8.

13

Védőnői

tanácsadó

4400N

háza, Stadion utca 8

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
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2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.02.07.

2.2.

A költsé

etési szerv ·o

előd

költsé

etési szervének

me nevezése
1

N íre

székhel e

háza Bölcsődei 1

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

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

3.2.

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Egészségügyi alapellátás biztosítása az
szóló 1997.évi CLIV. tv. alapján.

4.2.

A költsé

egészségügyről

etési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:

szaká azat száma
1
4.3.

862100
A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az egészségügyi alapellátás működésének biztosítása, ezen belül:
1. - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
2. - a felnőtt fogorvosi alapellátás,
3. - iskola fogászat,
4. - területi védőnői ellátás,
S. - iskola védőnői ellátás,
6. - az iskola-egészségügyi ellátás,
7. - hajléktalanok háziorvosi ellátása,
8. - otthoni szakápolás és hospice ellátás.
A beteg választása alapján, lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, személyes
kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos
egészségügyi ellátás biztosítása, valamint:
- Otthoni szakápolási feladatok [20/1996.(VII. 26.) NM rendelet]
- Otthoni hospice ellátás [60/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet].
4.4.
1

A költsé
kormán ati funkciószám
013350

"elölése:
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
ka csolatos feladatok
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2
3
4
5
6
7

13

051050
072111
072112
072311
072312
072313
072410
074011
074031
074032
074054
095020

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

8
9
10

11
12

H

'tése, szállítása, átrakása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A házi felnőttorvosi ügyelet és házi
gyermekorvosi ügyelet működési területe tekintetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város,
Kálmánháza, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, valamint Apagy és Nyírtét
község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a
megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő
határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül
megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint
lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

állásáról

6./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Köznevelési,
Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottsági álláspontok ismertetésére az elnököket.
Először dr. Tirpák György elnök urat.
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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. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúlag 7 igen szavazattal
javasolja elfogadásra a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztés tárgya, hogy a Köznevelési
Tanács kiegészül a Pedagógia Oktatási Központtal, ami az Oktatási Hivatal keretében működik. Van-e
valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás
következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
63/2018. (IV.25.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosításával egyetért és egységes szerkezetben a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.

Melléklet a 63/2018. {IV. 25.) számú határozathoz
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZNEVELÉSI TANÁCSA
SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1.
Általános rendelkezések

Szervezet neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa (rövidített neve: Nyíregyházi
Köznevelési Tanács, NYKT) (a továbbiakban: Köznevelési Tanács)
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Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A Köznevelési Tanács megalakulásának időpontja: 2017. január 1.
A Köznevelési Tanács működésének időtartama: határozatlan
Jogállása: önálló gazdasági tevékenységet nem folytat, nem önálló jogi személy
A Köznevelési Tanács Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
önkormányzat) mellett működő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület.

(a

továbbiakban:

II.
A Köznevelési Tanács céljai és feladatai
1. Általános célkitűzés:
A városi érdekeltségű, köznevelési ágazatban érintett intézményfenntartók, intézmények, az egyes
köznevelési intézményekbe járó diákok, az ott dolgozó pedagógusok és egyéb alkalmazottak,
valamint a szülők együttműködésének elősegítése, továbbá a köznevelési ágazatot érintő
önkormányzati döntések előkészítésében közreműködés.
2. A Köznevelési Tanács feladatai:
a) a helyi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, az oktatás minőségének,
eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében együttműködés.
b) A köznevelés területén keletkező problémák, valamint szükségletek összegyűjtése és továbbítása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.
c) A köznevelési ágazatban érintett felek javaslatainak, véleményének figyelembe vételével
megoldási alternatívák kidolgozása.
d) Közös - a város gazdasági fejlődését elősegítő - képzési stratégiák megalapozásban való
együttműködés.

e) A képzési és szakképzési rendszer probléma érzékenységének növelése, a képzési rendszer
fejlesztése, a helyi igényekhez igazítása.
f) A köznevelési ágazatot érintő fejlesztési lehetőségek kihasználásának előmozdítása.

Ill.
A Köznevelési Tanács összetétele
1. Köznevelési Tanács tagjai:
a) elnök: a polgármester, akit akadályoztatása esetén a köznevelési és szociális feladatokkal
kapcsolatos irányításért és koordinációért felelős alpolgármester helyettesít,
b) alelnök: a köznevelési és szociális feladatokkal kapcsolatos irányításért és koordinációért felelős
alpolgármester,
c) a kulturális feladatokkal kapcsolatos irányításért és koordinációért felelős alpolgármester,
d) a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője,
e) a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője,
f) a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója,
g) a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója,
h) a Nyíregyházi Egyetem képviselője,
i) Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar képviselője,
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j) a köznevelési intézményt fenntartó egyházi és civil jogi személyek képviselői,
k) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák képviselője,
1) a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által fenntartott általános iskolák (székhely és
tagintézményenként) vezetői,
m) a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által fenntartott középiskolák (székhely és
tagintézményenként) vezetői,
n) a Nyíregyházi Szakképzési Centrum középiskoláinak vezetői,
o) a Minisztérium által fenntartott középiskolák vezetői,
p) egyházi és civil jogi személyek által fenntartott iskolák (székhely és tagintézményenként) vezetői,
r) a Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) vezetője,
s) a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal képviselője,
t) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
u) a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,
v) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézményének vezetője,
z) az Önkormányzat Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
zs) Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ vezetője.

3. A tagok megbízatása megszűnik:
a) a delegáló szervezet jogutód nélküli megszűnésévével,
b) tagsági idő lejártával,
c) a pozícióhoz kötött tagság esetén a pozíció megszűnésével.
A tagsági idő ötéves időtartamra szól (első alkalommal 2019. december 31. napjáig), mely a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének december 31. napjával
szűnik meg.
4. A Tanács ügyviteli feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és
Köznevelési Osztálya látja el.
5. A Tanács munkatervét maga határozza meg.
6. A Tanács elnöke tanácskozási joggal bárkit meghívhat a Tanács ülésére, illetve bárkit felkérhet a
Tanács munkájában való részvételre.

IV.
A Köznevelési Tanács tagjainak jogai és kötelezettségei
1. A tagok jogai:
a) részt vehet a Tanács ülésein,
b) a Tanács ülésein véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a Tanács hatáskörébe tartozó
kérdésben,
c) a döntéshozatalban szavazati joggal rendelkezik,
d) a napirendhez és döntési javaslathoz módosító indítványt fűzhet.
2. A tagok kötelezettségei:
a) a munkaterv végrehajtását, valamint a Köznevelési Tanács munkáját tevékenyen segíteni,
b) a Tanács ülésein hozott döntésekről tájékoztatni az őket delegáló szervezetet.
A Tanács tagjait díjazás nem illeti meg.
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v.
A Köznevelési Tanács működése
1. A Tanács szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Munkatervét egy tanévre,
előre kell megállapítani.
2. Az ülések nyilvánosak, kivéve ha az elnök zárt ülést rendel el.
3. A Tanács üléseit - a munkatervben meghatározott időpontban - a Tanács elnöke a napirendet
tartalmazó meghívó kiküldésével hívja össze.
4. A meghívókat elektronikus úton, visszaigazolás kéréssel kell a tagok részére elküldeni, úgy, hogy a
kézbesítés és az ülés között legalább S napnak kell eltelnie.
S. A meghívóhoz csatoltan meg kell küldeni mindazon előterjesztést is, amelyek a napirend
megtárgyalásához szükségesek.
6. A Tanács elnökének - amennyiben azt szükségesnek tartja - lehetősége van arra, hogy a tagok
közül egy vagy több személyt, esetleg külső szakértőt felkérjen, vagy megbízzon egy-egy napirendi
ponttal kapcsolatban előzetes szakmai javaslat, vélemény kialakítására, és ennek a tanács ülésén való
előterjesztésére.

7. A Tanács tagjainak egyharmada az ok és a javasolt napirend megjelölésével írásban
kezdeményezheti az elnöknél a Tanács rendkívüli ülésének összehívását.
8. Ilyen kezdeményezés esetén az elnök az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül
köteles az ülés összehívásáról megfelelően intézkedni, az időpontnak a tagokkal történt előzetes
egyeztetése alapján.
9. Amennyiben ennek az elnök a 8. pontban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, a
kezdeményezők maguk hívhatják össze a Tanács ülését.
10. A Tanács akkor határozatképes, ha a tanács tagjainak több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén, az ülést változatlan napirenddel S napon belül köteles összehívni.

VI.
A Tanács ülésével kapcsolatos rendelkezések
1. A határozatképességet az elnök állapítja meg, és előterjeszti a napirendi javaslatát, melyhez a
tagok módosító javaslatot fűzhetnek,
a) először a napirendi pontokra vonatkozó módosító javaslatokról, majd azon döntésekre
figyelemmel az elnök által javasolt napirendi javaslatról határoz a Tanács,
b) az ülésen minden tagnak egy szavazata van,
c) a Tanács a döntéseit a jelenlevő tagok többségének szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.
d) Amennyiben a Tanács tagja az ülésen való személyes részvételben akadályoztatva van, akkor
meghatalmazást írásban adhat más részére, hogy az ülésen őt illetve szervezetét teljes jogkörrel
képviselje, amit az ülés előtt az elnök részére át kell adni.
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e) A napirendi pontra vonatkozó előterjesztést és a döntési javaslatot az elnök vagy az általa felkért
személy ismerteti, melynek megtörténte után tehetik meg a tagok a hozzászólásaikat, intézhetnek
kérdést az előterjesztőhöz. A tagok után a tanácskozási joggal rendelkezők jogosultak hozzászólni. Az
elnök a hozzászólásokat lezárja, ha nincs több hozzászóló, illetve lezárhatja, ha már mindenki egyszer
kifejtette véleményét, és javaslatot tesz a döntésre. Először a módosító indítványokról, majd azon
döntésekre figyelemmel az eredeti döntési javaslatról kell határozni.
f) Elnök gondoskodik az ülésen a rendfenntartásról, ennek keretében minden intézkedést megtehet a tag ülésteremből való kiutasítása kivételével -, amit szükségesnek tart.
2. A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet vagy: az „elnök, vagy a helyette eljáró
személy", és két tag aláírásával hitelesít. Az ülésről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülés
helyét és idejét, a Tanács és meghívottak megjelent tagjainak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat és
a levezető elnöknek a határozatképességre vonatkozó megállapítását. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell
a meghívó egy példányát, az írásban készült előterjesztéseket, szakvéleményeket. A jegyzőkönyvben
rögzíteni kell az ülés menetét, a szóbeli kiegészítések, kérdések és hozzászólások lényegét. A
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a kisebbségi, illetve a különvéleményt is.
3. A Tanács döntéseit, határozatait az ülést levezető elnök által történt előterjesztés szerint kell
foglalni, keletkezésük szerint sorszámozni és utalni kell a szavazati arányra is. A
határozati javaslat ellen szavazók külön kérésére fel kell tüntetni a határozati javaslat ellen szavazók
nevét is. A határozatokban meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személy nevét és a határidőt. A
hozott határozatokat azok végrehajtása céljából haladéktalanul meg kell küldeni a végrehajtásban
érdekelteknek és a Tanács tagjainak. A Tanács tagjai a jegyzőkönyveket megtekinthetik és a
jegyzőkönyvbe foglaltakra észrevételt tehetnek. Az ülésekről készült jegyzőkönyv egy eredeti
példányát a mellékletekkel együtt az elnök és a jegyzőkönyvvezető, és a két hitelesítő aláírásával
hitelesít.
jegyzőkönyvben

4. A Köznevelési Tanács önálló költségvetéssel nem rendelkezik, működésével kapcsolatos pénzügyi
keretet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséből biztosítja, valamint
gondoskodik a személyi és tárgyi feltételekről. A Köznevelési Tanács keretének mértékéről a
Közgyűlés hoz határozatot.

VII.
Záró rendelkezések

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításával és egységes szerkezetben történő elfogadásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 2018. április 25-ei ülésén a 63/2018. (IV.25.) számú határozattal egyetértett.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. május 1. napjával lép hatályba.
A Köznevelési Tanács dokumentumai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján
(www.nyiregyhaza.hu) megtekinthetők.
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7./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi
Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés
módosításának jóváhagyásra
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Gazdasági és
Tulajdonosi, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági, valamint a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először dr. Tirpák György elnök
úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság szintén 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja
elfogadni a Közgyűlésnek a határozat-tervezetben foglaltakat.

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

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Itt arról van, szó, hogy Szócska Püspök Úrral
megegyeztünk abban, hogy az Egyház nagyon fontos tevékenységet, szolgálatot végez és a Huszár
telepen, van egy romos épület, amit átadnánk nekik és ők tudnák használni annak érdekében, hogy
az iskola, óvoda mellett további karitatív szolgálatot végezzenek. Van-e valakinek kérdése ehhez az
előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
64/2018. (IV. 25.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött
haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyásáról
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A Közgyűlés

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között
létrejött haszonkölcsön szerződés módosítására irányuló megállapodást a határozat

melléklete szerint jóváhagyja.
2. Felhatalmazza dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét
szerződés módosítására irányuló megállapodás

képező haszonkölcsön

aláírására.

Melléklet a 64 /2018. (IV. 25.) számú határozathoz
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. sz., KSH statisztikai számjele: 1-5731766-8411-321-15, adószám: 15731766-2-15;
képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester) mint haszonkölcsönbe adó (továbbiakban:
Kölcsönadó)
másrészről

a Nyíregyházi Egyházmegye (4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. sz., adószám: 18647086-

1-15, képviseletében: Szocska A. Ábel apostoli
(továbbiakban:

kormányzó), mint haszonkölcsönbe vevő

Kölcsönvevő),

a továbbiakban együtt mint Felek
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1) Szerződő Felek megállapítják, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Nyíregyházi Egyházmegye

jogelődje

- a Hajdúdorogi Egyházmegye - között, Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Közgyűlése 154/2011. (Vlll.25.) számú határozata alapján a Kölcsönadó
tulajdonát

képező

Nyíregyháza, belterület 8089 hrsz-ú, valóságban Nyíregyháza, Huszár tér

5. szám alatti ingatlan egyes részeinek tekintetében 2011. augusztus 25. napjától 2016.
augusztus 31. napjáig tartó haszonkölcsön
A haszonkölcsön

szerződés

szerződés

jött lére.

1) pontját a Felek Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

124/2014. (Vl.26.) számú határozata alapján 2014. június 26. napján, és a 32/2016. (11.25.)
számú határozata alapján 2016. február 25. napján közös megegyezéssel módosították.
2) A Felek megállapodnak abban, hogy az 1) pontban említett, és módosított haszonkölcsön
szerződés

1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a Nyíregyháza, Huszár tér 5 sz. alatti 8089
hrsz-ú ingatlan. A szerződés tárgya az említett 8089 hrsz.-ú ingatlan kizárólagos használata az
épület földszintjén található helyiségekből, 6 db., összesen 160 m 2 alapterületű iroda
helyiség, illetve a tornaterem, ebédlő épületegyüttes háta mögött, déli oldalon található,
boltként funkcionáló eladótér, raktár, öltöző, WC, előtér, lépcsőház, pince, és I. emeleti
helyiségek, összesen 271,04 m2 területnagyságú helyiségek kivételével. A Kölcsönvevő a
tornaterem kizárólagos használatára csak oly módon és feltétellel jogosult, hogy a Huszárvárban elhelyezett és működő intézmények tornaterem használatára irányuló előzetes,
írásbeli kérelme esetén annak használatát a kérelmező részére biztosítani köteles. Közös
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használatra átadott helyiségek továbbá: folyosók, vizes helyiségek, udvar. A jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező 1-4. sz. melléklet szerinti alaprajzok, helyszínrajz, és közös
használatra átadott lista alapján.
3) A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
4) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről

szóló 1959. évi IV. törvény

előírásait

kell alkalmazni.

5) Az okiratot a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt - helybenhagyólag
-aláírták.
Nyíregyháza, 2018. április 25.

8./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
éoítési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének
megállapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának
jóváhagyására (8 terület rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint,
valamint 2 terület rendezési tervi módosítása teljes eljárás szerint)
Előadó:

Veres István városi főépítész

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) A Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Városstratégiai és
Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági
véleményeket. Először dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság mind a határozat-tervezetet, mind pedig a rendelettervezet elfogadását 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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 a határozat-tervezet elfogadását,
illetve a rendelet-módosítást 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, akkor szavazás következik. Két szavazás lesz, először
az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásáról szavazzon a Közgyűlés kérem. Szavazás
indul.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

65/2018. (IV.25.) számú
határozata
Nyíregyháza településszerkezeti terve módosításának jóváhagyásáról
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A

közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2) bekezdés a} pontjában kapott felhatalmazás alapján
- 235/2017. (X.26.}, a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016. (IX.22.) számú
határozattal, a 180/2016 (Vl.30.) számú határozattal, a 2/2015. (1.29.) számú határozattal, a
42/2014. (111.20.) számú határozattal, a 92/2013. (IV.25.) számú határozattal, a 331/2012.
(Xll.13.} számú határozattal, a 266/2012. (X.18.} számú határozattal, a 178/2012. (Vl.28.} számú
határozattal, a 143/2012. (V.31.} számú határozattal, a 243/2011. (Xll.15.} számú határozattal, a
213/2011. (Xl.24.} számú határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.} számú határozattal, a 28/2011.
(11.10} számú határozattal, 150/2010. (Vl.28.) számú határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) számú
határozattal, 252-2/2009. (Xl.23} sz. határozattal, 110/2009. (V.26} sz. határozattal, 39/2009.
(111.2} sz. határozattal, 77/2008. (111.31) számú határozattal, 76/2008. (111.31) számú határozattal,
122/2007. (Vl.11} sz. határozattal, 117/2005. (V.4} sz. határozattal módosított és kiegészített
103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti tervi leírást az alábbiak szerint módosítja:
- a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Osztálya által készített FŐÉP/19/2018.
törzsszámú és FŐÉP/55/2018. törzsszámú tervét figyelembe véve a város közigazgatási
területére elfogadott településszerkezeti tervének módosítását a mellékelt településszerkezeti
terv szerint - a 8 terület vonatkozásában és 2 terület vonatkozásában - jóváhagyja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Most pedig kérem a tisztelt
jóváhagyásáról szavazzon.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.

Közgyűlést,

hogy a rendelet-módosítás

A Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

13/2018. (IV.26.} önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.5.} önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
(8 terület rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint
2 terület rendezési tervi módosítása teljes eljárás szerint)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2)
bekezdés b} pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás 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)
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bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában
és 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítésze

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki

Vízügyi Igazgatóság

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légiközlekedési Hatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Kulturális
Örökségvédelmi Főosztálya
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály

Földhivatali Osztály

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze
a Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének
megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottsága, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1.§. Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 21. § (7) bekezdése a következő f) ponttal egészül
ki:

„f)

A hátsókert kivételével a telek teljes területe építési helyként figyelembe vehető az alábbi

feltételek együttes teljesülése esetén:
- amennyiben a telekmélység meghaladja a 70m-t, lakások kialakításakor az utcafronti 15 m-es
zártsorú beépítésen túl a telek belsejében több épület is elhelyezhető zártsorú és szabadonálló telepszerű telepítéssel

az övezetre vonatkozó és egyéb előírások betartása mellett

- az ingatlan két végén zártsorúan e/helyezhető épület között minimum 40 m-nek kel/ lenni,
- a közbenső épületek a szomszédos telek előírások szerinti beépíthetőségét nem /ehetetleníthetik
el,
- a közbenső épületek építési helyénél a telekszélesség 20 m-től szélesebb és 36 m-nél
keskenyebb lehet csak,
- az ingatlanon elhelyezett épületek egymást és a szomszédos telkeken lévő épületeket nem
árnyékolhatják be."
2.§. Az Ör. 1. mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását 8 területre vonatkozóan a
jelen rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.
3.§. Az Ör. 1. mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását 2 területre vonatkozóan a
jelen rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.
4.§. (1) Ez a rendelet a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép
hatályba és az azt

követő

napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló

ügyekben alkalmazni kell.
(2) A 2.§ 2018. május 10-én lép hatályba és az azt

követő

napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit

a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(3) A 3.§ 2018. május 25-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit
a hatálybalépést

követően

induló ügyekben alkalmazni kell.

(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb
előírásokat tartalmaz.

Nyíregyháza, 2018. április 25.
Ezt a rendeletet 2018. április hó 26. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2018. április 26.

59
Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának
indokolása
Általános indokolás

A rendelet módosítását az indokolta, hogy a módosított szabályozás révén az infrastruktúrafejlesztés, vállalkozásfejlesztés, önkormányzati beruházások megindulhatnak a területeken, és a
lakossági érdekek is érvényesülnek.
Részletes indokolás

1. §-hoz

A módosítás a Helyi Építési Szabályzat szöveges részét érinti annak érdekében, hogy azok a
zártsorú beépítési módú ingatlanok, amelyeknél az építési helyen belül a telek mélysége 70 m-t
meghaladja, de a 100 m-t nem, optimálisan

beépíthetőek

legyenek.

2. §-hoz

A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
ezen rendelet 1. mellékletében szereplő 8 területen az egyszerűsített eljárás módosítási
szabályai szerint.

3. §-hoz

A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
ezen rendelet 2. mellékletében szereplő 2 területen a teljes eljárás módosítási szabályai szerint.

4. §-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

13/2018. (IV.26.) önkormányzati
rendeletének 1. melléklete

E.1.

Lakó és gazdasági övezet határának

154/2017. (X.6.)

F6-1

Nyíregyházi út által határolt
telektömb

módosítása a Moha-Mezsgye-PirkadatNyíregyházi út tömbben.

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatak felhasználásával"

0

D

ö

30538
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E.2.

A Pazonyi tér - Hunyadi utca -

154/2017. (X.6.)

ES-3

Belső

A Pazonyi tér - Hunyadi utca sarkán

krt. - Selyem utca

által határolt terület.

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

lévő másodrendű

rendezése

zöldfelület határának
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E.3.

162/2017. {X.24.)

FS-3

A Váci Mihály utca - Maláta utca vasút - Debreceni út által határolt
tömb

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

a Debreceni út-Tünde utca mentén
készülő kerékpárúthoz a 4211/2 hrsz.-ú
ingatlanon
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E.4.

162/2017. (X.24.)

GS-1

Közlekedési célú közterület biztosítása

A Debreceni út - Tünde utca 8237/13 hrsz.-ú út- 8237/10 hrsz.-

a Debreceni út-Tünde utca mentén

ú út

készülő

kerékpárúthoz a 8238 és

8244/1 hrsz.-ú ingatlanon

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

8237112

Ge
711966

0
0
0
0
0

0

Kkö,

L.

Pátkotó

~e
711966

D

MD
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Megjegyzés: az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került.

E.6.

179/2017. (Xl.28.)

ES-3

A Géza utca -

Belső

krt. - István

Géza utca - Mák utca sarkán

utca - Mák utca által határolt
tömb

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

lévő

tömb

kertvárosias lakózónából (Lke) kisvárosi
lakózónába (Lk) sorolása
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E.7.

179/2017. {Xl.28.)

B4-1

A Csabagyöngye utca - Delicsesz

A Csabagyöngye utca és a Kollégium

köz - Kollégium utca - Atléta utca

utca közötti Településközponti vegyes

által határolt tömb.

zónák (Vt) övezeti határának rendezése

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

D
0
1602113

16{)2114

16()2116

. 16112119
.
••••••••••
16021110

16021114

Soort
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E~8.

193/2017. (Xll.12.)

Nyíregyháza közigazgatási területe

HÉSZ módosítás

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) zártsorú általános beépítési módra vonatkozó előírásainak
módosítása szükséges annak érdekében, hogy azok a zártsorú beépítési módú ingatlanok,
amelyeknél az építési helyen belül a telek mélysége 70 m-t meghaladja, de a 100 m-t nem,
optimálisan beépíthetőek legyenek.
A HÉSZ 21.§ (7) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészülne ki:

„f) A hátsókert kivételével a telek teljes területe építési helyként figyelembe vehető az alábbi
feltételek együttes teljesülése esetén:
- amennyiben a telekmélység meghaladja a 70m-t, lakások kialakításakor az utcafronti 15
m-es zártsorú beépítésen túl a telek belsejében több épület is elhelyezhető zártsorú és
szabadonálló - telepszerű telepítéssel az övezetre vonatkozó és egyéb előírások betartása
mellett
- az ingatlan két végén zártsorúan
-a

közbenső

elhelyezhető

épület között minimum 40 m-nek kell lenni,

épületek a szomszédos telek előírások szerinti

beépíthetőségét

nem

lehetetleníthetik el,
- a közbenső épületek építési helyénél a telekszélesség 20 m-től szélesebb és 36 m-nél
keskenyebb lehet csak,
- az ingatlanon elhelyezett épületek egymást és a szomszédos telkeken lévő épületeket nem
árnyékolhatják be."
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

13/2018. (IV.26.) önkormányzati
rendeletének 2. melléklete

geinek biztosítása részben kialakult
állapot rögzítésével. Nem zavaró

154/2017. (X.6.)

14-2, 15-1

4. sz. főút - Rozsrétbokori utca 01120 csatorna által határolt tömb

hatású Gazdasági (Ge) célú terület
kijelölése a lakossági területre elkészült
telepítési tanulmányterv alapján.
Gk, Lf, Ev 7Ge

Módosított SZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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Fenyő u- 01167 hrsz-ú út-Homok

154/2017. (X.6.)

H4-4

u. - belterületi határ által határolt
tömb

rekreációs terület kijelölése a Simai úti
lőtér déli oldalán a megszűnt
bányaterületen, a valós állapotnak
megfelelő

használattal.

Eg -?Lf, Ki, Lf -?Ki

Módosított SZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Ki
711914

re)

Egészségü~\..)

Rekreációs es
Szabadidőközpont
01166!7
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jelenlegi biológiai aktivitási értéket,

3.

J3

Alsóbaduri út - 02072 hrsz.-ú út 01082 hrsz.-ú út - 01067 hsz.-ú út

ezért a visszapótlás érdekében
csereterület kijelölése történik a
kérelmező

tulajdonában lévő

ingatlanokon.

Má

~Eg

Módosított SZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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9./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M-HOME Korlátolt
Felelősségű Társaság között kötendő településrendezési-együttműködési megállapodás
jóváhagyására
Előadó:

Veres István városi főépítész

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Ezt az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem a bizottság véleményét ismertetését.
Mivel dr. Tirpák György elnök úr elhagyta a termet, ki fogja a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
véleményét ismertetni? Halkóné dr. Rudolf Éva képviselő asszony.
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra a
határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a
határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztés tárgya, a Dózsa György utcának
a rendbetételét folytatnánk, ehhez kötünk egy együttműködési megállapodást ezzel a céggel, ami a
társasházakat, irodákat kíván építeni és megépíti a zöldfelületet öntözőrésszel, fákat ültet, padokat
helyez ki és egy díszburkolatos járdát is. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni
kíván-e valaki? Nagy László képviselő úr.
Nagy László:(képviselő) Köszönöm szépen. Polgármester úr már félig-meddig felszólított mindenkit
arra, hogy az egyhangúságot törjük meg. Azért szólók ennél a napirendi pontnál, mert ahogy
Polgármester úr is elmondta, elég sok mindent tartalmaz ez az együttműködés. Amiért fontosnak
tartom az az, mert a főépítésznek a felelőssége felértékelődik ezekben az időszakokban vagy ebben
az időszakban. Hiszen az látszik, hogy a lakásépítési kedv az meglehetősen dinamikusan növekedett
az elmúlt időszakban és miután egy belvárosi környezetről van szó, azt tudjuk, hogy a Dózsa György
utcán azért több olyan lakóépület, vagy irodaház épül, amelyek stílusában illetve stílusukban illetve a
hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló létesítményekben elég nagy feladatot rónak egyébként a főépítészre
is. Azt gondolom, hogy akkor, amikor a főépítésznek igazi feladatot jelent egy ilyen engedélyeztetési
eljárás, akkor ez igazi kihívást is hordoz magában. Hiszen neki előre kell látnia a következő S évet, a
következő 10 évet, hogy stílusában is minden épület nagyjából egyezzen, ne üssön el nagyon
egymástól. Hiszen, ha össze-vissza engedélyeket add ki a város, akkor bizony a Dózsa György utcának
az a megszokott idilli környezete meg fog változni. Azt látom, hogy ez a mostani együttműködési
megállapodás ezen nem változtat. Már a látványtervei is azt mutatják, hogy ez egy meglehetősen jól
környezetében illeszkedő épületegyüttest takar. Az a kérdés, hogy a későbbiekben mi fog történni?
Illetve a már meglévő építkezések, hogyan fognak idomulni ahhoz a környezethez, amelyek a
belvárosnak ezt az egyébként egyik legszebb utcáját, hiszen a Dózsa György utca azzal az
árnyékosságával, a fasoraival mindkét oldalon egy egészen különleges hangulatot ad ennek az
utcának és ezt nem is kéne elveszíteni. Ebben azért az látszik, hogy itt az esetleges fakivágásokkal is
számol ez az előterjesztés is, de a pótlásokkal is, és nyilván a napirend kapcsán pontosan ezért
akartam szólni, hogy a főépítésznek a felelőssége. Mi egyszerű emberek vagyunk, mi nem biztos,
hogy látjuk azt, hogy mi történik egyik vagy másik épületnél. De itt felértékelődik a főépítészi
felelősség, és én abban bízom, hogy ez a felelősség ez egyébként átragad majd az előterjesztésekre
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hogy ha hasonló előterjesztések kerülnek még a közgyűlés elé, akkor az a bölcs
fog majd mindig a megjelenni ezekben a anyagokban, amelyekben Veres István esetleg a
saját maga szakmaiságában hozzá tud tenni ezekhez. Mondom még egyszer, én ennek kapcsán azt
látom, hogy itt azért meglehetősen komplexen van vizsgálva az egész történet és ennek megfelelően
nyilvánvalóan támogatni is fogjuk. Köszönöm szépen.

is, és a

későbbiekben

előrelátás

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Főépítészi úr felelősségét én minden héten

reflektorfénybe helyezem, de nem is hagyjuk magára ebben a nagyon nehéz helyzetben. A városkép
az mindenek előtt van. Például én is körbe jártam ezt, mert nem hagyom magam félre vezetni
mindenféle szakmai skiccekkel, mert az rajz, az élet meg egy másik dolog. Főépítész úrral gyakran van
ilyen közös programunk és nagyon ez fontos valóban. Ezzel a gyönyörű utcával, mint a végén annak
idején a Korzóval, ezt semmiképp nem szeretném, hogy megismétlődne. Amit én még ehhez hozzá
tennék. Amit képviselő úr elmondott nagyon fontos, hogy a régi épületek felújítása is folytatódik.
Most már nem is tudom fejben tartani, megkértem munkatársaim, hogy számolják már össze, hogy
hány épület felújítása történt meg az elmúlt 7 év alatt. Szerintem már 30 körül járhatunk. Legutóbb a
Korona volt, de több ilyen régi szép épület van. Hiszen ezeket nem lehet pótolni. Úgy hogy nagyon
örülök, hogy ha az ellenzéki képviselők is figyelnek erre, mert ez valóban közös feladat és nagyon
fontos, aki hozzánk jön meg nem beszélve arra, hogy mi, akik itt élünk, nem mindegy, hogy milyen
körülmények között élünk. Hunyadi János képviselő úré a szó.
Hunyadi János:(képviselő) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés.
Polgármester úr néhány szava késztetett arra, hogy hozzászóljak, egyetértően, amit Polgármester úr
mondott. A tegnapi és tegnapelőtti bizottsági vitákon is elhangzott, és itt szeretném kiemelni, nem
feltétlenül tudom, hogy ez a főépítészi úr asztala-e, de mindenképpen hatósági jellegű kérdés. Több
helyen tapasztalom a városban, hogy itt az új ingatlanok építése kapcsán megemelik a terepszintet.
Olyan módon, hogy nem illeszkedik be a környezetbe. Csak kiemelnék egy példát, most kerül vagy
nem sokára átadásra a Lovas-szoborral szemben egy épülő társasház és ott például szemmel
láthatóan látszik, hogy a járdaszintet a társasház előtt egy olyan 15-20 cm-el megemelték a
környezethez képest. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy valószínű, ez a beruházónak vagy a
kivitelezőnek egy önkényes dolga volt. Nem engedély szerint járt el. Arra szeretném felhívni a
figyelmet, hogy erre nagyon figyeljünk oda és követeljük meg ezeket a terepszinteket, hiszen az
látszik, hogy ahhoz, hogy szintbe kerüljön majd a járda, ne ilyen hullámvölgyek legyenek a járdába, fel
kell emelni a szomszédos ingatlanoknál is a járdaszintet, ami esetlegesen megvalósíthatatlan vagy
többlet költséget, vagy akár a környező ingatlanok használhatóságában jelent visszaesést. Arra
szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenképpen járjon el a hatóság, hogy az építési
engedélyeknek megfelelően történjenek ezek a beruházások, és ne hozza a környezetet olyan
helyzetbe, hogy pótlólagosan vagy ilyen kényszerintézkedésekre kerüljön sor. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen képviselő úr. Mindig figyelem ezeket, de az ott
fel volt állványozva és akkor már leszedték az állványt és most kiderült. Nem jártam az utóbbi
hetekben arra. Főépítésziúr járjon el a törvény szigorával és én is arra sétálok nem sokára. Halkóné
dr. Rudolf Éva képviselő asszonyé a szó.

Halkóné dr. Rudolf Éva:(képviselő) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Anélkül, hogy kényszert
éreznék, hogy megszólaljak, mert az ellenzéki képviselőtársak hozzászóltak. Erről az oldalról is egy pár
gondolatot engedjen meg tisztelt Polgármester úr és ma nagyon hallgatag Főépítész úr. Éppen ezért
mondanám, hogy a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottságon nagyon széleskörű ismertetést kaptunk
Főépítész úrtól, és csak tényleg a dicséret hangján tudtunk megszólalni, amikor éppen ezt a
látványtervet elénk tárta főépítész úr. Látva azt a komplex előregondolkodást, amit egyébként Nagy
László képviselőtársunk is mondott, hogy Főépítész úr szakmai koordinálásával a város vezetése egy
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olyan előremutató tervben gondolkodik, egy promenád jellegű utcában gondolkodik, ahogy mondta
Főépítész úr. Amit úgy gondolok, hogy Nyíregyházának valóban egy ékessége lesz és sok sikert
kívánok ennek a megvalósítására.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ehhez még csak egy dolgot tennék hozzá, ami a
városkép szempontjából fontos, hogy a foghíj telkek, sok ilyen van, ezeknek egy jó része most már
folyamatosan beépül. Ez egy pozitív dolog! Az meg nagyon fontos, hogy hogyan! A minimalista
szocreált azt hagyjuk. Ezt szoktam mondani minden héten a Főépítész úrnak, ebből igen komoly
vitáink bontakoznak ki, de megtaláljuk a megoldást. Nem látok több jelzést, hozzászólás igényt.
Szavazás következik, kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
66/2018. (IV.25.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M-HOME Korlátolt Felelősségű Társaság
között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és
hozzájárul a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M-HOME Korlátolt Felelősségű
Társaság között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás létrejöttéhez.
Felelős:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét
településrendezési - együttműködési megállapodás aláírására

képező

a Főépítészi Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Utasítja:
Határidő:

folyamatos

Melléklet a 66/2018.(IV.25.) számú határozathoz
Településrendezési - együttműködési megállapodás

mely létrejött
egyrészről

a M-HOME Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza,

Dózsa Gy.u.42., Cégjegyzékszáma: 15-09-084431, adószáma: 25976030-2-15, képviseletében: Madura
Csaba vezető tisztségviselő), mint fejlesztő (továbbiakban:„Fejlesztő"),
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másrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

1.; statisztikai számjele: 1-5402006-7511-321-15; képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, a
továbbiakban: az „Önkormányzat"),
(a Fejlesztő és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen mint „Felek")
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.
1.

Jelen

szerződés

Előzmények

a Felek közötti - a városfejlesztés
rögzíti.

érdekében

megvalósítani tervezett -

együttműködésüket

2.

Fejlesztő saját tulajdonú ingatlanain Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. és Dózsa György u. 62-64-66-68.sz.
alatti ingatlanokon társasházi lakások építését tervezi. Társasház építésre (építési tevékenység helye:
Nyíregyháza, Dózsa György u. - Ószőlő u. 1806/1-1806/2 hrsz) a Helyi építészeti-műszaki tervtanács a
tervet engedélyezésre ajánlotta, településképi vélemény kiadásra került 2018. február 5. napján.

3.

Fejlesztő 2. pont szerinti fejlesztésének megvalósítása érdekében szükséges a 1806/1 hrsz-ú ingatlan
kisvárosias lakózónából (Lk) településközpont vegyes zónába (Vt) sorolása, az övezeti kódban a
beépítési százalék 40-ről 60 %-ra, a maximális építménymagasság 7,5 m -ről 7,5-9,5 m közöttire
növelése.

4.

Felek megállapítják, hogy a 2. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat Szerkezeti
Tervének és Szabályozási Tervének módosítását, akképpen, hogy a 1806/1 hrsz-ú ingatlan kisvárosias
lakózónából (Lk) településközpont vegyes zónába (Vt) kerül átsorolásra, az övezeti kódban a beépítési
százalék 40-ről 60 %-ra, a maximális építménymagasság 7,5 m -ről 7,5-9,5 m közöttire nő. Ennek
érdekében a felek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll tv. 30/A.
§-ában foglaltak szerint településrendezési - együttműködési szerződést kötnek egymással.

5.

A módosítási eljárás megindítását Nyíregyháza MJV Városfejlesztési
Bizottságának 12/2018.(1.23.) számú határozata elfogadta.

és

Környezetvédelmi

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
6.

Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Fejlesztő által finanszírozott tervjavaslat/telepítési
tanulmány alapján a 4. pont szerint szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja.

7.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a 4. pont szerinti településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült
Szerkezeti Terv és Szabályozási Tervmódosítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé
terjeszti, amelynek feladata a módosításról való döntés.

Ill. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai
8.

Fejlesztő a 2. pont szerinti fejlesztési elképzelései megvalósítása érdekében hozzá kíván járulni az
Önkormányzat egyes közérdeket szolgáló céljainak megvalósításához az alábbiak szerint.
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9.

Fejlesztő vállalja a Dózsa György u.62-64-66-68-70. számú és Ószőlő u. S. számú ingatlanok előtti
járda, padka és előkerti rendszer egységes utcaképi kialakítását, a szerződés mellékletét képező
telepítési tanulmány („Társasház építése utcaképi elrendezés") alapján a beruházások
megvalósításáig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig.

10. Az utcakép kialakításnál a Fejlesztő a tanulmányban foglaltakat vállalja, amennyiben a tervezett
kialakítástól eltérő műszaki megoldás indokolt a Fejlesztő köteles a városi Főépítésszel vagy a városi
Főkertésszel egyeztetni.

11. A tanulmány szerint megvalósítandó épületszerkezet, térburkolat, zöldövezet (részletesen a
tanulmány szerint)

Épületszerkezetek: Az utcakép rendezését érintő épületegyüttes 4 különálló társasházi épület. Az érintett
épületeket egységes anyag használattal kerül kialakításra (HF-01-02-03-as tervlapok), az épületek előtti
járdasor egységes burkolattal, mellette padsorok kialakításával és padkarendszerrel körülvett zöldövezeti
rész {H-01 helyszínrajz) kerül kialakításra.
Térburkolat: Al-es előre gyártott beton térburkoló szerkezet szürke és antracit színkombinációjával úgy,
hogy két oldalon a padkarendszer mellett a járda két oldalán antracit színű vonal vezetés között szürke
térburkoló helyezkedik el. Épületenként 2-3 db pihenő pad kerül kialakításra, egységesített szemetesek is
elhelyezésre kerülnek.
Zöldövezet: A padkarendszer között elhelyezkedő fasori zöld övezetet teljes mértékben új növényzettel,
új telepített gyep-fűrendszerrel látja el, ennek locsolását automata időzónában időre beállított automata
öntözőrendszer biztosítja. A parkrendszer között elhelyezkedő fasor kertészeti felújítása szükséges, a fasor
lombozata-korona kialakítása felújításra, vágási igazításra szorul, A tanulmány 1. sz. melléklete tartalmazza
a részletes fasorrendezés módját- Városi Főkertésszel egyeztetett módon)
12. Fejlesztő a tervezett munka kialakítását a társasházak megépítésével együtt kivitelezi, vállalja, hogy a
kiépítés után az Önkormányzat részére térítésmentesen átadja a felépítményeket.

IV. Vegyes rendelkezések
13. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Nyíregyháza, Ószőlő u.S. és Dózsa György u. 62-64-66-68-70 sz. Sarkantyú utca kereszteződéséig tartandó közterületet a társasház építése és az előtte kialakítandó
területek felújításának idejére a Fejlesztő rendelkezésre bocsátja térítésmentesen.

14. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési
képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

15. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratba foglaltak teljesítése során kölcsönösen
együttműködve járnak el. Figyelemmel erre, amennyiben bármely, a jelen okiratban egyező akarattal
meghatározott cél eléréséhez, illetőleg eljárás lefolytatásához további nyilatkozattételre, adat vagy
iratszolgáltatásra van szükség, úgy azt soron kívül megteszik.

16. Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelennek bizonyul, az nem befolyásolja a
szerződés fennmaradó részének érvényességét. Érvénytelenség esetére a Felek kötelezik magukat,
hogy az érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a
jelen szerződéssel elérni kívánt közérdekű célokat legjobban megközelíti.
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17. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás megkötését Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 66/2018. (IV.25.) számú határozatával jóváhagyta.

18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jelen szerződésből
származó bármilyen jogokkal és/vagy kötelezettségekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket szerződő felek
megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmerülő vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerint
illetékes bíróság döntésének.

19. Jelen szerződésnek kizárólag írásban, kizárólag erre a célra készített okirat útján
bír hatállyal.

történő

módosítása

20. Jelen szerződést a Felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak
tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra
nézve kifejezetten elfogadták. Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződés szövegezését
egyértelműnek és érthetőnek találják, annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és
nem tér el a Felek megállapodásától, s minden tekintetben összeegyeztethető a szerződés tárgyával
és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartják, s ezért mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, elolvasást követően helybenhagyólag írták alá.

Nyíregyháza, 2018. április 25.

10./ napirend: Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2017. évre biztosított pályázati
támogatásainak pénzügyi elszámolására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az

előterjesztést

a Városstratégiai és Környezetvédelmi, a Jogi,

Ügyrendi és Etikai, a Köznevelési, Kulturális és Sport, valamint a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság tárgyalta. Azok a bizottságok, akik ezekkel a civil pályázatokkal foglalkoznak. Kérem az
elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket.

Először

Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, Bizottságunk két alap vonatkozásában kompetens. A Civil Alap illetve a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap vonatkozásában és mindkét esetben a határozat-tervezet
elfogadását javasolja.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság hatáskörébe tartozó alap elszámolására vonatkozóan
az előterjesztést 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra, a Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottság pedig 7 igen szavazattal javasolja szintén a hatáskörébe tartozó elszámolást
elfogadásra.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadni a hatáskörébe tartozó részt. Ez az S. mellékletben szerepel. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Vassné Harman Gyöngyi képviselő asszony.
Vassné Harman Gyöngyi:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr tisztelt Közgyűlés, én érintettségemet
szeretném bejelenteni.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tudomásul vettük. Más hozzászólást nem látok.
Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

67/2018. (IV. 25.) számú
határozata
a helyi

A

önszerveződő

közösségek 2017. évre biztosított pályázati támogatásainak
pénzügyi elszámolásáról

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján
1.) a Kulturális Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását az 1. számú
melléklet szerint;
2.) a Civil Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 2. számú
melléklet szerint;
3.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi
elszámolását a 3. számú melléklet szerint;
4.) a Közbiztonsági Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 4.
számú melléklet szerint;
5.) a Szociális és Egészségügyi Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi
elszámolását az S. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
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1. sz. melléklet a 67/2018. (IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Kulturális Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s. sz.

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

Pályázó címe

Elnyert
támogatás
(Ft}

El utalt
összeg (Ft}

összeg

1.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Gyermekmosoly Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Stadion u. 32/a

50000

50000

2018.03.31

2017.11.17

0

2.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Generációk Mandabokori
Szociális és Kulturális
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Kalászos utca 2.

250 OOO

250 OOO

2018.03.31

2018.01.04

0

3.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Nyírség Könyvtár
Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny 5.

100 OOO

100 OOO

2018.03.31

2018.01.10

0

4.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Agrárifjúságért Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Krúdy köz 2.

50000

50000

2018.03.31

2018.01.11

0

5.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

VOKE Vasutas Művelődési
Ház és Könyvtár

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

50000

50000

2018.03.31

2018.01.17

0

6.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

TEMI Móricz Zsigmond
Művelődési és Ifjúsági Ház
Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Rákóczi u. 18-20.

30000

30000

2018.03.31

2018.01.24

0

7.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Nyírség Táncegyüttes

4400 Nyíregyháza,
Honvéd u. 41.

300 OOO

300 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

8.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Nyíregyházi ILCO Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 9.

120 OOO

120 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

9.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Magyar Huszár Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Benczúr tér 21.

400 OOO

400 OOO

2018.03.31

2018.02.14

0

10.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.

100000

100 OOO

2018.03.31

2018.03.07

0
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11.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

"A tehetségért-Zrínyiért"
Alapítvány

440 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 2933.

80000

80000

2018.03.31

2018.03.13

0

12.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Nyírl-Lokálpatrióta, Ifjúsági
és Közösségfejlesztő
Egyesület

4481 Nyíregyháza,
Lepke u. 14.

50000

50000

2018.03.31

2018.03.13

0

13.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Madárbarátok Nyíregyházi
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Csaba út 15.

30000

30000

2018.03.31

2018.03.20

0

14.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Pro Archi Egyesület

4400 Nyíregyháza
Kürt u. 5-11.

230 OOO

230 OOO

2018.03.31

2018.03.20

0

15.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

4400 Nyíregyháza,
Geduly H. u. 15/B

100 OOO

100 OOO

2018.03.31

2018.03.21

0

16.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Gyerekek, Családok, Anyák,
Kreatívan Közhasznú
Egyesülete
Átutazók Művészeti
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Tavasz u. 6/B

100 OOO

100000

2018.03.31

2018.03.22

0

17.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

4 far Dance Tánc, Sport és
Kulturális Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Csaló köz 3.

300000

300000

2018.03.31

2018.03.27

0

18.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

4400 Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

100000

100 OOO

2018.03.31

2018.03.27

0

19.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Talentum Európai
Fejlődésért Közhasznú
Alapítvány
Pro Homo Egyesület

4405 Nyíregyháza,
Tünde utca 10/A

100 OOO

100 OOO

2018.03.31

201801.04

0

20.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Hadron Műveszeti
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Szent István u 2/b

100000

98 850

2018.03.31

2018.03.28

1.150 Ft-ot
visszautaltak

21.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

"Együtt a Gyermekekért"
Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Koszorú u. 10

300 OOO

300 OOO

2018.03.31

2018.03.29

0

22.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Periférián Kulturális és
Művelődési Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Benczúr tér 21.

200 OOO

200 OOO

2018.03.31

2018.03.29

0

23.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Nyíregyházi Városvédő
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Őz utca 21.

200 OOO

200 OOO

2018.03.31

2018.04.03

0
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24.

106/2017.
{IV.27.)

Közgyűlés

Nyírség Turizmusáért
Egyesület

4400 Nyíregyháza
Rákóczi út 1. 2/12

280 OOO

280 OOO

2018.03.31

2018.04.03

0

25.

106/2017.
{IV.27.)

Közgyűlés

Burattino Bábszínház
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 64 5/40

130 OOO

130 OOO

2018.03.31

2018.04.03

0

3 750 OOO

3 748 850

Összesen:
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2. sz. melléklet a 67/2018.(IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Civil Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s. sz.

Döntés kelte

1.

106/2017.
(IV.27.)

2.
3.

106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)

4.

106/2017.
(IV.27.)

5.

106/2017.
(IV.27.)

6.

106/2017.
(IV.27 .)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

Közgyűlés

Ízületi Betegek Sz-Sz-B.
Megyei Egyesülete

Közgyűlés

Almácska Alapítvány

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Római Katolikus Nyugdíjas
Egyesület Nyíregyháza
Szabolcsi Honvéd Műszaki
Hagyományőrző Bajtársi
Egyesület
Kalamáris Egyesület
Idősekért és

Közgyűlés

Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány

Közgyűlés

Dialóg Nyugdíjas Egyesület

Közgyűlés

Simeon és Anna Nyugdíjas
Egyesület

Közgyűlés

Nyugodt Életet Klub

Közgyűlés

Közgyűlés
Közgyűlés

Szent Imre Katolikus Szülők
Egyesülete
Szent István Nemesi Rend
Első Alapítványa
Most Élsz Egyesület

Tényleges
elszámolás
ideje

Visszafizetendő

2018.03.31

2017.07.05

0

140 OOO

2018.03.31

2017.07.05

0

80000

80000

2018.03.31

2017.07.12

0

4400 Nyíregyháza,
Színház u. 2.

60000

60000

2018.03.31

2017.10.09

0

4400 Nyíregyháza,
Budai Nagy A. u.
22.

130 OOO

130 OOO

2018.03.31

2017.10.30

0

4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

160 OOO

160 OOO

2018.03.31

2017.11.08

0

110 OOO

110 OOO

2018.03.31

2017.11.09

0

90000

90000

2018.03.31

2017.11.09

0

100 OOO

100000

2018.03.31

2017.11.13

0

170 OOO

170 OOO

2018.03.31

2017.11.23

0

90000

90000

2018.03.31

2017.11.30

0

120 OOO

120 OOO

2018.03.31

2017.12.11

0

Pályázó címe

4400 Nyíregyháza,
Szántó K<;>Vács J. u.
2. fsz.2.
4400 Nyíregyháza,
Etel köz 13.
4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 4.

4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.
4400 Nyíregyháza,
Bercséhyi u.7.
4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 2.
4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 19.
4481 Nyíregyháza,
Templom út 49.
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

Elnyert
támogatás
(Ft}

El utalt
összeg (Ft)

Elszámolási

90000

90000

140 OOO
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határidő

összeg

\5
Nyíri Amatőr és Független
Filmesek Egyesülete
Vesebetegek Sz.-Sz-.B.
Megyei Egyesülete
Sóstóhegyi Gyerekvilág
Alapítvány

106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

16.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Nyírségi Ízkirályok
Egyesület

17.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Omnis Alapítvány

18.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Nyíregyháza és Térsége
Nyugdíjas Szövetség

19.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Borbányai Margaréta
Nyugdíjas Egyesület

20.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Nyíregyházi "Verda Stelo"
Eszperantó Egyesület

21.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

22.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

23.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

24.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

13.
14.
15.

Közgyűlés

Közgyűlés

Nyíregyháza-Sóstófürdői-

Sóstóhegyi Nyugdíjasok
Szervezete
Tóth Edit a Többszörösen
Fogyatékosokért
Alapítvány
Halmozottan Sérültek és
Szüleiknek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete
Otthon Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Legyező u. 65.
4400 Nyíregyháza,
Szent 1. u. 68.
4481 Nyíregyháza,
Muskotály u. 37.
4481 NyíregyházaSóstóhegy,
Fejedelem u. 16.

150 OOO

150 OOO

2018.03.31

2017.12.21

0

80000

80000

2018.03.31

2018.01.15

80000

200 OOO

200 OOO

2018.03.31

2018.01.11

0

350000

350 OOO

2018.03.31

2018.01.12

0

70000

70000

2018.03.31

2018.01.22

0

80000

80000

2018.03.31

2018.01.23

0

90000

90000

2018.03.31

2018.01.24

0

60000

60000

2018.03.31

2018.01.25

0

4481 Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

80000

80000

2018.03.31

2018.01.29

0

4400 Nyíregyháza,
Kéz u. 12.

160 OOO

160 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 5.
10/39.

120 OOO

120 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

90000

90000

2018.03.31

2018.01.29

0

4405 Nyíregyháza,
Gömb u. 4
4400 Nyíregyháza,
Városmajor út 2.
Székhelye: 4405
Nyíregyháza,
Margaretta u. 50.
Levelezési címe:
4400 Nyíregyháza,
Margaretta u. 79.
4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 23.
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25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.

106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)

106/2017.
{IV.27.)

106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)

Közgyűlés

Konzervgyári Nyugdíjas
Egyesület

Közgyűlés

Teréz Anya Egyesület

Közgyűlés

Közgyűlés
Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés

Közgyűlés
Közgyűlés
Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gasztronómiai
Egyesület
Búzaszem óvodásokért
Alapítvány
"Tégy a Gyermekekért
Alapítvány"
Csillagszem Alapítvány a
Nyírszőlősi Óvodásokért
Nyíri Honvéd Egyesület
Örökzöld Nyugdíjas
Egyesület
Nyíregyházi Körúti
Nyugdíjas Egyesület
Egymásért Családok
Egyesülete

Közgyűlés

Őzike Bölcsőde Alapítvány

Közgyűlés

Pszichotikus
Betegségekben Szenvedők
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Érdekvédelmi
Egyesülete

Közgyűlés

Tini Show Egyesület

Közgyűlés

Segítség Háza a tirpák
utódokért Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Árpád u. 63.
4400 Nyíregyháza,
Zrínyi 1. u. 2.
4400 Nyíregyháza,
Míves u. 19.
4400 Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.
4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.
4432 NyíregyházaNyírszőlős,

Kollégium u. 50.
4400 Nyíregyháza,
Színház út 2.
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 5
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.
4400 Nyíregyháza,
Eperjes u. 10.
4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 31.

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 62.

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 17.
4400 Nyíregyháza,
Luther tér 14.

110 OOO

110 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

210 OOO

210 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

320 OOO

320 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

190 OOO

190 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

140 OOO

140000

2018.03.31

2018.01.30

0

150 OOO

150 OOO

2018.03.31

2018.02.01

0

70000

70000

2018.03.31

2018.02.05

0

60000

60000

2018.03.31

2018.02.05

0

60000

60000

2018.03.31

2018.02.09

0

70000

70000

2018.03.31

2018.02.12

0

80000

80000

2018.03.31

2018.02.14

0

50000

50000

2018.03.31

2018.02.14

0

120 OOO

120 OOO

2018.03.31

2018.02.28

0

170 OOO

170 OOO

2018.03.31

2018.03.05

0
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39.

106/2017.
{IV.27.)

Közgyűlés

40.

106/2017.
{IV.27.)

Közgyűlés

41.
42.

43.

44.
45.

106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)

Együtt Egymásért KeletMagyarországon Egyesület
A Gyermekekért, a
Fiatalokért és a
Családokért Egyesület

Közgyűlés

Patrónus Egyesület

Közgyűlés

Együtt Veled Alapítvány

Közgyűlés

Közgyűlés
Közgyűlés

46.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

47.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

48.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

49.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

50.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

51.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

"Romano Trajo" Cigány
Kulturális és
Közművelődési Egyesület
Változókorú Nők
Egyesülete
Boldog Jövő Alapítvány
Elfogadott másság, együtt
a fogyatékosokért
Alapítvány
Fegyveres Erők és
Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas Klubja
Gyertyafény Nyugdíjas
Egyesület
Vakok és Gyengén látók
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezete
Nyíregyházi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesület
AlterEgo Észak-Kelet
Magyarországi
Szenvedélybetegségeket
Megelőző Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Belső krt. .31.

60000

60000

2018.03.31

2018.03.07

0

4400 Nyíregyháza,
Május 1. tér 10.

90000

90000

2018.03.31

2018.03.07

0

100000

100 OOO

2018.03.31

2018.03.09

0

110 OOO

110 OOO

2018.03.31

2018.03.09

0

50000

50000

2018.03.31

2018.03.13

0

60000

60000

2018.03.31

2018.03.13

0

350 OOO

350 OOO

2018.03.31

2018.03.14

0

4400 Nyíregyháza,
Szarvas út 10-12.

50000

50000

2018.03.31

2018.03.14

0

4400 Nyíregyháza,
Színház u. 2.

60000

60000

2018.03.31

2018.03.19

0

4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 33.

60000

60000

2018.03.31

2018.03.20

0

4400 Nyíregyháza,
István u. 3.

190 OOO

190 OOO

2018.03.31

2018.03.20

0

4400 Nyíregyháza,
Vasvári Pál u. 16.

50000

50000

2018.03.31

2018.03.21

0

4400 Nyíregyháza,
Damjanich u. 4-6.

90000

90000

2018.03.31

2018.03.22

90000

4400 Nyíregyháza,
Közép u. 19.
4400 Nyíregyháza,
Közép u. 17.
4400 Nyíregyháza,
Hegyi u. 7.
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 5.
4400 Nyíregyháza,
Csillag u. 12.
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S2.
S3.
S4.
SS.
S6.
S7
S8.
S9.

106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Közgyűlés
Közgyűlés
Közgyűlés

Közgyűlés
Közgyűlés

Közgyűlés
Közgyűlés

60.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

61.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

62.

106/2017.
(IV.27.)

63.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

64.

106/2017.
(IV.27 .)

Közgyűlés

6S.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

4400 Nyíregyháza,
Tas u. 1.
Nyíregyházi Görög
4400 Nyíregyháza,
Hősök tere S.
Katolikus Ifjúsági Egyesület
4400 Nyíregyháza,
Holdfény Nyugdíjas
Hősök tere S.
Egyesület
Felső-Tisza Vízügyi
4400 Nyíregyháza,
Nyugdíjas Klub Egyesület
Széchenyi út 13.
4400 Nyíregyháza,
Gyermek-Mosoly Egyesület
Korányi F. u. 44.
4400 Nyíregyháza,
Jósavárosi Értelmiségi
Korányi F. u. lS/a.
Egyesület
4400 Nyíregyháza,
Felvidék 1947. Egyesület
Ady E. u. 19.
4400 Nyíregyháza,
ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai Ottó
Új u. 29.
Egyesület
4400 Nyíregyháza,
A Nyíregyházi 8. sz.
Sarkantyú u. 30Nefelejcs Bölcsőde a
Gyermekeinkért Alapítvány
36.
4400 Nyíregyháza,
Majorság Lovas és
Újtelekibokor 46.
Szabadidő Egyesület
Eszterlánc Alapítvány

Közgyűlés

ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Búza tér 6.

Roma Nagycsaládosok
4400 Nyíregyháza,
Regionális Szervezete
Tompa M. u. 16.
XXl.sz-i Roma Nők Országos 4400 Nyíregyháza,
Egyesülete
Damjanich u. 4-6.
4400 Nyíregyháza,
Fiatalok Kulturális
Levendula u. 1.
Szövetsége
Összesen:

190 OOO

190 OOO

2018.03.31

2018.03.22

0

130 OOO

130 OOO

2018.03.31

2018.03.23

0

60000

60000

2018.03.31

2018.03.26

0

60000

60000

2018.03.31

2018.03.26

0

130 OOO

130 OOO

2018.03.31

2018.03.26

0

130 OOO

130 OOO

2018.03.31

2018.03.27

0

70000

70000

2018.03.31

2018.03.27

0

170 OOO

170 OOO

2018.03.31

2018.03.28

0

140 OOO

140 OOO

2018.03.31

2018.03.28

0

lSO OOO

lSO OOO

2018.03.31

2018.03.28

0

60000

60000

2018.03.31

2018.03.29

60000

70000

70000

2018.03.31

2018.03.29

0

soooo

soooo

2018.03.31

2018.03.29

0

100000

100 OOO

2018.03.31

2018.04.03

100000
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7 sooooo
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3. számú melléklet a 67/2018.(IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások
elszámolásáról

s. sz.

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

1.

106/2017. (IV.27.)

Közgyűlés

Nyitni kék
Alapítvány

2.

106/2017. (IV.27.)

Közgyűlés

Kutyafája
Közhasznú
Egyesület

3.

106/2017. (IV.27)

Közgyűlés

Orosi
Gyermekekért
Alapítvány

Közgyűlés

"Játékkal a Kert
Közi
Óvodásokért"
Alapítvány

4.

106/2017. (IV.27.)

Pályázó címe

Elnyert
támogatás
Ft

El utalt
összeg
Ft

Visszafizetett
összeg
Ft

Elszámolási
határidő

Tényleges
elszámolás
ideje

Visszafizetendő

összeg
Ft

4481
NyíregyházaSóstóhegy,
Jázmin u. 10.
4246
Nyíregyháza,
Mester utca 19.
4551
NyíregyházaOros, Deák
Ferenc u. 2.

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.26

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.23

0

4400
Nyíregyháza,
Kert köz 8.

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.01.26

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.27

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.21

0

4551
NyíregyházaKörnyezetvédők
Oros, Kezdő
Egyesülete
utca 21.
Krúdy Gyula utcai 4400
Óvoda Aprónép
Nyíregyháza,
Alapítvány
Krúdy Gy. u. 27.
Bátor

.e ·
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5.

106/2017. (IV.27.)

Közgyűlés

6.

106/2017. (IV.27.)

Közgyűlés
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7.

106/2017. {IV.27.)

Közgyűlés

Zöld Kerék
Alapítvány

8.

106/2017. {IV.27.)

Közgyűlés

Százszorszép
Alapítvány

9.

106/2017. {IV.27.)

Közgyűlés

Orosért Közéleti
Alapítvány

10.

106/2017. (IV.27.)

Közgyűlés

11.

106/2017. {IV.27.)

Közgyűlés

Nyíregyházi
Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület
Alapítvány
Bölcsődés

Gyermekeink
Jövőjéért

12.

13.

106/2017. {IV.27.)

106/2017. {IV.27.)

Közgyűlés

Közgyűlés

Óvodától Iskoláig
Alapítvány
Gyermekeink
Harmonikus
Fejlődésért

Alapítvány

Összesen:

4400
Nyíregyháza,
Arany János út
7.
4405
Nyíregyháza,
Kállói u. 109/a.
4551
Nyíregyháza,
Meggyes u.
76/a
4481
Nyíregyháza,
Gulyás Pál utca
1.
4400
Nyíregyháza,
Malom u. 5.
4400
Nyíregyháza,
Fazekas János
tér 14.
4400
Nyíregyháza,
Fazekas János
tér 25.

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.02.07

0

125 OOO

125 OOO

0

2018.03.31

2018.01.22

0

100000

100000

0

2018.03.31

2018.03.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2017.11.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.02.06

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.19

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.29

0

1875 OOO

1875 OOO

0
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4. sz. melléklet a 67/2018. (IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Közbiztonsági Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

A pályázó neve

1.

Kért támogatás összege

Nyíregyháza-Borbánya
Egyesület

Polgárőr

3.

Polgárőr

döntés

Elszámolás tényleges
benyújtása
2018. március 07.

Számlával igazolt felhasznált
összeg
355.000.-Ft

600 OOO Ft

355. OOO Ft

375 OOO Ft

255.000 Ft

2017. december 21.

255.000.-Ft

800 OOO Ft

265.000- Ft

2018. március 29.

265.000.-Ft

Polgárőr

200 OOO Ft

205.000- Ft

2018. március 21.

205.000.-Ft

Polgárőrség

600 OOO Ft

355.000- Ft

2018. január 23.

355.000.-Ft

250 OOO Ft

255.000- Ft

2017. december 20.

255.000.- Ft

400.000 Ft

255.000.-Ft

2018. március 22.

255.000.-Ft

370 OOO Ft

200.000.-Ft

2017. december 21.

200.000.- Ft

600 OOO Ft
Mindösszesen:

355.000- Ft
2.500.000 Ft

2.
Rozsréti

Közgyűlési

Egyesület

Nyíregyháza-Kistelekiszőlő Polgárőr

Egyesület

4.

Nyíregyháza Városközpont
Egyesület

5.

Nyíregyháza Kertvárosi
Egyesület

6.

Közlekedési Polgárőrség Nyíregyháza

7.

Nyíregyháza - Nagyszállás
Egyesület

8.

9.

Polgárőr

Nyíregyházi Déli-Alközpont
Egyesület

Polgárőr

Orosi Polgárőr Egyesület

2018. március 22.
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355.000.-Ft
2.500.000 Ft
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5. sz. melléklet a 67/2018. (IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Szociális és Egészségügyi Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

S.sz.

Pályázó neve

Pályázó címe

A projekt leírása

Elnyert
támogatás

Elszámolási
határidő

összeg

Nyíregyházi Körúti Nyugdíjas
Egyesület 1960-1/2018

Nyh., Városmajor u.
2.

Tanulók megvendégelése 28 fő,
ünnepség szervezése, vacsora
tagok és tanulók részére 40 fő

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 28.

0 Ft

2

Szabolcs Honvéd Műszaki
Hagyományőrző Bajtársi
Egyesület 8113-3/2017

Nyh., Színház u. 2.

Generációk együttműködését
segítő ünnep megrendezése
(tagok és gyerekek 50 és 8 fő)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2017. december
19.

0 Ft

120 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 8.

0 Ft

3

Sóstóhegyi Nyugdíjasok
Társadalmi Szervezete 10251/2018

Nyh., Igrice u. 6.

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

4

Római Katolikus Nyugdíjas
Egyesület 461-1/2018

Nyh., Kossuth tér 4.

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

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 12.

0 Ft

5

"Nyugodt Életet" Klub 19591/2018

Nyh., Szabadság tér
2.

Karácsonyi ünnepség és
ajándékozás a tagokkal és
unokáikkal 50 fő +10 gyerek

100 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

6

Örökzöld Nyugdíjas Egyesület
1205-1/2018

Nyh., Városmajor u.
5.

Tagok megajándékozása,
megvendégelése 74 fő

80 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 11.

0 Ft

7

Nyíregyháza és Térsége
Nyugdíjas Szövetség 13101/2018

Nyh., Városmajor u.
2.

Karácsonyi ünnepség és
óévbúcsúztató (ajándékként 70
főnek 4000 Ft összegben) és
szervezési költség

100 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 15.

0 Ft
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8

Dialóg Nyugdíjas Egyesület
1957-1/2018

Nyh., Szabadság tér
2.

Közös karácsonyi ünnepség,
vacsora 72 fő, édesség 15 fő
gyereknek

110 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

9

Simeon és Anna Nyugdíjas
Egyesület 1961-1/2018

Nyh., Bercsényi u. 7.

Vendéglátás, karácsonyi csomag
tagoknak, unokáiknak és
tanulóknak 40 tag és 28 gyerek

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

OFt

10

Konzervgyári Nyugdíjas
Egyesület 2005-1/2018

Nyh. Árpád u. 63.
11/8.

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

90 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 8.

0 Ft

70 - 80 éves idősek
ajándékozása, fellépő gyerekek
ajándékozása, vendéglátás kb. 92
fő

11

Nyíregyházi Aranykor
Nyugdíjas Klub Egyesület
463-1/2018

Nyh., Gulyás P. u. 1.

52 fő óvodás részére
ajándékcsomag, 58 _fő részére
vacsora

12

Európa Egyesület 20211/2018

Nyh., Rákóczi u. 1820.

Karácsonyi ünnepség a nyugdíjas
tagoknak (47 fő)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

Nyh. Korányi F. u.
15/A.

Adventi koszorú készítése,
mikulásünnepség 70 gyermek
részére, kézműves készülődés, 4
alkalommal hajléktalanok
részére meleg ebéd osztása, 50
fő magányos ember részére
ajándékcsomag osztása

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

13

Jósavárosi Értelmiségi
Egyesület 2061-1/2018

14

Holdfény Nyugdíjas
Egyesület 2000-1/2018

Nyh., Hősök tere 5.

Generációs Karácsonyi ünnepség
tagoknak 43 fő, és 20 fő
óvodásnak, iskolásnak

15

Változókorú Nők Egyesülete
1965-1/2018

Nyh., Városmajor u.
5.

Ünnepség általános iskolások és
óvodások bevonásával, tagok
ajándékozása, vendéglátás 70 fő
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Ajándékcsomag és vendéglátás
41 főre

3S OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 17.

0 Ft

Ajándékozás és vendéglátás
tagoknak 6S fő és 2S fő
óvodásnak

SS OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 10.

0 Ft

Nyh., Luther tér 14.

Karácsonyi ünnepség a tagoknak
és fellépő gyerekeknek 3S fő

7S OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 22.

0 Ft

Ezüst-kor Egészségügyi
Nyugdíjasok Egyesülete
2120-1/2018

Nyh., Szent 1. u. 68.

Ünnepi vacsora és
ajándékcsomag SO fő részére

3S OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

20

Orosi Nyugdíjasok Egyesülete
218S-1/2018

Nyh., Deák F. u. 3.

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

80 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

21

Nyíregyházi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesület 20041/2018

Nyh., Vasvári P. u.
16.

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

3S OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

280S Ft fel nem
használt összeget
visszautalta.

22

Fegyveres Erők és
Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas Klubja 462/2018

Nyh., Színház u. 2.

Klubtagok S2 fő, unokák 3 fő és
óvodások S fő karácsonyi
rendezvénye (vacsora és
ajándékcsomag)

3S OOO Ft

2018. március
31.

2018. január S.

0 Ft

16

Gyertyafény Nyugdíjas
Egyesület 1487/2018

17

Borbányai Nlargaréta
Nyugdíjas Egyesület
1108/2018

18

Luther Rózsa Evangélikus
Nyugdíjas Egyesület
1629/2018

19

Nyh., Ungvár stny.
33.

Nyh., Margaretta u.

so.

Idősekért

23

és Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány 19241/2018

Nyh., Vécsy köz 2.

Ajándékcsomag 300 fő részére és
vendéglátás

120 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 24.

0 Ft

24

Nlicimackó Alapítvány 21321/2018

Nyh. Stadion u. 8/A.

Karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó programsorozat

7S OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft
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25

Őzike Bölcsőde Alapítvány
2070-1/2018

Nyh., Vécsey köz 31.

Gyerekek ajándékozása,
ünnepség a 6. számú Idősek
klubjával

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

26

A Nyíregyházi 8. sz. Nefelejcs
Bölcsőde Gyermekeiért
Alapítvány 2066-1/2018

Nyh., Sarkantyú u.
30-36.

"Várjuk Együtt a Mikulást"
program

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

27

Alapítvány Bölcsődés
Gyermekeink Jövőjéért 20091/2018

Nyh., Malom u. 5.

Karácsonyi programok,
ünnepség, ajándék a bölcsődés
gyermekeknek (40 fő)

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

28

"Tégy a gyermekekért"
Alapítvány 1964-1/2018

Nyh., Ferenc krt. 1.

Az ünnepeket megelőző
várakozás alatt hagyományok
felelevenítése szülőkkel,
nagyszülőkkel (123 óvodás, 16
dolgozó, 75 vendég)

29

Búzaszem Óvodásokért
Alapítvány 2016-1/2018

Nyh., Búza u. 7-17.

Karácsonyi programok
szervezése, vendéglátás,
kézműves tevékenységek

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

30

Almácska Alapítvány 19961/2018

Nyh., Etel köz 13.

Ajándékozás a
gyermekcsoportok számára,
ajándékeszközök beszerzése

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

31

"Csillagszem Alapítvány" a
nyírszőlősi óvodásokért
1627/2018

Ajándékozás 77 gyermek részére,
nyugdíjas dolgozók
megvendégelése

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 22.

0 Ft

32

Krúdy Gyula óvoda Aprónép
Alapítvány 1956-1/2018

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás gyerekek részére
160 gyerek, ünnepi vacsora a
dolgozóknak és nyugdíjasoknak

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

Nyh.-Nyírszőlős,

Kollégium u. 50.

Nyh., Krúdy Gy. u.
27.
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33

"Játékkal a Kert közi
Óvodásokért" Alapítvány
1909-1/2018

Nyh., Kert köz 8.

Nyugdíjasok megvendégelése
(30 fő)

100 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 2S.

0 Ft

34

Nyitnikék Alapítvány 20011/2018

Nyh., Jázmin u. 10.

Kézműves foglalkozások,
karácsonyi ünnepség, óvodai
csoportok és hátrányos helyzetű
családok megajándékozása

7S OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

3S

"Óvodától Iskoláig"
Alapítvány 19S8-1/2018

Nyh., Fazekas J. tér
14.

Adventi programok és
rendezvények

SS OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

36

Együtt a Gyermekekért
Alapítvány 1968-1/2018

Nyh., Koszorú u. 10.

Karácsonyi ünnep az óvodában,
Tündérkert Szeretetotthonban
és az Őszirózsa Nyugdíjas
Klubban

llS OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

43.SOO Ft fel
nem használt
összeget
visszautalta.

37

Eszterlánc Alapítvány 21241/2018

Nyh., Tas u. 1-3.

Karácsonyi ünnepség az
óvodásokkal, iskolásokkal és
nyugdíjas kollégákkal együtt

4S OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 9.

0 Ft

38

"Gyermekink Harmonikus
Fejlődéséért" Alapítvány
2127-1/2018

Nyh., Fazekas J. tér
2S.

Mikulás nap és Karácsonyi
ünnepség az óvodásoknak,
dolgozóknak és nyugdíjas
dolgozóknak

4S OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

39

Sóstóhegyi Gyermekvilág
Alapítvány 1219/2018

Nyh., Muskotály u.
37.

"Varázslatos Karácsony", VI.
Generációs Karácsonyi Ünnepség

160 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 11.

0 Ft

40

"Százszorszép Alapítvány" a
Borbányai óvodásokért
1S02/2018

Nyh., Kállói u.
109/a.

Karácsonyi műsor az óvodában,
az iskolában és a Szent Katalin
Idősek Otthonában

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 18.

0 Ft

41

Gézengúz Alapítvány
9471/2017

Nyh., Virág u. 67.

Karácsonyi készülődés az
óvodásokkal

0 Ft
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Kutyafája Közhasznú
Egyesület 1309-1/2018

~

.........

Nyh., Mester u. 19.

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

107 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 15.

0 Ft

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 23.

0 Ft

43

"Gyermekeinkért 16"
Alapítvány 1740-1/2018

Nyh., Kollégium u.
54.

Az iskola tanulói és a
lakásotthonok lakói, nyugdíjas
klub tagjai számára karácsonyi
ajándékozás (100 fő)

44

Szent Imre Katolikus
Alapítvány 1203-1/2018

Nyh., Ungvár stny.
19.

75 család megajándékozása,
4000 Ft/fő

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 10.

0 Ft

45

Szent Imre Katolikus Szülők
Egyesülete 1202-1/2018

Nyh., Ungvár stny.
19.

65 család részére
élelmiszercsomag adományozása
( 4000 Ft/fő)

55 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 10.

0 Ft

46

Gyermekmosoly Alapítvány
1791-1/2018

Nyh., Stadion u.
32/A.

Közös ünneplés az óvoda gyeden lévő és nyugdíjas
munkatársaival, szomszédos
iskola tanulóival

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 24.

0 Ft

47

Az "Orosi lskolásokért"
Alapítvány 2189-1/2018

készülődés

Mikulásvárás, Adventi
az iskola tanulóival,
óvodásokkal, idősekkel

75 OOO Ft

2018. március
31.

2018. február 1.

0 Ft

48

Vidám Gyermekévek
Közhasznú Alapítvány 20131/2018

Nyh., Vécsey köz 29.

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

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

49

"Modern Kereskedelemért
Kelet Kapujában" Alapítvány
2133-1/2018

Nyh., Krúdy Gy. u.
32.

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. február 1.

0 Ft

50

Bethlen Gábor Oktatási
Alapítvány 2188-1/2018

Nyh.,

Fő

u. 60.

Nyh., Gomba u. 7.

Karácsonyi ünnepség diákokkal
és nyugdíjas kollégákkal 150-200
fő

Karácsonyi élelmiszercsomag az
ingyenkonyhát látogatók
számára
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Kalamáris Egyesület 17381/2018

51

52

Gyermek-Mosoly Egyesület
1998-1/2018

53

Gyerekek, Családok, Anyák
Kreatívan Közhasznú
Egyesület 221-1/2018

54

Mentor Alapítvány 19971/2018

e

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 23.

0 Ft

Nyh., Korányi F. u.
44. fsz/3.

Az Egyesület önkénteseinek, a
Nyugdíjas Baráti Klub tagjainak
és közösségi szolgálatot teljesítő
fiataloknak megvendégelése

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

OFt

Nyh., Geduli u.
15/B.

Adventi és Mikulás műsor,
kézműves műsor, önkéntesek
megvendégelése

Nyh., Sóstói u. 56/b.

"Karácsonyi vacsora,
ajándékcsomag gála" 50
részére

fő

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. február 2.

34.546 Ft-ot
használtak fel, a
különbözetet
454 Ft-ot
visszautalták.

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

55 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 22.

0 Ft

55

Orosi Gyermekekért
Alapítvány 1625/2018

Nyh., Deák F. u. 2.

óvodás, iskolás gyerekek
számára, az Idős Otthon lakói és
dolgozói,valamint a Nyugdíjas
Klub tagjai részére ünnepség
szervezése

56

Agrárifjúságért Alapítvány
1252-1/2018

Nyh. Krúdy Köz 2.

Ajándékozás hátrányos helyzetű
tanulók részére és ünnepség

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 12.

0 Ft

57

NOE Családi Kör Egyesület
2064-1/2018

Nyh., Városmajor u.
5.

Ajándékozás nagycsaládosok
részére

80 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

58

Életfény Alapítvány 21211/2018

Nyh., Ungvár stny
22.

Ajándékozás hátrányos helyzetű
tanulók részére és ünnepség

55 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

.
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Nyh., Budai N. A. u.
22. 8/35.

Szent Kamill Rehabilitációs
Központ lakói részére
programsorozat közösségi
szolgálatos diákok bevonásával
(30 fő)
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Nyh., Csillag u. 12.

Műsoros Karácsonyi Ünnepély 60
gyermekes család és gyermekét
egyedül nevelő szülő részére

250 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 12.

0 Ft

Egymásért-Családok
Egyesülete 1742-1/2018

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

Mikulás Party, Karácsonyi családi
nap (kézműves tevékenység,
ajándékcsomag 6 család részére)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 23.

0 Ft

61

"Együtt a Családért"
Kulturális Egyesület 19631/2018

Nyh., Ungvár stny.
20.10/42.

Jósavárosban élők számára
generációs programsorozat

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

62

A Gyermekekért, a
Fiatalokért és a Családokért
Egyesület 2011-1/2018

Nyh., Május 1. tér
10. fsz/4.

Karácsonyra készülődés és
Mikulásünnepség
(ajándékcsomag és a program
költségei)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

63

Három Királyfi Nagycsaládos
Egyesület 2202-1/2018

Nyh. Főzde u. 41.

Mikulásvonatozás, adventi
barkácsolás, karácsonyi
ünnepség nagycsaládosoknak,
nyugdíjasoknak

89 OOO Ft

2018. március
31.

2018. február 2.

0 Ft

64

Luther Márton Kollégium
Tanulóiért Alapítvány
2063/2018

Nyh., Iskola u. 2.

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

40 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

59

Boldog Jövő Alapítvány 12541/2018

60

65

Nyíregyházi Görögkatolikus
Ifjúsági Egyesület 9472/2017

Nyh., Bethlen G. u.
7.

Adventi koszorú készítése a
tanulókkal (10 db)

35 OOO Ft

2018. március
31.

66

Hátsó Színpad Alapítvány
1967-1/2018

Nyh., Dózsa Gy. u.
10. 11/12.

Utcazenei koncerttel
egybekötött flashmob a Kossuth
téren

30 OOO Ft

2018. március
31.
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A kapott
támogatást nem
használta fel,
visszautalta.

2018. január 26.

0 Ft

>C

67

"Kérlek Segíts.„" Alapítvány
1962-1/2018

Nyh., Gádor B. u. 40.

Karácsonyi program a Jósa
András Oktatókórházban 100 fő

40 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

68

Vöröskereszt SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Szervezete 2065-1/2018

Nyh., Malom u. 3.

Meleg étel osztása a
rászorulóknak, élelmiszercsomag
adományozása helyi rászoruló
lakosok részére

400 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

69

Vesebetegek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete 1026-1/2018

Nyh., Szent 1. u. 68.

Karácsonyi ajándék vásárlása a
betegek számára 221 fő

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 8.

0 Ft

70

Ízületi Betegek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete 1440-1/2018

Nyh., Szántó K. J. u.
2. fsz/2.

Karácsonyi ünnepség tagoknak
60 fő, önkéntesek munkájának
megköszönésére ajándék

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 16.

0 Ft

71

Magdaléneum Alapítvány
1441-1/2018

Nyh., Korányi F. u.
160.

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 16.

0 Ft

Fehérbot Sportegyesület
1794-1/2018

Nyh., Dózsa Gy. u.
10. 11/12.

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 23.

0 Ft

72

Szeretetvendégség az otthon
lakóival és hozzátartozóival 250
fő

Karácsonyi összejövetel
(vendéglátás, ajándékcsomag) a
fogyatékkal élő sportolóknak 35
fő

73

Patrónus Egyesület 15981/2018

Nyh., Közép u. 19.

30 fő részére karácsonyi vacsora
és ajándékcsomag

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 19.

0 Ft

74

Félszárnyú Angyalok Értelmi
Fogyatékosok Egyesülete
2121-1/2018

Nyh., Kiss Lajos u.
36.

Karácsonyi programsorozat
fogyatékkal élő fiataloknak és
fiataloknak

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

75

Halmozottan Sérültek és
Szüleiknek Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesülete
2006-1/2018

Nyh., Ungvár stny.
5. 10/39.

55 család részére
ajándékcsomag, 100 gyermek
részére mikuláscsomag

70000 Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft
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76

Szellemi Fogyatékos, Béna és
Epilepsziás Tóth Edit,
valamint az Epilepsziás
Fogyatékos Fiatalok
Megsegítéséért Alapítvány
2007-1/2018

Nyh., Kéz u. 12.

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

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

OFt

77

Nyíregyházi ILCO Egyesület
2015/2018

Nyh., Szabadság tér
9.

Stomás betegek
megajándékozása

90 OOO Ft

2018. március
31.

2018. jnauár 29.

0 Ft

Pszichotikus Betegségben
Sz.Sz.B. Megyei
Érdekvédelmi Egyesülete
2125-1/2018

Nyh., Sóstói u. 62.

Ajándékcsomag, rendezvény 100
fő részére

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

OFt

79

Nyírségi Diabéteszes
Gyermekekért és Fiatalokért
Egyesület 2203-1/2018

Kótaj, Katona P. u.
26.

Adventi délután, 40 gyermeknek
ajándék, 60 főnek vendéglátás

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. február 2.

0 Ft

80

Omnis Alapítvány 1624/2018

Nyh., Gömb u. 4.

Musical bemutatása

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 22.

0 Ft

81

Cukorbetegek Nyíregyházi
Egyesülete 1488/2018

Nyh., Városmajor u.
2.

Egyesületi Karácsonyi Ünnepség
tagoknak 70 fő és fellépő
gyerekeknek 25 fő

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 17.

0 Ft

82

Szent Kamill "Életet az
Életnek " Közhasznú
Alapítvány 2060/2018

Nyh., Tallér u. 20.

Az intézmény fogyatékkal élő
lakói számára karácsonyi
ünnepség és ajándékozás 60 fő

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

83

Vakok és Gyengén látók
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
9280/2017

Nyh., István u. 3.
2/209-210

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás a látássérült
tagoknak 120 fő

60 OOO Ft

2018. március
31.

2017. december
27.

0 Ft

78

Szenvedők
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Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete 19661/2018

Nyh., Tiszavasvári u.
41.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékosztás 250 fő részére

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

85

Rejtett Kincsek Down
Egyesület 2067-1/2018

Nyh., Közép u. 17.

Karácsonyi műsor és ajándékozás
fogyatékkal élő gyermekek
számára 150 fő

40 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

86

ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai Ottóné
Egyesület 9327/2017

Nyh., Új u. 29.2/1.

Karácsonyi rendezvény, autista
és fogyatékos gyermekek és
szüleik részére (50 fő)

60 OOO Ft

2018. március
31.

2017. december
29.

0 Ft

87

Fiatal Fogyatékkal Élők
Otthonáért Egyesület 20681/2018

Nyh., Barzó u. 19.

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

Együtt Veled Alapítvány
1741-1/2018

Nyh., Közép u. 17.

40 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 23.

0 Ft

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 23.

0 Ft

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 24.

0 Ft

88

"Nem vagyunk egyedül"
karácsonyi program (vendéglátás
és a rendezvény költségeire) 60
fő

Ajándékcsomagok a Szent József
Védőotthon lakóinak 24 fő, lakók

és szülők megvendégelése

89

Akadálymentes Tanulásért
Alapítvány 2130-1/2018

Nyh., Széchenyi u.
34-38.

90

"Roma no Trajo" Cigány
Kulturális és Közművelődési
Egyesület 1739-1/2018

Nyh., Hegyi u. 7.

91

XXI. Századi Roma Nők
Országos Egyesülete 17931/2018

Nyh., Damjanich u.
4-6.

Ridens Szakképző Iskola diákjai
számára karácsonyi projekthét
(vers és novellaíró, képeslap
készítő pályázat díjazása)
Nyírszőlősi lakásotthonban

karácsonyi rendezvény
"Adventi dal-és versmondó
verseny hátrányos helyzetű roma
fiataloknak
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Roma Nagycsaládosok
Regionális Szervezete 21311/2018

Nyh., Tompa M. u.
16. fsz/1.

Ajándékcsomag gyerekeknek és
családoknak (200 Fő)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

93

Teréz Anya Egyesület 20021/2018

Nyh., Zrínyi 1. u. 2.

Élelmiszercsomag adományozása
300 család részére

100 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

94

Joób Olivér Gondozó és
Rehabilitációs Otthon
Fejlesztéséért Alapítvány
2182-1/2018

Joób Olivér Szeretetintézmény
karácsonyi programja a tanyákon
élő időseknek óvodás-és iskolás
korú gyerekek bevonásával

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

95

Periféria Egyesület 19551/2018

Nyh., Eötvös u. 1.

Az Egyesület programjában
hátrányos helyzetű
gyermekek részére ünnepség
rendezése, 180 ajándékcsomag

65 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

96

Generációk Mandabokori
Szociális és Kulturális
Egyesülete 396/2018

Nyh., Kalászos u. 2.

Civil Karácsony Felsősimán,
Vajdabokorban és
Mandabokorban hátrányos
helyzetű családoknak

110 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 5.

0 Ft

97

Dominó Egyesület 212312/2018

Nyh., Jegenye u. 13.

Generációk Mandabokori
Szociális és Kulturális Egyesülete
ünnepségén résztvevő gyerekek
megajándékozása 160 fő

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

98

Területi Művelődési
Intézmények Egyesülete
Móricz Zsigmond Művelődési
és Ifjúsági Ház Közhasznú
Alapítványa 1792/2018

Nyh., Rákóczi u. 1820.

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

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 24.

0 Ft

99

Zöld Kerék Alapítvány
1597/2018

Nyh., Arany J. u. 7.
1/104.

Többgenerációs program diákok
bevonásával, ajándékozás 45 fő,
vacsora 50 fő

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 19.

0 Ft

Nyh.,

Benkőbokor

23.

résztvevő
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ViniBike Kerékpáros
Sportegyesület 2122-1/2018

1

"!

1
~-'

Nyh., Arany J. u. 7.

Ünnepi műsor és vacsora az
egyesület tagjainak és
önkénteseinek (70 fő)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

80 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 15.

0 Ft

101

VOKE Vasutas Művelődési
Ház és Könyvtár 1308/2018

Nyh., Toldi u. 23.

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

102

Nyírség Könyvtár Alapítvány
1204/2018

Nyh., Ungvár stny.
5.

"Jósaváros karácsonya" Mikulás
futás, Kreatív Műhely, Karácsonyi
Ünnepség 70 fő részvételével

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 10.

0 Ft

103

Nyírségi Ízkirályok Egyesülete
1250/2018

Nyh., Fejedelem u.
16.

A városlakók számára lapcsánka
sütése és kiosztása 450-500 fő

350 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 12.

0 Ft

104

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gasztronómiai
Közhasznú Egyesület
1596/2018

Nyh., Míves u. 19.

500 adag étel osztása a
belvárosban advent egyik
vasárnapján

350 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 19.

0 Ft

30 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

Képzőművészeti

105

Átutazók Művészeti
Egyesület 2126-1/2018

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

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

106

Orosért Közéleti Egyesület
1574/2018

Nyh., Meggyes u.
76/a.

Adventi programsorozat,
évértékelő karácsonyi vacsora,
tagok részére ajándékcsomag

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 18.

0 Ft

107

Nyíregyháza-Kertvárosi
Polgárőrség Egyesület
1251/2018

Nyh., Prága u. 7.

200 adag meleg étel és 200 adag
élelmiszercsomag osztása az
Éjjeli Menedékhelyen

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 12.

0 Ft

gyermekműsorok
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Örökösföld-Újvárosi Polgárőr
Egyesület 2129-1/2018

Nyh., Fazekas J. tér
24.

Ünnepi vacsora polgárőröknek,
családtagjaiknak

30 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

Nyh., Templom u.
49.

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

80 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 5.

0 Ft

30 OOO Ft

2018. március
31.

2018.január 31.

0 Ft

109

"Szent István Nemesi Rend"
Első Alapítványa 464/2018

110

Talentum Európai
Fejlődésért Közhasznú
Alapítvány 2184-1/2018

Nyh., Kassa köz 3.

Karácsonyi programsorozat
szenvedélybeteg kliens kör, egy
óvoda és egy nyugdíjas klub
bevonásával

111

Most Élsz Egyesület 3941/2018

Nyh., Városmajor u.
2.

Autista gyermekek részére
kirándulás Lillafüredre (50
gyermek+ 5 kísérő)

89 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 4.

0 Ft

112

G. Focisuli Sportegyesület
2183-1/2018

Nyh., Álmosvezér u.
4.

Ajándékcsomag 250 fő

30 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

113

A népi hagyományok
ápolásáért Alapítvány 20691/2018

Nyh., Öz köz 63.
4/3.

Generációs Karácsonyi Program
a Búzaszem Nyugati óvoda
óvodásaival és a Most Élsz
Egyesület autista gyermekeivel

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

114

Otthon Egyesület 20031/2018

Nyh., Toldi u. 23.

"Illatos Karácsony" egyedülállók
bevonása az ünneplésbe

30 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

115

Old Bikers Egyesület 1001/2018

Nyh. Vasvári P. u.
56. 1/2.

Közösségi ételosztás 200 adag, az
Írisz Hotelben vacsora 50 fő
részére

30 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 3.

0 Ft

Nyíregyháza, 2018.02.20.
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11./ napirend: Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok
elbírálására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Itt már az ez évi pályázatokról van szó. Szintén a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, a

Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Köznevelési, Kulturális és Sport valamint a Szociális,

Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság tárgyalta meg az előterjesztést, kérem az elnököket ismertessék a
bizottságok véleményeit. Először Tormássi Géza elnök úré a szó.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, akár csak az előbbi napirendi pontnál ennél a két alapnál kompetens a bizottság, a
Civil Alapnál illetve a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapnál. A határozat-tervezetben
foglaltakat a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal javasolja a hatáskörébe
tartozó közbiztonsági alapra beérkezett pályázatok vonatkozásában az előterjesztés elfogadását. A
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság pedig 7 igen szavazattal szintén egyhangúlag javasolja a
kulturális alapra beérkezett pályázatokról szóló előterjesztés elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a hatáskörébe tartozó ifjúsági alapra
benyújtott pályázati kérelmeket megtárgyalta és 7 igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadni.

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

előterjesztéshez?

Hozzászólni kíván-e valaki? Dr. Szemán Sándor főjegyző úré a szó.

Dr. Szemán Sándor:(címzetes

főjegyző)

Köszönöm szépen Polgármester úr. A vitában kívánok részt

venni és szeretném felhívni a figyelmet arra a megváltozott jogszabályi környezetre, amely alapján a
következő

években az önszerveződő közösségek pályázatainak elbírálása, illetve azok elszámolása

kapcsán kell dolgoznunk. Erre vonatkozóan a közgyűlés egy nagyon komoly és összefüggő rendelet
módosítási csomagot fogadott el az elmúlt év végén, ami az idén fokozatosan lép életbe, és ez
nagymértékben változtatja meg azt a rendszert, amelyet eddig Nyíregyházán az elmúlt években
alkalmaztunk. Szeretném a közgyűlés és egyben a média nyilvánosságát is felhasználni, mert nagyon
fontos kérdésről van szó. Hiszen sok ezer ember életét, sok szervezethez tartozó nyíregyházi polgár
életét segíti az az összeg, amit a közgyűlés erre a célra minden évben felhasznál. Viszont nagyon
fontos elmondani azt, hogy a következő időszaktól kezdve korábbra jön az elszámolási és a
felhasználási időszak is. Innentől kezdve az adott naptári évben fel kell használni a kapott támogatási
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összegeket és nagyon szigorúan csak azokra a célokra használhatók fel, melyek a támogatási
szerződésben

benne vannak. Szeretném itt is

megerősíteni

egyéb beszélgetéseken is hangsúlyoztunk, hogy ez nem a

azt, amit a bizottsági vitákon is és az

közgyűlésnek

egy saját maga által kitalált

szigora, itt a jogszabályok végrehajtása, valamint az Állami Számvevőszék és városunk belső
ellenőrzése

által tett, egyébként teljesen jogilag helytálló megállapításoknak a leképezése történik. E

szerint kell eljárnunk, ez nem egy

lehetőség.

Munkatársaimmal már

erről

beszéltünk, hogy mi

mindent el fogunk követni, hogy segítsük ebben a sok-sok civil szervezetet, hogy a pályázatuk és
elszámolások során meg tudjanak felelni ezeknek az új elvárásoknak. Tisztelettel arra kérném a
képviselő-testület

tagjait is, mind az egyéni, mind listán megválasztott

képviselőket,

hogy a maguk

eszközeivel a tájékoztatás segítségével ők is járuljanak hozzá, hogy az idei évben is sikeresen
benyújtott, felhasznált és elszámolt pályázatok legyenek. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Vassné Harman Gyöngyi képviselő asszonyé a

szó.
Vassné

Harman

Gyöngyi:(képviselő)

Tisztelt

Polgármester

úr

tisztelt

Közgyűlés,

szintén

érintettségemet szeretném bejelenteni.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Amit Főjegyző úr mondott nagyon fontos a

pályázatok felhasználására, ezt a civil szervezetek már tudják és eszerint kell, de a bizottságoknak is
majd eljárni. Nem látok több hozzászólást. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
68/2018. (IV. 25.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálásáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján

1.) a Civil Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatásokat az 1. számú melléklet szerint;

2.) a Kulturális Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatásokat a 2. számú melléklet szerint;
3.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatásokat a 3.
számú melléklet szerint;
4.) a Közbiztonsági Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatásokat a 4. számú melléklet szerint;
5.) az Ifjúsági Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatásokat az 5. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
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6.) Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
7.) Utasítja a Kulturális Osztály vezetőjét, a Jegyzői Kabinet vezetőjét, a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetőjét és a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét a támogatási
szerződések előkészítésével

kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Felelős: Doka Diána Kulturális Osztály vezetője (Kulturális Alap, Civil Alap)

Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője (Közbiztonsági Alap)
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője (Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Alap)
Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője (Ifjúsági Alap)
Határidő: 2018. május 9.
8.) Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét a támogatások utalásával
végrehajtására.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője
Határidő: 2018. május 18.

kapcsolatos feladatok

;

\
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1.sz. melléklet a 68/2018. (IV.25.) számú határozathoz a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a 2018. évi Civil Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz.

Pályázó neve képviselője

Pályázó címe

1.

Római Katolikus
Nyugdíjas Egyesület
Nyíregyháza
Pecsenya László elnök

4400
Nyíregyháza,
Kossuth tér 4.

2.

Szent Imre Katolikus
Szülők Egyesülete
Szabóné Oláh Erika elnök

4400
Nyíregyháza,
Ungvár stny.
19.

Patrónus Egyesület
Eisert Lászlóné elnök

4400
Nyíregyháza,
Közép u.19.

3.

Kérelem tárgya

2018. június 18-án a Nyugdíjas Klub
20 éves jubileumát ünnepli /étkezési
költség/.
2018.08.28-2018.09.02.
időtartamban az Országos Nyugdíjas
Fesztiválon vesznek részt az
egyesület tagjai Berekfürdőn /szállás
és étkezési költség/.
2018.09.22-én Család Éve Generációs
Kirándulást szervez az egyesület a
Mátrába /étkezési és buszköltség/.
2018. október 19-20-án a Kárpátmedencei Fiatalok Ill. Találkozóját
szervezi az egyesület és az egyesület
megalapításának 25. évfordulóját
ünneplik /szállás és étkezési költség/.
2018. szeptember 14-én
Szilvásváradra szervez az egyesület
egy csapatépítő kirándulást az
ellátottak és családtagjaik számára
/utazási költség/.

2017.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért
támogatás
(Ft)

140 OOO Ft

700 OOO Ft

100 OOO Ft

170 OOO Ft

399 OOO Ft

180 OOO Ft

150 OOO Ft

120 650 Ft

100 OOO Ft
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Javasolt
támogatás
(Ft)

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés

4.

Együtt Veled Alapítvány
Eisert Lászlóné elnök

4400
Nyíregyháza,
Közép u. 17.

5.

Omnis Alapítvány
Juhász Renáta elnök

4405
Nyíregyháza,
Gömb u. 4.

6.

A Népi Hagyományok
Ápolásáért Alapítvány
Bálint Ramona elnök

4432
Nyíregyháza,
Izabella u. 2.

....
e /. J
·~~

2018. augusztus 23-án az alapítvány
egy Családi Napot szervez a Lugas
Hotelben az ellátottak és
családtagjaik számára /terembérlet
és étkezés költsége, italfogyasztás
költsége/.
2018. október 29-én az alapítvány
megszervezi az általa fenntartott
intézmények hátrányos helyzetű
ellátottjainak részére az "ÉLI A
MÁNAK"c. sportnapot /étkezési
költség, hangtechnika és bérleti díj
költsége, sporteszközök és irodaszer
költsége, tisztítószerek költsége,
postaköltség, üzemanyag költsége,
telefonköltség, kézműves
foglalkozások költsége, arcfestés
költsége, serlegek és érmék díja/.
2018.szeptember 28-án az alapítvány
megszervezi az alapítvány által elért
fiatalok számára a Mese-Mese Mátka
- A Magyar Népmese Napja c.
rendezvényt /étkezési költség,
megbízási díjak, bérleti díjak,
technikai eszközök díja, kézműves
alapanyagok költsége, népi
játszópark bérleti díja/.

l~'

150 OOO Ft

100 OOO Ft

70 OOO Ft

105 OOO Ft

526 600 Ft

150 OOO Ft

35 OOO Ft

400 OOO Ft

150 OOO Ft

www.-.v„tECYHAlA.HV

NYÍREGYHÁZA

e,

7.

Dialóg Nyugdíjas
Egyesület
Kardos Lászlóné elnök

4400
Nyíregyháza,
Szabadság tér
2.

8.

Simeon és Anna
Nyugdíjas Egyesület
Puskásné Majoros Ilona
elnök

4400
Nyíregyháza,
Bercsényi u. 7.

2018. június 07-én az egyesület
kirándulást szervez a középkori
"Templomok útja" címmel Lónya,
Tákos, Csaroda, Márokpapi, Tarpa
Kölcse, Kisvárda útvonalon /belépők
díja, buszköltség, étkezési költség/.
2018. augusztus 28-án Aggtelekre
szervez egy kirándulást az egyesület,
Színpetriben pedig a guiness
világrekord méretű könyvet
szeretnék megnézni /buszköltség,
étkezési költség, belépők díja/.
2018. szeptember 20-án Évfordulós
Ünnepséget szervez az egyesület
/étkezési költség, beteg látogatás
költsége, higiénés feltételek
megteremtéséhez szükséges
eszközök beszerzésének költsége/.
2018. évben hat alkalommal csiga
tészta készítést szervez az egyesület
/alapanyagok költsége, higiénés
eszközök költsége/.
2018. június első hetében egy
kiránduláson vesznek részt az
egyesület tagjai középkori
templomokat szeretnének megnézni
/étkezési költség, buszköltség,
belépők díja/.

...

220 OOO Ft

250 OOO Ft

120 OOO Ft

150 OOO Ft

168 OOO Ft

100 OOO Ft
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9.

Cukorbetegek
Nyíregyházi Egyesülete
Sinka Gáborné elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
2.

10.

"Romano Trajo" Cigány
Kulturális és
Közművelődési Egyesület
Erdei Virág elnök

4400
Nyíregyháza,
Hegyi u. 7.

11.

12.

Örökzöld Nyugdíjas
Egyesület
Szondy Barna elnök

' l;

110 OOO Ft

100 OOO Ft

85 OOO Ft

75 OOO Ft

70 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz. 2.

2018. június hónapban az alapítvány
egy kirándulást szervez Tokajba és
Tiszadobra nyíregyházi idősek
számára /autóbusz és belépőjegyek
költsége, étkezési költség/.

280 OOO Ft

210 OOO Ft

150 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
5.

2018. június 30-án Városmajori
Örökzöld Családi Napok c.
rendezvényt szeretné megszervezni
az egyesület több egyesület
részvételével, melynek keretében
egészségügyi előadásokon, vércukor
mérésen vérnyomás mérésen és
vetélkedőkön vehetnek részt az
érdeklődők /étkezési költség,
meghívók és emléklapok költsége/.

140 OOO Ft

150 OOO Ft

80 OOO Ft
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60 OOO Ft

Idősekért

és
Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány
Szilvásiné Bojda Márta
elnök

2018. május és 2018. november
között az egyesület oktatást szervez
a cukorbetegek számára /előadói
díjak, oktatási eszközök költsége
stb./ A fenti időtartamban szűréseket
is szervez az egyesület /tűk,
fertőtlenítő anyagok, kötszerek
költsége/. Az egyesület egy
Csapatépítő Kirándulást szervez
Poroszlóra a Tisza-tavi
Ökocentrumba /buszköltség/.
2018. szeptember hónapban az
egyesület megszervezi a "Roma Ki
mit tud?" c. vetélkedőt elsősorban
cigány származású fiatalok számára
/írószerek és ajándéktárgyak
költsége, társas fejlesztő játékok
költsége, könyvek költsége/.

ö

13.

Sóstóhegyi Gyerekvilág
Alapítvány
Tornai István elnök

4481
Nyíregyháza,
Muskotály u.
37.

14.

Nyíri Amatőr és
Független Filmesek
Egyesülete a Kultúráért
Petrusák János elnök

4400
Nyíregyháza,
Legyező u. 65.

2018. május 23-án egy
Egészségnapot szervez az alapítvány
/jutalomkönyvek, virágok és
plakettek költsége, meghívók
költsége, kellékek díja, program
költsége/.
2018. június 06-án színház és
repülőtér látogatást szervez az
alapítvány /utazás költsége, belépők
díja/.
2018. augusztus 23-27.
időtartamban az alapítvány Nyári
Tábort szervez Szigligeten a
legaktívabb illetve hátrányosan
rászorult gyermekek részére /szállás
költsége/.
2018.október hónapban az egyesület
megszervezi IX. Országos Független
Helytörténeti Dokumentumfilm
Szemlét illetve ennek keretében
ünneplik a Klub 50 éves jubileumát
és az egyesület 10 éves
születésnapját egy rendezvény
keretében /meghívók, plakátok,
propaganda költsége, zsűri díjazása,
állófogadás költsége, díjak költsége
(számítástechnikai- és audiovizuális
eszközök és kiegészítők),
postaköltség/.
2018. június-október hónapokban az
egyesület e-könyvet szeretne
létrehozni /nyomtatási költség/.

·; l: '.1
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15.

KonzervgyáriNyugdijas
Egyesület
Juhász Lászlóné elnök

16.

Vidám Gyermekévek
Közhasznú Alapítvány
Éles Gizella elnök

17.

Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó
Egyesület
Tarnai Ottóné elnök

4400
Nyíregyháza,
Árpád u. 63.

2018. június 29-én László napi
rendezvényt szervez az egyesület
/étkezési költség, zenészek díja/.
2018. szeptember 21-én Szüreti
Fesztivált szervez az egyesület
/étkezési költség, zenészek díja/.

2018.május 25-én vagy 2018. június
15-én időjárástól függően az
alapítvány "Gyermeknapi Kerti
Party"c. rendezvényt szervez a
4400
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Nyíregyháza,
óvodásai és szüleik részére /étkezési
Vécsey köz 29.
költség, arcfestés és csillámtetoválás
díja, díszítő eszközök költsége, póniló
bérlés díja, játékeszközök bérlésének
díja, fellépők díja/.
2018. május 27-én Gyermeknapi
Rendezvényt szervez az egyesület
autista és fogyatékossággal élő
gyermeket nevelő családok számára
/étkezési költség, szakemberek és
4400
gyermekfelügyelők díja/.
Nyíregyháza, Új 2018. július 15-én az egyesület
u. 29.
autista és fogyatékossággal élő
fiatalok részére hajókirándulással
egybekötött találkozót szervez
Szabolcs községbe /étkezési költség,
szakemberek és gyermekfelügyelők
díja, belépők költsége/.

..
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Szabolcsi Honvéd
18.

Műszaki Hagyományőrző

Bajtársi Egyesület
Kovács József elnök

Őzike Bölcsőde
19.

Alapítvány
Molnárné Tóth Katalin
elnök

4400
Nyíregyháza,
Színház u. 2.

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz 31.

2018. május 27-én az egyesület
katonákkal közös Anyák Napi
Ünnepséget szervez /étkezési
költség/. 2018. május 26-án az
egyesület katonai tiszteletadással
felavatja a felújított emlékművet
Tarcalon, valamint megünneplik a
Honvédség 170. éves évfordulóját
/buszköltség, koszorúk díja/.
2018. június 01-10. között Vízügyi
Szakmai Napot szervez az egyesület
/buszköltség és terembérlet
költsége/.
2018. június 08-án az alapítvány
"Családias Gyerek Nap" e.
rendezvényt szervez
/mozgásfejlesztő játék költsége,
légvárbérlés költsége, "Pörgő Forgó"
kosaras körhinta bérlés díja, Naninski
Show költsége, vendéglátás
költsége/.

"
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95 OOO Ft

180 OOO Ft

80 OOO Ft

125 OOO Ft

175 OOO Ft
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20.

Egymásért - Családok
Egyesülete
Bodnár Sándorné elnök

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

21.

Változókorú Nők
Egyesülete
dr. Jakó Jánosné elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
5.

2018. július hónapban az egyesület
egy Városismereti Tábort szervez
általános iskolások számára
/szakemberek díja, anyagköltség,
étkezési és utazási költség, belépők
díja, tárlatvezetés díja, szervezési és
reklámköltség, kommunikációs
költség, bérleti díjak/.
2018. augusztus 10-11. időtartamban
az egyesület Jósa TOTÓT és Kvízt
szervez a Jósavárosi Napok
keretében az érdeklődők számára
/szervezési-, reklám- és
kommunikációs költség, ajándékok
költsége/.
2018. november hónapban az
egyesület Jósa Vetélkedőt szervez
középiskolás csapatok részére /az
anyag összeállításának és a
vetélkedő lebonyolításának díja,
szervezési-, reklám és
kommunikációs költség,
anyagköltség, vetélkedők díjai,
bérleti díjak/.
2018. szeptember 01- 2018.
december 15. között az egyesület
osteoporosis prevenciós és
osteoporosis gyógytornákat szervez
a Városmajori Művelődési Házban
/megbízási díjak és terembérlet
költsége/.

105 OOO Ft

178 OOO Ft

110 OOO Ft

95 OOO Ft

100 OOO Ft
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22.

Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
Nemes-Nagy Tünde
elnök

4400
Nyíregyháza,
István u. 3.

Nyugodt Életet Klub
Virág Gyuláné elnök

4400
Nyíregyháza,
Szabadság tér
2.

23.

2018. évben a Hangélmény 2. e.
projekt keretében egy német és
magyar nyelvű turisztikai kiadványt
szeretne elkészíteni az egyesület Dr.
Csiky Nándor egyetemi oktató
segítségével. Ez a kiadvány tartalmaz
speciálisan a látássérült emberek
igényét is figyelembe vett
élethelyzeteket, melyek a vakvezető
kutyával történő utazásra , a

..

..

, ..

250 OOO Ft

280 OOO Ft

250 OOO Ft

200 OOO Ft

200 OOO Ft

100 OOO Ft

repülőtéren történő segítő

szolgálatra valamint a
szobafoglalásnál a megfelelő
betűméretben történő kitöltésre is
fókuszálnak /megbízási díjak és
járulékok költsége, postaköltség,
tintapatron díja, reprezentációs
költség, papírköltség, CD díja/.
2018. június hónapban egy
kirándulást szervez az egyesület ahol
a középkori templomokat szeretnék
megtekinteni a résztvevők
/buszköltség, belépődíjak és étkezés
költsége/.
2018. augusztus hónapban egy
kirándulást szervez az egyesület
Aggtelekre és Szinpetribe
/buszköltség, belépődíjak és étkezés
költsége/.
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24.

Nyíregyházi Körúti
Nyugdíjas Egyesület
Vareha Tamásné elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
2.

25.

Teréz Anya Egyesület
Morauszki Andrásné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Zrínyi. 1. u. 2.

26.

Roma Nagycsaládosok
Regionális Szervezete
Teremi Lászlóné elnök

4400
Nyíregyháza,
Tompa M. u.
16. fsz.1.

27.

Fegyveres Erők és
Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas Klubja
Szluk István elnök

4400
Nyíregyháza,
Színház u. 2.

2018.május 18-án az egyesület egy
Férfiak Napja ünnepséget szervez
/anyagköltség és étkezési költség/.
2018. szeptember 12-én egy Főzési
Versenyt szervez az egyesület az
Erdei Tornapályán /anyagköltség és
étkezési költség/.
2018. október hónapban Házi Ki mit
tud? versenyt szervez az egyesület a
tagjai számára /ajándékok díja/.
2018. augusztus 17-21. időtartamban
az egyesület a dévai gyermekek
táboroztatását szervezi meg /szállás
és étkezés költsége, csónakázás
költsége, belépők díja/.
2018. augusztus 20-án az egyesület
egy autóbuszos zarándoklatot
szervez Budapestre /buszköltség és
étkezési költség/.
2018. július 16-20. időtartamban az
egyesület Nyári Élményfoglalkozás c.
programot szervez Környezetvédelmi
Családi Nappal egybekötve
halmozottan hátrányos helyzetben
lévő iskolás gyermekek és 3 fő
felnőtt kísérő részére valamint
2018. július 17-én családjaik számára
/utazási költség, belépőjegyek díja,
reprezentációs költség,
anyagköltség/.
2018. május 12-én a Honvéd
Népdalkör fellép Abasáron a XXIV.
Nemzetközi Katona- és Bordal
Fesztiválon /utazási költség/.

,\
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80 OOO Ft

310 OOO Ft

550 OOO Ft

270 OOO Ft

70 OOO Ft

261340 Ft
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28.

Vízügyi
Nyugdíjas Klub Egyesület
Radványi Ildikó elnök

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi u.
19.

29.

Vesebetegek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete
Kutasi Irén elnök

4400
Nyíregyháza,
Szent 1. u. 68.

Felső-Tisza

30.

Halmozottan Sérültek és
Szüleiknek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete
Tóth Andrásné Bacskai
Edit elnök

4400
Nyíregyháza,
Ungvár stny S.
10/39.

2018. május hónapban az egyesület
egy Szakmai Tanulmányutat szervez
a Folyamos Szakaszmérnökség
területén /buszköltség és étkezési
2018. május
költség/.
hónapban egy tanulmányutat
szervez az egyesület GyulaÓpusztaszer-Hódmezővásárhely
helyszínekre /étkezési költség/.
2018. szeptember hónapban egy
tanulmányutat szervez az egyesület
Kárpátaljára /szállás és étkezés
költsége/.
2018. augusztus hónapban az
egyesület megszervezi a
Vesebetegek II. Regionális
Találkozóját Nyíregyháza-Sóstón
/étkezési költség, területbérlés díja,
fellépők díja, hangosítás költsége/.

2018. július vagy szeptember
hónapban egy Családi Napot szervez
az egyesület halmozottan sérült és
egészséges gyermekek valamint
családtagjaik számára
/sportrendezvény kellékeinek
költsége, léggömb és egyéb kellékek
díja/. 2018. május és június valamint
szeptember és december
hónapokban Kreatív Klub
Foglalkozásokat szervez az egyesület
fogyatékkal élő fiatalok és szüleik
számára /kellékek díja, étkezési
költség/.

,
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200 OOO Ft

150 OOO Ft
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31.

Együtt Egymásért KeletMagyarországon
Egyesület
Stankóczi László elnök

4400
Nyíregyháza,
Belső krt. 31.

32.

Tóth Edit a Többszörösen
Fogyatékosokért
Alapítvány
Braun Mária elnök

4400
Nyíregyháza,
Kéz u. 12.

2018. augusztus, szeptember és
október hónapokban az egyesület a
tagok számára kulturális és
szabadidős programokat szervez az
Aquarius Élményfürdőbe, a Jósa
András Múzeumba és a Móricz
Zsigmond Színházba /színházjegyek,
fürdőbelépők költsége, múzeumi
belépők díja/.
2018. évben Pünkösdkor vagy
Márton Napján sérült és egészséges
fiatalok valamint szüleik számára
múzeumlátogatást szervez az
alapítvány /belépő díjak és étkezési
költség/.
2018. július vagy augusztus
hónapban egy Közösségi Napot
szervez az alapítvány integrált
részvétellel, sérült és egészséges
gyermekek valamint szüleik számára
/sporteszközök díja, étkezési
költség/.
Iskola kezdés idejére legalább 2
alkalommal Kreatív Foglalkozásokat
szervez az alapítvány fogyatékkal élő
gyermekek és fiatalok részére
/foglalkozások kellékeinek költsége,
étkezési költség, megbízási díj/.
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33.

Borbányai Margaréta
Nyugdíjas Egyesület
Lovass Istvánné elnök

4405
Nyíregyháza,
Margaretta u.
50.

34.

Segítség Háza a tirpák
utódokért Alapítvány
Pelles Ferenc elnök

4400
Nyíregyháza,
Luther tér 14.

2018. június hónapban az "Ismerjük
meg megyénket" Program keretében
egy kirándulást szervez az egyesület
Vásárosnaményba, Nagyarba és
Baktalórántházára /útiköltség és
belépőjegyek díja, tárlatvezetés és
fotózás díja/.
2018. augusztus 20-án az egyesület
egy Generációk Ügyességi
Vetélkedője c. rendezvényt szervez
/emléklapok és díjak költsége,
főzőversenyhez alapanyagok
költsége, kézműves kellékek díja/.
2018. július 06-11. időtartamban
Csapatépítő Tréningeket szervez az
alapítvány önkéntesek részére
/szállás és étkezés költsége,
ismeretfejlesztő kiadványok díja/.
2018. szeptember 08-án az
alapítvány Családi Napot szervez
generációk találkozása és a
hagyományok átadása céljából
/ugráló várak bérlésének díja,
foglalkoztató kellékek díja, étkezési
költség/.
2018. szeptember 22-én az
alapítvány szeretne részt venni a
Tirpák Fesztiválon, ahol a "tirpák
utódok" mai életét mutatnák be az
érdeklődőknek /kiadványok költsége,
technikai eszközök díja, étkezési
költség/.

..
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35.

lzületi Betegek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete
Fullajtár Andrásné elnök

36.

Ezüst-kor Egészségügyi
Nyugdíjasok Egyesülete
Tógyerné Csik Julianna
elnök

Nyíregyháza37.

38.

Sóstófürdői-Sóstóhegyi

Nyugdíjasok Szervezete
Tóth Ernőné elnök

Luther Rózsa Evangélikus
Nyugdíjas Egyesület
Hugyecz Jánosné elnök

2018. június hónapban az egyesület
szeretné megszervezni a "Ne nézz
félre- segíts!" c. rendezvényt az
4400
Országos Mentőszolgálat
Nyíregyháza,
kampányához kapcsolódva, melynek
Szántó Kovács célja, hogy a résztvevők az itt
János út. 2. fsz. szerzett ismeretekkel bármikor
2.
segíthessenek a rászorulókon
/szórólap és ajándékok költsége,
dekorációk költsége, étkezési
költség/.
2018. június hónapban egy
kirándulást szervez az egyesület a
szatmári kulturális és történelmi
4400
nevezetességek felkeresése céljából
Nyíregyháza, Tiszacsécse, Szatmárcseke, Nagyar,
Szent 1. u. 68. Csaroda és Tákos útvonalon
/buszköltség, belépők díja, étkezési
költség/.

4481
Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

4400
Nyíregyháza,
Luther tér 14.

2018. szeptember, november és
december hónapokban Generációs
Foglalkozásokat szervez az egyesület
/anyagköltség/.
2018. augusztus
hónapban kirándulást szervez az
egyesület a tagjainak Szigligetre
/buszköltség és belépőjegyek díja/.

2018. június hónapban az egyesület
megszervezi a 20. Jubileumi
Ünnepségét /virágok és emléklapok
költsége, étkezési és reprezentációs
költség, ajándékok díja, dekorációk,
kiegészítők díja/.
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40.

Alapítvány Bölcsődés
Gyermekeink Jövőjéért
Szána Zsuzsanna elnök

Krúdy Gyula utcai óvoda
APRÓNÉP Alapítvány
Bodnárné Teschmayer
Tímea elnök

41.

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

42.

Holdfény Nyugdíjas
Egyesület
Agura Péterné elnök

Cl>

N y

4400
Nyíregyháza,
Malom u. 5.

4400
Nyíregyháza,
Krúdy Gyula u.
27.

2018. június 08-án az alapítvány
Családi Napot szervez a 7. sz. Hóvirág
Bölcsődében /készségfejlesztő játék
költsége, ugráló vár kölcsönzésének
díja, étkezési költség, dekorációk
díja/.
2018. június hónapban egy Családi
Napot szervez az alapítvány /népi
játékok kitelepülésének díja,
Burattino Bábszínház költsége,
kutyás bemutató díja, kézműves
kellékek költsége, festőállványok
díja, vetélkedők eszközeinek díja,
ajándékok, díjak költsége/.

2018. szeptember és október
hónapokban 6 alkalommal
előadásokat szervez az egyesület
4400
elsősegélynyújtással kapcsolatban
Nyíregyháza, /szakemberek díja, koordinátor díja,
Május 1. tér 10 terembérleti díj, technikai eszközök,
.fszt. 4.
felszerelések díja, elsősegély
csomagok díja, könyvelési díj,
szórólapok költsége, kiadvány
költsége/.
2018. június hónapban az egyesület
tagjai szeretnék megnézni a tiszadobi
4400
Andrássy-kastélyt és a Tiszalöki
Nyíregyháza,
Erőművet /útiköltség, étkezési
Hősök tere 5.
költség/.
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140 OOO Ft
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150 OOO Ft

95 OOO Ft

113 500 Ft

70 OOO Ft

, :1

,

43.

VOKE Vasutas
Művelődési Ház és
Könyvtár
Malamidesz Szilvia
tagi ntézményvezető

44.

Jósavárosi Értelmiségi
Egyesület
Koleszár Anna elnök

45.

A Kereszt Utcai Óvoda
Gyermekeiért Közhasznú
Alapítvány
Pankotainé Dr. Pristyák
Anita elnök

\,

"~...

2018. június-július hónapokban az
egyesület az alábbi rendezvényt
szeretné megvalósítani:
1. Modellvasút Kiállítás
gyermekfoglalkoztatóval /hirdetési
és nyomtatási költség, grafikai
tervezés költsége, szállítási
4400
költség,bérleti díjak és üzemeltetés
Nyíregyháza,
költsége, hangtechnika díja, táblák és
Toldi u. 23.
feliratok díja/.
2. Fotókiállítás a Nyírvidéki
Kisvasútról /fotónyomtatás költsége,
fotókarton költsége, szórólaP.ok és
hirdetés költsége/. 3.Kézműves
Játszóház /kézműves kellékek díja,
hirdetés és szórólapok költsége/.
2018. június hónapban az egyesület
Nyári Napközis Tábort szervez
nagycsaládosok számára /étkezési és
utazási költség, belépők díja,
4400
sporteszközök díja/.
Nyíregyháza,
Korányi Frigyes 2018. június végén július elején az
egyesület Családi Napot szervez
u. 15/a.
egybekötve az egyesület 25.
évfordulójának megünneplésével
/szállásköltség/.
2018. szeptember-október hónapban
/az időjárástól és felújítástól
függően/ az alapítvány Családi Napot
szervez óvodások és szüleik számára
4400
/ugrálóvár bérleti díja, előadói díjak/.
Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.
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Városfejlesztési és
Környezetvédelmi
Alap javasolja

46.

Váci Mihály Társaság
Kulturális Egyesület
Stick Gyula Mihály elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
2.

47

Tini Show Egyesület
Nagy Zoltán elnök

4400
Nyíregyháza,
Sóstói u. 17.

2018. évben az egyesület az alábbi
célokat szeretné megvalósítani:
1. Infrastrukturális fejlesztés
/eszközök beszerzése/.
2. Író-olvasó, Kulturális, Sport és
Életmód Tábor szervezése
többszörösen hátrányos helyzetű
fiatalok számára /étkezési költség,
szállásköltség, kézműves kellékek és
sportszerek díja, ajándékok díja/.
3. Könyv megjelentetése állami
gondozásban illetve gondoskodásban
lévő fiatalokról /szerkesztési
munkadíj, fotók digitalizálásának
díja, nyomdaköltség, archív
dokumentumok könyvalakba történő
beszerkesztése/.
2018. július és augusztus
hónapokban három programot
szervez az egyesület:
1. Hátrányos helyzetű gyermekek
számára "Magyar vidék" Nemzeti
Expedíció címmel egy tábort
szeretne megvalósítani az egyesület
/étkezés, szállás, utazás és belépők
díja, versenyeszközök költsége, díjak
költsége/.
2. Határon túli gyermekek és
szakemberek részére Enfilade 2.
Nemzetközi Szaktábort szervez az
egyesület /étkezés és szállás
költsége, szállítási költség, belépők
díja, versenyeszközök díja, díjak
költsége/.
3. "Atelier" -képzős csoportjainak
kiállítását szervezi az egyesület
/szakmai anyagok költsége/.
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48.

49.

MAJORSÁG Lovas és
Szabadidő Egyesület
Czuczku Norbert elnök

Fehérbot Sportegyesület
Csonka Ferenc elnök

4400
Nyíregyháza,
Újtelek bokor
46.

4400
Nyíregyháza,
Dózsa Gy. u.

10.

50.

Nyíregyházi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesület
Szokol Tiborné elnök
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4400
Nyíregyháza,
Vasvári Pál u.
16.

2018. szeptember hónapban az
egyesület Lovas Ügyességi Versenyt
szervez gyermekek számára
/akadálypálya kialakításának
költsége, nyereg beszerzésének
költsége/.
2018. október végén az egyesület
egy bemutatót szervez szülők
számára a gyermekek lovaglótudása
fejlődésének bemutatása céljából
/reprezentációs költség, főzéshez
anyagköltség/.
2018. október 15-én a Látássérültek
Nemzetközi Napja alkalmából egy
irodalmi műsort és egy segédeszköz
kiállítást szeretne szervezni az
egyesület /étkezési és utazási
költség, terembérlet díja, gyógyászati
segédeszközök díja/.
2018. évben két kirándulást szervez
az egyesület közösségépítési célból
Kisvárdára, Anarcsra és Mándokra
valamint Szarvasra és Kecskemétre
/belépőjegyek és tárlatvezetés díja,
utazás és szállás költség/.
2018. május 25-30. között Sport és
Főzőversenyt szervez az egyesület az
Erdei Tornapályán /főzéshez
alapanyagok költsége/.
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51.

Dominó Egyesület
Selmeczki Mária elnök

4400
Nyíregyháza,
Jegenye u. 13.

52.

Nyíregyháza és Térsége
Nyugdíjas Szövetség
Szabóné dr. Csiszár
Gabriella elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
2.

53.

Pszichotikus
Betegségben Szenvedők
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Érdekvédelmi
Egyesülete
Hernádi Szilvia Emese
elnök

4400
Nyíregyháza,
Sóstói út 62.

(J)

2018. június - augusztus hónapokban
egy Nyári Fesztivált szervez az
egyesület Mandabokorban és
környékén /kézműves kellékek
költsége, étkezési költség,
irodaszerek díja, evőeszközök díja,
higiénés eszközök díja,
adminisztrációs díj/.
2018. szeptember - október
hónapokban egy "Őszi zsongás" e.
rendezvényt szervez az egyesület
Nyíregyháza külterületi részén
kreatív foglalkozásokkal egybekötve.
Az Idősek Napja alkalmából a
résztvevő időseknek ajándékokat
készítenek /kézműves kellékek
költsége, adminisztrációs költség,
irodaszerek díja, benzin költsége/.
2018. szeptember hónapban az
egyesület egy Városi Nyugdíjas
Találkozót és Főzőversenyt szervez
/meghívók és emléklapok költsége,
ajándékok és díjak költsége/.
2018. október vagy november
hónapban egy Generációs Szellemi
Vetélkedőt szervez az egyesület
/fénymásolás és irodaszerek
költsége, díjak és ajándékok
költsége/.
2018. második félévében az
egyesület egy kb. 12 oldalas
tájékoztató füzetet/kiadványt
szeretne létrehozni, mely a
pszichotikus betegségekről szól
/szerkesztés és nyomtatás költsége/.
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:

60 OOO Ft

250 OOO Ft

100 OOO Ft

180 OOO Ft

270 OOO Ft

100 OOO Ft

85 OOO Ft

100 OOO Ft

80 OOO Ft

..e:~

··,

..__,

54.

55.

"Együtt a Gyermekekért
" Alapítvány
Tölgyesiné Ferencz
Gabriella elnök

Eszterlánc Alapítvány
Tenkéné Melegh Ildikó
elnök

4400
Nyíregyháza,
Koszorú út 10.

4400
Nyíregyháza,
Tas u. 1-3.

2018. szeptember 24. és szeptember
29. között az alapítvány az alábbi
rendezvényeket szeretné
megvalósítani a "Szőlőskerti Napok"
e. Programsorozat keretében:
1. Sportnap /sporteszközök díja/.
2. Kirándulás Tokajba, szőlőszüret
/buszköltség/.
3. Szőlőskerti Gála /kézműves
kellékek és arcfestés díja, játszóházak
szervezésének díja, fellépők
tiszteletdíja, ugráló vár bérlésének
díja/.

415 OOO Ft

460 OOO Ft

200 OOO Ft

2018. május második felében egy
Eszterlánc Napot szervez az
alapítvány /dekorációs anyagok és
virágok költsége, vendéglátás
költsége, fellépők díja, kézműves
kellékek díja/.
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2.sz. melléklet a 68/2018. (IV.25.) számú határozathoz a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a 2018. évi Kulturális Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz.
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Pályázó neve
képviselője

Szent István Nemesi
Rend Első
Alapítványa

Pályázó címe

4481, Nyíregyháza
Templom utca 49.

Móré Mihály
kuratóriumi elnök

Gyermekmosoly
Alapítvány
2
Rácz Anikó
kuratóriumi elnök

4400 Nyíregyháza,
Stadion út 32/a

Kérelem tárgya
A 2018 őszén "Gulyás Pál utcai gulyás
parti" rendezvény megrendezéséhez
kérnek támogatást. A rendezvény
segíti az itt élő embereket abban, hogy
megismerjék egymást, aktív közösség
jöjjön létre. 2017 évben 220 fő vett
részt a rendezvényen. A rendezvény
keretében a néptáncbemutatót
követően táncház és utcabál kerül
megtartásra.
Támogatást kérnek az élelmiszer
alapanyagokhoz, eldobható
evőeszközök, ásványvíz megvételéhez;
a rendezvényhez kapcsolódó
műsorszolgáltató tiszteletdíjára és a
higiénia feltételeinek biztosításához.
Az Alapítvány 2018. szeptember 24-28
napja között megrendezendő
"Népmese hete" programjához kér
támogatást. A rendezvénysorozat
részeként a szülők és a gyerekek is
mondanak mesét, a gyermekek
számára mesemondó és rajzversenyt
rendeznek a legjobb mesemondókat
díjazzák.
Támogatást kérnek az oklevelek,
mesekönyvek, kézműves eszközök,
könyvjutalmak vásárlásához.

2017.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

170.000 Ft

241 OOO Ft

80 OOO Ft

95.000 Ft

170 OOO Ft

100 OOO Ft
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Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés
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Nyíri Honvéd
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Színház út 2.

Tóth Sándor elnök

4

Madárbarátok
Nyíregyházi
Egyesület

Jámbor István
elnök

())

4400 Nyíregyháza,
Csaba út 15.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata zászlajával elismert
Nyíri Honvéd Egyesület 2018. október
26-án ünnepli megalakulásának 20.
évfordulóját. Az ünnepi közgyűlésre a
Korona Szálló éttermében kerül sor.
Ez alkalomra kiadványt jelentetnek
meg, tablókat, emléklapokat adnak át.
A kulturális műsorral egybekötött
közgyűlés ünnepi vacsorájához kérnek
hozzájárulást.
2018 októberében megrendezésre
kerülő "Díszmadár Kiállítás"
megtartásához kérnek támogatást. A
kiállítás célja az egyesület tagsága által
elért tenyésztési eredmények
elbírálása standard normák alapján,
ismert és különleges díszmadarak
bemutatása az érdeklődőknek, hely és
lehetőség biztosítása a társszervezetek
bemutatkozására. A fiatalok számára
egy kézzelfogható hasznos időtöltés
megismertetése.
A támogatási összeget terembérleti
díjra fordítanák.

NYÍREGYHÁZA
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Naplövő

5

Egyesület

Madják András
elnök

Nyírségi Ízkirályok
Egyesület
6
Szoboszlai Gyula
elnök

Nyírség Könyvtár
Alapítvány
7
Onderó Szilárd
kuratórium elnöke

4400 Nyíregyháza,
Damjanich utca 46.

4481 Nyíregyháza,
Fejedelem u. 16.

4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány 5.

2018. szeptember 19-20 között a
Nyíregyházi Művészeti
Szakgimnáziumban megrendezésre
kerülő "Nyitott tér" elnevezésű íjász
programokat népszerűsítő
rendezvényükhöz kérnek támogatást.
A fejlesztő hatású programokon az
egészséges fiatalok túl részt vehetnek
sérült, hátrányos helyzetű fiatalok is. A
programok fejlesztő hatásai: mozgás
és térérzék fejlesztése, gyorsaság és
stratégia. A tervezett létszám 400 fő.
A támogatási összegből fedeznék a
szállítási, kézműves alapanyagok
költségét, a szakmai előadók
tiszteletdíját és a szórólapok, plakátok
nyomtatási költségét.
A "Városnapok" rendezvényen való
lepcsánka és szabolcsi egytálétel
kóstoltatás megvalósításához kérnek
támogatást.
A támogatási összegből fedeznék az
alapanyag költségeket és a
kóstoltatáshoz szükséges eszközök
megvételét.

"EZ-KI projekt" című előadássorozatuk
folytatásaként 2018 évben is havi
rendszerességgel, meghívott előadók
segítségével minden korosztály
számára érdekes előadássorozatot
valósítanak meg.
Támogatást kérnek a meghívott
előadók megbízási díjához és egy
szerény reprezentációs költségükhöz.
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"Periférián"
Kulturális és
Művelődési

8

4405 Nyíregyháza,
Tímár u. 2

Alapítvány
Dr. Szilassy Géza
elnök

Pro Archi Egyesület
9

10

Nagyné Ligeti Edit
elnök

Együtt a Családért
Kulturális Egyesület
Szalay László elnök

4400 Nyíregyháza
Kürt u. 5-11.

4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány 20.
10/42

Az alapítvány 2018 évben folytatni
kívánja a "Mozaikok Nyíregyháza és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye XX.
századi történelméből" című
előadássorozatát. Az előadások
anyagát történelmi füzetek
formájában megjelentetnék és a
rendszerváltás 30 éves jubileumára
egy szociográfiai filmet készítenének.
A Piccoli Archi Ifjúsági Zenekar és a
Gyermekzenekar támogatást kérnek
ha ngszerjavítási költségeikhez,
szóróanyag készítéséhez.
2018 évben is több alkalommal
hangversenyt adnak a Vikár Sándor
Zeneiskolában és decemberben
Karácsonyi Hangversenyt adnak
városunk lakóinak.
Az egyesület támogatást kér "/. Családi
Sportnap" című rendezvényének
megvalósításához. Az Erdei
Tornapályán megvalósuló egész napos
sport és kulturális rendezvény
tervezett időpontja: 2018. július 07. a
tervezett résztvevők száma 200 fő.

;

200.000 Ft

400 OOO Ft

250 OOO Ft

230.000 Ft

830 OOO Ft

300 OOO Ft

35.000 Ft

250 OOO Ft

70 OOO Ft

Támogatást kérnek a főzőversenyhez
és a kézműves foglalkozásokhoz
szükséges alapanyagok beszerzéséhez,
játszópark bérlésére és a fellépő
csoportok és pedagógusok
díjazásához.
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XXI. Századi Roma
Nők Országos
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Május 1. tér 12.
8/52.

Makula Réka elnök

12

SzabolcsiSzimfonikus
Zenekar Közhasznú
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Szent István út 12.

Nagy Gyula elnök

Az egyesület a "Hagyományteremtés
Mesterfokon" projektjének célja a
roma identitás megőrzése,
megerősítése, továbbá a roma
származású hősökre, áldozatokra való
tiszteletteljes megemlékezés.
Támogatást kérnek a Roma
Holokauszt Dandos Gyula 1956-os
roma hősről való megemlékezések
megszervezéséhez és egy Roma
Gyermek Szépségverseny
megrendezéséhez.
A Szabolcsi-Szimfonikus Zenekar 2018.
május 25.-én részt vesz
testvérvárosunk Szatmárnémeti
Városnapi rendezvényén és ünnepi
koncertet ad a szatmárnémeti római
katolikus székesegyházban. 2018.
május 27.-én ezen ünnepi koncertet
Nyíregyházán is megtartják Dr. Fátyol
Rudolf a szatmárnémeti Filharmónia
igazgatójának közreműködésével.
Támogatást kérnek az előadói-művészi
tiszteletdíja khoz.
Az egyesület "Lelki egészség

'
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megőrzése időkorban" című

13

előadássorozatuk megtartásához

Ezüst-kor
Egészségügyi
Nyugdíjasok
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Szent István u. 68.

Tógyerné Csík
Julianna elnök

.
e /J
~~

kérnek támogatást. A kórházi dolgozók
nyugdíjba vonulással egy új
élethelyzetbe kerülnek. A
beilleszkedést egy új életformában
segíti az előadássorozat.
A támogatást előadói díjra, szórólap,
emléklapok nyomtatására,
zárómüsorra fordítanák.
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Civil Alap
javasolja

Közlekedési
Polgárőrség

14
Kukucska András
elnök

Átutazók Művészeti
Egyesület
15
Mihálka György
elnök

4405 Nyíregyháza,
Kéményseprő út
12/a.

4400 Nyíregyháza,
Tavasz u. 6/B.

A polgárőrség előadási sorozatot
szervez az általános és középiskolások
részére a rendőrség bevonásával azzal
a céllal, hogy a tanulók az önmaguk és
mások számára biztonságos gyalogosés kerékpárral történő közlekedésre
képessé váljanak.
Az egyesület alaptevékenységének
megfelelően 2018 évben is a
művészetek, művészeti alkotás
népszerűsítését kívánja folytatni. Részt
vesznek a "Városnap" című
rendezvényen ahol egy művész-sarok
kialakításával nyújtanak betekintést az
alkotás folyamatába az érdeklődők
számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan
2018 évben is megszervezik a
"Varázslatos akvarell" című

~;
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255.000 Ft

350 OOO Ft

0 Ft

130.000 Ft

330 OOO Ft

150 OOO Ft

65.000 Ft

230 OOO Ft

80 OOO Ft

festőkurzusokat.

Támogatást kérnek a festészeti
alapanyagok beszerzéséhez és a festő
kurzus helyszínbérleti díjához.

16

TEMI Móricz
Zsigmond
Művelődési és
Ifjúsági Ház
Alapítvány
Kasaróczki Ágnes
kuratórium elnöke

4400 Nyíregyháza,
Rákóczi u. 18-20.

Az Alapítvány kulturális és
ismeretterjesztő programjainak
megvalósításához kér támogatást.
Fogyatékkal élők XVI. Művészeti
Fesztiválja és kiállítás kapcsán
támogatást kér az étkezési
költségekhez és a fellépők díjazásához.
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Közbiztonsági
Alap javasolja

17

Generációk
Mandabokori
Szociális és
Kulturális
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Kalászos utca 2.

Az egyesület részt kíván venni a
"Tirpák Fesztivál" című városi
nagyrendezvényen. A fesztiválra 1000
adag hagyományos tirpák süteményt
készítenek. Az egyesület az "Idősek
napjához" kapcsolódva a
településrészen élő idősek számára
kulturális előadást és vendéglátást
szervez.
A támogatási összegből élelmiszeripari
alapanyagokat, fellépők tiszteletdíját
fizetnék meg.

360.000 Ft

350 OOO Ft

250 OOO Ft

4405 Nyíregyháza,
Míves u. 19.

A "Városnapok" rendezvényen
szeretnének - profiljukba illeszkedően
- a tirpákságra jellemző süteményeket
készíteni és kínálni az érdeklődő
városlakóknak. Utánpótlás nevelési
szándékukat a szakképző iskolák
bevonásával kívánják realizálni.
Elképzelésük alapján a tanulóknak az
alapanyagot biztosítanának a
termékek elkészítéséhez. Ezen
túlmenően városunk cukrászai is
bekapcsolódnának a programba a
hagyományos alapanyagokból
készített saját kreációjukkal.
A támogatási összegből az
élelmiszeripari alapanyagokat és
segédeszközöket vásárolnák meg.

640.000 Ft

390 OOO Ft

320 OOO Ft

Vassné Harman
Gyöngyi
elnök

18

Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Gasztronómiai
Egyesület
Tóthné Medved
Zsuzsanna elnök
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Talentum Európai
Fejlődésért

19

Közhasznú
Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

Hornyákné Pásztor
Enikő

kuratóriumi elnök

20

Gyerekek, Családok,
Anyák, Kreatívan
Közhasznú
Egyesülete
Valcsák Viktória
elnök

4400 Nyíregyháza,
Geduly H. u. 15/B

Az Alapítvány 13 éve foglalkozik
szenvedélybetegekkel és a jelenlegi
ellátottai között vannak olyan
klienseik, akik hosszabb rövidebb ideje
absztinens életet élnek. 2018. évben is
szeretnének egy olyan egyhetes tábort
szervezni Nyíregyházán "Tábor a
szermentes életért 11" címen, amely az
ő részükre nyújt segítséget.
A tábort alapvetően három módszer
kiemelt használata köré szervezik:
motivációs tréningek tartása, OH
kártya használat, coaching
munkafolyamatok. A táborban a
művészetterápiás módszereket is
alkalmaznak.
Támogatást kérnek a szállás,
művészetterápiás alapanyagok,
étkezési költségek, buszjegyek
vásárlásához.
Az egyesület az idei évben immár 10.
alkalommal fog csatlakozni a
Nemzetközi Babahordozó Héthez
"Bizalom és biztonság: Hordozott
gyermekek találkozója" című
programjukkal. A rendezvénnyel
kiemelten szeretnék hangsúlyozni,
hogy Nyíregyháza családbarát város és
olyan hely, amely élhető teret ad fiatal
kisgyermekes szülők számára.
Támogatást kérnek az előadók
tiszteletdíjára, hangtechnika
biztosítására, terembérletre.

~·
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140.000 Ft

100.000 Ft

1176160 Ft

322 OOO Ft

140 OOO Ft

0 Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati
program nem
felel meg a
pályázati
felhívásban
szereplő

céloknak.
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Százszorszép
Alapítvány a
Borbányai
óvodásokért

4400 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a

Hegedűs Józsefné

elnök

22

Vörös Postakocsi
Alapítvány
Kulin Borbála elnök

4400 Nyíregyháza,
Nyár u. 7.

Az alapítvány az idei évben is
megrendezi a "Szüreti hét"
programsorozatát a Keleti Óvoda
Százszorszép tagintézményében. Az
egyhetes rendezvény fő célja, hogy a
gyermekek és a szülők figyelmét
felhívják tájegységünk
hagyományainak ápolására,
megőrzésére, továbbá az egészséges
életmódra, egészséges táplálkozásra.
Támogatást kérnek a sportverseny
díjainak megvásárlásához (rostos
levek, gyümölcslevek), az aszalás,
turmixolás és párolás bemutatásához
szükséges eszközök beszerzéséhez,
kézműves foglalkozáshoz szükséges
alapanyagok beszerzéséhez.
A „Művészasztal" című különleges
irodalmi-színházi
rendezvénysorozatuk három estjének
megvalósításához kérnek támogatást.
A „Művészasztal" célja, hogy a magyar
írók, drámaírók színe-javát bemutassa
Nyíregyházán. Az est két egységből áll.
Az első részben a meghívott művésszel
folytatnak beszélgetést egy megadott
vezértéma mentén. A második rész a
színpadi produkció, annak
megmutatása, hogyan működik együtt
az irodalom és a színház.
Támogatást kérnek a közreműködő
művészek tiszteletdíjára.

;i ................
·\-, -·.<

295.000 Ft

208 180 Ft

150 OOO Ft

300 OOO Ft

100 OOO Ft
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Nyíregyházi
Városvédő

Egyesület
23

24

Dr. Daragóné
Cservenyák Katalin
Zsuzsanna
elnök

ViniBike Kerékpáros
Sportegyesület

4400 Nyíregyháza,
Őz utca 21.

4400 Nyíregyháza,
Arany J. út 7.

Vinnai Zsolt elnök

"Nyíregyháza utcaneveinek története
és utcanév lexikona" című könyv 1000
példányban történő kiadásához és a
kötet bemutatása kapcsán tartandó
tudományos tanácskozáshoz és
sajtótájékoztató tartásához kérnek
támogatást.
A könyv az 1753-as újratelepítéstől
számba veszi Nyíregyháza
utcaneveinek történetét elemzés és
lexikon szócikkek formájában.
Az egyesület 2018 évben rendezi meg
a IV. Tirpák Cross Kerékpáros
Futamsorozatot. A futamsorozat 4
versenyből áll (Robinson Kupa, Várda
Cross, Decathlon-Mikulás Kupa,
Szilveszteri Kupa), 1-1 futamon 80-120
versenyző áll rajthoz.
Támogatást kérnek az érmek, kupák és
díjak beszerzéséhez és a rendezvény
marketingkiadásaihoz.

~f

200.000 Ft

35.000 Ft

500 OOO Ft

265 OOO Ft

,,/ /t

100 OOO Ft

0 Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati
program nem
felel meg a
pályázati
felhívásban
szereplő

céloknak.

Bessenyei György
Irodalmi és
Művelődési

25

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b.

Társaság
dr. Kührner Éva
elnök

Céljuk a társaság 21. századi igényes
arculatának kialakítása, szeretnék
megreformálni a kommunikációjukat.
2018 harmadik negyedévében a
Nemesi és Polgári Füzetek című
sorozat 2 kötetét kívánják
megjelentetni a 2017-es Bessenyei
emléküléshez kapcsolódó kutatási
anyaggal. Támogatást kérnek az új
arculat kialakításának költségeihez és
a Nemesi és Polgári Füzetek kiadási
költségeihez.

200.000 Ft

500 OOO Ft
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200 OOO Ft

26

Eötvös Károly
Magyar - Izraeli
Baráti Kör

Izrael állam megalakulásának 70
évfordulója című rendezvény
megvalósításához kérnek támogatást.
A támogatást a terembérleti díjra,
előadó tiszteletdíjára és utazási
költségeinek megtérítésére és
reprezentációs kiadásra fordítanák.

4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 5.
Fsz./3.

Gáll Ottó elnök

Kalamáris Egyesület
27
Groska Éva elnök

28

Váci Mihály
Társaság Kulturális
Egyesület
Stick Gyula Mihály
elnök

A 25 éve alakult egyesület 2018-ban
egy három alkalomból álló sorozattal
szeretné megünnepelni az elmúlt évek
munkáját illetve újragondolni az
egyesület következő éveit.
2018. május végén egy szakmai
workshopot tartanak Nyíregyházán az
egyesületi jógyakorlatok
bemutatásával és multiplikálásával.
2018. június 12.-én egy társadalmi
vállalkozói szakmai műhelyt
szerveznek a Labor Közösségi
Kávézóban.
2018. június 19. -én Nyírgyulajon
rendezik meg a Kalamáris Családi
Napot.
Támogatást kérnek az előadói díjhoz,
étkezési költségekhez és a bérleti
díjhoz.
Az egyesület támogatást kér Váci
Mihály író-költői tevékenységének
további népszerűsítéséhez, irodalmi
tevékenységének ébrentartásához. A
támogatást Petőfi Irodalmi
Múzeumban végzendő kutatómunka
költségeire, egy asztali naptár
kiadására és egy kiadvány
előkészítésére fordítanák.

4400 Nyíregyháza,
Budai Nagy Antal u.
22.

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.
1/34

~
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195 OOO Ft

100 OOO Ft

170.000 Ft

280 OOO Ft

80 OOO Ft

-

800 OOO Ft

0 Ft
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Civil Alap
javasolja
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Majorság Lovas és
Egyesület

Szabadidő

29
Czuczku Norbert
elnök

Nyíregyházi ILCO
Egyesület
30
Kovács Istvánné
elnök

4400 Nyíregyháza,
Újteleki bokor 46.

4400 Nyíregyháza
Szabadság tér 9.

Egyesület
Dr. Rácz Éva elnök

műsorban.

1

~

150.000 Ft

410 OOO Ft

4400 Nyíregyháza,
Deák Ferenc út 8.

"Családbarát munkahelyek
Nyíregyházán. Egy nap a kisgyermekes
anyákért" című program
megvalósításához kér támogatást az
egyesület.
A rendezvényen álláskeresési,
pénzügyi, társadalombiztosítási és
oktatási tanácsadást is tartanak. A
gyermekek számára kézműves sarok,
mesesarok kerül kialakításra.

•r,

L

Civil Alap
javasolja

210.000 Ft

550 OOO Ft

0 Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati
program nem
felel meg a
pályázati
felhívásban
szereplő

céloknak.

-

549 OOO Ft

0 Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati
program nem
felel meg a
pályázati
felhívásban
szereplő

céloknak.
11958195 Ft
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0 Ft

Támogatást kérnek az utazási, szállás,
étkezési és fellépő cipő és ruha
költségeikhez.

Élőújság Közhasznú
31

Az egyesület 2018 szeptemberében
egy gyermek lovas ügyességi versenyt
szervez a nyíregyházi és környékbeli
iskolák kis lovasainak, hogy a
gyermekek felmérhessék saját
tudásukat egy erre a célra kiépített
akadálypályán.
Támogatást kérnek a
területbérléshez„ védőmellények
beszerzéséhez, akadálypálya
kialakításához szükséges eszközök
beszerzéséhez élelmiszer alapanyagok
vásárlásához.
"Petőfi útján Koltón" című programon
való részvételre kér támogatást az
egyesület. Az egyesületből 3 fő indul a
versmondásban és az egyesület
énekkara közreműködik az ünnepi

3 610 OOO Ft

•'-~,
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3.sz. melléklet a 68/2018. (IV.25.) számú határozathoz a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a 2018. évi Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz. Pályázó neve képviselője

1.

2.

3.

Nyíregyházi Aranykor
Nyugdíjas Klub Egyesület
Lendvai Zoltán
A Kereszt Utcai óvoda
Gyermekeiért Közhasznú
Alapítvány
Pankotainé dr. Pristyák
Anita
Pszichotikus
Betegségben Szenvedők
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Érdekvédelmi
Egyesülete
Hernádi Szilvia Emese

Pályázó címe

Kérelem tárgya

2017.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

4481
Nyíregyháza,
Gulyás Pál u. 1.

2018-ban Sóstón
virágosítás, a Berenát és a
Fürdő utcában, a korábbi
évekhez hasonlóan.

150 OOO Ft

240 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

106 500 Ft

105 OOO Ft

0 Ft

100 OOO Ft

0 Ft

0 Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

Sóstói erdőben
környezetvédelmi túra
szervezése 4-7 éves
óvodásoknak.

4400
Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

4400
Nyíregyháza,
Sóstói u. 62.

állapotmegőrzése, kerítés

felújítás.

Parkosítás, kerti asztal és
pad vásárlása.

4432
NyíregyházaNyírszőlős,

Kollégium u. 50.

5.
Játékkal a Kert közi
Óvodásokért Alapítvány
Bárány Istvánné

Javasolt
támogatás (Ft)

4400
Nyíregyháza,
Kert köz 8.

Esővízgyűjtő tartály
vásárlása a
fenntarthatóság jegyében.
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Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés

Az egyesület
környezetének

4.
Csillagszem Alapítvány a
Nyírszőlősi Óvodásokért
Fedorné Hamza Mariann

Kért támogatás
(Ft)

Z A

Civil Alap javasolja

6.

Krúdy Gyula utcai óvoda
APRÓNÉP Alapítvány
Bodnárné Teschmayer
Tímea

7.

Orosért Közéleti
Egyesület
Szécsi Józsefné
8.

Agrárifjúságért
Alapítvány
Gajdos István Péter

9.

Vidám Gyermekévek
Közhasznú Alapítvány
Orovecz Gábor Zsolt

10.

Tégy a Gyermekekért
Alapítvány
Luca Sándor Józsefné

11.

Százszorszép Alapítvány
a Borbányai
óvodásokért
Hegedüs Józsefné

4400
Nyíregyháza,
Krúdy Gyula u.
27.

Település szépítése,
virágosítás, állapotjavítás.
4551
Nyíregyháza,
Meggyes u. 76/a

4400
Nyíregyháza,
Krúdy köz 2.
4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz 29.
4400
Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.
4405
Nyíregyháza ,
Kállói u. 109/a

12.

Búzaszem óvodásokért
Alapítvány
Kiss Jánosné

Parkosítás, szelektív
hulladékgyűjtők, játékok
vásárlása.

4400
Nyíregyháza,
Búza u. 7-17.

Gazda nap megtartása
előadásokkal a
környezettudatosság
jegyében.
Parkosítás,
környezetvédelemmel
kapcsolatos könyvek
vásárlása.
Kőkosaras növényágyások
kialakítása, kerítés, udvari
játékok felújítása.

l
150 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

100 OOO Ft

150 OOO Ft

145 OOO Ft

0 Ft

200 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

150 OOO Ft

0 Ft

0 Ft

180 OOO Ft

150 OOO Ft

125 OOO Ft

128 600 Ft

125 OOO Ft

0 Ft

500 OOO Ft

150 OOO Ft

Erdei óvoda programok
népszerűsítése.

"Gyermekek Hónapja"
rendezvényeinek anyagi
támogatása: parkosítás,
környezetvédelmi
könyvek, kézműves
kellékek vásárlása.
Kirándulás.
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Civil Alap javasolja

Civil Alap javasolja

13.

Almácska Alapítvány
Szőllősi Katalin

14.

Nyitnikék Alapítvány
Kovács Ágnes

4400
Nyíregyháza,
Etel köz 13.

Kazai Béla

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Arany J. u. 7.

30 ezer kilométer
Nyíregyházáért program
támogatása.
Kerékpártúrák szervezése.
Figyelő szolgálat
fenntartása.

150 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

4551
Nyíregyháza,
Deák F. u. 2.

óvodakert, magas
ágyások kialakítása,
Napkori Erdei Iskola
meglátogatása.

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

2 955100 Ft

1875 OOO Ft

Virágosítás, interaktív
gyerekműsor szervezése,
4481 Sóstóhegy,
környezetvédelmi
Jázmin u.10.
könyvek, játékok
vásárlása.

16.

Orosi Gyermekekért
Alapítvány
Kun Endréné
17.

Bátor Környezetvédők
Egyesülete
Tóthné Nagy Éva

'i ~~\ ~;~
0 Ft

15.

Zöld Kerék Alapítvány

Parkosítás, gyerek kerti
szerszámok vásárlása.

4551
Nyíregyháza,
Kezdő u. 21.

Örökösföldön parkosítás,
környezetállapot javítás,
virágosítás.

Mindösszesen:
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Ifjúsági Alap
javasolja

4.sz. melléklet a 68/2018. (IV.25.) számú határozathoz a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság javaslata alapján a 2018. évi Közbiztonsági Alapra benyújtott kérelmekről
'1'

S.sz

Pályázó neve

2017.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

Pályázó címe

Kérelem tárgya

1.

Mozgáskorlátozottak
Sza beles-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete
Balogh Zoltánné

4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.

irodaszer, toner, telefonköltség,
eszközök, előadók díja, ajándékok,
vendéglátás

0

190 OOO Ft

0 Ft

2.

Rozsréti Polgárőr
Egyesület
Nagy István

4400, Nyíregyháza,
Fenyő u. 1.

üzemanyag költsége, polgárőrnap
költségei, könyvelési díj, irodaszer

255 OOO Ft

400 OOO Ft

200.000 Ft

3.

Nyíregyháza
Városközpont Polgárőr
Egyesület
Szokol Tibor

4400
Nyíregyháza,Toldi u.
28.

polgárőrruházat

205 OOO Ft

210 440 Ft

150.000 Ft

4.

Nyíregyháza Kertvárosi
Polgárőrség Egyesület
Kovács Aladár

gépjármű üzemanyag költség,
telefonköltség, könyvelési költség

355 OOO Ft

600 OOO Ft

200.000 Ft

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

255 OOO Ft

300 OOO Ft

150. OOO Ft

255 OOO Ft

410 OOO Ft

237.500 Ft

képviselője

4400
Nyíregyháza, Prága
u.7.

Közlekedési

5.

6.

Polgárőrség

Nyíregyháza
Kukucska András
Nyíregyháza Nagyszállás Polgárőr
Egyesület
Czuczku Norbert

4405, Nyíregyháza,
Kéményseprő u. 12/a

4401 Nyíregyháza,
Arató u.5.

vásárlása 200.e.-Ft

gépjármű

üzemanyag és fenntartási
költsége, polgárőrnap, irodaszer és posta
költsége, könyvelési díj

WWW,WY•llHl>'HAlA.HV
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Elnyert
támogatás
(Ft)

1
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Megjegyzés

Ifjúsági Alap
javasolja

r;
7.

Nyíregyháza -Borbánya
Polgárőr Egyesület
Kalenyák János

4405 Nyíregyháza,
Margaretta u.50

8.

Orosi Polgárőr, Tűzoltó
és Környezetvédelmi
Egyesület
Brada István

4551, Nyíregyháza,
Deák Ferenc u. 3.

9.

Nyíregyházi Délialközpont Polgárőr
Egyesület
Kozma László Sándor

4400, Nyíregyháza,
Debreceni út 87.

10.

Jósavárosi Polgárőr
Egyesület
Butola Sándor

4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány 25.

egyesületekkel, fiatal polgárőrök
továbbképzése, polgárőr találkozók
költsége,

Örökösföld-Újvárosi
Polgárőr Egyesület
Szikora Zoltán Máté

4400,
Nyíregyháza, Fazekas
János tér 24.

működési költség, polgárőr felszerelés,

11.

12.

Nyíregyházi Légi
Felderítő Polgári
Egyesület
Kovács Dániel

4551 Nyíregyháza,
Pető u. 7.

működési költségek, felszerelés

355 OOO Ft

400 OOO Ft

200.000 Ft

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

355 OOO Ft

760 OOO Ft

237. 500 Ft

formaruha beszerzés, irodaszer,
telefon költség, könyvelési díj, kerékpár
javítás

200.000 Ft

247 OOO Ft

100.000 Ft

0

700 OOO Ft

237.500 Ft

0

800 OOO Ft

200.000 Ft

0

400 OOO Ft

100.000 Ft

beszerzése, polgárőrök oktatása

Csapatépítő tevékenység határon túli

közbiztonsági polgárőr akciók
szervezése, toborzás, szórólap

Üzemeltetési (üzemanyag) költség,
formaruha, overál beszerzése,
informatikai eszközök beszerzése
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13.

Nyíregyháza Bűnügyi
Polgárőr Egyesület
Cidor Mihály

Nyíregyháza Manda
14.

Polgárőrség

Hibján Zoltán János

15.

Sóstói Polgárőr
Egyesület, Kósa Sándor

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

4400 Nyíregyháza,
Kalászos utca 1.

4431 Nyíregyháza,
Szivárvány köz 6.

Mindösszesen:

formaruha, technikai eszközök
beszerzése, működési költségek (bank,
irodaszer, posta), láthatósági szalag
beszerzése, üzemanyag költség

kiküldetés és

működési

költségre

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

t
f

0

500 OOO Ft

100.000 Ft

0

300 OOO Ft

150.000 Ft

0

700.000 Ft

237.500 Ft

6.917.440 Ft

2.500.000 Ft

2.235.000.-Ft.
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S.sz. melléklet a 68/2018. (IV.25.) számú határozata a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján a 2018. évi Ifjúsági Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz.

Pályázó neve,

képviselője

Pályázó címe

4481
Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

Generációs kirándulás (szeptember
hónapban) Arany J.G. - Szabó
Lőrinc Tagintézmény Arany J.G. Szabó Lőrinc Tagintézmény tanulói
és a Nyugdíjas Szervezet tagjainak.
; útiköltség, belépők biztosítása.

4481
NyíregyházaSóstóhegy,
Muskotály u.
37.

"Közbiztonsági Családi Nap"
2018.09.29. Arany J.G. - Szabó
Lőrinc Tagintézmény
(csapatversenyek, kerékpáros
ügyességi játékok, kresz-drogéletmód-környezetvédelmi totó,
véradás szervezése);
Hagyományőrző "XII. Szüreti
Mulatság" 2018.10.06. AJG-Szabó
Lőrinc Tagintézmény (zenés-táncos
műsor, mulatság); Célcsoport:
óvodások, iskolások, helyi lakosok,
nyugdíjasok. Játékos eszközökkel
segíteni a kulturált és
balesetmentes közlekedésre való
nevelés. Hagyományok ápolása és
közösséget összefogó programok
megvalósítása.

Nyíregyháza-Sóstófürdői-

1

2

SóstóhegyiNyugdijasok
Szervezete
Tóth Ernőné elnök
SZOC/3743/2018

Sóstóhegyi Gyerekvilág
Alapítvány
Tornai István kuratóriumi
elnök
SZOC/3744/2018

Kérelem tárgya

Kért
támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

200 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

Civil Alap
javasolja

200 OOO Ft

472 OOO Ft

0 Ft

Civil Alap
javasolja
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Elnyert
támogatás

2017.évben
támogatásként
kapott összeg (Ft)

Megjegyzés

(Ft)

3

Kutyafája Közhasznú
Egyesület
Barzó László Pál elnök
SZOC/3762/2018

4246
Nyíregyháza
Mester u.19.

4

Most Élsz Egyesület
Farkas Árpád elnök
SZOC/3791/2018

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
2.

5

Fehérbot Sportegyesület
Csonka Ferenc elnök
SZOC/3843/2018

4400
Nyíregyháza,
Dózsa Gy.u.
10. 2.em.

Gyermeknapi rendezvény a
bokortanyákon (kb. 200 fő).
Játékos, zenés program biztosítása,
játszóház és ugráló vár
működtetése.; Ugráló vár,
játszóház, előadó és élelmiszer
biztosítása a rendezvényen.
Autista gyermekek részére (42 fő
gyermek és 8 fő felnőtt kísérő)
gyermeknapi kirándulás szervezése
a debreceni Kerekerdő
Élményparkba. (50 fő); buszbérlés,
belépőjegyek, hideg élelem
biztosítása.
Fogyatékossággal élő fiatalok (20
fő) nyári "táboroztatása",
2018.07.20-22. között. Helyszín:
VMKK; A résztvevők megismerhetik
a látássérült emberek tanulását,
munkavállalását, segítő eszközök
használatát; Terembérleti díj,
speciális (hang, fény, tapintásos)
eszközök beszerzése, utazási és
étkezési költségek biztosítása.

'i "·t/:
150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

209 OOO Ft

282 550 Ft

150 OOO Ft

600 OOO Ft

252 700 Ft

0 Ft
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Civil Alap
javasolja

Nyírl-Lokálpatrióta,
Ifjúsági és
Közösségfejlesztő

6

Egyesület
Majchrovics Andó Linda
elnök
SZOC/3842/2018

4400
Nyíregyháza,
Lepke u.14.

7

Orosi Polgárőr, Tűzoltó és
Környezetvédelmi
Egyesület Brada István
elnök SZOC/3867 /2018

4551
Nyíregyháza,
Deák Ferenc
u.3.

8

Nyíregyházi Extrém BMX
Egyesület
Ujváry Zoltán elnök
SZOC/3866/2018

4400
Nyíregyháza,
Géza u. 8-16.

9

Közös Nevező Egyesület
Huszti Éva elnök
SZOC/3938/2018

4400
Nyíregyháza,
Ószőlő u.123.
3/14.

Matiné gyermek és ifjúsági
rendezvények (április-szeptember
között). Közösségfejlesztő táncos
és művészeti foglalkozások
lebonyolítása, két táncfesztivál
megszervezése. Célja: ifjú
tehetségek felkutatása, segítése,
kulturális fejlesztés. Célcsoport: 625 év közötti korosztály, 80-200 fő
összesen ( a két féle
rendezvénytípusnak megfelelően);
PR, marketing, kommunikációs
költségek, jelmezek elkészítése,
kellékbeszerzés,
rendezvénytechnikai kiadások)
Több általános iskolában, alsósfelsős gyerekeknek
környezetvédelmi oktatás
szervezése, valamint a polgárőr
tevékenység bemutatása (május-);
Prospektus készítése,
reprezentációs ajándékok
vásárlása, irodaszer beszerzés.
1. Nyíregyházi BMX Contest,
Amatőr és Profi Roller és BMX
pénzdíjas verseny. 2018. május 20.
(esőnap 21.); Érmek, serlegek,
reklám, mentő, hangosítás,
biztosítás. Pénzdíjak.
Az Egyesület által működtetett
gyermek és ifjúság célcsoport
számára tervezett honlap
létrehozása. Funkcionális honlap
működésének kialakítása.

~i ~t ~)

50 OOO Ft

1250 OOO Ft

115 OOO Ft

355 OOO Ft

250 OOO Ft

0 Ft

0 Ft

700 OOO Ft

115 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

120 OOO Ft
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Közbiztonsági
Alap javasolja

10

Wesselényi Miklós
Alapítvány
Dr. Rubiné Pető Lívia
kuratóriumi elnök
SZOC/3937/2018

4400
Nyíregyháza,
Dugonics u.
10-12.

11

Kulturális Életért
Közhasznú Egyesület
Dombóvári Gábor elnök
SZOC/3936/2018

4400
Nyíregyháza,
Szent István
u.20.

12

Gyermek- Mosoly
Egyesület Fodor Éva
elnök SZOC/3835/2018

4400
Nyíregyháza,
Korányi
F.u.44. fsz.3.

13

Nyírségi Diabétesz
Gyermekekért és
Fiatalokért Egyesület
Szabóné Balogh Zsuzsa
elnök
SZOC/3934/2018

4482 Kótaj,
Katona Pál út
26.

Az Alapítvány és a "tekerd!"
csoport 1 hetes programsorozata.
A fiatalok lakóhely iránti
szeretetének erősítése.
Monumentális mozaik készítése
Nyíregyháza nevezetessége_iről.
2018.09.03-07. között.
Anyagköltség, ragasztó, tervezési
költségek, ellátás biztosítása,
drónfelvétel megrendelése.
Diák Polgármesteri Iroda
programja: 2018 május- Iskolák
közötti játékos vetélkedő; 2018
június- Éjszakai sportnap+ Nyár
Indító Mini Fesztivál a
Mustárházban; 2018 július- éjszakai
kvíz show+ city rally; 2018
szeptember- filmklubok elindítása
+ Kocsmasport olimpia; 2018
október- Cosplay fesztivál;
Terembérlet, anyag és
élel m iszerköltség,
E-sport népszerűsítése, sport
közösség létrehozása, támogatása,
iskolák közötti bajnokság
létrehozása. 2018 szeptembernovember.; Szervezési PR
költségek, díjak, számítástechnikai
eszközök biztosítása, étkezés.
A diéta és a mozgás "reklámozása",
főzőklub létrehozása serdülők
számára, 4 alkalommal. 2
alkalommal kerékpártúra
szervezése (Tokaj és Sóstó) 2018
március-december.; Tankonyha
bérleti díj, alapanyagok, diabétesz
étrendbe illeszthető ebéd.

~\ !~~

0 Ft

1110 OOO Ft

0 Ft

0 Ft

300 OOO Ft

150 OOO Ft

160 OOO Ft

230 OOO Ft

150 OOO Ft

30 OOO Ft

250 OOO Ft

0 Ft
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Human- Net SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
Humán Erőforrás
Fejlesztési Alapítvány
Nyírcsák János
kuratóriumi elnök
SZOC/3933/2018

4400
Nyíregyháza,
Semmelweis
u.24.

15

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
Balogh Zoltánné elnök
SZOC/3909/2018

4400
Nyíregyháza,
Tiszavasvári
út 41.

16

Zöld Kerék Alapítvány
Kazai Béla kuratóriumi
elnök
SZOC/3954/2018

4400
Nyíregyháza,
Arany J.út.7.

"Fordított nap" Önkéntes közösség
segítése (Zay-s és Westsik-es
diákok), ismeretszerzés, készség- és
közösségfejlesztés, ötletek
megvalósítása. A kortárs-segítés
elősegítése. Mini fesztivál
szervezése. 2018 októbernovember.; Anyag és
eszközköltség, ellátás és étkezés
biztosítása, fellépő díja.
Egy nap a lelki egészség és
önállóság jegyében. Célcsoport:
egészségkárosodással élők (25-40
fő), cél a kölcsönös együttműködés
kialakítása, a helyzetük elfogadása.
2018. szeptember 12. Esély
Centrum konferencia terme I·
Irodaszer, toner, telefon és
postaköltség, előadói díjak,
alapanyagok, vendéglátás.
Bringa sulit Nyíregyházának
program (folyamatos, városi
nagyrendezvényekre és a Ridens
iskolába); Szervezési és
kommunikációs költségek, tanpálya
kitelepítése, KRESZ oktatás, drog és
alkohol prevenció, pálya felügyelet,
szállítás.

Nyíregyháza, 2018. április
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0 Ft

152 500 Ft

70 OOO Ft

255 OOO Ft

150 OOO Ft

80 OOO Ft

180 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

6 099 750 Ft

1250 OOO Ft

148
12./ napirend:

Előterjesztés

szándéknyilatkozat partnervárosi kapcsolat kialakítására Bielsko-Biala
(Lengyelország) és Nyíregyháza (Magyarország) Önkormányzatai között
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

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

először

Tormássi Géza elnök úr.

Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 7
igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadásra a határozat-tervezet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Bielsko-Biala partnervárosi kapcsolat létesítését
kezdeményezte. Másfél éwel ezelőtt voltam én is ott. Egy nagyon karakteres, befolyásolt
polgármestere van a városnak, aki nyitott a magyarok iránt, a lengyelekre ez általában jellemző, és
már az elmúlt 1,5 évben is több fontos esemény történt. A turisztika mellett volt sport, kulturális
program illetve tavaly októberben a Cantemus Kórus Gyermekkara óriási sikerrel szerepelt ott, mint
ahogy általában szokott. Ezt vinnénk tovább, meghívtam polgármester urat, aki el is fogadta a
meghívást a városnapokra. Május 18-ra itt írnánk alá, ha a közgyűlés jóváhagyja és utána pedig nekik
van egy partnervárosok fesztiválja, másrészről pedig ott írnánk alá, majd ki kellene utaznunk ezt a
megállapodást. Nagyon fontos. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Nem látok jelzést.
Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

69/2018. (IV.25.) számú
határozata

partnervárosi kapcsolat kialakításáról szóló szándéknyilatkozat elfogadásáról
Bielsko-Biala (Lengyelország) és Nyíregyháza (Magyarország)
Önkormányzatai között

149

A Közgyűlés

1.

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja a mellékelt szándéknyilatkozatot a partnervárosi
együttműködés

2.

kialakítására Bielsko-Biala várossal.

utasítja a Gazdaság Osztályt, hogy a jövő évi költségvetésben biztosítsa a bővülő
partnervárosi kapcsolat sikeres működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

Felelős:

Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztály vezetője
Határidő: 2019. január 15.
3.

utasítja a Kulturális Osztályt a szándéknyilatkozat aláírásának előkészítésére.

Felelős:

Doka Diána Kulturális Osztály vezetője
2018. május 18.

Határidő:

4.

felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a partnervárosi szándéknyilatkozat aláírására.

Melléklet a 69/2018.(IV.25.) számú határozathoz

SZÁNDÉKNYILATKOZAT
PARTNERVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA
BIELSKO - BIALA /LENGYELORSZÁG/ és
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS /MAGYARORSZÁG/
ÖNKORMÁNYZATAI között

Bielsko-Biala Város Önkormányzatának Képviselőtestülete és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése ezennel kijelentik a PARTNERVÁROSI KAPCSOLAT kialakításának
szándékát azon célból, hogy létrehozzák és előmozdítsák a két város közötti együttműködést a
lakosság baráti kapcsolatainak ösztönzése érdekében, a két ország népeinek kölcsönös tisztelete és
megértése alapján.
A kapcsolatokat a kölcsönösség jegyében a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a sport, az egészségügy, a
környezetvédelem és az idegenforgalom területén kívánják kibontakoztatni, nagy hangsúlyt fektetve
a polgárok - különösen a fiatalok - közötti személyes kapcsolatok kialakítására, egymás országainak
jobb megismerésére.
Az együttműködés erősítése jegyében közös programokat szerveznek és közös projektek
kidolgozásában együttműködnek, bekapcsolva a városok intézményeit, társadalmi és civil
szervezeteit.
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Jelen megállapodás lengyel és magyar nyelven 2 - 2 példányban kerül aláírásra, mindegyike egyforma
jogi érvényességgel bír.

Kelt: ................................................. .

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

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ez a szokásos negyedéves tájékoztató, melyet valamennyi
bizottság megtárgyal. Kérem a bizottság elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Halkóné
dr. Rudolf Éva elnök asszony kettő bizottságot is.
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a mind a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság, mind pedig a Köznevelési, Kulturális és
Sport Bizottság is egyhangúlag javasolja tudomásvételre a tájékoztatót. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadni a határozat-tervezetben foglaltakat. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Meg kell kérdezzem, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
véleményét is. Tóth Imre képviselő úr parancsoljon.
Tóth lmre:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta az

előterjesztést.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
Nagy László:( Pénzügyi Bizottság elnöke) Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag támogatja a tájékoztató tudomásul vételét.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóhoz?
Hozzászólni kíván-e valaki? Vassné Harman Gyöngyi képviselő asszony.
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Vassné Harman Gyöngyi:(képviselő) Tisztelt Polgármester tisztelt Közgyűlés, azért kértem most szót,
előterjesztés

mert ez az

tartalmazza azokat feladatokat, azokat a fejlesztéseket, amelyek a

külterületeket is érintették eddig is, remélem, hogy fogják a továbbiakban is érinteni. Csak néhány
fontos dolgot szeretnék itt elmondani nagyon röviden. Az Ösvény utcán decemberben adtunk át 822
méter hosszan megépült aszfalt utat, ami 122 millió forintba került. Már több mint 30 éve vártak erre
az ott lakók, nagyon örültek, hogy végre megvalósult, hogy szép úton járhatnak autóval és
gyalogosan, kerékpárral egyaránt. Gyalogos

átkelőhelyet

is kialakítottuk a Simai úton már, nagyon

régi vágyuk volt az ott lakóknak, hiszen a két buszmegálló között kialakított gyalogos átkelőhely
nagyon fontos a biztonság szempontjából. Nagyon sokan szállnak ott le és eddig nagyon baleset
veszélyesen tudtak átmenni az út egyik oldaláról a másikra. Hiszen az utóbbi években nagyon
megnövekedett ott a forgalom.

Előzőleg

már 2015-ben Rozsréten is sikerült gyalogos

átkelőhelyet

kialakítani, ott is fontos volt az iskolába járás szempontjából a gyalogosoknak, a gyerekeknek, a
családoknak. Mandabokorban is épültek meg újonnan járdaszakasz és felújítottunk több helyen is a
Jegenye utcán is, a Badúri úton is a járdát, ami szintén nagyon fontos a gyalogos közlekedés
biztonsága szempontjából. Folyamatos továbbra is, már a bejátszásban is az elején láttuk az
óvodáknak a felújítása. Nagyon örülök annak, hogy a külterületeken
előző

lévő

években is és az idén is folytatódni fognak az energetikai

Felsősimán,

óvodáknál

elkezdődtek

korszerűsítések.

az

Rozsréten,

Mandán és Butykán is egyaránt lesznek az idén is munkálatok, felújítások. A Simai úton

egy, az orvos által üzemeltetett

rendelő

van, de a város is nyújtott támogatást. Nagyon-nagyon

szépen megújult a lepusztult épület. Úgy, hogy újra térnek vissza a betegek, akik éppen azért hagyták
el, mert olyan körülmények voltak. Nagyon szép lett. Rozsréten is tervezzük az önkormányzati
épületben az orvosi rendelő felújítását, remélem, hogy megvalósulhat hamarosan. A Polyákbokorért
pályázatot is tartalmazza az előterjesztés, ez azért nagyon-nagyon fontos mert ez egy 4 évig tartó
pályázati folyamat, hiszen az emberek szemléletét, a gyakorlati család életét nem lehet egyik
pillanatról

a másikra

befolyásolni és jobbá tenni. Azt gondolom, hogy biztosan hasznos lesz a

családok számára. Gyakorlati tapasztalatokhoz fogja

őket

jutatni, hogyan tudnak tartalmasabban,

jobban, a mindennapokban a problémákat megoldani. 4 témakör köré csoportosul,

közösségfejlesztő

programok, folyamatosan szociális munkát biztosítanak. A gyermekek felzárkóztatását segítik, az
iskolai tanulásban segítséget nyújtanak, nem csak a gyerekeknek, a

szülőknek

is egyaránt fontos és

egészségügyi tanácsadást, felzárkóztatás prevenciót végeznek. Ez nagyon - nagyon fontos a családok
érdekében, hiszen ahol

ők

élnek, egymástól nem tudnak nagyon sok esetben tanácsot adni,

tapasztalatot szerezni és ezért kell nekik a segítség. Azt gondolom, hogy elindult egy folyamat, és
reméljük, hogy ez a folyamat még tovább fog majd menni. Köszönöm szépen az eddigi munkát és
kívánom a továbbiakban is, hogy ez folytatódhasson. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tóth Imre

Tóth

lmre:(képviselő)

előterjesztést

Kiemelném

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

olvashatunk itt a
ezek

közül

a

közgyűlésben

képviselő

Közgyűlés.

úré a szó.

Köszönöm a szót. Nagyon tartalmas

és tárgyaltunk meg a bizottsági munka során.

közlekedésfejlesztéssel

kapcsolatos

előrelépéseket

és

pályázati

lehetőségeket, ezen belül is azokat, amelyeket a választókerületemet érinti, Örökösföldet, hiszen egy

nagyon komplex

előkészítő

munka közbeszerzésen vagyunk túl. Már a vége felé járunk és ennek

kapcsán úgy néz ki, hogy májusban szerződést tudunk kötni a kivitelezővel. Ezt itt a mai nap a
bizottsági munkák során is tárgyaltuk és megvalósulhat a Semmelweis utca, Törzs utca
útkereszteződésében

a körforgalom. Megvalósulhat a Törzs utca felújítása, a Szalag utca felújítása, a
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Semmelweis utca teljes felújítása, a Pazonyi utca felöl a kikanyarodó sáv a mindennapokban
megnehezíti az emberek életét, akik arra járnak. Ugyan úgy a Praktiker felöl a város irányában a
kanyarodósávnak a megvalósítása. Emellett kerékpárutak, járdák fognak épülni. Úgy gondolom, hogy
a város életében ez egy nagyon nagy közlekedésfejlesztési program készül, ebben nagyon sok kérdést
kaptunk és kérdést kapok a fogadóóráimon és a lakossági fórumokon is és remélem, hogy ezt a
kivitelezés szakaszában is ugyan ilyen
mert úgy gondolom, hogy ez a város

zökkenőmentesen

részéről

tudjuk végrehajtani. Ezért szólaltam fel,

egy nagyon-nagy

előrelépés,

nagyon-nagy

fejlődés

a

közlekedésfejlesztési programban és ezért szerettem volna aláhúzni ezt a fejlesztést. 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. Nem azért kértem
szót, hogy a nagy nyilvánosságot kihasználva türelmét kérjem a Korányi Frigyes utcán, az Eperjes
utcán

élők

munkák

és

közlekedőknek

kezdődtek

a fejlesztések okán. Ugyanis láthatjuk, hogy nagyszabású járda felújítási

el a Korányi Frigyes utcán illetve az Eperjes utcán is. Rövid

fognak készülni ezek a felújítások és

gyönyörű

időn

belül láthatóan el

járdát birtokolhatunk majd mind a két utcában, és azt

is tudjuk, hogy a Korányi Frigyes út fejlesztései további pozitív meglepetéseket fognak még tartogatni
az ott

élők

és az arra

közlekedők

számára is. Köszönjük szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Nagyon örülök, hogy a képviselők is figyelik ezt a munkát, én már
régóta ezt teszem. Azt tudom mondani, hogy ez a munka hihetetlen intenzitással folytatódik a
polgármesteri hivatal egésze, de különösen az előttem ülők által képviselt osztályok lelkesedése,
lendülete lankadatlan. Engem is inspirál és természetesen a Korányi Frigyes utcán is és ott még
ráadásul a kerékpárút is épül, mert a fejünkbe vettük, hogy megépítettük, de a régi szakaszokat
felújítjuk, de ezt már tavaly is elkezdtük. Ott a benzinkútig a Shamrock söröző előtt és most megyünk
végig. Valóban számtalan helyen lesznek fejlesztések, mint ahogy már el is indultak. Csak annyit
mondok erre, hogy az elektronikus közbeszerzés Damoklész kardja lebegett felettünk, április 15-től
hatályba lépett a vonatkozó jogszabály. De még az előző héten 7 vagy 8 kivitelezési trendet fel
tudtunk adni. Ezt az idén meg tudjuk valósítani. Szoktam mondani hasonlatként, hogy jéghegy csúcsa
az, amit látunk. Amikor már a kivitelezés megy, előtte iszonyatos sok problémát kell megoldani, de
sikerül és biztos vagyok benne, hogy ez a lendület ez a jövőben is megy tovább és ezzel értékeltem is
és nagyra értékeltem az ezzel foglalkozó munkatársak munkáját is. Nem látok több hozzászólót úgy,
hogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés a tájékoztató tudomásul vételéről.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
70/2018. (IV.25.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

153
A Közgyűlés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt
álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint
jóváhagyja.

Felelős:

Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Gazdasági Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

folyamatos

1. számú melléklet a 70/2018.(IV.25.} számú határozathoz
Lezárás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma
1.

Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén

2.

Közművelődési érdekeltségnövelő

támogatás

A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra való

3.

méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán
JÁRÁSSZÉKHELY
MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS
ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1.
NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

4.

s.

MÚZEUM

1.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

(név, osztály):

ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN

240 590 070 Ft
142 833 581 Ft
75%
Kezdet: 2016.09.30.
Befejezés: 2017.12.31.

2016. szeptember 27.

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
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Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad
utca - Zalka Máté utca által behatárolt sarokban kerül megvalósításra, földszinti
un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündérkert Keleti
óvoda feladatellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a
kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek
biztosít férőhelyet. A Tündérkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28
fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén
enyhítene a megépülő új óvoda.
A jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek alapján az óvoda 3 db, egyenként
25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel
került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények
tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vlll. 31.) EMMI
rendelet 2. sz. mellékletét.
A tervezési program szerint
- valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,
tornaszoba készül, sportszertárral,
az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított,
mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és
akadálymentes WC kialakítása szükséges,
sószoba kerül kialakításra,
a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet
biztosít.
A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m -re eső fajlagos költségek,
valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely
kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.
2

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A 2016.06.15-én benyújtott pályázat a 2016.09.05-én hozott döntés alapján
142.833.581,-Ft támogatásban részesült. A kiviteli tervek elkészültek, valamint
elkészült a terület megosztás utáni állapotát

tükröző

megosztási vázrajza és

folyamatban van annak földhivatali átvezettetése.
A terület megosztásából adódó helyrajzi szám változás miatt az építési engedélyt
módosítani kellett.
A

külső

és

belső

eszközök beszerzése megtörtént.

Jogerős

használatbavételi

engedéllyel is rendelkezünk.
A pályázat elszámolása benyújtásra került és a hiánypótlás is teljesítve lett.
A pályázatban 11.239.500 Ft-ot állítottunk be eszközbeszerzésre, melyből csak a
belső eszközök elszámolhatóak. Így az eszköz soron keletkezett 5 074 460 Ft

támogatást vissza kellene fizetni. Viszont a pályázathoz

jelentős összegű

saját

forrást biztosított Önkormányzatunk, ezért az elszámolással együtt kérelmeztük a
Nemzetgazdasági Minisztériumot az eszköz soron keletkezett megtakarítási
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összeg átcsoportosítását az építési sorra, ezzel is csökkentve a biztosított saját
erő

mértékét és a támogatás teljes felhasználását.

A projekt megvalósításához szintén a saját forrás csökkentése érdekében TOP
forrást is igényeltünk több mint 72 millió forint összegben, amely összeg az
eszköz szintén csökkent az eszköz soron keletkezett megtakarítás miatt.
Hazai forrás:
TOP forrás:
Saját

erő:

142 833 581 Ft
68 433 296 Ft
111130 282 Ft

Mindösszesen: 322 397 159 Ft
A fentiek szerint állna össze így a projekt forrás összetétele.
A zárásról értesítést még nem kaptunk.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

2. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS

2 214 943 Ft
555 OOO Ft
25,06%
Kezdet: 2016.10.30.
Befejezés: 2017.12.31

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2016. október 6.

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési
megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény
műszaki technikai eszközállományának, berendezései tárgyainak gyarapítására,
épületének karbantartására, felújítására van lehetőség. A pályázat keretében
Önkormányzatunk a Nyíregyháza, Borbányai Művelődési Ház (Nyíregyháza,
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Margaretta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati
nyílászáróinak cseréjét kívánja megvalósítani.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege. A végleges
szakmai tartalom átalakítása megtörtént. A megváltozott műszaki tartalom 7 db
külső nyílászáró cseréjét és a nyílászárók körüli javítási munkákat tartalmazza,
valamint az épületben található színpad elhasználódott deszkázatának cseréjét,
amely összességében bruttó 2.214.943,-Ft.
A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás alapján a vállalkozási
szerződést

megkötésre került, a kivitelezés lezajlott és 2017. november 30-án

megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A pályázat megvalósulásáról a pénzügyi és
szakmai beszámoló benyújtásra került, a zárásról értesítést még nem kaptunk.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

3. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra
való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán
80 516 988 Ft
80 516 988 Ft
100%
Kezdet: 2017.05.01
Befejezés: 2017.11.30

-

Tilki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 23-án nyújtotta
be pályázatát a Magyarországon található 1. világháborús hadisírok és
emlékművek felújítása témában. Mivel a pályázati felhívás alapján pályázatot a
rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig van lehetőség benyújtani, a kiíró
lehetőséget biztosított plusz forrás igénybevételére, ami alapján a projekt
szakmai tartalmának bővítésére került sor.
A Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök Temetőjének rekonstrukciója az új
szakmai tartalom mellett tartalmazza a tavaly novemberében benyújtott 325 db
sisakos sírkő felújítását, amiből 150 db cserére szorul, valamint 15 db új sírkő
kerül elkészítésre, a sírkövekhez 340 db alap készül, és további 165 db fémtába is
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felirattal. Az ehhez kapcsolódó tereprendezési munkálatok mellett a sírkövek
tisztítása is megvalósul. A 269 db párnaköves/ferde lapú sírok a szükséges
talajmunkák elvégzését követően egységesen új beton alapokat kapnak,
megtörténik további 139 új sírkő legyártása alappal együtt, és 339 db fémtábla és
annak feliratozása. A fejkövek legyártásán kívül, megvalósul azok lerakása és
tisztítása magasnyomású mosóval és vegyszerrel, a betűk vésése és festése és
impregnálása kézi erővel.
A temetőben 1791 db kettős keresztes fejköves síremlék található, melyből 4 dbot cserélni kell, és további 102 sírkövet alappal együtt le kell gyártani. 1787 db
fejköves síremlék tisztítása, impregnálása, feliratozása is megvalósul.
A sírkövek legyártásához összesen 9 db öntőformára van szükség.
2
A jelenlegi vörös salakkal borított sétány helyett, 572 m -en, díszburkolattal
ellátott sétányt alakítunk ki. A kerítés belső része köré több mint 20 éve telepített
ciprus helyett, egybibés oszlopos galagonya kerül telepítésre, valamint
megtörténik az elöregedett fák gallyazása is. A kopjafás, turul és a
megemlékezések központi helyéül szolgáló fő emlékmű szintén felújításra kerül.
A munkálatok elvégzése után a felújításra kerülő sírhelyek és emlékművek hosszú
évekre biztosítják a méltó megemlékezés helyszínét.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A 2017. április 13-án kelt támogatási döntésről szóló határozat alapján
Önkormányzatunk 100%-os támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés
2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezővel 2017. szeptember 22-én
megkötöttük a vállalkozási

szerződést,

majd a kivitelezést

követően

december 11-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.
A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló benyújtása megtörtént.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

4. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1.
3 127 OOO Ft
3 127 OOO Ft
100%
Kezdet: 2016.06.01.
Befejezés: 2017.12.31.

2016. szeptember

2017.
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dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A pályázat célja, a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott
múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális
örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében.
Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző
műtárgyvédelemre, nemcsak az „anyaintézményben", de az állományvédelmi
feladatok ellátása során valamennyi vidéki múzeumban, gyűjteményben és
múzeumi kiállítóhelyen is. A múzeum szakemberei a program keretében
tizennyolc helyszínen végzik támogató munkájukat folyamatosan (Máriapócs,
Nagykálló, Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény,
Szatmárcseke, Mátészalka, Csenger, Tiszacsécse, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárda,
Hodász, Nagyecsed).
A támogató munka folyamán, a helyszíneken
hőmérsékletet, páratartalmat, ultraibolya sugárzást és infravörös sugárzást is
mérnek. A megvalósítandó program keretében a tervszerűen végrehajtott
bejárások során észrevételekkel, szakmai tanácsokkal látják el az intézményeket.
Feltárják a műtárgybarát környezet kialakításának lehetőségeit, a megfelelő
körülmények kialakításában szakmai tanácsokat nyújtanak. Kialakítják a helyszín
adottságai alapján a helyes szellőztetési eljárás módját, a műtárgyak anyag fajták
szerinti különválogatását, a káros fényhatások kiküszöbölésének módját.
A beszerzésre kerülő mobil mérőműszerekkel és eszközökkel lehetőség nyílik
azonnali páratartalom, UV és IR értékek mérésére az eredmények
dokumentálásra és adminisztrációjára.

A Jósa

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

András

2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 OOO Ft
támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt
megvalósítása folyamatos volt és 2017. december 31-ig megvalósult, melyről
pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtottunk be 2018. januárban. A zárásról
értesítést még nem kaptunk.

Nem releváns.

NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt
támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):

2.098.000.000 Ft

Projekt
(tervezett)

Kezdet: 2014. 01. 01.
Befejezés: 2016.06.30

2.098.000.000 Ft

100
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kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
tervezett dátuma:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki,

szakmai)
tartalma:

2014. március S.

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinet
Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése
érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk
indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni
lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban
már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést,
építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt
homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak.
A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő
fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó
fejlesztéseket részesítjük előnyben.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely
2014 őszére készült el.
A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési
eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre
vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került.
A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjáépítését".
A műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen lezárásra került.
A kivitelezés során olyan előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek,
amely miatt a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. A
műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak önerőt szükséges a
projektbe illesztenie.
A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések
megtörténtek.
A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is sikeresen befejeződött. Az
ünnepélyes átadó rendezvény egy nagyszabású, nemzetközi röplabdatorna
megrendezésével került megvalósításra.
Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének
meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt.
A projekt záróbeszámolója és záró kifizetési kérelme 2016. szeptemberében került
benyújtásra a Minisztérium részére. Hiánypótlási felhívást megkaptuk augusztus
végén, amelyet szeptember első felében teljesítettünk. Ezt követően volt egy 2.
körös hiánypótlás is, amelyet szintén határidőben teljesítettünk.
Várjuk a projekt lezárását tartalmazó levelet.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel
nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalkozási szerződés többszöri módosítását
tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata.
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2. számú melléklet a 70/2018.(JV.25.} számú határozathoz

Megvalósítás alatt

lévő

projektek
Projekt címe és kódszáma

1.

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001

2.

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS
UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA
UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN

TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE
IKOP-3.2.0-15-2016-00013
TOP
6.3.1-15
BARNAMEZŐS
TERÜLETEK
REHABILITÁCIÓJA
NYÍREGYHÁZA
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001
TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP 6.3.2-15-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 ALATI
TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001
„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001
NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ

9.

ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
10.

11.

12.

13.
14.

15.

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE
ÉRDEKÉBEN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00001
LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI
ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002
GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002
NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"
TOP-6.6.1-15-NYl-2016-00001
KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTIMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001
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16.

17.

18.

19.
20.
21.

„URBACT 111 - TECHTOWN"
TechTown 186
AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE
ETT-17-0009
HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS
VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001
ERASMUS+ Silver Learners
2016-1-DE02-KA204-003327
ERASMUS+ Back to (Net)Work
2016-1-NL01-KA204-023027
ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN
GZR-T-Ö-2016-0004/2016
TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)

22.

NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/26/7/2017
TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ

23.

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/75/6/2017

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése"
TOP-6.3.2-16-NVl-2017-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI
PROGRAMJA
MODERN VÁROSOK PROGRAM
„INTERREG DANUBE - CityWalk"
DTPl-045-3.1
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217
ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004
NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM
„Bölcsődefejlesztés
Nyíregyháza
Megyei
Város
Önkormányzatánál"
Jogú
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001
Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003
„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)"
VESZÉLYEZTETETT HELVZETŰ
ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK,
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
TOP-7 .1.1-16-2016-00067
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36.

37.

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"
EFOP-3.3.6-17-2017-00016
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS
SZÁLLODA ÉPÍTÉSE
MODERN VÁROSOK PROGRAM

38.

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.

49.
50.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II.
ÜTEM
TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001
NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN
EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001
Közösen a kiútért
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001
SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00002
„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
TOP-6. 7 .1-16-NYl-2017-00001
lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM
TO P-6.5 .1-16-NYl-2017-00002
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001
„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban
körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003
"Gazdaságfejlesztést és munkaerő

51.

mobilitást

ösztönző

közlekedésfejlesztés

Nyíregyháza hat pontján"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002

52.
53.
54.
55.

„óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál- II. ütem"
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003
TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE
TO P-6.1.5-16-NYl-2017-00001
Értékünk a család programsorozat"
CSP-CSBM-17-0052
„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
KAB-KEF-17-A-26004
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1.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
1.500.000.000 Ft

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

1.500.000.000 Ft

Szerződés

Megkötés: 2016.09.16.
1. sz. módosítás: 2017.03.14.
2. sz. módosítás: 2017.10.27.

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

100%
Kezdet: 2016.08.01.
Befejezés: 2018.10.31.

Veczánné Repka Jolán szakmai vezető, Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Batizi Tamás Projektmenedzser
A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca
három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek
megteremtése, hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az
Örökösföld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút
révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.
A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen
csomópontja geometriailag kedvezőbbé módosul. A csomópontban mind a
Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesül. A Kígyó utca
Virág utcai útcsatlakozása szintén átépítésre kerül, megszüntetve ezzel a
balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán
két-irányú kerékpárút épül. A kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó
utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde
utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán
a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a
Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan kialakításra kerülő kerékpáros
létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik
Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi az érintett városrész
kerékpárosbaráttá tételét.
A Törzs utca Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a
közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A
kerékpáros barát módon kialakítandó Törzs utca - Semmelweis utca
csomóponti átépítésével megszűnik az Oros településrész és Örökösföld
közötti kerékpáros hálózat közötti szakadási pont, ezáltal biztosítva a
kerékpárosok biztonságos eljutásának feltételeit fenti két településrész
között. Ez járul hozzá majd az örökösföldi városrész kerékpáros
alaphálózatának kibővítéséhez és a városrész kerékpárosbaráttá
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változtatásához.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra, a Támogatási
2016.09.16-án került megkötésre.

Szerződés

A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős
vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.08.01-én került
megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot adó vállalkozóval.
A Kígyó utca - Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési
munkálatok elvégzésére a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytattunk le. A közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával a vállalkozási
szerződés 2016.09.06-án került aláírásra. A beruházás elkészült, a műszaki
átadás-átvétel megtörtént.
A Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a
feladattal megbízott vállalkozó elkészítette, a jogerős engedélyek kiadásra
kerültek.
A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv
készítésére az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016.09.19-én. A
kerékpáros hálózati terv elkészült, amelyet a pályázati felhívásnak való
megfelelés érdekében tervzsűri elé terjesztettünk. A tervzsűri a
kerékpárforgalmi hálózati tervet jóváhagyta.
Az Önkormányzat, „Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza,
Debreceni út (Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út Csárda utca közötti szakaszon" tárgyban Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési
eljárást indított 2016.12.23-án. Az eljárás eredményeként 2017 .03.06-án
vállalkozási szerződéskötésre került sor a nyertes ajánlattevővel.
A közbeszerzési eljárás dokumentumait utólagos ellenőrzésre bocsátottuk, a
Közreműködő Szervezet utóellenőrzési jelentését 2017.03.08-án vettük
kézhez. A jelentés szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. Két
alkalommal került sor szerződésmódosításra, mindkét esetben tájékoztattuk
a Közreműködő Szervezetet a módosítás tényéről. Az 1. sz.
szerződésmódosítás
esetében megkaptuk a jogi állásfoglalást és
nyilatkozatot, mely szerint a módosítás a Kbt. rendelkezéseinek megfelel. A
2. sz. módosítás esetében még nem került sor a jogi állásfoglalás kiadására a
Közreműködő Szervezet részéről.
A felhívás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a megbízási
szerződés került megkötésre közúti biztonsági audit elvégzésére, aki az
egyes szakaszokra vonatkozó tervdokumentációk auditálását elvégezte.
A kiviteli tervdokumentáció leszállításra került.
A projekt keretében megvalósítandó Törzs utcai csomópontok fejlesztése,
fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító
számú, Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a
Törzs, a Szalag, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca
felújítása révén c. pályázatunkban szereplő Törzs, Szalag, Semmelweis utcák
fejlesztésével, így a jelen projektben a Törzs utcai csomópontok fejlesztése
esetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás
együttesen kerül kiírásra a TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú
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projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszámítási
szabályok miatt.
A fentiek okán a kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás
keretében terveztük kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési
előzetes
minőségbiztosításra
feltöltésre
kerültek
dokumentumok
2017.10.19-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án
kaptuk meg az ellenőrzési jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra
került 2017 .11.22-én, tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámítandó a
„Debreceni út - Tünde utca - Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények
tervezői
kialakítása"
tárgyban
elkészült
tervdokumentáció
költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt eljárás (Kbt. Második rész
81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás
dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes ellenőrzése 2017 .11.22-én a
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását
követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok
bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok értékelése jelenleg tart,
várhatóan májusban lesz eredményhirdetés.
A TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt keretében,
"Kerékpáros létesítmény kivitelezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó
utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti
szakaszon" tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás a fentiekben
részletezett összeszámítási szabályok miatt a Kbt. Második rész 81. § szerinti
eljárás szabályainak megfelelően kerül lefolytatásra. Az elkészített
bocsátottuk
közbeszerzési
dokumentumokat előzetes ellenőrzésre
Főosztály
részére.
A
2017.11.29-én
a Közbeszerzési
Felügyeli
dokumentumok jóváhagyását követően 2018.03.09-én az ajánlati felhívás
közzé lett téve, a közbeszerzés feltételesen elindult (hiszen több helyen
ingatlan problémák vannak), az ajánlatok bontására 2018.04.27-én kerülhet
sor.
2018.03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 25. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel
arra, hogy a Kerékpáros létesítményhez kapcsolódó területrendezési
problémák miatt (kisajátítás) a közbeszerzés csak feltételesen indulhatott
meg, így a 2. mérföldkőben előírt tevékenységek (pl. közbeszerzés
lebonyolítás és vállalkozói szerződés megkötése) időben nem biztosított. A
2. mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli eltolódás maga után vonja
A mérföldkő módosuláshoz
több mérföldkő elérésének módosulását.
benyújtott alátámasztó dokumentumokat a Közreműködő szervezet jelenleg
értékeli.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló
kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.
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2.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A
TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS
UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:

950.000.000 Ft

Támogatás összege:

950.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás{%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016. augusztus 01.
Befejezés: 2018. október 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó:
Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

Megkötés: 2016.09.26.
1. sz. módosítás: 2017.10.16.

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban,
könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások
számara. A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari
területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP 1. prioritási
tengelye, amely a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását
szolgálja, a magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra
fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez
azonban a két intézkedés közötti szinergia megteremtése elengedhetetlen,
hiszen az önkormányzat által felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az
önkormányzati tulajdonú iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való
eljutást is.
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni,
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és
középvállalkozásoknak is helyet adnak.
A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca,
illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:
a)

A Szegfű utca meglévő 2 sávos útburkolatának 2x2 sávosra történő
szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása

b)

Megtörténik
(bővítéssel),

a

Bottyán

János

utca

burkolatának

felújítása

irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó

járdaszakaszok kiépítése
c)

Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis
utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása
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d) Lujza

utca

burkolatának

felújítása,

irányhelyes

kerékpáros

létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése

Projekt jelenlegi
állása:

A pályázat 2016.06.03-án került benyújtásra, a Támogatási
2016.09.26-án került megkötésre.

Szerződés

A Szegfű utca 2x2 sávosra történő bővítése és a kerékpárút kialakításának
kivitelezésére az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek
eredményeként a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött
2016.08.15-én. A kivitelezés lezárult, a beruházás műszaki átadás-átvétele
megtörtént.
A Szalag utcához, Semmelweis utcához, Törzs utcához, Bottyán János utcához
és a Lujza utcához kapcsolódóan a tervdokumentáció leszállításra került, a
jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. A kerékpáros fejlesztést
tartalmazó tervdokumentációt tervzsűri elé terjesztettük. A pályázati felhívás
rendelkezéseinek megfelelően közúti biztonsági auditort választottunk ki, aki
elvégezte a tervdokumentáció auditálását.
A projekt keretében megvalósítandó Törzs utca, Szalag utca, Semmelweis
utca fejlesztése fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán c. pályázatunkban
szereplő Törzs utcai fejlesztéssel (Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi
út és Törzs utca-Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a
Semmelweis és Orosi út között) , ezért a jelen projekt keretében a Törzs,
Szalag, Semmelweis, Bottyán, Lujza utcák fejlesztése esetében a kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás együttesen került kiírásra a
TOP-6.4.l-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt Törzs utcai
csomópontjainak fejlesztésével az összeszámítási szabályok miatt.
A kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás keretében terveztük
kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes
minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2017.10.19-én a Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án kaptuk meg az ellenőrzési
jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra került 2017 .11.22-én,
tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámítandó a 11 Debreceni út - Tünde utca
- Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények kialakítása" tárgyban elkészült
tervdokumentáció tervezői költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt
eljárás (Kbt. Második rész 81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell
lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes
ellenőrzése 2017.11.22-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A
dokumentumok jóváhagyását követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás
közzé lett téve, az ajánlatok bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok
értékelése jelenleg tart, várhatóan májusban lesz eredményhirdetés.
2017.09.20-21-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a
projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében,
ahol az ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.
2018.03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 27. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel
arra, hogy a „Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi út és Törzs utcaOrosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a Semmelweis és
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Orosi út között" tárgyban az ajánlatok értékelése még folyamatban van, és
várhatóan 2018. április végén lesz eredményhirdetés, így a mérföldkőben
vállalt közbeszerzési folyamatok lezárása tevékenység nem biztosított a
jelenlegi határidőben. A 2. mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli
eltolódás maga után vonja több mérföldkő elérésének módosulását. A
mérföldkő módosuláshoz benyújtott alátámasztó dokumentumokat a
Közreműködő szervezet elfogadta és a módosított Támogatási szerződés
aláírásra került.
Egyéb problémák:

A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló
kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.

3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ} BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE
1KOP-3.2.0-15-2016-00013

7 OOO OOO OOO Ft
7 OOO OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2019.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Ka pcso 1atta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2016. október 10.

Dr. Podlovics Roland Projektvezető
Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153
kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán
többségében dízel EUR02 és EUR03 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek
nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az
elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új
buszokat vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a
város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió
közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi
gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is.
2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt
közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön
41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élhető város
elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett
járműállomány végezze a szemé lyszá 11 ítá st, jelentősen csökkentve ezzel a
járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla.
A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az
elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek
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zajterhelése jelentősen alacsonyabb.
A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról
készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF
jóváhagyta.
A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek
között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése,
szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése stb.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július
05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A
támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus 05-én
érkezett. A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A
projektben szereplő közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi,
járműbeszerzési tanácsadó kiválasztása, 2016. november 17-én az MT, CBA,
SUMP 2016. december 21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember
kiválasztása 2016.december 22. napján szerződéskötéssel lezárult.
Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG töltőállomás engedélyes és
kiviteli tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása, - 2017. március 30.
napján szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG
kivitelezőjének kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A
kivitelezésre rendelkezésre álló határidő 120 nap. A kivitelezés befejeződött
műszaki átadás-átvétellel 2018.01.19. napján, 2018.02.23. napján üzemeltetésre
történő átadás történt az ÉMKK részére.
A 1691/2016 (Xl.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak
szerint: „Nyíregyháza megyei jogú város közösségi köilekedésének fejlesztése
érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású)
beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása." Tehát
a projekttartalom kibővült az előzek szerint.
Az 1145/2017. (111.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK
módosításáról, benne a projekt összköltségvetésének 7.000.000.000 Ft-ra való
emeléséről. A támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett
és
megnövekedett
projekttartalommal,
módosított
költségvetéssel
megvalósítási időtartammal, így a projekt megvalósítása 2019.12.31-ig
esedékes.
2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekttartalom vonatkozásában
előleg igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz
telephely tervezéshez kapcsolódó eljárás előkészítése van folyamatban.
Az új autóbuszokat szállító MAN adásvételi szerződésének módosítása is
megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. §
rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet útján.
Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától". 107. §(S) A városi forgalomban közösségi
közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 1. osztályú)
autóbuszt - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell
látni az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM
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Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező önműködő,
tűzoltótechnikai termékkel. A beszerzett 41 db CNG kút üzem behelyezésre került,
próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018. 02.14. napján került átadásra az
ÉMKK részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

4.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001
1 774 798 OOO Ft
1 740 OOO OOO Ft
98,0393 %
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2016. november 28.

Dicső Péter Projektvezető
Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
legfőbb
célja,
vállalkozásbarát,
népességmegtartó
A
pályázat
a
településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség
megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt
eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó,
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat
kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaövezetek,
barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve
ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt
használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint
gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés
hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.

Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak)
Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési ~rogram ala~ján:
e) Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglevő volt parancsnoki
épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati
raktárépület külön

projekt keretében

kap funkciót,

állagmegóvási

munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.

f)

Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt
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részeként
g)

Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)

h) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi
rekreációs fejlesztés
i)

Extenzív fenntartású zöldfelületek

j)

Védő

funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület

Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt
keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)
k)

Közlekedési- és

közmű

infrastruktúrafejlesztés

Terület északi részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:

•

Extenzív

fenntartású

zöldfelület

(kereskedelmi

fejlesztési

terület)

kialakítása

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

2

•

P+R parkoló kialakítása minimum 12000 m területtel

•

Intenzív fenntartású (közpark, rekreációs célú) zöldfelület kialakítása

•

Extenzív fenntartású zöldfelületek

•

Közlekedési- és

•

Sportolási célú zöldfelület kialakítása

közmű

infrastruktúrafejlesztés

A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata
többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja.
A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május
25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június 01-én került benyújtásra. A
támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK
felületen 2016. június 06-án érkezett. 2016. augusztus 31-én megjelent az
1474/2016. (Vlll.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezett a támogatási
szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016. november 28. napján
hatályba lépett. A projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 Ft értékben.
A tervezési program elfogadását követően 2017. február 08. napján megindult a
Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. április 07. napján zárult,
szerződéskötésre 2017. május 3-án került sor. A tervezéshez kapcsolódóan
megtörtént a területen lévő ingatlanok belterületbe vonása, valamint a
szabályozási terv módosítása is. Lezajlottak a szükséges telekalakítások, mellyel
összefüggésben a Tervezői szerződés módosítása is megtörtént. A kiviteli tervek
alapján megindult 2018. április 11. napján a kivitelezésre irányuló uniós nyílt
közbeszerzési eljárás. A beruházáshoz kapcsolódóan energetikai szakmérnök, és
rehabilitációs szakmérnök beszerzése zajlik.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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5.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001
1197 241 535 Ft
1197 241 535 Ft
100%
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2016. december 13.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet
biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a
helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen
található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az
önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a
magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a
városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését
is eredményezheti.
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra,
hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti
fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld
környezet
megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A
beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint
a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi
környezet, települési arculat kialakítása.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a):
- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása,

városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).
- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya
kialakítása.
- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással,
növényesítéssel.
- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével,
ültetéssel. B.)

-A

Szegfű

utcától északra található

Kiserdők

fejlesztése, ütemezett fakivágás,

növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek
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létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. - ez a projektelem a Zöld
Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében,
hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II.
ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat
2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projektelem
áthelyezése a projektelem megvalósítási, valamint járulékos költségeinek
(tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a
támogatási összeg 1.250.000.000 Ft-ról 1.197.241.535 Ft-ra csökkent a
támogatási intenzitás változatlanul hagyása mellett.
B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a):
- Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési
céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alapműködéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon
kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer") kialakítása.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes
városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása,
kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak
esetében a közművek már ki vannak építve.
- Bujtosi városliget: Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése,
esőbeállók, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz
napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése- Vörösmarty tér: Zöldterület
használatot segítő parkoló-férőhelyek létesítése.
- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.
- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt
számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.
- Egyéb: Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv
kidolgozása.
Kötelezően megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt
mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása,
Partnerségi tervezés, „Soft" tevékenység.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult,
feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.
A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június
22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A
2016. augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én
került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03án érkezett. A támogatási szerződés 2016. december 13-án hatályba lépett,
előleg igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben.
A Benczúr - Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15. napján a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása
megtörtént, az eljárás jelenleg is folyamatban van. A további projektelemek
tekintetében - a tervezési program elfogadását követően - 2017. május 3. napján
megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. május 22.
napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. A kivitelezési
tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 135 nap. A
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Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett mosdói
építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént minden
projektelem vonatkozásában, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás minőségbiztosítása lezajlott, az eljárások 2018. április 13. napján
elindultak. A Pazonyi tér és az Arany János utcai fasorra vonatkozó kivitelezési
közbeszerzési eljárás ugyancsak elindult.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

6.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

,

,

,

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
INFRASTRUKTURAJANAK
BŐVÍTÉSE,
SZOCIÁLIS
FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131}, ILLETVE
KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT
TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001
224 731353 Ft
224 731353 Ft
100%
Kezdet: 2016.07 .01.
Befejezés: 2017.02.28.

Kezdet: 2016.07 .01.
Befejezés: 2018.05.31.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi
felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös
tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.
A ~ál~ázat fejlesztései:
Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és
gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül
kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.
Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő
gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80
m2-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny
készül 140 m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés
nem biztosított -1 teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások
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kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával.
Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és
tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint
új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása
radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer
telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.
A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június
09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A
2016. július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került
megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett.
Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor.
A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A
projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren
elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni.
1. kifizetési kérem benyújtásra került 2016. november 28-án,
elfogadásáról 2017.április 25-én érkezett értesítés.

melynek

A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek
használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások
közül a sporteszközök beszerzése van folyamatban. A projekt ezt követően
fizikailag lezárható.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
7.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

Kapcsolattartó

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001
1 022 003 083 Ft
1 OOO OOO OOO Ft
100%
A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12.
Tervezett befejezése: 2018. szeptember 30.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21.
1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02.
2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28.
3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22.
Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 2018.04.03án (jelenleg bírálat alatt van).
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
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(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így
korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az
energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során:
• Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)
•

Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)

•

Sipkay

Barna

Kereskedelmi,

Vendéglátóipari,

Idegenforgalmi

Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula
utca 32.)
•

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 29-37.)

•

Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Árok u. 17.)

•

Nyíregyháza, Vécsey köz 2.

1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza,

Vécsey köz 2.)
•

Polgármesteri Hivatal „B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

A projekt
•

szakmai-műszaki

Önkormányzati

tartalma

tulajdonú

épületek

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)
•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

alapú

hő-termelő

berendezések

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek

korszerűsítése.

•

Projektarányos akadálymentesítés;

•

Nyilvánosság biztosítása;

•

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;

•

Azbesztmentesítés

•

Műemléki

vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli
tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2016. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2016. július
6-án hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2016. július 14-én teljesítésre került,
majd július 22-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Augusztus 30-án
tisztázó kérdés érkezett, melyre válaszunkat szeptember 7-én megküldtük. A
támogatói döntés 2016. november 10-én érkezett meg, a Támogatási
Szerződés 2016.12.21-én megkötésre került. A tervezésre irányuló beszerzési
eljárások lezajlottak, a tervezési szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes
minőségbiztosítása megindult a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál 2017.
szeptember 13-án, a támogató tanúsítványt megkaptuk, így a közbeszerzési
eljárás megindult. Az ajánlatok 2017. november 24-én beérkeztek, bírálatuk
megtörtént, így a 3 nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződések 2018.
február végén aláírásra kerültek.
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A kivitelezések 2 ütemben zajlanak:
•
1. ütemben a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (ahol a munkaterült
2018. március 5-én átadásra került), a Polgármesteri Hivatal B épület,
az 1. sz. Idősek Klubja, valamint a Mustárház Ifjúsági Információs és
Tanácsadó

Iroda

homlokzatának

(hőszigetelés,

nyílászáró

csere)

valamint a fűtés korszerűsítése történik.
•

II. ütemében további három intézmény - a Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma,

a

Bem

József

Általános

Iskola

Kazinczy

Ferenc

Tagintézmény, valamint a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium energetikai

korszerűsítése kezdődik

meg a tervek szerint júniusban,

szintén az épületek homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere)
valamint a fűtés

korszerűsítése

történik meg.

Az 1. és 2. mérföldkövek vonatkozásában a beszámoló és kifizetési kérelem
benyújtásra került, az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló elfogadásra
került (a többi bírálat alatt van).
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

NR

8. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001
700 OOO OOO Ft
700 OOO OOO Ft
100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19.
Tervezett befejezése: 2019. szeptember 30.
A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28.
1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14.
2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.03.03.
3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.07.06.
4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10.
A projektfejlesztés végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került
2018. április 11-én.
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási
helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem
műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.
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Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex
felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
•
Búzaszem
Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
•

Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert
köz 8.)

•

Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza
Fazekas János tér 25.)
Gyermekek Háza Déli óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza,

•

Kereszt u. 8.)
•

Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza
u. 17.)

•

Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.)

A

projektről

összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve

a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket)
sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak
az

egészségükre,

megküzdeniük

fejlődésükre.

munkavégzésük

nehézségekkel. Javítani
szolgáltatások

Az

óvoda-pedagógusoknak

során

a

leromlott

képesek a nevelési

színvonalának

növelése

leterheltségének kiegyenlítődéséhez,

nem

állapotokból

körülményeket.

hozzájárul

az

kell

adódó

Az óvodai
intézmények

ugyanis előrébb lépnek a szívesen

választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé
válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra
A.

Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
a.

felújítás

(beleértve

főzőkonyha/melegítőkonyha

az

épületgépészetet,

a

fejlesztését is)

b.

udvar, játszóudvar felújítása

c.

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
szabadidős

programoknak

lehetőséget

biztosító

terek

fejlesztése, kialakítása
d.
B.

tornaszoba építése

Eszközbeszerzés, ezen belül:
a.

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

b.

informatikai eszközök, berendezések

A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése
B.

akadálymentesítés

C.

szórt azbeszt mentesítés

D. energiahatékonysági intézkedések
E.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

nyilvánosság biztosítása

A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én
hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május 11-én teljesítésre került, majd május
19-én megkezdték a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án
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időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek
ítélte. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 28-án hatályba lépett. A
kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása elindult 2017.
szeptember 27-én, majd a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Tanúsítványának
kézhezvételét követően a közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlatok
beérkeztek. Bírálatot követően a nyertes 3 kivitelezővel megkötésre kerültek a
Vállalkozási Szerződések. A munkálatok kezdete: 2018. május 1.
A projekt 1., 2. és 3. mérföldkövéhez kapcsolódóan a beszámoló és elszámolás
benyújtásra került. Az 1. és 2. mérföldkövek beszámolói és elszámolásai
elfogadásra kerültek, a 3. mérföldkőhöz kapcsolódóak pedig bírálat alatt
vannak.

Nem releváns.

9 .számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

érintő

csapadékvíz

elvezető

662 869 721 Ft
662 869 721 Ft
100%
Kezdet: 2016.07 .27.
Befejezés: 2018.06.30.
-

2017.04.28

-

2017.07.03

-

2018.04.12

Tii ki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz
elvezető

hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése"

című

pályázat

fejlesztései az alábbiak:
a.) a Tüzér utca területén a

meglévő

zárt csapadékcsatorna

rendszer

kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb
keresztmetszetű

műanyag

esőcsatornák,

burkolt árkok· építésével, útpálya

szerkezet bontással, helyreállítással;
b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a
meglévő csapadékátemelő mellett 3 db, összesen 329 m3 térfogatú záportározó
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létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték
kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával;
e.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya
szerkezet bontással, helyreállítással;
d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya
szerkezet bontással, helyreállítással.
A projektben keletkezett megtakarítás terhére új
bevonásra:

műszaki

tartalom került

e.) A Virágfürt utca területén új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli
részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó
Napsugár úti kereszteződésig.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, a szükséges
hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a
támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07.15-én megkaptuk
az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés
megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően
lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező
előleg igénybevételére.
A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli
tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást
folytattunk le, és 2016.07.27-én a megtörtént a
szerződés

kivitelezőkkel

a vállalkozási

aláírása és a munkaterület átadása is. Az említett két szakaszon a

kivitelezések és a

műszaki

átadás-átvételi eljárásai is 2016. október 25-én

lezárultak.
A Lujza utca, Alma utcán a közbeszerzési eljárás

utóellenőrzése

munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént,
munkálatok

befejeződtek

és

lezárt a

műszaki

időközben

lezárult. A

a kivitelezési

átadás-átvételi

eljárás is

2017.08.14-én.
A Tünde utcai szakasz

kivitelezőjének

kiválasztására irányuló közbeszerzési

eljárást

követően

műszaki

átadás-átvétel lezárása 2017. november 27-én megtörtént.

2017. április 21-én megtörtént a munkaterület átadása is. A

A támogatási szerződés megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás
bejelentést, amelyek
2016.09.23
2016.09.26
2016.09.30

időpontjai:
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2016.11.24
Jóváhagyásra került a 3. sz. támogatási szerződés módosítása, amelyet Irányító
Hatóság döntése alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett
kezdeményezzünk.

A

projektben

keletkezett

további

megtakarítás

miatt

612.494.148,-Ft-ra módosult a támogatási összeg. Hét alkalommal nyújtottunk
elszámolást és szakmai beszámolót. Ezek feldolgozása a
részéről

Közreműködő

Szervezet

folyamatos.

A Virágfürt utcán a munkaterület átadása 2018.03.26-án megtörtént. Az azóta
eltelt időszakban a kivitelezési munka folyamatos. Várható befejezés 2018. június
eleje.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK
MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

274.976.400 Ft+ ÁFA
274.976.400 Ft+ ÁFA
100%
Kezdet: 2016.12.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.09.30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2016. december 08.

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Benes Villa
(Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi
megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén

elhelyezkedő

Benes Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A
projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek
kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a
város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és
hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai
fejlesztéseket generál a térségben.
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A Benes villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás,
felmenő

falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok,

vakolatok,

tetőszerkezet,

héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések,

térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és
illetve

a

Villa

energiahatékony

működését

javító

külső

közműhálózat,

beruházások

is

megvalósulnak.
Az épület

külső

megjelenésében eredeti formáját teljességgel

tereiben korabeli

enteriőrök

váltakoznak az új igényeket

megőrzi, belső

kielégítő korszerű

anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása,
a

kellő

arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé

teszik a helyiségeket.
Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is
kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt
formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly
módon, hogy

elsősorban

az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását

szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy

korhű

borkóstoló terem is.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került.
A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a
pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés
2016.11.09. napján érkezett.
A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én
lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új
Közbeszerzési Törvénynek megfelelve, a közbeszerzési eljárást előkészítette
a közbeszerző.
A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1)
bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény
közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított,
tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.
Az ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25. napja.
A közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le.
Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó lmbrex'95 Kft.-vel
2017.04.03. napján szerződés megkötésére került sor.
A munkaterület átadása 2017.04.03. napján megtörtént.
A kivitelezés a felvonulást követően 2017.04.05. napjától kezdődött, a
műszaki átadás átvétel sikeresen lezárult.
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017 .08.01. napján
megindult, az ajánlatok bontására 2017 .08.15. napján került sor. A
közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alapján eredménytelenül
zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018 január 8.
napján megindult. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.02.05. napján
megtörtént. Jelenleg az ajánlatok bírálata folyik. A konyhatechnológia,
evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és audió
eszközök szállítói szerződései megkötésre kerültek. A konyhatechnológia, az
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evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése megtörtént. A
számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén megtörtént, az
eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe helyezésükre, az épület
teljes berendezettségét követően kerülhet sor. A textíliák beszerzése
folyamatban van. A kivitelezési szerződés 2 alkalommal, pótmunka igény
miatt szerződésmódosításra került sor. A villamos áram bekötésének hiánya
miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő
kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban
került meghatározásra. A műszaki átadás-átvétel 2017.11.29. napján
megkezdődött, amely 2018.12.19. napján zárult le.
Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló (TSZ szerinti) forrást, de
az eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, jelenleg zajlik a
költségek racionalizálása projekt szinten, illetve a projektfejlesztés szakasz
végi támogatási szerződés módosítás folyamatban van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

11.számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002
nettó 381 775 OOO Ft
nettó 371 907 388 Ft
97,42 %
Kezdet: 2016. november 1.
Befejezés: 2018. június 30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

2016.11.28. napjával hatályba lépett a Támogatási

Szerződés.

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark NKft.
Karóczkai Adrienn és Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és
Projektmenedzsment Referatúra
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik,
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét
tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az
állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai
háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel-és
külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban
a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot,
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torlódást okoz. A beléptetés hatékony és
feladat.

szakszerű

megoldása ezért fontos

A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum
látvány fóka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása NyíregyházaSóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi
Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés
nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely
hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a
tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát
biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is
javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének
javításához.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15
számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
című pályázati felhívásra, amelynek Támogatói döntését 2016.10.17-én kaptuk
meg. A Támogatási Szerződés 2016.11.28. napjával lépett hatályba.
A közbeszerzés előzetes minőségellenőrzése megkezdődött 2017.03.10-én,
mely eredményeképpen 2017.05.08-án került kiállításra a Minőség ellenőrzési
tanúsítvány.
2017.05.26-án közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztása
tekintetében, melynek eredményeképpen a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017 .09.04-én
vállalkozási szerződést kötöttünk.
2017.09.05-én a kivitelező részére átadásra került a munkaterület, amelytől
számított 180 nap áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására. Az építés a
tervezettnek megfelelő ütemben haladt és a beruházás 2018. márciusban
elkészült. Az épületek ünnepélyes keretek között átadásra kerültek
2018.03.28-án.
A projekt fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása van jelenleg folyamatban,
amelyhez minden tevékenység szerződése rendelkezésre áll. A tevékenységek
közül jelenleg még a marketing tevékenység és a nyilvánosság feladatok
vannak folyamatban, melyek 2018.06.30-ával kerülnek teljesítésre.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

12.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
NYÍREGYHÁZA
DÉLKELETI
ÉS
DÉLNYUGATI
TERÜLETEIN
TOP-6.l.5-15-NYl-2016-00002

2.914.000.000 Ft
2.914.000.000 Ft
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Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

100%
Kezdet: 2017 .01.01.
Befejezés: 2019.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2016.12.20.

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának
fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca
és a Tünde utca felújítását tartalmazza.
A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új
körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg
geometriailag és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen
kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont
forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok
csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése.
A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdődően felújításra kerül a
Szélsőbokori út teljes hosszában. A Szélsőbokori út lakóövezeti részein a
hiányzó járdaszakaszokat kiegészítjük, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos
közlekedést. A Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán János utca
csomópontjában kerül kialakításra.
A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, a Dugonics utca a Rozsnyó
utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában
bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó
járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett
irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk.
A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól
külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának
meglévő csomóponti ágig.
Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti
szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó
kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük.
A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a
Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos
létesítmények felülvizsgálata is megtörténik.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2016.08.31-én került
2016.12.20-án került megkötésre.

benyújtásra. A Támogatási Szerződés

Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a
megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra.
2017.05.08-án került megindításra a tervező kiválasztására vonatkozó Kbt. 117.
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§-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt
közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés
került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a
Tiszavasvári út - Szélsőbokori úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út,
Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk
elkészítésére
vonatkozik.
A

közbeszerzési eljárás dokumentumait 2017.06.13-án megküldtük a
Szervezet részére utóellenőrzés céljából. Az ellenőrző szerv két
alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást, melyek teljesítése után kiadásra
került az utóellenőrzési jelentés. A jelentés tartalmát tekintve támogató
tartamú, kisebb észrevételek kerültek megállapításra.
Közreműködő

Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedély kiadásra került.
2017.11.27-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt
szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az
ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.
Nyilvánosság
biztosítására
árajánlatkérést
folytattunk
le,
melynek
eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk. A kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás - előzetes minőségbiztosítást
követően- 2018. április 13-án megindult. Műszaki ellenőr szolgáltatás
tekintetében eredményes beszerzési eljárást folytattunk le. A Tiszavasvári úti
csomópont fejlesztése a 36. sz. főúton (Nyíregyháza, Tiszavasvári út) a
Szélsőbokori útnál tervezett. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a
Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát
és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 29.§ (1) bekezdését, a
Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építtetői feladatok ellátására a NIF
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte
ki. A tárgyalások elkezdődtek, a konzorciumi szerződés és együttműködési
megállapodás egyeztetés alatt van.
A Tünde utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra
(Dugonics - Bottyán) vonatkozó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás
elindult.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
13 .. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):

500.000.000 Ft
500.000.000 Ft

Projekt (tervezett)

Kezdet: 2014. 01. 01.

100%
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kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
tervezett dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

szerződés

Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási
átvezetésre)

módosításban még nem került

2014.05.16.
TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba.
TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Batizi Tamás, Polgármesteri

Kabinetvezető

A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási
területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.
A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld
stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre
szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B
kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és
előírások további tennivalókat eredményeznek.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek):

1.

A BMSK Zrt-vel került megkötésre

műszaki ellenőrzést

tervező

szerződés

a beruházás bonyolítást, a
illetően.

és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását

A

kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott,

hogy szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható,
többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény
lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion"
megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak

megfelelő

tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C"
kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási
igényünket, amely folyamatban van,

határidőt

szerződés

módosítási

és összeget is érint, a kisebb,

modern, fenntartható, többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása
érdekében.
2.

Az

„új"

projekt

megvalósításához

szükséges jóváhagyási tervek

elkészítésére irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet
2017. január 11-én a Gazdasági és Tulajdonosi

Bizottság egyhangúan

jóváhagyott. A tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK
Zrt-vel

történő

szoros

együttműködés

eredményeként aláírásra került a

mellett) sikeresen lezárult, melynek

tervezői szerződés,

a jóváhagyási tervek

elkészültek.

3.
4.

A

Kormány

2065/2017.

sportinfrastruktúra-fejlesztési,

(XII.

turisztikai

27.)
és

számú
egyéb

határozata
kiemelt

az

egyes

beruházások

forrásszükségletének biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint
10 mrd Ft biztosított egy 8000 fős stadion építésére és kedvezményezettnek a
Nemzeti Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített
jóváhagyási tervek NSK által történő megvétele folyamatban van.
5.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte

a Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a
2014-ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként
kapott 80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM
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kérésére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az
előleg

elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyhez

kapcsolódóan hiánypótlás még nem érkezett.
6.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Projektgazda váltás folyamatban van,
kérdésekben folyamatosak az egyeztetések.

ebből

adódóan

az

elszámolási

14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"
TOP-6.6.1-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:

183.079.463 Ft

Támogatás összege:

125.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

A támogatás intenzitása: 100%
A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 68,28 %

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17.
A projekt tényleges befejezése: 2018. február 13.

Támogatási

Támogatási Szerződés megkötése: 2017. január 26.

Szerződés

Szerződésmódosítás:

1. sz. Támogatási

2017.08.28.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

veg1
Támogatási
Projektfejlesztési
2017.09.28-án (jelenleg bírálat alatt van)

Kapcsolattartók:

dr. Kása Brigitta,

,

.

Szerződésmódosítás

benyújtva:

Projektvezető

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A projekt célja

az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének

keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásnak és a

védőnői

szolgáltatásoknak helyt adó épület,

épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a
megfelelő

infrastrukturális

ellátottsággal

rendelkező

egészségügyi

intézmények szolgáltatásai.
A projektben
szereplő,

szereplő

Városi

Rendelő

Intézetben a pályázati felhívásban

önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5

fogorvosi, 3 védőnői

rendelő,

valamint közösségi terek és személyzeti

helyiségek kerülnek felújításra illetve kialakításra. Az épület felújítása
alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe
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tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi
rendelő,

fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat

korszerűsítése.

A

védőnői

szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil

informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési
engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek
végzéséhez szükséges, hiszen a
elengedhetetlenek. A Városi
korszerűbb

jelentős

minőségi

Rendelő

definitív ellátás biztosításához

Intézet épületének gazdaságosabb,

üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel

energia

csökkentése

megtakarítás,

érthető

el.

illetve

A felújítással

üvegházhatású
megtörténik

az

gázkibocsátás
épület teljes

akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.
Projekt jelenlegi
állása:

A projekt során az előkészítési folyamatok lezajlottak, a kiviteli tervek
elkészültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadás
2017. április 21-én rendben lezajlott, a munkálatok

befejeződtek.

A

műszaki

átadás-átvétel 2017. szeptember 11-én megkezdődött, október S-én hiba és
hiánymentesen

átadásra

került.

Az

engedélyének megszerzése lezajlott. A

intézmény
működéshez

használatba

vételi

szükséges minden

engedély megérkezett 2018. február 13-ig. A projekt záró kifizetési
igénylésének benyújtási határideje 2018. május 14.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat benyújtásakor (2016. 05. 31-én) az előzetes költségek alapján a
projekt tervezett költségvetése 139 055 784 Ft volt, így a támogatási
szerződésben is ez az összeg kerül szerepeltetésre. A nyertes kivitelező
ajánlata, valamint a felmerült pótmunkák okán a projekt összköltsége nőtt
183.079.463 Ft-ra (a támogatás változatlanul 125.000.000 Ft).

15. számú adatlap

.. ..

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

EGYÜTIMŰKÖDÉS
POLYÁKBOKORÉRT:
KOZOSEN
A TÁRSADALMI
KOMPLEX
PROGRAM
NYÍREGYHÁZA
ERŐSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ
POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TO P-6.9 .1-15-NYl-2016-00001

50.000.000 Ft
50.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2016.10.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2016. október 10.

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a

190
(műszaki,

tartalma:

szakmai)

szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos
lakosok tartós felzárkózásával.
A tervezett beavatkozások -

illeszkedve a felhívás

helyzetű

előírásaihoz

-

a

következők:

1. Közösségfejlesztési programok:
Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű
célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha
ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak.
Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan
közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi
problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.
Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok,
események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen
előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap,
utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.).
Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába
járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik
vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális
oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is
biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra,
mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai
lemorzsolódás,
nemi
betegségek,
droghasználat
és, prostitúció
szempontjából egyaránt.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel
kerülnek
kapcsolatos
pozitív attitűdök kialakításának érdekében
megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi,
környékbeli
önszerveződő
közösségek,
kulturális
csoportok
bemutatkozására.
2. Folyamatos szociális munka biztosítása:
Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező
folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni
fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.
háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok
életminőségének
javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos
foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és
saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk.
A műhelyek tematikája
az
igényekhez
alakítható:
Háztartási
életvezetési
folyamatosan
csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi
praktikák, konyhakertünk termései - kertgondozás, kertgazdálkodás),
hagyományápolás.
Életvezetési

3.

és

Gyermekek felzárkózását segítő programok:

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül
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hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai
Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az
édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program
hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés
alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális
kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.
előmenetelhez.

Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a
szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.
4. Egészségügyi programok:
Szemléletformáló előadássorozat: az egészsegügy1 szemléletformáló
előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a
folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon
javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek
többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok
fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje
alatt félévente, összesen 6 alkalommal - a helyi igényekhez illeszkedve.
Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási
lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon
keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi
állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.
Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3
alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége
lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt
venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A projekt első és második mérföldköve megvalósult. A tervezett programok
megvalósítása az ütemezésnek megfelelően zajlik. Folyamatos a szociális
munkások jelenléte az akcióterületen.
Az első mérföldkő szakmai beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra
került. A második mérföldkő elszámolása folyamatban van.

Nem releváns.

16.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

„URBACT 111 - TECHTOWN"
TechTown 186
50 997,5 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €
43 347,875 €
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Támogatási
intenzitás(%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

85%
Kezdete: 2016. május 3.
Befejezése: 2018. május 3.

2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási
aláírása folyamatban van.

Szerződés

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020)
pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé
partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.
A pályázat célja:
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció,
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja
mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A
projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális
gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők
eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek formájában -,
és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra,
hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a
folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.
A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni
a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek
teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter
jellegű) együttműködését.

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a
fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek
kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb
megértésére fokuszál:
a digitális gazdaság jobb megértése
-

digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése

-

kapcsolatépítési terek kialakítása

-

megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket

-

önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése

A pályázat konzorciuma:
7. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság)-Vezető Partner

8.

Siracusa Önkormányzata (Olaszország)

9.

Cesis Önkormányzata (Lettország)

10. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)
11. Gavle Önkormányzata (Svédország)
12. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)
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13. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)
14. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)
15. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)
16. Limerick Önkormányzata (Írország)
17. Loop City-Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A TechTown projekt 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér,
március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról
szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás
kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis
Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők
képviselték városunkat. A találkozókon a digitális gazdaságfejlesztéssel
kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül
szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 4 db
partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint
2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság
-

2017. június: Gave, Svédország

-

2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország

-

2017. november: Koppenhága, Dánia

Nyíregyháza részéről a projektmenedzser, külső
Támogató Csoport 2 tagja vett részt a találkozókon.

szakértők,

illetve a Helyi

A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország
Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került
bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt a
Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.

fővárosába

Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének
kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató
Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi
Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS
megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22.
között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy
Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Jelenleg az akcióterv
véglegesítése van folyamatban, valamint a projekt szakmai és pénzügyi
zárására kerül sor 2018. májusában.

17 .számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI
PROJEKTJE
ETI-17-0009

3.333.333 Ft
3.000.000 Ft
90%
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Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2017. július 15.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. május 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2017. november 9.

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető,

ETI igazgató

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések
száma): A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le,
mely mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.
Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi
együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás
jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti
közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési
program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és
társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése
a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése,
hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak
átjárhatósága mellett.
A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése
érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók
közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi
Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti
tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás
keretében kapjanak támogatást.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A pályázat az Európai Határvárosok ETI működési költségeinek fedezésére
nyújt támogatást.
A

működési

támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási
keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd,
tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további
lehetőséget biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer
beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj
megtérítésére.
szerződés

A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését
Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető
a csoportosulás honlapján.
Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ

195
menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETI műhely
találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első
kézből történő

-

hozzájutásához. Az elmúlt

időszak

alkalmai:

2016. június 8-9. Mórahalom
2016. szeptember 28-29. Kassa
2017. március 7-8. Esztergom
2017. október 4-5.

Győr

2017.december12. Tatabánya
2018. március 8-9. Tótszerdahely
Készül a Csoportosulás a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország Románia Határ menti fejlesztési program, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA)
határ-menti együttműködési program felhívásaira, amellyel nagyobb
lépéseket tud majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi
munkálatok folyamatosak.
A 2017. évi pályázat támogatási

szerződése

aláírásra került.

Az ETI 2018. évi pályázati támogatásának előkészítése folyamatban van,
továbbá a társulás pályázatot tervez benyújtani a ETI középtávú
stratégiájának elkészítésére.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

18.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001
2.056.000.000 Ft
2.056.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2016.10.04.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én
támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
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tartalma:

Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" címmel, TOP6.8.2-15-NYl-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült.
A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A

pályázat

megvalósítása
konzorciumi
formában
történik.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal.
Konzorciumvezető

A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó,
jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön
létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város
foglalkoztatás problémáira.
A pályázati program főtevékenységeként
támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását,
illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések
megvalósítására, célcsoport támogatására.
A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a
gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek
együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások
koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási
partnerség
együttműködik
a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.
A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb
munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási
programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac
bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni
szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás": a képzés és
foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja
el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet
létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező
nyilvánosság stb).
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette.
A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04.
A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3
fővel.

A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési
megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar
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Államkincstár képviselői is.
Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően
2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek
összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés
volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.
A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2 fővel
(paktumiroda vezető, paktumiroda munkatárs).
2016.12.16-án megrendezésre
Városháza Krúdy termében.

került

a

projektnyitó

rendezvénye

A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely
az alábbi dokumentumok készültek el:
Előkészítési dokumentumok
•

Ügyrend

•

Szervezeti- és

•

Kézikönyv

•

Munkaprogram

•

Együttműködési

•

Projekttervek {S db)

Működési

a

időpontig

szabályzat

megállapodás

Foglalkoztatási stratégia és akcióterv
Megvalósíthatósági tanulmány
Igényfelmérések
Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi
megrendezésre:
1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25.
2.

partnerségi rendezvény: 2017. április 26.

3.

partnerségi rendezvény: 2017. április 28.

rendezvény

került

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32
taggal.
Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar
Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a
projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés
módosítást.
Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a
Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a
megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár vizsgálta
2017. szeptember 13-14.-én. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény
bejelentés folyamatosan zajlik. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb
tevékenységek előkészítése és indítása folyamatos.
A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai
és pénzügyi elszámolások benyújtása.
Megvalósítást

Nem releváns.

198

i

hátráltató

problémák,
nehézségek:

19. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

ERASMUS+ Silver Learners
2016-1-DE02-KA204-003327
160 155
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 12 OOO€
€
12 000
100%

Kezdete: 2016. szeptember 01.
Befejezése: 2018. szeptember 30.
Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (lserlohn Város;
Németország) köt a Német Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek
nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program
Irányító Hatóságával.
A

partnerek

a projekt

szerződést/megállapodást,

szerepüket,
Ka pcso 1atta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

felelősségüket

vezető

partnerével kötnek együttműködési
amely szabályozza a projektben betöltött
és kifizetéseket.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja:
A projekt az általános és szakképzésre, valamint az ifjúságra és sportra kiírt
ERASMUS+ EU program keretén belül valósul meg. A projekt fő célja
stratégiai partnerség kialakítása nemzetközi partnerekkel. A stratégiai
partnerségnek az innovációk átadására, fejlesztésére és megvalósítására kell
fókuszálnia, különös tekintettel a felnőtt médiaismeretek és az egészségügyi
oktatás szakterületekre. A projekt alapja a demográfiai változás és az ezzel
járó megváltozott körülmények, a nyugdíj trendek, valamint a 60 év feletti
generáció tanulási szokásai. A projekt során médiával és egészségüggyel
kapcsolatos új koncepciókat kell kidolgozni a célcsoport számára, mely
számos, a háttérben meghúzódó körülmény következtében az oktatási
szempontból hátrányos helyzetűnek nevezett társadalmi réteghez tartozik.
Részletesen be kell mutatni a tanulási motivációkat, az oktatási
lehetőségeket és az oktatás útjában álló akadályokat, továbbá meg kell
vizsgálni a társadalmi környezet oktatási tevékenységekre gyakorolt hatását,
később pedig pedagógiai modelleket kell kidolgozni a 60 év feletti generáció
oktatási helyzetének javítása céljából. További célok közé tartozik a volt és a
jelenlegi résztvevők felnőttoktatási központ iránti elkötelezettségének
növelése olyan, felnőtteknek szóló oktatási ajánlatok kidolgozása révén,
melyek figyelembe veszik az életkörülményeiket, valamint a célcsoportnak
és az egészen előrehaladott korúaknak nyújtott oktatási tevékenységek
élénkítése révén.
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A pályázat konzorciuma:
1. lserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner)
2.

Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság)

3.

Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság)

4.

Kilcooley Központ (Egyesült Királyság)

S.

Learn for Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia)

6.

Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége
(Lengyelország)
ldősügyi

Alapítvány (Hollandia)

7.

Nemzeti

8.

RBS

9.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

ldősügyi

Központ (Luxemburg)

10. Chorzow Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A projekt ötletet Nyíregyháza német testvérvárosa, lserlohn dolgozta ki, aki
egyben a projekt vezető partnere is. Nyíregyháza részéről projekt
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park
Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás
első
hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a
megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.
A projekt indító rendezvényére 2016. október 19-21. között került sor
lserlohn városában, ahol Nyíregyháza Város Önkormányzatának munkatársai
vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének
megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.
A projekt 2. partnertalálkozójára 2017. március 22-24. között került sor
Nyíregyházán. A találkozó témája a jó gyakorlatok megismerése az idősebb
korosztály tanulási lehetőségei. Nyíregyháza ebben élen jár, tekintve, hogy
működik egy Idősek Tanácsa az Önkormányzat támogatásával, valamint a
Debreceni Egyetem Egészségügyi karának szervezésében megrendezésre
kerül a Szépkorúak Akadémiája minden évben. Ezen felül a város kiemelt
hangsúlyt fektet az idősebb korosztály támogatására.
A projekt 1. szakmai beszámolója megküldésre került a Vezető Partnernek
2017. május 02.-án, amelyet a Német Nemzeti Hatóság el is fogadott.
A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. június 28-30. között került sor
Luxemburgban
A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került
megrendezésre Middelburgban (Hollandia)„
A projekt S. partnertalálkozójára 2018. március 14-16. között került
megrendezésre Stockportban (Anglia)
A

következő

partnertalálkozó

2018.

június

20-22.

között

kerül
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megrendezésre Cambridge-ben (Anglia)

20.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

ERASMUS+ Back to (Net)Work
2016-1-N L01-KA204~023027
58 960 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €
17 400 €
100%
Kezdete: 2016. szeptember 01.
Befejezése: 2018. augusztus 31.
Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal.
Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti
Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával.
partnerével kötnek együttműködési
amely szabályozza a projektben betöltött
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.

A

partnerek

a

projekt

vezető

szerződést/megállapodást,

Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja:
A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ
szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony
használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A
projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi
szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat.
A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan
kisebb, helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével
kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális
világhoz való csatlakozásuk akadályait.
Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési
intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés
megoldására helyi szinten.

A pályázat konzorciuma:
1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner)

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

3.

Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)

A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park
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fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás
hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a
megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari
Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként
a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október ül.tői az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.

első

A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor
Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési
és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt
tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek
megismerése.
A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor
Middelburg-ban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat
munkatársai vettek részt.
A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor
Nyíregyházán.
A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres
Vedras (Portugália) városában.
A projekt 5. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor
Middelburg (Hollandia) városában.
A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között kerül sor
Nyíregyházán.

21. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
TERÜLETÉN
GZR-T-Ö-2016-0004/2016
bruttó 26.215.200 Ft
bruttó 24.660.000 Ft
94,0675 %
Kezdet: 2017. június 26.
Befejezés: 2018. június

A projekt megvalósítási szakaszba került.
Támogatói döntés született: 2017.04.07.
Támogatási szerződés aláírása: 2017.06.26.
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Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A támogatás általános célja, hogy a

közlekedésből

gázok emissziójának csökkentése és az ország
történő

a

származó üvegházhatású

környezetkímélő

gépkocsikkal

átjárhatóságának megteremtése. A támogatás közvetlen célja az, hogy

töltőoszlopok

kerüljenek. A
terjedjenek el

a felhasználók mindennapi életteréhez a
környezetkímélő

gépkocsik

jellemzően

lehető

legközelebb

városi használatban

először.

A program keretében az Önkormányzat 10 db töltőberendezésre pályázhat. A
jogcímen a pályázati célra rendelkezésre álló 1.250 millió Ft-os keretből
Önkormányzatunk a következő 10 helyszínen valósítja meg a projektet:
1., Búza tér (nagy parkoló TR állomás felőli rész); helyrajzi száma: 386/7 (ldb)

848872,60 - 294020,62

47° 57' 33,67" 21° 42' 38,62"

2., Jósa András Oktatókórházzal szemben - Szent István u. parkoló; helyrajzi
száma: 4080/63 (ldb) 850282,96-293019,43

47° 56' 59,69" 21° 43' 44,89"

3., Krúdy Ház mögötti parkoló (Szabadság tér) helyrajzi száma: 119/4 (ldb)

849518,63 - 293791, 79

47° 57' 25,55" 21° 43' 09,37"

4., Bujtos u. 12., a parkoló helyrajzi száma: 82/3 (ldb) 849796,01293627,85 47° 57' 19,93" 21° 43' 22,44"

5.,

Hősök tere

9. CIB Bank felőli parkoló helyrajzi száma: 232 (ldb)

849164,35 - 293858,16 47° 57' 28,07" 21° 42' 52,37
6., A Samassa József tér, a Könyvtár mögötti parkoló Helyrajzi szám: 47 /4 (1

db)
849501,03 - 293675,73 47° 57' 21,81" 21° 43' 08,31"
7., Univerzum Üzletház mögötti rész
849250,7615 - 294083,9628; 47*57'35,29" - 21 *42'56,94"
8., Selyem u. - Tavasz u. sarkán

849543,3441 - 294021,8832; 47*57'32,96" - 21 *43'10,90"
9., Búza utca Bethlen Gábor utca sarok

848667,1468 - 293647,6445; 47*57'21,83" - 21 *42'28,09"
10., Vasvári Pál u. - Dob u. - Holló u. (SZÜV) mögötti rész

848999,3652 - 294186,4947; 47*57'38,87" - 21 *42'44,96"
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a GZT-Ö2016

„Jedlik

Ányos

Terv"

önkormányzatok részére

című

Elektromos
kiírásra.

töltőállomás

alprogram

helyi

2016. október 19-én hiánypótlási

felhívást kaptunk, melyet 2016. október 24-én teljesítettünk.

Támogatói

döntés született: 2017.04.07. A Támogatási Szerződés 2017. 06.26-án került
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aláírásra. 24.660.000 Ft támogatási összeget 2017.08.28-án kaptuk meg. A 10
db

11

A" típusú elektromos töltőberendezés villamos energia ellátásának

tervezése, engedélyeztetése megtörtént. A

töltőoszlop

beszerzési eljárás

2018. március 02-án eredménytelenül zárult. Jelenleg folyamatban van egy új
beszerzési eljárás részleteinek kidolgozása.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

22. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)
NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/26/7/2017

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Bruttó 1.882.190.000 Ft
Bruttó 1.882.190.000 Ft
100%
Kezdet: 2017.01.27.
Befejezés: 2018.08.31

2017 .01.27.

Gál István, Városfejlesztési Osztály
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak
és járdák felújítására, kerékpárút építésre.
A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott.
burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló
repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések,
valamint
nyomvályúk
hosszirányú
gyűrődések,
letöredezett
és
útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint
kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző
burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett
burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. - Mogyoró utca
közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy
ezen keleti településrész, valamint Jósaváros/Korányi kertváros közötti
településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására.

Jellemző

1

A

megvalósítandó

projekt

önálló,

azaz

más

projekttől

egyértelműen
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leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a
meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése,
korszerűsítése.

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:
Lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca,
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút.
Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal),
Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi
u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u. - Pazonyi
u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi u. Inczédy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között,
Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u. 54-60. előtt és
Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczédy sor (Bocskai utcától-Belső körutig),
Nagykállói út (Butykai u. - Benkő 1. u. között), Stadion utcai járdák
Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró - Berenát utca),
Bocskai u. (Hunyadi u - Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag
u. - Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. - Dózsa György u. között),
Meggyes utca (41. sz. főút - Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó
utca, Mogyoró utca (Templom u. - Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.
Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca - Mogyoró utca között)
A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása,
közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.
A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a
gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők - illetve a
kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.
A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik
a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható
közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő
Sóstóhegyi
kerékpáros
létesítmény
réven
Nyíregyháza
kerékpáros
vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is,
növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az
érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város
teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe
venni.
A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a
gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket.
A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a
2017 .01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően,
2017.01.27-én került megkötésre.
Az útépítés projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a
építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre
irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési
engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre áll.

jogerős

A Kemecsei szervizút terveztetése megvalósult.
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Az Önkormányzat a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás
nyújtására irányulóan beszerzési eljárást indított.
A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt
gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése,
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.02.10.-én egyetértett, a 43/2017
{11.10.) számú határozatával jóváhagyta.
Az ajánlattételi felhívás 2017.02.10. napjával került kiküldésre.
Az ajánlattételek benyújtási határideje hosszabbítást követően 2017.02.17.
napja volt.
Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ
Közbeszerzés Kft.-vel 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés.
A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján indult meg, a beérkezett
ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. Az eljárás keretében az
Önkormányzat a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel kötött kivitelezési vállalkozási szerződést
2018.03.13. napján, nettó 1.377.401.670.- Ft vállalkozói díj ellenében.
Munkaterület átadása megtörtént. A munkafolyamat megindításáról sajtó
nyilvános Polgármesteri helyszíni szemlére került sor 2018.04.04. napján. A
munkálatok várható befejezése 2018.08.31. napja.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
23. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ
SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/75/6/2017

Projekt tervezett
összköltsége:

nettó 117.810.000 Ft

Igényelt támogatás
összege:

nettó 117.810.000 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2017.01.27.
Befejezés: 2018.06.30

Támogatási
Szerződés

2017 .01.27.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):

Márkus Eleonóra, Városfejlesztési Osztály
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)

A projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésre kerül sor az alábbi
nyíregyházi utcákban: Nárcisz utca, Csabagyöngye utca, Felhő köz, Bottyán
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tartalma:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Zsálya utca, Szamóca utca,
Mezsgye utca. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unió
Kohéziós Alapjának támogatásából valósította meg Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programját, amely 2015-ben
fejeződött be. A program 2008. évi jóváhagyásakor a - jelen szennyvízhálózatfejlesztéssel megcélzott - utcák beépítettsége nem indokolta a
hálózatfejlesztést, így beruházás ott nem valósult meg. Az elmúlt évek során az
utcában sok ingatlan beépült, így vízbázis- és a környezetvédelem érdekében
számos utcában indokolttá vált a csatornahálózat megépítése. A fejlesztés
jogerős
vízjogi
létesítési
engedéllyel
és
kiviteli
megvalósítására
tervdokumentációval rendelkezünk.
A fejlesztés által érintett területek többsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonában van. A magántulajdonban lévő területek
esetében a jogerős vízjogi létesítési engedély alapján a vízügyi hatóság
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szolgalmi jogot
alapított. A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen
leválasztható, melynek célja új műtárgyak létrehozása. Jelen támogatási
kérelemben igényelt támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztés a Modern
Városok Program keretében nem támogatott és támogatni nem tervezett. Ezen
felül a projektben elszámolni kívánt költségek nem irányulnak más forrásból
finanszírozott projektre, illetve más projektek nem elszámolható költségeinek
finanszírozására. A projekt közvetlen célja a nyíregyházi szennyvízcsatornahálózat fejlesztése révén a felszíni vizek szennyezésének csökkentése,
vízminőség javítása, talajszennyezés csökkentése. A szennyvízcsatornázás
hiányában a keletkező szennyvíz jelentős része a talajba kerül, ahol az
elszikkad, elszivárog. Ennek környezetvédelmi, és közegészségügyi veszélyei is
vannak.
A fejlesztés hozzájárulásával a környezet terhelése csökken, nő a vízbázisvédelem, és ez által javul az életminőség. A beruházás hozzájárul Nyíregyháza
infrastrukturális feltételeinek javításához. A projekt által létrehozott
eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai,
közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások
veszik igénybe. Nyíregyháza területén a szennyvízhálózat üzemeltetést a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi, akivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
közmű bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a szennyvízelvezetés és tisztítási
tevékenységre.
A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a
2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően,
2017.01.27-én került megkötésre. A projekt keretében megvalósítani kívánt 10
db utca szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozóan az engedélyes és kiviteli
tervdokumentációk, illetve jogerős vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre
állnak.
A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányuló
ajánlatkérések 2017.02.23. napjával kiküldésre kerültek, amelyre az ajánlatok
2017.03.01.-én érkeztek be.
Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ
Közbeszerzés Kft.-vel, 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés.
A 10 db utcát érintő közüzemi szennyvízcsatorna hálózati vezeték-hosszabbítás
kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a Kbt. 115. § (1) bekezdés

207
szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottsága 2017.03.29.-én egyetértett, a 97/2017 (111.29.) számú határozatával
jóváhagyta.
A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként
2017 .05.08. napján 11 órakor ajánlattételi bontásra került sor, amely
alkalmával 4 db érvényes ajánlat érkezett be. 2017.09.04. napjával az eljárás
kerethiányra való tekintettel eredménytelenül zárult.
Az eredménytelen eljárást követően ln-house beszerzési eljárás lefolytatására
került sor, amely keretében a piaci ár alátámasztása érdekében 3 db piaci
szereplőtől kértünk be indikatív árajánlatot, illetve a rendelkezésre álló keret
terhére árajánlatot adó NyírségVíz Zrt.-vel 2017.11.30. napján kivitelezésre
vonatkozó vállalkozási szerződés került aláírásra. A teljesítési határidő a
szerződés aláírásától számított 7 hónap. 2017. év december hónapjában a
Vasút utca kivitelezői munkálatai befejeződtek, 2018. év március 7. napján
megtörtént a Csabagyöngye, a Bottyán és a Zsálya utca munkaterület átadása,
amelyek kivitelezése jelenleg folyik.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

24. számú adatlap
PROJEKT CÍME

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt kezdete és
befejezése:

„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése"
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001

1 218 575 663 Ft
1150 758 OOO Ft
100%
Kezdete: 2017. október 10.
Befejezése: 2018. december 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Támogatási

Szerződés

hatályba lépése: 2017. október 6.

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek
környezettudatos, család- és klíma barát megújítása, azaz, hogy a
beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság
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követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.
Jelenleg a Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban van, a mai
kor követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felel meg, így teljes körű
felújítása évek óta indokolt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben való
elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a területen
lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti megfogalmazása, a
vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen jellegzetes, fontos
intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a 11 Kiserdők", mely szintén
központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való elhelyezkedéséből
adódóan frekventált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni kívánók körében.
Szabadtéri Színpad
Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki
tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad
műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló
hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési
szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő,
széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és
a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai
berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.
11 Kiserdők"

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítés,
városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését,
öko-akadálypálya és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló
tervezés projektfejlesztési szakaszban történik meg, a pontos műszaki tartalom
meghatározásával együtt.
A támogatási kérelem 2017. augusztus 31-én került benyújtásra, majd
hiánypótlást követően a támogatói döntés 2017. október 5-én érkezett meg. A
támogatás szerződés 2017. október 6-án hatályba lépett.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként
kiválasztott nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződés 2017. október 10-én
került aláírásra, ezen a napon a munkaterület átadás is megtörtént. A bontási
munkálatok 2017. november 10-éig zajlottak, ezt követően indultak meg az
alapozási munkák. Az építés jelenleg is folyik.
A 11 Kiserdők" projektelem vonatkozásában a Tervezési szerződés 2018. március
28-án megkötésre került, a kiviteli tervek birtokában elkezdődhet a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.
A Szabadtéri Színpad projektelem vonatkozásában megkötött Vállalkozási
Szerződés szerződéses összege, valamint a jelentkező pótmunkák alapján nőtt a
projekt összköltsége 1 218 575 663 Ft-ra. A szükséges forrás a TOP-6.3.3
konstrukció során jelentkező megtakarításból átcsoportosításra kerül jelen
projekt költségvetésébe.
Az eszközbeszerzés (Szabadtéri Színpad) közbeszerzési eljárása is már
folyamatban van.
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25. számú adatlap
VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

PROJEKT CÍME

MEGYEI
JOGÚ
NYÍREGYHÁZA
SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege
(tervezett):
Támogatási
intenzitás (%)
(tervezett)
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

4 289 982 OOO Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek
értéke adja)

Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

3 999 982 OOO Ft +ÁFA

93%

Kezdete: 2016. január 1.
Befejezése: 2018.04.01
2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére)
Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28.
Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint
Loványi Ágnes, portfólió referatúra
A szállodafejlesztés távlati célja,
területén

hogy a Nyíregyháza-

korábban megvalósult komplex

Sóstógyógyfürdő

turisztikai fejlesztés elemeit

bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és
fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb
fogadóterületté

teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan

turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely
versenyképes, innovatív, hosszabb

időtartamra

szóló, tartalmas utazást nyújtó

helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.
A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy
olyan

kínálat

kerüljön

megteremtésre,

mely

alkalmas

a

szezonalitás

megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében
hozzájárul a térség
professzionális

fejlődéséhez.

marketing,

A

meglévő

kínálati elemek felhasználásával,

és

értékesítési

üzemeltetési

tevékenységgel

biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók
kihasználtságát

is javítja,

ezzel

segítve

a térség

versenyképességének

erősítését.

A projekt közvetett céljának

tekinthető

továbbá

Sóstógyógyfürdő

turisztikai

komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének
javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparűzési
adóbevételek növelése.
A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal
rendelkező

szállodaként kívánjuk üzemeltetni,

üzemeltető

cégen keresztül.

A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel. A projekt a teljes
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hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály
Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak
jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai
Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett" , az egyeztetések
folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása érdekében. Hétről
hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat, dokumentumokat küldünk az
imént említett szervezetek számára.
A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió
forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek
pontosítása befejeződött, a Minisztérium (NFM) 10 millió euróban
maximalizálta a támogatást.
Az előkészítési tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk szerződést
az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen
2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az Önkormányzat, az építési
engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.
A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017.
január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az
Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők. A kivitelezési
szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án
megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a
kivitelezői szerződés a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte a
munkát, a várható befejezés 2018. második félévére tehető.
Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Az
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás zárásához közelít, a
szerződéskötés várható időpontja április vége. Az eszközbeszerzési tenderek
előkészítése is folyamatban van. A projekt megvalósítása folyamatos.
Jelenleg a Támogató Okirat mellékletét képező Kormány előterjesztésben
rögzített projekt befejezési határidő 2018.04.30, amelyet 2018. december 31-ig
szeretnénk meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy az építés közben előre
nem látható körülmények következtek be, illetve az építési tevékenység
befejezésével, és az eszközbeszerzések elindításával célszerű megvárni a leendő
üzemeltetőt is.
Mindezekre tekintettel szeretnénk a támogatási szerződés határidejét, 2018.
december 31. napjára módosítani, amelyről a módosítási kérelmet már
benyújtottuk a kezelő szerv felé.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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26. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Ka pcso latta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

„INTERREG DANUBE - CityWalk"
DTPl-045-3.1

2 229 590,5 €
ERFA: 1 669 430,16 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata: 185 635 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt önerő: 9 281,75 €
43 347,875 €
ERFA: 85 %
Nemzeti társfinanszírozás: 10%
Önerő: 5%
Kezdete: 2016. december 8.
Befejezése: 2019. május 31.

2017. február 14.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja, hogy hozzájáruljon a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez,
illetve egy biztonságosabb,

élhetőbb

környezet kialakításához úgy, hogy

erősíti

a "fenntartható" közlekedési formák szerepét a helyi közlekedésbe, kiemelve a
a közlekedés aktív formáit, mint a séta és a kerékpározás. Ennek érdekében a
projekt fő fókusza a séta városi feltételeinek fejlesztése.
A városi fejlesztések egyik kulcskérdése, hogy hogyan lehet egy olyan helyi
közlekedést fejleszteni, amely szem
elérhetőséget.

helyi

előtt

tartja a környezettudatosságot és az

A projekt várt eredményként létrejöhet egy olyan korszerűsített

közlekedési

rendszer

alapja,

mely

kibocsátásának csökkentéséhez, illetve egy

hozzájárul

élhetőbb,

a

károsanyagok

biztonságosabb város

kialakításához.
Bár a projekt fő területe a séta, mint aktív közlekedési mód vizsgálata, szeretné
kombinálni más, aktív és egészséges közlekedési formákkal.
A projektben létrejön egy ún. Walkability Plan (mennyire járható egy város és
hogyan lehet azt fejleszteni) amely tartalmaz egy részletes felmérést a városra
vonatkozóan, hogy az mennyire "sétálóbarát". Különböző felmérésekkel és
számításokkal kimutatható, hogy egy adott városrész mennyire jól kapcsolódik
a város többi részéhez. Ennek mentén pedig kidolgozható egy terv a mutatók
javítására.
Megvalósításra kerülnek továbbá Pilot intézkedések, melyeknek célja a sétálás
népszerűsítése

kampányokon

keresztül,

illetve

az

iskolás

biztonságos
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közlekedésre való nevelése.
Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Város az elmúlt években jelentős energiát
fordított a projekthez szorosan kapcsolódó fejlesztésekre (kerékpárutak, járdák
fejlesztése), a Város nem csak tanulhat a többi partnertől, de ugyanakkor
átadhatja tapasztalatát a partnerségnek.

A pályázat konzorciuma:
ERFA Partnerek
1.

First Hungarian Responsible lnnovation Association (HU)

2.

Development centre of the Heart of Slovenia (SI)

3.

Nyíregyháza lndustrial Park Ltd. (HU)

4.

Cassovia Life Sciences (SK)

5.

City municipality Varazdin (HR)

6.

Municipality of Oradea (RO)

7.

Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (BG)

8.

Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)

9.

Municipality of Weiz (A)

10. Varna Municipality (BG)
IPA Partnerek
11. City of Valjevo (SRB)
12. Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB)
Társult partnerek
13. City municipality Ptuj (SI)
14. City of Stríbro (CZ)
15. Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HU)
16. Ministry of Construction, Transport and lnfrastructure (SRB)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A projekt indító találkozójára 2017. február 7-8. között került sor Szegeden. A
rendezvény célja a projekt ütemezésének ismertetése, feladatok
meghatározása. A 2. találkozóra 2017. június 5-9. között került sor Belgrádban
(Szerbia), ahol a partnerek megismerték az elszámolással és kommunikációval
kapcsolatos követelményeket, valamint Belgrád közlekedésfejlesztési terveit,
illetve tapasztalatot cseréltek.
A 3. partnertalálkozóra 2017. november 27.-29. között került sor a vezető
partner szervezésében Ptuj (Szlovénia) városában. A rendezvény alatt sor került
egy képzésre, amelyen bemutatásra kerültek azok a követelmények és
útmutatók, amelyek alapján valamennyi partnernek elkészítenie a saját
városára vonatkozó helyi sétálhatósági tervét. Ezen felül sor került egy
szimpóziumra, ahol a helyi szakértőkön kívül, a témában elismert külföldi
szakértők is bemutatták a témával kapcsolatos kutatásaikat.
A projektben Nyíregyháza a 3. munkacsomag vezetését látja el, amely a
sétálhatóság tervezésével foglalkozik. A munkacsomagban elkészített
dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseihez,
irányaihoz. Készül a sétálhatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató,
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amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket.
A soron következő, partnertalálkozóra 2018. első félévében kerül sor Weiz
(Ausztria) városában.
A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési
osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják
el.
2018. január 30.-án sor került a Helyi Támogató Csoport ülésére, amelyen
bemutatásra kerültek a szakmai anyagok, a projekt célja és ütemezése. A
következő ülésre előreláthatólag 2018. májusában kerül sor.

27. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217
9 OOO OOO Ft
9 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2015.05.07.
Befejezés: 2019.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2017.05.03. Támogatói Okirat aláírása

Projektvezető:

Dr. Kása Brigitta

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

aljegyző

A 257/2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP
rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást
nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP
Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A
Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott
ügyek száma meghaladta a 200.000-et.
Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja,
ezért az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.

-

A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói authentikációhoz
szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. összesen 252
db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz
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beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az
önkormányzat saját forrásból szerzi be.
Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ,
Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni
külső erőforrást is.
Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő
útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus
Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény s. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati
rendelet módosítása.
A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás
formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert.
Belső erőforrások

segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek
adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan
alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek
megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.

-

Belső erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a
kialakításra kerülő szolgáltatások és rendszerek megfelelőségét, megtörténik
azok élesítése.

Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel
rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik
projekt keretében megtörtént.
Várhatóan a beszerzések kapcsán
keletkezik.

közbeszerzési kötelezettségünk nem

A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán
erőforrást biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a
belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június
30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely
még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.:
kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az
önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását,
legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május
3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Uniós
Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a
Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon.
A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május
12-én
megkaptuk.
Az
előleg
nem
került
még
felhasználásra.
A projekt fizikai befejezésének tervezett

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns

időpontja

2019.06.30-ra módosult.
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28. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00004

bruttó 298.107.435 Ft
bruttó 298.107.435 Ft
100%
Kezdet: 2017. november 01.
Befejezés: 2018. október 31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

A támogatási

szerződés

2017. 12.15-én került aláírásra.

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonp.Kft
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra
Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói
hektáros terület,

jelentős

része a

Nyírerdő

erdő.

kezelésében

A több mint 300

működik,

egy része a

városé, és egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.
Az

erdő

parkerdőként

egésze Natura 2000-es terület egy része pedig

is

funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a
Sóstói

erdőt

egy különleges hangulatú sétán.

A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása
NyíregyházaÁllatparkba

Sóstógyógyfürdőn,

történő

belépéshez

nyújtásához. Egy térségi

mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi
és

jelentőségű

a

szélesebb

körű

élményszerzés

látogatóbarát fejlesztés a cél, mely

hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási

idő

növeléséhez,

valamint a szezonalitás csökkentéséhez. A projekt közvetett célja
turisztikai komplexitásának növelése mellett a térségben

Sóstófürdő

élő

lakosság

életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon
Hoteltől,

az erdei tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres

szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató
nem csak

egyszerűen

sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató

és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói

erdő

flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz
lehetővé.

A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz,

melyen a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalogkerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalogkerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárútjához csatlakozik. Az
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Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül
beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a
kialakításra
kihelyezett

kerülő

4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. A

tájékoztató

táblákon

a

Föld

növény

-

és

állatvilágával

ismerkedhetnek meg.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Előzmény: Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében
benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő
pályázat újbóli beadása.

A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017. szeptember 29- én kerül benyújtásra
a támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült,
majd a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra. A szerződés
aláírását követően felállt a projekt team és megkezdődött a fejlesztési szakasz
tevékenységeinek előkészítése, amely tevékenységek egyrészt már
megvalósultak a korábbi, visszavont pályázat keretében, így főként azok
aktualizálása szükséges. Fentiek alapján elkészültek a kiviteli tervek, szerződést
kötöttünk a műszaki ellenőrrel, a nyilvánosságot biztosító vállalkozóval és a
közbeszerzési szakértővel is, aki lebonyolította a kivitelezőre irányuló
közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen szerződést kötöttünk a
Közmű-Generál Kft-vel 2018. 02.27-én. A kivitelezés 2018.05.07-én meg is
indult és folyamatosan zajlanak a munkálatok. Aktualizálva lett a marketing
stratégia, és folyamatban van az üzleti terv készítése is. Az Állatparkon belüli
térkőburoklat változtatása miatt a kivitelezési határidőt módosítani szükséges.

Nem releváns

29. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt összköltsége:

3.818.078.070 Ft+ ÁFA

Támogatás összege:

3.818.078.070 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016. január 1.
Befejezés: 2019. május 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak

2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata,
melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít.
2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem

217
dátumai:

térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a

projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.
Projektfelelős:

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

A tiszavasvári úti atlétikai sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó,
súlyemelő, cselgáncs, amerikai focisták, ökölvívók, tollaslabdázók, tájfutók),
amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A
sportolók további fejlődéshez, felkészüléshez szükséges infrastrukturális
feltételek színvonala jó néhány területen már nem éri el azt a szintet, amely
egy nemzetközi eredményes szereplésre való felkészüléshez szükséges.

(műszaki,

Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése
A jelenlegi 6 sávos atlétikai pálya teljes körű átalakítása megvalósul. Az
atlétikai pálya nyugati oldalán, előregyártott szerkezettel épített lelátó épül,
ahol a nappali a TV közvetítés feltételei biztosítottak. A közönségforgalmi
szociális helyiségek és a raktározási területek a nézőtér alatti térrészben
kerülnek elhelyezésre. A pálya körül 2 sávos, szabadidős futókör épül,
amelyen üzemi út létesül. Az atlétikai pálya nyugati oldalán lévő
sportterületek versenyszintű megvilágítása a többi részen általános
megvilágítás készül.
Dobó pálya
A szabadtéri dobópálya az új atlétikai centrum épületegyüttese és a meglévő,
megmaradó földszintes épület között helyezkedik al. A pálya geometriai
kialakítása, műszaki felszereltségek az edzéslehetőségeit biztosítja. A pálya
élőfüves, automata öntözőrendszerrel felszerelt.
Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése
A fedett atlétikai csarnok és sportcentrum épületegyüttese két fő építészeti
elemből áll. A 200 méteres, IAAF minősítésű atlétikai pályarendszer nagy
belmagasságú, acél áthidalószerkezettel, könnyűszerkezetes függönyfalakkal
határolt épületrész. A csarnok nyugati részén előregyártott vasbeton
szerkezetű lelátó készül, a csatlakozó fejépület 1. emeleti szintjén a kiszolgáló
helyiségcsoportok találhatók. A csarnoképülethez épül a 4 szintes,
előregyártott
vasbeton tartóvázszerkezetű fejépület ahol dobó és
erősítőtermek,
öltözőcsoportok,
az
irodai,
igazgatási
helyiségek,
közönségforgalmi kiszolgáló helyiségcsoportok, sportszálló, orvosi és
rehabilitációs helyiségek, a TV közvetítéshez szükséges helyiségcsoportok,
ezen kívül vívó, a tollaslabda és az általános erősítőterem, valamint szertárak
kerülnek kialakításra.
A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése
A területen megvalósítani kívánt fejlesztés a belső közműhálózat - víz,
csatorna, szennyvíz és gáz-bővítését - igényli. A telken belül épül meg a
funkcióhoz méretezett parkolófelület és az egyes funkcionális egységeket
kiszolgáló üzemi úthálózat. A belső közműhálózat valamint a külső
csatlakozási kapacitások átalakításánál a szakági műszaki leírásokban foglalt
fejlesztési programokat kell megvalósítani.
Projekt jelenlegi

állása:

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen
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500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott
Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési
tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai
sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627 .462. Ft.
A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei
jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési
megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (11. 10.)
Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország
Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai
sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására
250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az
Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján
kiállított Támogatói Okirat keretében.
A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, az
építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani
kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős
módosított engedély 2017.02.09-én kiadásra került.
Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott meg,
aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr előírásainak
megfelelően módosította.
A 200/2017 (Vll.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű
üggyé
nyilvánították,
illetve
a Beruházási,
Műszaki
Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói
tevékenység
biztosítójának,
valamint
beruházás
lebonyolítójának.
A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (Vlll.28.) Korm. határozat a
Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére
nyújtott támogatás biztosításáról.
A 3 482 450 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra
került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december 23.
napján kiállított Támogatói Okirat keretében.
Jelenleg egyeztetés zajlik a BMSK Zrt.-vel a projekt megvalósításának
részleteit illetően.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

30.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Nyíregyháza
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001

Projekt
összköltsége:

237 925 OOO Ft

Bölcsődefejlesztés

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál
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Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

237 92S OOO Ft
100%
Kezdet: 2017 .11.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó(k)
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017.10.31.

Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában
lévő bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bölcsőde került kiválasztásra:
16.sz. Aprajafalva Bölcsőde
9.sz Micimackó

Bölcsőde

S.sz Őzike Bölcsőde
6. sz Napsugár

Bölcsőde

Közülük 1 intézményben (16.sz. Aprajafalva Bölcsőde-Nyh. Fazekas J. tér 13.)
komplett felújítás valósul meg, energetikai korszerűsítés (homlokzat szigetelés,
fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás formájában.
2 intézményben pedig (9.sz Micimackó Bölcsőde-Nyh. Stadion u.8/A és az S.sz
Őzike Bölcsőde-Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra kerül sor, mert itt már az
épületenergetikai fejlesztések megvalósultak.
A belső felújítás során a főzőkonyhák korszerűsítésére és a részleges
akadálymentesítésre is sor kerül.
Az intézményekben eszközfejlesztést is megkívánunk valósítani, amelybe az
említett 3 intézményen túl a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került
bevonásra. Az eszközbeszerzésre, az igényelt 237 millió forint támogatási
összegből 27 millió forintot kívánunk elszámolni.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2017. 04. 30-án került benyújtásra. 2017.09.lS-én kelt értesítés
keretében tájékoztatást kaptunk a támogatási kérelem támogatásáról, melynek
összege 237.92S.000 Ft. A Támogatási szerződés 2017.10.31-én került aláírásra,
melyet követően felállt a projekt team és megkezdődött az előkészületek, a
fejlesztési szakasz tevékenységeihez. A fejlesztés során szerződést kötöttünk a
közbeszerzési tanácsadóval, kisgyermekellátás területén jártas szakértővel, a
nyilvánosság, rehabilitációs és energetikai szakértővel, tervezővel. Folyamatban
van a műszaki ellenőr kiválasztása, továbbá 2018.04.13-án a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás is elindult, az ajánlatok bontása
várhatóan 2018.04.27.

220
31. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001
685 112 500 Ft
685 112 500 Ft
100%

Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2020.06.30

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

2017.12.29.

Pató István, Gál István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, Bozán
Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra, Horváth Tímea - Gazdasági

Osztály
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és
erősítő

közlekedésfejlesztési

intézkedések

valósuljanak

meg,

melyek

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és
a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható

fejlődésre

és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:

a.) Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának
átépítése:
A széthúzott, nagy
szempontból
közlekedő

burkolatfelületű,

kedvezőtlen

(és így a

s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági

kialakítású csomópontjának átépítése, minden

gépjárművezetők

számára is) biztonságosabb

közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak
között

biztosítana

kapcsolatot,

hanem

az azok mellett található

kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a
COOP kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő
Intézet,

Mentő

bejárat) biztonságos

megközelíthetőségét

is hivatott

megoldani.
A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolyást,
biztonságosabb

közlekedési

sebességcsökkentő

feltételeket

valósítana

meg,

és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a

egyben
meglévő

úthálózatnak.
A Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcai csomópont, és a
Kórházi gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a
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Czuczor Gergely utca irányából lenne biztosítva. Oly módon, hogy a
kialakítandó körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem
érintő,

lehetőséget

egyirányú, megállási

is biztosító szervizút

jellegű

nyomvonal tervezett a Kállói út Kórház felőli oldalában.
A

szakasz

beavatkozási

a

Kórház

főbejáratát,

jelenlegi

annak

forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos
kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett
kialakítás során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság,
ezért a

meglévő

csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen

projekt keretében.
A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és
csillapító, közlekedésbiztonságot

növelő

átépítése.

A csomópont kialakításához kapcsolódóan átépülnének továbbá a
környező

utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával

együttesen.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának a növeléséhez.

b.) Kállói út- Tünde utca csomópontjának átépítése:
A Kállói út - Tünde utcai

útkereszteződés

forgalmi rendje

kedvezőtlen.

szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból
Kállói úton napközben is

jelentős

jelzőtáblákkal

A

a forgalom, de a reggeli munkába

indulási és az esti hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kállói útra történő
balra és jobbra kanyarodások az
járművek

rendszeres

elsőbbségadások

feltorlódása

miatt nehézkesek, így a

egyre

elviselhetetlenebb,

balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási
sebesség a Kállói út érintett szakaszai a

csúcsidőszakon

gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba

történő

időszakban

kívüli

becsatlakozása az

által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való
tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde
utca

felől

gyorsulni

járművek

kanyarodni szándékozó
képes

feltételeinek

tehergépjármű.

javítása

A

érdekében

jelentős

része lassan

tehergépjárművek

korábban

közlekedési

megépített

burkolatszélesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, nagy

nagy

sebességű

kanyarodó mozgás lehetséges.
A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felől
balra

kanyarodó

jelentős

közúti

forgalom

érkező,

és Centrum felé

biztonságos

levezetése

érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.
A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és
kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló
öbölbe

történő

helyezése,

meglévő

részleges áthelyezése tervezett.

öbölbe helyezett autóbuszmegálló
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Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén
megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon
kerékpáros

átvezetések

lehetővé

tervezésével

teszik

az

történő

érintett

városrészek kerékpáros baráttá tételét.
A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon
kívül

jelentős

sebességgel

közlekedő

forgalmat

egy

körforgalmi

csomópont kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.
A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett
utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és
ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen.
e.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:

A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként
jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt
egyik fő célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid
kibocsájtásának

csökkentéséhez

és

az

élhető

városi

környezet

kialakításához.
A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés)
és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá
tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások
esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi
közlekedési módot választók részaránya" prioritási eredményindikátor
értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.
A projekt keretében az alábbi utcákat kívánjuk kerékpáros baráttá
alakítani:
Megvalósítási hely (Utca nevel

Tervezett kerékpárforgalmi

létesítmény hossza
Arany János utca

700m

Jósa András utca

200m

Honvéd u .-Serház u.
Nádor u.-Szilfa u.

lOOOm
lOOOm

Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)

110m

Toldi utca (Széchényi - Damjanich u között)

820m

Árpád utca (Széchényi - Kiss Ernő u között)

300m

Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyufa tér között)

600m

Malom utca

490m

Színház utca (Bessenyei tér- Széchényi u között)

685m

Garibaldi utca

740m

Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)

780m

Fészek utca

lOOOm
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A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai:
lrányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30-

1.

as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése.
Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti
jelzőtáblák

kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és

szegély átépítésekkel megvalósíthatóak.
Meglévő

II.

burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt

gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a
burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti
forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.
A pályázat 2017. június 30. napjával beadásra került. A költségbecslés alapján a
pályázat költségvetése a következőképpen alakul:
A becsült építési költségek az alábbiak szerint alakulnak:
-

Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának
átépítés:

-

300.000.000 Ft

Kállói út- Tünde utca csomópontjának átépítése:
250.000.000 Ft

-

Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:
45. 750.000 Ft

A beruházás becsült összköltsége az alábbiak szerint alakul:
•

Csomópont fejlesztések tervezett költsége:

632.500.000 Ft
•

Utcák kerékpáros baráttá fejlesztésének költsége:

52.612.500 Ft
•

A projekt tervezett összköltsége:

685.112.500 Ft
•

Az igényelendő támogatás tervezett összege:

685.112.500 Ft
•

Saját erő:

0 Ft

A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás
100%-ig.
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott
jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely

224
eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége. A
tervezői

feladatok ellátása tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az

ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett
ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az
Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018.04.05. napján.
Teljesítési
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

határidő

180 nap. Jelenleg a tervezés folyik.

Nem releváns.

32. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00003
156 432 161 Ft
156 432 161 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2019.08.31

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. december 12.

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában
korszerűsítése,

•

lévő

intézmények energetikai

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló

szerkezetek

utólagos

hőszigetelése,

külső

nyílászárók

cseréje);

•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

rendszerek

•

alapú

hő-termelő

cseréje, és/vagy a kapcsolódó

berendezések
fűtési

és HMV

korszerűsítése;

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer
kialakítása

saját

villamosenergia-igény

kielégítése

céljából.
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A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai

korszerűsítése

valósul

meg:
Eszterlánc Északi óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Sóstóhegy,

1.

Jázmin u. 10., 13043/1 hrsz.)
2.

Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza,
Állomás u.6., 0176/1 hrsz.)

3.

Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyírszőlős,

4.

Gyermekek

Kollégium u. 50., 16004 hrsz.)
Háza

Déli

Óvoda

Mandabokor

Telephely

(4400

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza-Mandabokor, 13723 hrsz.)
5.

Gyermekek

Háza

Déli

óvoda

Manóvár

Nyíregyháza, Tünde utca 2., 8245 hrsz.)
Gyermekek Háza Déli óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza-

6.

Felsősima,

7.

Hosszúháti utca 59., 13551/2 hrsz.)

Gyermekek

Háza

Déli

Óvoda

Butykatelep

Telephely

(4246

Butykatelep, Bajcsy-Zs. utca 12., 17096 hrsz.)
A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:
•

a projekt tervezett összköltsége: 156 432 161 Ft.

•

az

•

saját

igényelendő
erő:

támogatás tervezett összege: 156 432 161 Ft.

várhatóan 0 Ft

A pályázat benyújtása 2017. július 31-én megtörtént, a hiánypótlás teljesítésre
került. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási
szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.
A projekt
megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban
kerül kidolgozásra, ezt követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a
tervezett költségek is pontosításra kerülnek.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott
jogosultsági feltételeknek. 2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, a
Támogatási Szerződés 2017 .12.12-én lépett hatályba.
A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői
szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező
szakmérnök.
2018. március 26-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló
és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt van. A kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A tervezői költségvetések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A
megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.
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33. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)"

29 724 350 Ft
26 751915 Ft
90%
Kezdet: 2017.07.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. október 26.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített
„emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és

bővítése.

2018-ban 150 éves

Ebből

az alkalomból egy

évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum.

nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek
mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a
meglévő

kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által

Jósa András munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal.
A pályázati kiírás 1.a) pont szerinti pályázati cél esetén a támogatási igény,
valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió
forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a
települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.
A támogatás felhasználása során kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi
tevékenység", a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység",
a „Múzeumi kiállítási tevékenység", valamint a „Múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység" kormányzati funkciókon elszámolt kiadások
vehetők figyelembe".
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Egyéb Problémák:

A 2017. május 24-én benyújtott pályázat 6.000.000,-Ft támogatásban részesült, a
támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat megvalósítása folyamatban
van. A megvalósítás határideje 2018.12.31.

Nem releváns
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34. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

VESZÉLYEZTETETI HELYZETŰ ÉPÍTETI MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK,
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
8 595 632 Ft
2 000000 Ft
23,26 %
Kezdet: 2017.04.01.
Befejezés: 2018.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. november 20.

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Kulturális Alap által - Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján
- meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok
tulajdonosai,
vagyonkezelői
épített
műemlékek
veszélyelhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására.
Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű
ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be. A projekt keretében végzendő
felújítási munkák az épület külső homlokzatán valósulnak meg.
Az épületnél problémát jelent a falszerkezetbe bejutó talajnedvesség, továbbá a
fő párkány és az eresznél található tagozatok rossz állapota, lehullása.
Ennek megszüntetése érdekében szükséges a megrongálódott vakolat
eltávolítása, ezt követően a beavatkozási terület minimum 1 hónapig tartó
szellőztetése, majd falszárító vakolat elkészítése.
A teljes homlokzat új vakolatot és műemléki festést kap a régi, eredeti műemléki
színek visszaállításával, ezáltal vonzóbb utca-, és városkép kialakítását célozva.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projekt keretében tehát a külső homlokzatok teljes körű eredeti állapotba
történő visszaállítása, a lehulló vakolatok, stukkók, helyreállítása, a lábazat
rehabilitációja, eredeti állapotba történő visszaállítása valósulna meg
A pályázat 2017.02.15-én került benyújtásra. A 2017. 07.27-én született döntés
alapján Önkormányzatunk 2.000.000,-Ft támogatásban részesült, mely lábazat
szigetelésére használható. A kivitelező kiválasztása megtörtént, és 2018. március
29-én megtörtént a munkaterület átadása a vállalkozó Nyír-Raska Kft. részére. A
szerződés

teljesítési határideje 2018.06.30., melyet követően 2018.08.29-ig

elszámolást és szakmai beszámolót kell benyújtani.

228
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

35. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS
HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
TOP-7.1.1-16-2016-00067

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

750.000.000 Ft
750.000.000 Ft

Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

100%
Kezdet: 2017.09.01.
Befejezés: 2020.12.30.

2017. 10. 03.

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy
átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi
közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a
közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó
fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet
széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség
annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél
nagyobb mértékben beépülhessenek.
A HKF5 azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat
és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb
igény a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések
iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi
Közösség a stratégia célrendszerét.
A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető
város, ahol a városi közösségek erősek és befogadóak, ahol otthonos, élettel
teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó
közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt
(Nyíregyháza, a családbarát város - Al; Nyíregyháza, a fiatalok városa - A2)
és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi
közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése - 51; A városi
lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek
támogatása - 52; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek
biztosítása a városi lakosság - különösen a város kreatív és innovatív fiataljai
- számára - S3; A városi polgárok - kiemelten a fiatalok - városi közéletbe
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történő

aktív bevonása - 54) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.

A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első
beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt
összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS
együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési
költség a végrehajtás 40 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi
pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog
összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A
felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások
pályázhatnak.
Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások):
Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális
fejlesztése- Ml
Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése - M2
Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport,
programok szervezése - M3

szabadidős

és egyéb

Lakosság szemléletformálása, tudatosítás - M4
A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált
tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező
szervezeti
egységek
biztosítják,
amelyekben
a
civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti
magát.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek):

A támogatási döntésről szóló értesítést 2017. augusztus l-én kaptuk meg. A
Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár vezetője 750 millió Ft
összegű
támogatásra érdemesnek ítélte. A HKFS megvalósítására
felhasználható támogatási keretösszeg: 750 millió Ft, melyből 79,75 millió
forint fordítható a HACS működési költségeinek finanszírozására.
Kulcsprojektre fordítható maximális összeg: 268.1 millió Ft.
A Támogatási Szerződés 2017. október 3-án lépett hatályba.
Az elmúlt időszakban beszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek
kommunikációs és marketing szakemberek, valamint szakértők kiválasztása
is megtörtént, akik a pályázati felhívások tervezésében közreműködnek.
Létrehoztuk a Felhívás Előkészítő Munkacsoportokat, akik munkájukat még
januárban kezdték el.
Az elmúlt hetekben megtörtént az első művelethez tartozó, kulcsprojektekre
(Kölyökvár és Alvégesi Művelődési Ház felújítása, Robinson domb
revitalizációja) vonatkozó pályázati felhívás elkészítése, melyet 2018. január
31-én küldtünk meg az Irányító Hatóságnak tanúsításra, s mely folyamat
jelenleg is tart. A pályázati felhívás meghirdetésének tervezett ideje 2018.
második negyedéve.
Április végéig elkészülnek a maradandó műveletek keretében meghirdetésre
kerülő felhívás tervezetek, melyek tanúsítását követően szakaszos
meghirdetésre kerül sor. Elképzeléseink szerint minden művelet pályázati
felhívásának meghirdetése megtörténik 2019. első félévéig.

Megvalósítást
hátráltató
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11

problémák,
nehézségek:

36. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Megítélt
támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"

EFOP-3.3.6-17-2017-00016
bruttó 499 901 332 Ft
NYHMJV: 200 025 612 Ft
bruttó 499 901 332 Ft
NYHMJV: 200 025 612 Ft
100%

Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2020.10.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Aláírás

időpontja:

2017. szeptember 27.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Az átfogó cél a természettudományos és műszaki pályát végzettek
számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák
keretében

biztosítható

hozzáférésének

élménypedagógia

biztosításán

keresztül,

programok
melyek

kifejlesztése
képesek

és
a

természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére,
valamint

a

természettudományos

alapképességek

fejlesztésére

a

hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.
A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

Élményközpont

kialakítása

infrastrukturális

fejlesztéssel

és

eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával,
amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre).
-

Természettudományos

élménypedagógiai

programok

programtervének kidolgozása;
-

A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;
A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak
fejlesztése és alkalmazása;

-

A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok,
szakemberek bevonása, felkészítése;

-

Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló
tevékenységek;
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-

Programok kiajánlása, csoportok szervezése;

-

Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez
kialakított honlap fejlesztése;

-

A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat,
természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás,
valamint tábor formájában.

-

Szakmai

műhelyek

szervezése,

rendszeres

tapasztalatcserék

megvalósítása;
A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat
iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

kialakítására,

és

A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017.
november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a
közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A
konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy
bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről
bevonásra kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a
tervezés folyamat gördülékenységét.
Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli terveket elkészültek,
a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.án megindításra került. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. április
27.
Folyamatban van az épület berendezéséhez szükséges eszközök
beszerzésének előkészítése, valamint a kapcsolódó marketing és
nyilvánossági szolgáltatások.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

37. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM
ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE
MODERN VÁROSOK PROGRAM
nettó 1 642 623 840 Ft
nettó 1 642 623 840 Ft
100%
Kezdet: 2016. január
Befejezés: 2018. június
2016.01.15.
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Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Kapcsolattartó:
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások
előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a
Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó
54 122 880 Ft.
2017.07.31.
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti
beruházások fedezetére fordít. Ebből az összegből a Pangea Ökocentrum
fejlesztésének megvalósítására elkülönített összeg nettó 1 588 500 960 Ft.
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik,
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét
tekintve is példaértékű. Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani
az ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos,
oktatási tevékenységeinek kereteit biztosító épületegységet. Szükséges
létrehozni egy olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai
szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény- és
konferencia terem, valamint a rendezvényt látogatók elhelyezésére alkalmas
szállodai szobák is.
A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a
sóstói tó partján helyezkedik el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark
belső területéről történő megközelítési lehetőséggel.
Olyan élményteret
szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, alkalmas
konferenciák szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény- és
állatbemutató látványosságként is funkcionálna. Célunk, hogy az ide érkező
látogatók az állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai
élményben részesülhessenek.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között
2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:
GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67.
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére
mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást
MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési
kapott
Nyíregyháza
tevékenységek fedezetére fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési
projekt előkészítésére nettó 54 122 880 Ft került elkülönítésre.
Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított,
melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én
megbízási szerződést kötött.
A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés
érdekében 2016. október 10-én kötöttünk szerződést üzemeltetési
tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos volt.
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A beruházásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon
elemzés készítésre 2016. október 20-án kötöttünk szerződést. A
dokumentumok 2017. januárban elkészültek.
A tanulmányban foglalt
számítások szerint a költségvetési forrásból 2017- 2018-ban megvalósítani
tervezett Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetése jövedelmező, és a 15
éves referenciaidőszak alatt pozitív halmozott cash- flow-t biztosít az azt
működtető Állatpark - ezen keresztül az Önkormányzat - számára. Ez
biztosítékot jelent a kormányzati támogatásból megépülő Ökocentrum és
Szálloda értékének megtartására, illetve növelésére.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan
Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek
eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A
kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedély kiadásra került.
A kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítására 2017. február 27-én nyílt,
feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, mely eredményesen zárult. 2017.
május 9-én aláírásra került a feltételes vállalkozási szerződés, amely június 19én lépett hatályba, ekkor kaptunk értesítést a támogató döntésről. A Blaha
Lujza sétányon június 23-án megkezdődött a kivitelezés, szeptember 12-én
pedig megtörtént az alapkőletétel is. A beruházás befejezésének tervezett
ideje 2018 nyara. A beruházás készültsége elérte az 50 %-ot.
A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételesen megkötésre
került a szerződés a generál műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezettel
2017. május 5-én. Ez a szerződés is június 19-én lépett hatályba.
A megvalósítási költségek kormányzati forrásból történő támogatása
érdekében 2016. októberben elkészítettük az előterjesztést a Modern Városok
Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében a
Nyíregyházi Állatpark fejlesztése érdekében támogatás biztosításához
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címmel. Az eredetileg
nettó 1,5 milliárd Ft-os projekt összköltséget a kivitelezésre és
eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes, legalacsonyabb
összegű ajánlata miatt szükséges volt emelni, nettó 142.623.840 Ft-al. A
költség növekmény fedezete szintén kormányzati támogatás lenne, ezért az
előterjesztésünket ebben a tekintetben áprilisban módosítottuk. A támogatási
igényünk vonatkozásában június 19-én pozitív döntés született.
A
Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között
2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:
GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78.
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft
vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A
Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt megvalósítására nettó 1 588
500 960 került elkülönítésre, mely összeg szeptember 4-én támogatási előleg
formájában utalásra került.
A projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatokra
szeptember 6-án kötöttünk szerződést, a feladatok ellátása a projekt
befejezéséig folyamatos, 2018. februárban sajtónyilvános helyszíni bejárásra
került sor az építkezés helyszínén.
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
38. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Projektvezető:

Projekt rövid
{műszaki, szakmai)
tartalma:

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM
nettó 3 557 376 160 Ft
nettó 3 557 376 160 Ft
100%
Kezdet: 2017. október
Befejezés: 2019. szeptember
2017.07.31.
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti
beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít.
Ebből az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének
előkészítésére és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 557 376 160 Ft.
Loványi Ágnes, Portfólió Menedzsment Referatúra
A Jégkorszaki interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern
technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme
egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények
érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal,
és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat,
patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú,
interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló
módon mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valósághű
modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a
jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevened ne a tundra a
rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj.
Ezeket a bemutatókat valósághű, műgyantából készült demonstrációkból
hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt
egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark,
mely hangsúlyozottan eltartja saját magát, versenyképes maradjon.
A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd
mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés
projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket,
továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan
halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között
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fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:
GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78.
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft
vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A
Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és
megvalósítására nettó 3 557 376 160 Ft került elkülönítésre, mely összegből
szeptember 4-én 171499 040 Ft előkészítési költség támogatási előleg
formájában utalásra került.
A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017.
november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a
megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is,
amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A
tanulmány megállapításainak birtokában ezt követően megkezdődött az uniós
nyílt építészeti tervpályázat előkészítése, amelynek felhívása 2018. április 17én jelent meg az EU hivatalos lapjában (TED). Az ajánlattételi határidő
tervezetten 2018. június.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
39. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%}:
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
SZOCIÁLIS
FEJLESZTÉSE II. ÜTEM
TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001

INFRASTRUKTÚRÁJÁN~K

BŐVÍTÉSE,

574 OOO OOO Ft
564 009 932 Ft
98,2595%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2019.10.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017.12.08.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a
cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben
található.
A Nyíregyháza, őz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a
nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember l-től, a
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Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig
Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött.
2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság
nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését,
csupán nyitva álló helységként üzemelhetett. 2011. novembertől három házi
gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben.
Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda
helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt
található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső
nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága,
és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület
üzemeltetése nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt
üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az
ingatlan lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások
kerülnek elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában álló, leromlott épület jelenleg üresen áll.

A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása
alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és
terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek
alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször
átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben
korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a
körzeti megbízott is itt volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a
Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt,
megosztva az épület részt a református egyházzal, akik a szociális étkeztetés
kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ házigondozói körzet működik ebben az épületrészben, amely egy
nagyobb kb. 25 m2 -es irodából és egy 6m 2 -es konyha, vizes helységből és
előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a padló burkolata hajópadló, amely
felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik épületrészt a Posta helyi
kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m 2 alapterületen. A zárt udvar felőli
épületrészben jelenleg 2013. május l-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős emberek
számára.
A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:
a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén
b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti
fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) - A Nyíregyháza, Kollégium u. 58.
szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi
segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása;
c) új szolgáltatás létrehozása - a projekt keretében elsősorban a már működő
szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági
és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a
Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása,
ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek
nappali ellátása új telephelyen;
d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem
felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő
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szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek
nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c)
pontban említett új szolgáltatásokkal;
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati
rendszerek kiépítése;
f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület)
kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén
releváns.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

B) Eszközbeszerzés:
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az
IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés,
részletezésre az eszközlistákban kerül sor;
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik
c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.
A pályázati dokumentáció 2017. július 31-én került benyújtásra. A 2017.
augusztus 09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz
benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés
2017.09.01. napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017. 12.08. napján
került sor. A tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november
24-én indult, szerződéskötésre 2018. január S. napján került sor, a tervezési
szerződésben foglalt határidő 2018. április 30. Beszerzésre került a rehabilitációs
szakértő is.

Nem releváns.

40.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGVHÁZÁN
EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN

200 OOO OOO Ft
200 OOO OOO Ft
Konzorciumvezető

Polgármesteri Hivatal 57%
Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 43%
Kezdet: 2017.03.01.
Befejezés: 2020.09.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2017. november 24.

Projektmenedzser

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
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(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján
támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel
konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen" pályázati
felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.
Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól
(2015-ben 70,3%). Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban
keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen
később térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is
meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős
hozzátartozókat.
A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar
munkaerőpiac nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének
kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása
vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata.
Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív
szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit
kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és
család harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése,
a kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése,
sztenderdizálása.
Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás
keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt
projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések,
felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női
Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított
informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és
tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.
A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban
jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása
érdekében. A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a
kedvezményezettek részére.
A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják,
hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
•

Női

Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásához és

működtetéséhez,

•

a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus
foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez,

•

a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a
család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,

•

a

magánélet

és

a

munka

összehangolását

segítő

támogató

szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek
működési

feltételeinek megteremtéséhez.
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A konstrukció célja a

nők munkaerő-piaci

helyzetének javítása, a család és munka
előmozdítása
helyi
megoldásokkal
és

összeegyeztethetőségének
együttműködésekkel.

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:

1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a
költségvetés maximum 30%-a)
-

Helyi

munkaadók

és

szakmai

együttműködések

érzékenyítése,

tájékoztatása,

szervezeteik
kialakítása

a

projektcélokkal

összhangban
-

Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport
női

számára a

szervezetekkel,

foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi
szakmai

kamarákkal,

vállalkozói

szervezetekkel:

foglalkoztatási kerekasztalok szervezése
-

Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok
helyben

való

elterjesztésének

ösztönzése,

elfogadottságának

erősítése

-

tájékoztató

napok

előadások,

és/vagy

és/vagy

kampányok,

események, akciók szervezése, online tartalmak készítése

2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával
együttműködve

a

létrehozása és

Női

Információs és Szolgáltató Központ

működtetése,

(Nő-Köz-Pont)

formális és nem-formális képzések,

fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési,
oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés
maximum 60%-a)
-

A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása
és

-

működtetése

Formális

és

nem-formális

képzések,

fejlesztések,

felkészítések

lebonyolítása
-

Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt
konstrukció

megvalósítója

által

szervezett

képzéseken,

fejlesztéseken, felkészítéseken.
-

kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele,
szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása

3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a
létrehozásához,

Női

működtetéséhez

Információs és Szolgáltató Központ
szükséges

eszközök

beszerzése

(költségvetés 10%-a)
informatikai háttér és mobilitás biztosítása
a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos
eszközök beszerzése
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017. július
04-én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra. A
támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27.
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időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a
válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely
hatálybalépésének dátuma 2017. november 24. Jelenleg a projekt előkészítési
tevékenysége zajlik. 2018. március 1. napjától felállt a projektmenedzsment
szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, illetve koordinálása. A Női
Információs és Szolgáltató Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család
és Karrier Pontra (CSAK) módosult. Jelenleg a „CSAKpont" auditálásához,
működésének megkezdéséhez szükséges előkészítő munka zajlik (igényfelmérés
és SZMSZ készítés), a „CSAKpont" munkatársainak bevonásával.

Nem releváns.

41. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
{műszaki, szakmai)
tartalma:

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
TOP-6.3.3-16-NVl-2017-00001

1 036 OOO OOO Ft
1 036 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2017.10.01.
Befejezés: 2018.12.31.

2017.10.19.

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:
1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a
Rezeda utca között zárt esőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő
nyomvonalában sávos helyreállítással.
1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését
mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka,
padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.
1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca
kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és
záportározó műtárgy építése.
2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és
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átemelőkkel.

2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és
átemelőkkel.

3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával,
záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.
4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a
befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész
Westsik Vilmos út felőli részének.
S.) Az Igrice (Vlll/1. ) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás
növelése mederburkolással, és mederkotrással.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

18.

A hét szakasz vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és

a Nyulastó kivételével jogerős vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk.

A

kiviteli tervek készítésére 2018.04.06-án az eljárást megindító felhívás feladásra
került.

A 0386/150 hrsz kapcsán a NIF tulajdonosi hozzájárulására van szükségünk,
aminek a megszerzése folyamatban van. Az engedélyezési eljárás a NIF
tulajdonosi hozzájárulásának megszerzését követően indítható meg.

42. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

„Közösen a kiútért"
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001
830 OOO OOO Ft
830 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2021.12.31

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017.11.30.

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a
hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság
társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához,
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az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként
megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett
városi területein

élők

közösségi és egyéni

eredményeként a hátrányos

helyzetű

szintű

emberek

társadalmi integrációja, aminek

életlehetőségei

javítása.

A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep,
és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát
célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg.
Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen
élő

A)

lakosság komplex és integrált felzárkózására:
Együttműködés

megteremtése

a közösségi és egyéni

céljából

(azaz

szintű

társadalmi integráció feltételeinek

közösségfejlesztés,

pl.

közösségfejlesztési

koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok,
mediáció);
B)

Folyamatos

foglalkoztatása,

szociális

munka

egyéni

fejlesztési

megteremtése
tervek

(pl.

készítése

szociális
és

munkások

felülvizsgálata,

háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);
C) Törekvés a foglalkoztatás

elősegítésére

(pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes

programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli
fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);
E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl.

szűrőprogramok),

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);
G) Bűnmegelőzést,
drogprevenció).

a

közbiztonság

javítását

elősegítő

programok

(pl.

A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében
benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai
rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt
keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett,
ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását
segítik a beavatkozási helyszíneken.
A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros
partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes
megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben
bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási
kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal. A Gyermekjóléti
Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió
forintos költségvetésből gazdálkodhat.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment kijelölésre került. A
közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik. Megalakult a Támogató
Csoport, kidolgozás alatt áll a Közösségi Beavatkozási Terv.
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

43. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00002

Projekt összköltsége:

688.000.000 Ft

Támogatás összege:

688.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2018. január 1.
Befejezés: 2019. március 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Egyelőre

Projektvezető:

Kovácsné Szatai Ágnes, Vagyongazdálkodási Osztály

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

nem releváns

A projekt során célunk a Múzeumfalu mint meglévő attrakció fenntartható
turisztikai vonzerővé való alakítása a kulturális örökségi elemek
felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarát- és
élményelemekkel való bővítése. A fejlesztés eredményeként megteremtjük a
lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb időt tudjanak
eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdőn, Nyíregyházán.
A projekt keretében a Múzeumfalu által bemutatott kulturális örökség
turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés,
felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók
kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási
háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések
történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak
szerint:
1.

Új látogatóközpont:

A

meglévő főbejárati

épület a funkcionális elrendezése, a terek
szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált
kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület
átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális
tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.
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2.

Műtárgytárolás

korszerű

feltételeinek biztosítása és oktatásiigazgatási központ kialakítása:
A Múzeumfalu meglévő műtárgy épületeinek hangulatához,
építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő
műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű
műszaki feltételek között valósulhat meg.
Az épületben a
Múzeumfalu igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a
kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.

3. Szabadtéri Színpad megújítása:
A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri
elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőtér
megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősarok
létesüljenek.
A
közönségforgalom
kiszolgálására
központi
illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek
infrastruktúrája kiépül.

4.

Műtárgyépületek

rekonstrukciója

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
öt
kisebb
tájegységéről
a
Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési
tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját
mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van,
rekonstrukciójuk - tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése,
homlokzatfelújítások - feltétlenül szükséges.

5. Infrastrukturális fejlesztések
- út- és parkolóhálózat,
- meglévő utak felújítása,
- víz, szennyvíz, csapadélvíz és gázhálózat rekonstrukciója,
- térvilágítás kiépítése,
- bemutathatóságot szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések.
Projekt jelenlegi
állása:

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein
belül.
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása
érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány
1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek
költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg.
A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a
TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati
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elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem
támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése
projektünk szétválasztásra került:
o

a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
örökség

megőrzését,

Társadalmi

és

fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16,
környezeti

szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;
o

a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kívánná finanszírozni.

A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.
A TOP-os felhívásra 2017.09.29-én benyújtásra került a pályázat 688.000.000
Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási felszólítást. A
hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én kaptunk értesítést a
pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő megfelelésről. 2017 .11.28án a Közreműködő Szervezet értesített minket arról, hogy a benyújtott
pályázatunk támogatásban részesült.
A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez
kapcsolódóan
üzleti
terv
és
CBA,
marketingstratégia,
illetve
energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést
kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a
engedélyek kiadásra kerültek.

jogerős

építési

A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
folyamatba épített minőségbiztosítás mellett zajlik, hamarosan sor kerülhet
az eredményhirdetésre is.
Előkészítés

alatt van a projekthez kapcsolódó marketing tevékenységek
elvégzésére irányuló beszerzési eljárás.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

44. számú adatlap
PROJEKT CÍME

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

1 726 OOO OOO Ft
1 726 OOO OOO Ft
100%
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intenzitás{%):
Projekt kezdete és
befejezése:

A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01.
A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. december 29.

dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
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 pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják,
úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi
infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell megvalósítani:
-

szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,

-

minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül,

-

szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált
környezetben, ún. beavatkozási helyszínen - ebben az esetben oda kell
költöztetni családokat a szegregátumból,

-

lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit

később

teljesen fel akarnak számolni),
-

közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása,

-

polgárőrség

-

térfigyelő

-

közösségi kert kialakítása, illetve

-

egyéb

épületének felújítása,

rendszer kialakítása,

kiegészítő

tevékenységek

(pl.

közüzemi,

közlekedési

infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése).

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14
önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen
184 lakás található. A 184 lakásból mintegy 42 kerül belülről felújításra. A
lakásfelújításon felül infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhat (új járda-, új út
építése, burkolt út felújítása, szennyvízcsatorna felújítása). Ezen kívül sor
kerülhet a célterületen működő Gyermekjóléti Központ új épületbe történő
költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel és
közparkkal kialakítva.
A támogatási kérelem 2017. szeptember 4-én került benyújtásra, majd
hiánypótlást követően 2017. november 23-án érkezett meg a hivatalos értesítő
a támogatói döntésről. A Támogatási Szerződés 2017. december 29-én lépett
hatályba, ezt követően alakult meg a projektmenedzsment szervezet, valamint
megkezdődött a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 18
lakóegység felújítására vonatkozóan. Az ajánlatok bontása 2018. április 16-án
megtörtént, bírálatuk folyamatban van. A további projektelemek
vonatkozásában a tervezési program előkészítése folyamatos, a további
épületek tekintetében a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
megindítása júniusban tervezett.
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

45. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000
820 117 565 Ft
820 117 565 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.06.30

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2018.01.05.

Gajdos László projektvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág
bemutatására szolgáló lndiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika
madárvilágát bemutató Madár röpde létesítése.
A projekt fejlesztési elemei:

India ház:

Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy
központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India
állatvilágában.

-

Központi közösségi tér
Állatparki dolgozók szociális egysége
Indiai rinocérosz bemutató
Szirtcápa-mangrove bemutató
Karantén medencék
Vidra bemutató
10db belső madár röpde
Tigrispiton terrárium
Szalagos varánusz hely

-

Mókus hely

-

4 db rágcsáló hely

-

Indiai mókuscickány hely

-

Látogató tér
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Teknős

bemutató

Afrikai madár röpde
Indiai nagymacska kifutó
Több funkciós raktár épület

A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént.
A támogatott tevékenység megvalósítási
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

hatályba lépését

követően

A Támogatási

Kérelem

időtartama

a támogatási

szerződés

legfeljebb 36 hónap.
megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási
felelős

szerződés

hatályba lépett 2018.01.05. napján. A projekt keretében a

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, továbbá a Kbt.
szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak
interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a
Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a
kiválasztására.

Az

eljárás

megindításához

előzetes

tervező

minőségbiztosítás

lefolytatására került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó
tanúsítvány 2018.04.12. napján kiállításra került, ami alapján a közbeszerzési
hirdetmény 2018.04.12. napján feladásra került.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

46. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem

TOP-6.4.l-16-NYl-2017-00002
821887 500 Ft
821887 500 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

2017.12.29.

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
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Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és
erősítő

közlekedésfejlesztési

intézkedések

valósuljanak

meg,

melyek

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és
a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre
és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:

Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai ködorgalmú csomópontok
kialakítása:
Körforgalmak

létesítése:

Család

utcán,

a

Szalag

utca

Belső

és

körúti

csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros
átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe
történő
Belső

A

helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.

körút - László utca csomópont kialakítása:

Nagykörútról

balra

kanyarodások

tiltása

tervezett,

jelzőlámpás

forgalomszabályozás bevezetése mellett.
Kerékpáros létesítmények:
A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő
településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító
szakaszán

történő

Fürdő

utca teljes

irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a

Berenát utcától északra,

Kemecsei

úttól

pedig nyugatra

eső

belterületi

tömbrészlet csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.
Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése,
gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig

történő

vasúttal

átellenes oldali tovább vezetése mellett:
Az autóbusz öbölpár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés
kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok
által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi
szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas
létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.
Kállói út - Mikszáth Kálmán utca
kialakítása

és

a

beavatkozási

kereszteződésben jelzőlámpás

szakaszon

közúti

kanyarodó

csomópont
mozgások

szabályozása:
A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út
között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka
Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé eső szakaszának
forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út Nagyvárad utca, és a Kállói út - Zimony utca csomópontokat. Elsődleges
szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát
átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az
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autóbuszmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.
A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került.
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

hatályba lépését

követően

A Támogatási

Kérelem

legfeljebb 42 hónap.
megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017 .11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a
felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján
a Kbt. 117. §szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az
eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

47. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt kezdete és
befejezése:

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004
627 227 209 Ft
627 227 209 Ft
100%
Tervezett kezdete: 2018. január 1.
Tervezett befejezése: 2019. augusztus 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Ka pcso latta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. december 14.

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így
korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az
energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során:
Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár

•

tér S.)

•

Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a)
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•

Albérlők

•

Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400

Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.)

Nyíregyháza, Kórház u. 13.)
•

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi
Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.)

A projekt
•

szakmai-műszaki

Önkormányzati

tartalma
tulajdonú

épületek

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),
•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

alapú

hő-termelő

berendezések

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek

korszerűsítése,

•

Megújuló energia hasznosítás,

•

Projektarányos akadálymentesítés;

•

Nyilvánosság biztosítása;

•

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;

•

Azbesztmentesítés

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli
tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017.
augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd
szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói döntés
érkezett 2017. október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017. december 14-én
lépett hatályba.
A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői
szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező
szakmérnök.
2018. március 28-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó
beszámoló és kifizetési kérelem, mely jelenleg elbírálás alatt áll. A
tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel
egyeztetések szükségesek, tekintettel a tervtanácsi véleményre, amely
egyeztetések folyamatban vannak, illetve a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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48. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002

Projekt tervezett
összköltsége:

396.840.630 Ft

Igényelt támogatás
összege:

396.840.630 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2019.08.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2017. december 13.

Kapcsolattartó
(név, osztály):

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:
•

Önkormányzati

tulajdonú

épületek

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),
•

Fosszilis

energiahordozó

alapú

hő-termelő

berendezések

korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek
korszerűsítése,

•

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer
kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

Egyéb tevékenységek:
•

Műszaki adatszolgáltatás

•

Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele

•

Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele

•

Kiviteli tervek elkészítése

•

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése

•

Műszaki ellenőri

•

Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása

•

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

•

Projektmenedzsment feladatok ellátása

•

Projektarányos akadálymentesítés - amennyiben releváns

•

Azbesztmentesítés - amennyiben releváns.

szolgáltatás igénybevétele

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése
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valósul meg:
1. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a - nagy épület)
2.
Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405
Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület)
3. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza,
Koszorú út 10.)
4. Tündérkert Keleti óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros,
Élet út 30.)
5.

Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.)

6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási
kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás
érkezett, melyet teljesítettünk. 2017.10.30-án pozitív támogató döntés
született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződés 2017.
december 13-án lépett hatályba.
A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői
szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező
szakmérnök.
2018. március 27-én benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó
beszámoló és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt áll. A
tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel
egyeztetések szükségesek, tekintettel a műszaki tartalomi változtatásokra,
amely egyeztetések folyamatban vannak,illetve a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

49. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001

Projekt összköltsége:

407 .800.000 Ft

Támogatás összege:

407 .800.000 Ft

Támogatási intenzitás
(%):

A támogatás intenzitása: 100%
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Projekt kezdete és
(tervezett) befejezése:

Kezdet: 2018. január 16.
Befejezés: 2019. december 31.

Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2018.01.15.

Kapcsolattartók:

Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a
hozzáférés

egyenlőtlenségeinek

mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság

egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a

megelőzést,

a korai

felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség
javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az
erőforrások

koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban

álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb
együttműködést,
minőségének

a

szolgáltatások

költséghatékonyságának

és

javítását segítik elő, továbbá hozzájárulnak a Semmelweis

Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi
Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is.

A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító
intézmények komplex felújítása valósul meg:
Fenyő

-

Nyíregyháza,

-

Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan

u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú ingatlan

(itt jelenleg is folyik eü. alapellátás)
(jelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését
meglévő

követően

praxisok áthelyezése történik meg)

A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás
egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum épül:
-

Nyíregyháza, Bokréta u.22. 28501/30 hrsz-ú ingatlan
(itt zöldmezős beruházásként egy új épület épül)

Továbbá, a pályázat keretén belül egyes, infrastrukturális fejlesztéssel
nem érintett egészségügyi alapellátást biztosító intézményekben jelentős
eszközfejlesztés valósul meg.
A projekt keretében az új épületben a gazdaságosabb, korszerűbb
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üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett, mellyel
jelentős

energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás

csökkentése

érthető

akadálymentesítése,

el,

továbbá

a felújítandó

megtörténik
épületeknél

az
pedig

épület

teljes

a részleges

akadálymentesítés, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás.

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A
Támogatási
követően

szerződés

felállt a projekt team.

Elkezdődtek

az

előkészületek,

melyet

amelynek

során megkötésre került a tervezővel a szerződés és folyamatban vannak
a projekt egyéb

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

2018.január 15-én került aláírásra,

előkészítő

tevékenységei.

A hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására épülő Egészségügyi
Centrumnak helyt adó ingatlan a jelenlegi hajléktalanok átmeneti szállása
mellett épülne, amely ingatlan terület besorolása gazdasági övezet, ezért
a HÉSZ módosítása folyamatban van.

50. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,

„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca

-

csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003

1121 OOO OOO Ft
1121 OOO OOO Ft
0 Ft
100%
2018. március 1. - 2020. december 31.
2018. április 6.
Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Csaló köz
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osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek,
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős
gépjárműforgalom
számára biztonságosabb közlekedési feltételek és
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél
továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdaságikereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen
településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a
munkavállalók és a vállalkozások számára.
A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a
Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése;
2.

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

Szarvas utca felújítása Vécsey köz - Móricz Zsigmond utca között.

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti
átépítések tervezettek.
A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben
szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése,
autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése, öböl párok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése
egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelősségének ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.
A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi
és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási
intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.
A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás,
akadálymentesítés,
kerékpárút
szakadási
pont
megszüntetése,
autóbuszmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése
egyaránt
tervezett,
a
csapadékvíz
elvezetés
megfelelőségének
ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások
megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált
utakon
keresztül
biztonságos
megközelítési
lehetőséget
nyújtanak
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.
A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden
közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére
törekszünk.
A pályázat hivatalos megvalósítása 2018. március 1-vel elkezdődött. A
Támogatási Szerződés hatályba lépése 2018. április 6-án történt meg.
A hivatalos projektkezdés óta eltelt időszakban kiválasztásra került a
közbeszerzési szakértő. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást
indítottunk a tervező kiválasztására vonatkozóan, akivel folyamatban van a
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szerződéskötés. Jelenleg készítjük a projekt kommunikációs tervét és likviditási
tervét, mely utóbbi elfogadását követően lehívásra kerülhet a támogatási
előleg is.

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.

51. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza hat pontján"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002
999 500 OOO Ft
999 500 OOO Ft

0 Ft
100%
2018. január 1. - 2020. december 31
2018. február 12.
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni
tekintettel arra, ·hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek,
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős
'
'
gépjárműforgalom
szamara
biztonságosabb közlekedési feltételek és
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél
továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdaságikereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen
településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a
munkavállalók és a vállalkozások számára.
A fejlesztéssel érintett útszakaszok:

•

Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.)
között;

•
•

Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig;
Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i
körforgalomig;

•

Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig;

•

Blaha Lujza sétány felújítása;
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•

Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca
kereszteződéséig.

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő
és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok
kiépítése egyaránt tervezett.
A
különböző
helyszíneken
tehát
burkolat
felújítás,
kerékpáros
létesítményekben
szakadási
pont
megszüntetése, akadálymentesítés,
autóbuszöblök
szükség
szerinti
átépítése,
autóbuszperonok
akadálymentesítése, öbölpárok között szükség szerinti biztonságos gyalogos
átvezetés
kiépítése
egyaránt
tervezett,
a csapadékvíz
elvezetés
megfelelősségének ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások
megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált
lehetőséget
nyújtanak
utakon
keresztül
biztonságos
megközelítési
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.
Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken,
minden
közlekedő
számára
biztonságos
közlekedési
feltételének
megteremtésére törekszünk.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december
S-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017.
december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a
megítélt támogatás összege 999 500 OOO Ft.
A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2018. február 12-én
lépett hatályba.
A projekt előkészítése megkezdődött, melynek keretében a kiviteli
tervdokumentáció elkészítése vált szükségessé. Az építési engedélyes és kiviteli
tervek elkészítésére vonatkozóan a Tervező kiválasztásra került, az erre
vonatkozó szerződés előkészítés alatt áll.

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.

52.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:

„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II.
ütem"
TOP-6.2 .1-16-NYl-2017-00003

901855 317 Ft
901 855 317 Ft
100%
Tervezett kezdete: 2017 .01.01.
Tervezett befejezése: 2018.10.31.
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OTámogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. október 30.

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási
helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem
műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.
Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra,
melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
• 14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)

vezetőivel

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Kassa u. 27. sz.)

•

Búzaszem

Nyugati

óvoda

Benczúr

téri

Tagintézmény

(4400

Gyermekkert

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
•

Búzaszem

Nyugati

Óvoda

Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)
•

Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 NyíregyházaOros, Deák F. u. 2. sz.)

•

Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 14. sz.)

•

Eszterlánc Északi óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas
utca 1-3 sz.)

•

Eszterlánc

Északi

Óvoda

Gyermekmosoly

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)
•

Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 27. sz.

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve
a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket)
sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába járás, a beruházások
kedvezően

hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak

nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó
nehézségekkel. Javítani
szolgáltatások

képesek a nevelési

színvonalának

növelése

körülményeket.

hozzájárul

az

Az óvodai
intézmények

leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen
választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé
válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra
•

Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
o

felújítás

(beleértve

az

épületgépészetet,

a

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)

o

udvar, játszóudvar felújítása

o

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
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szabadidős

programoknak

lehetőséget

biztosító

terek

fejlesztése, kialakítása
o
•

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

tornaszoba fejlesztés

Eszközbeszerzés, ezen belül:
o

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

o

informatikai eszközök, berendezések

•

akadálymentesítés

•

szórt azbeszt mentesítés

•

energiahatékonysági intézkedések

A pályázat 2017. április 28-án került benyújtásra, hiánypótlást követően a
támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a Közreműködő
Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási
szerződés 2017. október 30-án lett hatályos.
Jelenleg a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás zajlik (a beérkezett
ajánlatok hiánypótlás alatt vannak, határidő: 2017.12.05.). A tervezési
szerződés megkötésének ideje 2017.12.15. A kiviteli tervek elkészítésének
határideje 2018. április 16-a.

Nem releváns.

53. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE
TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00001
600.000.000 Ft
600.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2018.03.01.
Befejezés: 2020.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
{műszaki, szakmai)

2018.02.05.

Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút)Derkovits
Gyula
csomópont
környezetének
átépítésével
utca
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tartalma:

közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító
Az
érintett
útszakasz
kapacitásának
és
beavatkozás
kivitelezése.
közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Tiszavasvári úti Derkovits és
Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított közelségére való
tekintettel - együtt szükséges fejleszteni. A keresztmetszet bővítése
szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának
módosítását, illetve a meglévő csapadékelvezető rendszer átépítését. A 36 sz.
út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos átkelőhely felüljárótól
távolabb történő áthelyezésére szintén szükség van.
A fejlesztendő Derkovits utcai csomópont jelentős ipari területekhez vezető
utak találkozási pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan jelentős
forgalommal és gazdasági szempontból stratégiai jelentőséggel bír. A város
nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a városközpont között
összeköttetést a 36 sz. főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül érhetőek el
továbbá a délnyugati ipartelepen található nagyobb gyáregységek, úgymint
például a Michelin, a ContiTech és az Eismann. Mindemellett igaza az is, hogy a
36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a
nyugati irányból érkező gazdasági forgalmat.
A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a lakossági forgalom
lebonyolítása szempontjából is kimagasló jelentőségűek. A kertvárosi lakórész
forgalmának kb. 90%-a a közúti felüljárón keresztül éri el a város többi részét,
haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A Támogatási szerződés 2018.02.05-én hatályba lépett. A projektmenedzsment
szervezet 2018.03.01-ével elkezdte munkáját. Jelenleg folyamatban van a
tervező kiválasztása.

54. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

„Értékünk a család programsorozat"
CSP-CSBM-17-0052
1 OOO OOO Ft
1000000 Ft
100%
Kezdet: 2017.06.01.
Befejezés: 2018.06.30
2017.11.24.
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megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
A tervezett költségvetés szerint a Családbarát programsorozat keretében két
különböző programcsomag megvalósítását tervezzük:

1. szünidei tábor szervezése az őszi és tavaszi
2.

időszakban,

gyermekes szülők részére rekreációs kirándulás szervezése.

Először

az őszi szünetben 4 munkanapon tervezzük a gyermekeket fogadni, a
programjaink „halloween" köré szerveződnek, de lehetőségük lesz a Jósa András
Múzeum „rejtett titkait" felfedezni, vagy a fényfestés technikáját kipróbálni.
A tavaszi szünidőben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellet az
élményfürdő szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni.
A második programcsomagunkban a szülők számára szervezünk rekreációs
kirándulást. Önkormányzatunk már több alkalommal szervezett önköltséges, vagy
pályázati forrásokból támogatott kirándulásokat dolgozói részére. Az úti célokat
igényfelmérés alapján határozzuk meg, így bel-és külföldi kirándulások valósultak
meg az elmúlt években. Tapasztalataink szerint a munkafeladatok elvégzése
során felgyülemlett stressz oldása, a jó közérzet kialakítása, a közösen megélt
programok közösségformáló hatása, kizökkentik a dolgozókat a család és a
munkahely által kialakított elvárások és napi rutinszerűen megélt feladataiból, így
hosszú távon beszélhetünk pozitív hangulat- és motivációváltozásról. Terveink
szerint egy 3 napos, belföldi kirándulás megvalósítása a cél. A támogatásból az
útiköltséget és a szállást szeretnénk finanszírozni összesen 30 fő számára.
A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, illetve
gyermekeik, összesen legfeljebb 25 - 40 fő gyermek és szülő jelentkezésével
számolunk.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Az őszi- illetve tavaszi szünidei programok a terveknek megfelelően lezajlottak. A
rekreációs kirándulás 2018. május 10-12. között valósul meg. Az úti cél a
Kerekegyházán található Kunsági Major lesz.
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SS.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
KAB-KEF-17-A-26004

1 OOO OOO Ft
900 OOO Ft
90%
Kezdet: 2018.01.lS
Befejezés: 2018.06.30

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2018.01.26.

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
a) A projekt

elsőleges

szerezzünk a KEF

célja, hogy szakmai út megszervezésével új tapasztalatokat

működésének

javítása érdekében. Míg az

előző

kiírásban a

tagszervezetek megtapasztalhatták, hogy a KEF koordinációban a tagszervezetek
munkája mennyire meghatározó, addig jelen projektünkkel egyrészt egy
eredményes önkormányzati koordináción alapuló KEF

működését

kívánjuk

megismerni, másrészt a helyi tagszervezetek jelzése alapján igény mutatkozik egy
drogterápiás intézmény kialakítására, amelyhez két szakintézmény látogatását
tervezzük.
Az utazás tervezett

időpontja:

2018. március 08-10. között 3 nap/ 2 éjszaka

Tervezett létszám: 2S fő (KEF tagság szakemberei)
Helyszínek:
- Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézet; Forrás Lelki

Segítők

Egyesülete

Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye
- Ráckeresztúri drogterápiás központ; MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás
Otthona
- Ferencvárosi Kábítószerügyi
b)

Pályázatunkban

a

KEF

Egyeztető

tagság

Fórum
által

megfogalmazott

igény

szerint,

szenvedélybetegekkel folytatott kommunikáció fejlesztésére irányuló tréninget
kívánunk szervezni. A tréning egyrészt elősegíti speciális kommunikációs
technikák elsajátítását, másrészt a szakembereket munkájuk során érintő burnout
ellen is hat. Célunk, hogy a tréningen minden tagszervezet képviselje magát,
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amely a munkacsoportok közötti fejlődését

is

elősegíti.

Az egy

tréningünkre megbízással kívánunk szakembert felkérni, valamint
vendéglátás biztosítását tervezzük 30
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

fő

napos

egyszerű

részére.

A szakmai út megvalósult 2018. március 08-10. között.
A tréning szervezés alatt.

-

3. számú melléklet a 70/2018.{IV.25.) számú határozathoz
Benyújtott és bírálat alatt

1.
2.

3.
4.

lévő

projektek

Projekt címe és kódszáma
„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál"
KEHOP-5.4.1-16-2016-00088
MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése
TFC-1-1-2-2017-2017-00008
„FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti
fesztiválokon keresztül"

s.

„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green transport network)

6.

„Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders)

7.

szolgáltatásfejlesztése"
GINOP-7.1.9-17-2018-00005

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

8.

integrált termék- és

A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE
TOP-6.4.l-15-NYl-2016-00001
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1.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:

„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál"
KEHOP-5.4.1-16-2016-00088
5 119 950 Ft
5 OOO OOO Ft
119 950 Ft

Támogatási intenzitás
(%):

100%

Projekt tervezett
kezdete és befejezése:

2017.01.01. - 2017.12.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített)

Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

Nem releváns.
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt

fő

célja szemléletformáló programok, médiakampányok, oktatási

intézményekben

vetélkedők

és

előadások

megvalósítása, melyek eredménye a

lakosság körében egy olyan gondolkodásmód és a kapcsolódó viselkedésminták
és szokások elterjesztése, mely arra ösztönözi az itt

élőket,

az

megújuló

energiatakarékossági,

energiahatékonysági,

energiahasznosítási megoldásokat és
lakosok

ezekkel

kapcsolatos

lehetőségeket,

fogyasztói

és

hogy megismerjék
és

alternatív

illetve változzanak a
beidegződései.

társadalmi

Az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett, melyek részletesen kifejtésre
kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban:
-

települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása

-

települési/intézményi
terjesztésében való

-

gya ko rlatorientá lt

szereplők

energiatudatos

közreműködés

szemléletének

ösztönzése

ismereteket

átadó,

pozitív,

a

mindennapos

tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi
tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása

-

a

települési

programsorozathoz

és

figyelemfelkeltő

akcióhoz

kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása

-

horizontális

tevékenységek

(tájékoztatás

projektmenedzsment tevékenység,

esélyegyenlőség

és

nyilvánosság,

és fenntarthatóság

biztosítása).
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

A pályázat 2016. október 3-án került benyújtásra, ezt követően a 2016.
november 16-án érkezett hiánypótlás teljesítését követően 2016. december 9én született döntés értelmében megfelelt a felhívásban meghatározott
jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmet döntésre terjesztették
fel. A 2017. március 7-én érkezett tisztázó kérdésre válaszainkat március 14-én
megküldtük, azóta értesítés nem érkezett a kérelemmel kapcsolatban.
Nem releváns.
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2.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN

Projekt összköltsége:

MVP: egyeztetés alatt (Modern Város Program)

Támogatás összege:

MVP: egyeztetés alatt

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016. január 1.
Befejezés: 2019. december 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Egyelőre

Projektvezető:

Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark igazgatója

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai
vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk
megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik.

nem releváns.

Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklyéit minél
szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor a mai
modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje.
Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és
a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni.
Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása,
aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára
kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalu
meglátogatása. Így megvalósul az ismeretterjesztés és a szórakoztatva
nevelés fontos eszméje. A Mesekertben a magyar mesevilágból, de
természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és
mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön
utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges
játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül
megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza. A
vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület
vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a betyár
világ elevenedik meg. Előtte népi fajátékok, csúzlizda, és egyéb vásári
szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre. Kialakításra kerülnek népmese
utak, magyar népmesék stációit járhatják körbe az érdeklődők, klasszikus
játszóház is készül, amelynek egy részében gyerek foglalkoztató kerül
kialakításra. A terület nagy részét a telepített vidámparki játékok a
Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató
eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló
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épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot
tartozik még.
Projekt jelenlegi
állása:

idéző

design elem

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein
belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások
megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány
1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek
költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A
kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a
TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A
pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján
nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése projektünk szétválasztásra került:
o

a

szűken

vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális

örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16
Társadalmi

és

környezeti

szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017 .09.29-én,
mely 2017.11.28-án támogatásban részesült.
o

a „Mesekert"

elnevezésű

fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kívánná finanszírozni.
A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.
A Mesekert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és
Fejlesztésekért
Felelős
Helyettes
Kulturális
Kapcsolatokért
Államtitkársággal
történnek
egyeztetések
a Mesekert
elképzelés
támogathatósága céljából. Nemrégiben személyes látogatást tett egy
minisztériumi delegáció nálunk, tehát az egyeztetések nemcsak írásban,
telefonon, de személyes találkozás keretében is megvalósulnak.
Hónapok óta folyik az egyeztetés a szakmai - műszaki tartalomról és a
vonatkozó költségekről, amelyre mindezekig nem lett pont téve. Legutóbb az
akadálymentesítésről küldtünk információkat a Minisztériumnak néhány
napja, azóta válasz nem érkezett.
Egyéb problémák:
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3. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése
TFC-1-1-2-2017-2017-00008

202 999 999 Ft
142 100 OOO Ft
70%

2018.01.02.-2019.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2017. november 30-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt van.

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja a Nyíregyháza, Csaló köz 2. szám alatti, jelenleg 2 *os Ózoon
Hotel és Vendégház szolgáltatási színvonalának emelése 3 *os minősítésűre. A
beruházás keretében új szolgáltatás kialakításához kapcsolódó infrastrukturális
beruházás, 2 új szoba kialakításával kapacitásbővítés történik, illetve az
üzemeltetés hatékonyságának javítását szolgáló energetikai beruházások és
belsőépítészeti fejlesztések is megvalósulnak. Kialakításra kerül egy kültéri
wellness egység, 2 db konferenciaterem, felújításra kerül a konyhatechnológia,
valamint új eszközök beszerzése és akadálymentesítés is megvalósul. Cél a
turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található
kereskedelmi szálláshely általános minőségének és szolgáltatási színvonalának
emelése, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése.
A pályázat benyújtására a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az NFM Kezelő
szerve által meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció szállodafejlesztés - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési
térségben című pályázati felhívás keretében került sor 2017. november 30-án.
A pályázat előkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás és üzleti- pénzügyi terv
elkészítésére kötöttünk szerződést.
Hiánypótlás érkezett 2017. december 7-én, amelyet teljesítettünk 2017.12.29én. 2018.01.08-án kaptunk értesítést arról, hogy a támogatási kérelem
megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért
támogatási kérelem tartalmi értékelése megkezdődött.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-
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4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

„FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése
művészeti

fesztiválokon keresztül"

1109 853 EUR
1 035 394,33 EUR
93%
2018. július 1. - 2020. május 31.
Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt

fő

motívuma a partnerek által 2018. szeptembere és 2020.

május között S helyszínen (lvano-Frankivsk, Ungvár, Szatmárnémeti,
Nyíregyháza, Eperjes) megszervezett kulturális fesztiválsorozat, mely a
fogadó

városok

bemutatja az

sokszínűsége

kulturális

együttműködő

és

gazdagsága

mellett

partnerek közös értékeit, kulturális

kapcsolódási pontjait is. A tervezett fesztiválprogramok között szerepel
tánc-és zenei bemutatók,
népviselet,

kézművesség)

előadások

és

szervezése, a helyi tradíciók (így

konyhaművészet

bemutatása is.

A projekt keretében beruházási elemként meglévő kulturális örökségi
elem megújítása (az ivano-frankivski bástya
sétány

kialakítása),

művésztelep

új

kulturális

érték

felső

szintjén gyalogos

létrehozása

(nyíregyházi

kialakítása) valamint a hagyományok ápolásához illetve

kulturális rendezvények szervezéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése
is megvalósul.
Betervezésre kerültek továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó utazási-és
szállás, nyilvánossági és promóciós, adminisztratív, tervezési, fordítási
tevékenységek költségeit valamint a projekt személyzet biztosításának
anyagi terheit is.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító
Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható.

-
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5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás

(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" {Cross-border green
transport network)
280 828,95 EUR
259 513,22 EUR
92 %
2018. július 1. - 2019. december 31.
Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben
ösztönzik az embereket és vállalkozásokat
járművek

környezetkímélő

elektromos

használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok

látogatása céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az
elektromos autók töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő
városok turisztikai célpontja közelében.
A projekt megvalósításának további célja a turisztikai vonzerő és a
környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási
hálózat kialakítása.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft" tevékenységek
megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre
töltőállomás.

A projekt főbb tevékenységei:
-

Töltőállomások

telepítése turisztikai létesítmények közelében/

a belvárosi parkolókban.
-

Oktatási

események

szervezése

a

partnervárosokban,

iskolákban a környezettudatosság növelésére.
-

Nemzetközi

fórumok

szervezése

a

projekt

témájához

kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az
elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a
jövő

-

városainak megtervezéséhez.

Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése,
ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot.

Projekt jelenlegi állása

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító
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(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható.

-

6. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás

{%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

„Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders)

379 004,17 EUR
350125,87 EUR

93%

2018. július 1. - 2019. december 31.
Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja

elsődlegesen

amelynek segítségével

egy

többnyelvű

a térség

online portál létrehozása,

érdeklődök

iránt

információkat

kaphatnak Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna projektben
érintett

területeiről.

Az

elkészülő

lehetővé

portál

teszi a projekt

címében is jelzett határnélküliséget a közös weboldalon megosztott, a
turisták és látogatók számára nyíltan
Az

érdeklődők

információkon keresztül.

információt kapnak a weboldalon keresztül többek

között a látnivalókról, az érdekes
éttermekről,

útvonalakról,

elérhető

helyekről, eseményekről,

szállás

és

kerékpár

turista

kölcsönzési

lehetőségekről.

A portál üzemeltetését lvano-Frankivszk városa végzi a projekt
megvalósítása alatt és után. A

résztvevő

partnerek biztosítják a

szükséges információkat.
A fentieken túl további cél a köz- és magánszektor közötti partnerségi
kapcsolatok

erősítése

a vállalkozások,

közösségek bevonásán keresztül, így
résztvevői

régókban.

A projekt főbb tevékenységei:

közintézmények

elősegítve

a turizmus

és

helyi

fejlődését

a
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-

Online portál létrehozása, valamint a szükséges kulturális,
gazdasági és történelmi információk összegyűjtése és feltöltése
több nyelven.
Rendezvények szervezése a partnerek jobb megismerésének
érdekében. Összesen 4 db nagyobb volumenű, a projekt
témájához

kapcsolódó

helyszíneken:

„fórum"

lvano-Frankivszk,

megtartása
Nyíregyháza,

a

következő

Nagymihály,

Nagybánya.
-

Promóciós kiadványok készítése és terjesztése: 4+24 oldalas, 4
nyelvű

-

kiadvány tervezése és készítése.

Fotóverseny: Regionális fotóverseny megszervezése, majd az
elkészült fotókból kiállítás rendezése a partnervárosokban, így
népszerűsítve

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

a régiót.

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító
Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható.

7.számú adatlap:

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

integrált termék- és

szolgáltatásfejlesztése"
GINOP-7.1.9-17-2018-00005
992 329 869 Ft
992 329 869 Ft
100%
Tervezett kezdete: 2018.06.01.
Tervezett befejezése: 2020.05.31.

Nem releváns.

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-.7.1.9-17
kódszámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás
fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a turisztikailag frekventált
térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi
működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos
fejlesztési elképzelések.
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A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött el. A pályázat sikeressége
érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek
érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a
Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire
vonatkozóan.

A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:
Projekt előkészítése

»

Településképi tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői
költségbecslés elkészítése, településképi engedély megszerzése

»
»
»
»

Tervezői feladatok: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése
Közbeszerzési szakértő alkalmazása
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Projekt megvalósítása

»
»
»
»
»
»

Projektmenedzsment tevékenység
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Jogi szolgáltatás
Műszaki ellenőrzés

Üzleti marketing
Építés kivitelezése az alábbiak szerint:

>

Szökőkútpark kialakítása az AQUARIUS Park-, Élmény- és
Gyógyfürdő előtti

parkban és a volt Szeréna-laki ingatlan déli

részén hang- és fény effektekkel, és kapcsolódó vendégfogadó
terek kialakítása.

->

Kerékpárkölcsönző

pont és szervíz kialakítása Csapadékvíz

csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az Állatpark és az
AQUARIUS Park-, Élmény- és Gyógyfürdő előtti szakaszokon.

>

Zöldfelület rekonstrukció a sóstói központi parkban, amely
öntözőrendszerrel

meglévő

játszótér

turisztikai célú

kerül kiépítésre. Trambulin park építése a
felújításához

kapcsolódóan,

és

egyéb

épített/telepített kiegészítő élményelemek

kialakítása.

»

Eszközbeszerzés az alábbiak szerint:

>
>

Kerékpárok beszerzése
Nyilvános illemhelyek beszerzése (3 db, akadálymentesített
illemhely)

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018. január 15-én került benyújtásra. Ezt követően 2018. január 23án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018. február
16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban
meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet
döntésre terjesztették fel.

Nem releváns.
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8.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE
TOP-6.4.l-15-NYl-2016-00001
137.950.000 Ft, amelyből az igényelt támogatás 136.500.000 Ft és további
1.450.000 Ft önerő ( a projekt keretében el nem számolható kiadás)
136.500.000 Ft, amelyből 70% a támogatott összeg, azaz 95.550.00 Ft és
30% az önerő 40.950.000 Ft
70%
Kezdet: 2018.04.01.
Befejezés: 2019.09.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Vajda Mariann pályázatok és projektmenedzsment referatúra
ÉPÍTÉS HELYE: 4031 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Blaha Lujza sétány. 41; Hrsz.:
15010/5
JELENLEGI HELYZET: A HOTEL DZSUNGEL-ben a vendégek elszállásolása,
ellátása jelenleg kevés ágyszámmal, alacsony komfort fokozattal, kis
szolgáltatási kínálattal történik. Az állatpark

népszerűségének köszönhetően

a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadásához, szálláshelyeinek
biztosításához a szálláshely további fejlesztésére van igény.

A jelenleg 2

csillagos szállodában a férőhelyek kapacitásának növelése a szobák
komfortfokozatának javítása a közösségi terek szolgáltatásainak fejlesztése
az

elsődleges

szempont.

TERVEZETI FEJLESZTÉS: A fejlesztés az épület belső tereire, szerkezeteire,
megjelenésére korlátozódik, illetve az épület környezetének átalakítására
irányul. A fejlesztés során a szálloda épület el kell érje a 3 csillagos szállodai
kategória besorolást. A férőhely kapacitása növelése keretében 1 db új
kétágyas szoba kerül kialakításra, továbbá az akadálymentesített
vendégfogadás is megvalósul, így a jelenlegi 18 szobával működő szálloda 19
szobával fog rendelkezni, amelyből 1 db szoba akadálymentes lesz. A belső
átalakításokon túl a szálloda, környezetének alakításával, fejlesztésével
integrálódhat a Sóstói kialakulóban lévő szállodasor rendszerébe. A
környezet burkolt felületeinek, zöld felületeinek, kerítéseinek rendezésével,
átalakításával nem csak a szálloda közvetlen környezetének képe javul,
hanem a Blaha Lujza sétány összképe is alakul.
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FEJLESZTÉSI ELEMEK:
Előkert rendezés (kerítésbontás, kapu áthelyezés, zöldfelület rekonstrukció,
térburkolat)
Délnyugati homlokzat felőli fejlesztések (támfal újjáépítés, zöldfelület
rendezés, járda - rámpa -lépcső - külső terasz kialakítása);
Elektromos autótöltési pont kiépítése;
Kerékpártároló és kölcsönző pont kialakítása;
Főbejáratnál szélfogó kialakítása;
Épület belső felújítása (recepció áthelyezése, bővítése várakozóval,
konferenciaterem kialakítása, játszósarok kialakítása, kisállat simogató és vízi
világ bemutató tér kialakítása, 1 db új szoba kialakítása, 1 db akadálymentes
szoba kialakítása meglévő szoba átalakítással, szobák átalakítása nagyobb
alapterületűvé, bőrönd és csomagmegőrző kialakítása, festés, világítás
korszerűsítés stb.);
Napelemes rendszer telepítése;
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018.01.19-én került benyújtásra, majd a hiánypótlás teljesítését
követően 2018.03.03-án kaptunk értesítést a jogosultsági feltételek
teljesítéséről, miszerint értékelésre át lett adva a projekt, amely még
folyamatban van.
A benyújtás során elkészült a műszaki adatszolgáltatás és a projekt üzleti
terve. Az egyéb tevékenységekhez (tervezés, műszaki ellenőrzés ... )
kapcsolódó szerződések megkötésére a pozitív támogatói döntés esetén
kerül sor.

nem releváns

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Alpolgármester úr nagyon okosan a fülembe súgta, elfelejtettem
mondani, hogy a Nyíregyházi Napló hetente tudósít erről, amit Halkóné képviselő asszony is említett.
Bizony, ez egy átmeneti időre kivitelezői munkákból adódó korlátozásokkal jár együtt, de ehhez
kérjük a nyíregyháziak türelmét, de azzal együtt, hogy higgyék el, hogy ez megéri. Még
Alpolgármester úr akar valamit! Parancsolj.

Jászai Menyhért:(alpolgármester) Köszönöm szépen. Hiszen nem csak a város által eszközölt
felújítások fognak beindulni a nyáron, reméljük minél hamarabb. Ha nem a sugárirányú utak és az
állami kezelésben lévő utak is és ez még pluszba fog rájönni. Ezért fontos az, hogy a
tömegtájékoztatásban nagyon részletes, alapos tájékoztatás legyen és azt figyeljük. Köszönöm.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen 14. napirendi pontunkkal folytatjuk munkánkat.
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14./ napirend:

Előterjesztés

„a Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális
programok megvalósítása" című benyújtott pályázati program elfogadására
Előadó:

Doka Diána kulturális osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az

előterjesztést

referatúravezető

a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és

Környezetvédelmi, a Pénzügyi Bizottság valamint a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is
megtárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket, a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság

Tóth

részéről

Tóth Imre

lmre:(képviselő)

képviselő

úr.

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

Közgyűlés,

a Gazdasági és Tulajdonosi

Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen, a következő Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, Bizottságunk a határozat-tervezet elfogadását 7 igen szavazattal egyhangúlag
támogatta.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen Polgármester úr, a Pénzügyi Bizottság is

egyhangúlag támogatja a határozat-tervezet elfogadását 8 igen szavazattal.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné dr. Rudolf Éva :(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúlag javasolja a határozattervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Itt szeretném örömmel bejelenteni, hogy a Seuso kincsek látogatószáma
majdnem elérte a 22 ezret, csak kapacitásbeli okok miatt, fullon ment a kiállítás, ez egy nagyon jó
kezdet, folytatjuk. Szabja, kard, Munkácsy és látszik az előterjesztésben, amikor Balogh Zoltán
miniszter úr itt volt éltünk ezzel a lehetőséggel, és két részletben ugyan, de támogatta 6 millió
forinttal és még Hoppál Péter államtitkár ígért 2 milliót, ezt a nagyon szép centenáriumot
megrendezzük. A győri után a mi múzeumunk a legrégebbi Magyarországon. 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 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

71/2018. (IV.25.) számú
határozata
„A Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása" című
benyújtott pályázati program elfogadásáról
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A

Közgyűlés

az Emberi Erőforrások minisztere által a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből 4 OOO OOO Ft
vissza nem térítendő támogatás és a 2 OOO OOO Ft vissza nem térítendő kiegészítő támogatás
tartalmával és megvalósításával egy e t é rt.
Felelős:

Doka Diána - Kulturális Osztályvezető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment
Patóné Nagy Magdolna - Gazdasági Osztályvezető

Határidő:

Referatúravezető

folyamatos

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezúton hívom fel mindenki figyelmét, hogy a Jósa András
Múzeumot látogassa. Olyan programjai lesznek ebben az évben, amit szerintem mindenkinek
érdemes megnézni. 15. napirendi pontunk következik.

15./ 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) Az

előterjesztést

a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és

Környezetvédelmi, a Pénzügyi, a Köznevelési, Kulturális és Sport valamint a Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket, a Gazdasági
Tulajdonosi Bizottság

részéről

Tóth Imre

képviselő

úré a szó.

Tóth lmre:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását 7
igen szavazattal javasolja elfogadni. Ami tulajdonképpen az ITP-nek, az Integrált Területi Programnak
az aktualizálását jelenti. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen Polgármester úr, a Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag, 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés, a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúlag javasolja elfogadásra a
határozat-tervezetet.
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Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés. Szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést,
hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

72/2018. (IV.25.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi
Program módosításának jóváhagyásáról

A

Közgyűlés

az

előterjesztést

költségvetési

megtárgyalta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020.

időszakra

EU

készített Integrált Területi Programjának módosított tartalmával az

1. számú melléklet szerint egyetért.
felhatalmazza

Dr. Kovács Ferenc Polgármestert, hogy a jelen határozat 1. számú

mellékletében változtatásokat tegyen, amennyiben az Irányító Hatóság azt javasolja.

Felelős:

Pató István, az

előterjesztés

szakmai

előkészítéséért felelős osztályvezető,

Városüzemeltetési Osztály
Veres István, városi

főépítész

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági

Határidő:

folyamatos

Osztályvezető

Referatúravezető

Városfejlesztési és

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

2014-2020

Cím

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi
Programja 2014-2020

Verzió
Megyei közgyűlési határozat
száma és dátuma

Területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős
minisztériumi jóváhagyás
száma és dátuma
IH jóváhagyó határozat
száma és dátuma:
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
Referatúravezető

hagymasi.gyula@nyiregyhaza.hu, +36 42 524 524/
184.
ITP felelős szervezet címe:

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Készítette: MEGAKOM Tanácsadó Iroda

Nyíregyháza, 2018. április 16.
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BEVEZETŐ
A térségi

és városi

gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás

Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

lehetőséget

erősítését

biztosít a területi

célzó Terület- és
szereplők

igényei és

szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A 2014-2020 közötti programozási
időszakban

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól,

valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm.
határozat (továbbiakban: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat) alapján a területi szereplők
rendelkezésére álló TOP forráskeret 1 felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és
programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg.
A terület-, településfejlesztési dokumentumok fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP
forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele
érdekében szükségessé vált tehát egy olyan - szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP
forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 20142020-as költségvetési

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 decentralizált fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió
mindez összhangban az Európai Unió stratégiai

célkitűzéseivel,

erősítése,

mint a foglalkoztatás növelése, az

energiahatékonyság javítása, az éghajlatvédelem, 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.

Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek
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

egyértelműen

hozzájárul az Európai Unió 11

tematikus célja közül a 4. tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
elmozdulás támogatása minden ágazatban), 6. tematikus cél (A környezetvédelem és az
/e/használás 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 területi 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-Bereg megye forráskerete 89,28 milliárd forint.

3

A TOP tehát

elsődlegesen

gazdaságfejlesztésre fókuszál
előre

a helyi adottságokra
erős

épülő,

a területi

kiegyenlítődést

szolgáló

település- és területfejlesztési tartalommal. Az operatív program

meghatározott, területi szintekre allokált forráskereteket tartalmaz. 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
Jogú Város

Közgyűlése

megelőző

tervezési folyamat során Nyíregyházai Megyei

az Integrált Területi Program kidolgozását

megelőzően

az alábbi (2014-2020-

as 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

Közgyűlésének

126/2014 (Vl.26.) számú

hatá rozatáva 1
2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját

képező

Integrált

Településfejlesztési Stratégia
Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

185/2014 (IX.25.) számú

hatá rozatáva 1
3.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020. EU költségvetési
időszakra készítendő

Elfogadva:

Integrált Területi Programjáról

Nyíregyháza

Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

80/2015 (IV.23.)

számú

hatá rozatáva 1
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1. PARTNERSÉG
A partnerség a területfejlesztési és területtervezési folyamat szerves részét
folyamat, amely Nyíregyházán végig kísérte a tervezési folyamat teljes

képező

támogató

időszakát.

Az Önkormányzat 2013 szeptemberében elkészítette a város fenntartható városfejlesztési
programjának - településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának
(ITS) - társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, összhangban a
elfogadott

„Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

településfejlesztéssel

és

Közgyűlés

által

településrendezéssel

kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzata" című 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 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.)

•

és
Gazdasági
Minisztérium,
Városfejlesztési
Kézikönyv
(Nemzeti
Fejlesztési
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}

s

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

gazdasági életének meghatározó

szereplői.

voltak a helyi lakosok, valamint a város társadalmi és
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

időszakban

programozási

az egyes európai

uniós alapokból

származó támogatások

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) 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

programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja
57. § {l) A területi

szereplők

a területi

elő.

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 kritériumokat 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 területi

szereplő

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
Bizottsággal

történő

szereplőre

specifikált elemeinek a TOP Monitorig

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

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való
céljaihoz

Szakmai indokoltság,
igény és kihasználtság

szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a
szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági
terv.
A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége,
megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló

1.3.

Megalapozottság

információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A
szempont

ennek

megfelelően

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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l.5;

Projekt komplexitása

1.6~

Hatás

1.7

Integrált megközelítés

A

1

.~··(

; ''•
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\,..:

kritériuma,

kiválasztás

hogy

a

beavatkozás

mennyire

képes

hozzájárulni működőképes 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
projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való
illeszkedése, szinergikus hatás.
Kiválasztási

kritérium

produktum

a beavatkozás eredményeként megvalósuló

társadalmi,

környezeti

leginkább

és

pénzügyi

fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag..

kibocsátás

és

környezetterhelés,

a

környezettudatosság

(pl.

a

fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése,

1.8.

Fenntarthatóság

megújuló energiaforrások, a kedvezőbb 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
Esélyegyenlőség

1.9
...

semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport
számára sem.

\,,

1.10

Költséghatékonyság

A

beruházás

költséghatékony

módon,

reális

takarékos

és

költségvetéssel tervezett.

'

1.11

Eredményesség

A

fejlesztési

elképzelés

reálisan

járul

hozzá

a

releváns

indikátorteljesítéshez.

A TERÜLETI SZEREPLŐ SAJÁT HATÁSKÖRBEN MEGHATÁROZHATÓ (NYÍREGYHÁZA MJV) ÁLTAL
VÁLASZTOTT TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

U.l.

ll.2.

Illeszkedés az ITS céljaihoz és
a vonatkozó indikátoraihoz

A kritérium az önkormányzat költségvetési

egyensúly fenntartásához

egyensúlyának fenntartását erősíti.

kiegyenlítődéshez

11.5.

Hozzájárulás belső társadalmi
kiegyenlítődéshez

IGEN/NEM

hozzájárulás.

Hozzájárulás a pénzügyi

Hozzájárulás belső területi

11.4.

témában megjelenített indikátorokhoz való

IGEN/NEM

A kritérium bevezetése az adott földrajti területen
belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott

IGEN/NEM

kiküszöbölni.
A kritérium a lakosságon belüli szociális és
életminőségre vonatkozó különbségek
kiegyenlítődését

IGEN/NEM

szolgálja.

Hozzájárulás a gazdasági

A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági

növekedéshez

növekedéshez történő hozzájárulása kerül

IGEN/NEM
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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

IGEN/NEM

beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség

szembeni ellenálló képesség

növekedéséhez.

erősítéséhez

11.8.

IGEN/NEM

Egyéb, pontosan:

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

VÁLASZTOTI

SAJÁT

HATÁSKÖRBEN

MEGHATÁROZHATÓ TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

~~ftll~m•
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

fl.1:

ITS cél (ok):

ITS

A kritérium az ITS adott fejlesztéshez kapcsolódó tematikus és területi

céljaihoz és a vonatkozó

céljaihoz és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való

indikátoraihoz

hozzájárulást

l/leszkedés

az

erősíti.

Indoklás:

A város ITS-ja fogalmazza meg Nyíregyháza 2014-2020-as

időszakra

szóló fejlesztési kereteit, így kiemelten fontos, hogy a dokumentum
illeszkedjen a város településfejlesztési stratégiájához. E területen
kiemelt célokként kezeli a város a helyi gazdaság, a városi környezet
fejlesztését, a fenntarthatóság növelését.
Alaphelyzet:

A város stabil pénzügyi gazdálkodása alapvető fontosságú a jövőbeli
fejlesztések eredményes megvalósításához.
Illeszkedő

ITS cél (ok):

A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását
erősíti.

Hozzájárulás a 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 épületállomány), 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

megvalósulni. A város e tényt és saját pénzügyi egyensúlyának
fenntarthatóságát
forrásallokációját.

szem

előtt

tartva

határozta

meg

az

ITP

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.

belső

A

ITS cél (ok):

kritérium

a

város

földrajzi

területén

területi

egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.

kiegyenlítődéshez

Indoklás:
Az

ITS célrendszerében

több

belüli

bárminemű

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

egyértelműen

a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszeréből, 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 irányaival való összhang
megteremtését,

valamint

azt,

hogy a városi

fejlesztések

a 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, amely értékteremtő,

minőségi

munkahelyen keresztül

biztosítja a város és

vonzáskörzete lakosságának magas szintű foglalkoztatottságát. A helyi gazdaság fejlesztésének
alapvető

célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén keresztül a helyi vállalkozások támogatása, további

beruházások

vonzása,

valamint

foglalkoztatási

együttműködési

megállapodások,

paktumok

támogatása által a térségi foglalkoztatottság növelése. A városi gazdaságfejlesztés legfontosabb
területei a városi üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari parkok, iparterületek fejlesztése), a
gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztési beruházások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés
erősítése

és a fenntartható városi turizmus feltételrendszerének javítása. A városfejlesztési cél

nagyban hozzájárul a Kormány 2014-2020 közötti

időszakra

megfogalmazott

célkitűzéseihez,

a helyi

gazdaság erősítésén 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

közművek

állapota. 2014-2020 között a fenntartható városfejlesztés kiemelt területeit

képezik a barnamezős területek, a városi zöldfelületek, valamint a környezetvédelmi infrastrukturális
beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztések.
3. ITP cél: Fenntartható városi közlekedés

A város

fejlődésének

egyik

kulcstényezője

a városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a

környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése. A
alapfeltétele a gazdasági

fejlődésnek,

megközelíthetőség

és

elérhetőség

fontos

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 javítására, a szükségletekhez igazodó fejlesztésére szükséges helyezni.
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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 meglévő pozitív imageének erősítése 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
CÉUÁVAL

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 Települ~sfejl~sztési Stratégia
fejlesztési
célok

forrás
felhasználás
céljai

TOP

GINOP

OP

OP

OP

Nyíregyháza MJV ITP-jának célkitűzései szoros kapcsolatban állnak a város ITS-jának célrendszerével,
abból közvetlenül levezethetők. 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 célrendszerét.
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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 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."
A felvázolt jövőkép elérése érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési
koncepciójában a következő átfogó fejlesztési célokat jelölték ki:
•

Versenyképes

város:

Versenyképes,

nemzetközi

színvonalú

gazdaság,

értékteremtő

foglalkoztatás és az aktivitás növelése
életminőség

és a társadalmi különbségek csökkentése

•

Gondoskodó város: Javuló

•

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 célok, 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.

•

T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások

•

TS. 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

Pezsgő

3.2.2.

kulturális élet, rekreációs

lehetőségek, fejlett

turizmus

A TOP 6. PRIORITÁS CÉUAI

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elsődleges célja az Európai Unió stratégiai
célkitűzéseivel (foglalkoztatás növelése, energiahatékonyság javítása, éghajlatvédelem, valamint a

szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem) összhangban a területileg decentralizált
fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió erősítése. A TOP az elérni kívánt európai uniós célok
megvalósulása érdekében két kiemelt fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők:

1.
II.

Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek
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
célkitűzéseken

megfogalmazott egyedi

keresztül az Európai Unió 11 tematikus célja közül a 4.

tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé

minden

ágazatban),

6.

tematikus

(A

cél

történő

környezetvédelem

és

az

elmozdulás támogatása
erőforrás-felhasználás

hatékonyságának előmozdítása), 8. tematikus cél (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi
erősítése

és

a

szegénység,

valamint

a

hátrányos

megkülönböztetés

együttműködés

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 értelmében egyedi prioritási tengelyek alkalmazása által kell
megvalósítani. Magyarország a 2014-2020-as programozási
vonatkozó

előírásokat

időszakban

a fenntartható városfejlesztés

egyedi prioritási tengely révén kívánja megvalósítani. A fenntartható

városfejlesztés komplexitása és integráltsága miatt, a TOP 6. prioritása keretében finanszírozandó
beruházások az

előbbiekben

felsorolt 4 tematikus célhoz is hozzájárulnak.

6A - Megyei jogú városok gazdasági
6.1 Gazdaságfejlesztés

ERFA

környezetének fejlesztése a foglalkoztatás

8.

b)

8.

c)

6.

e)

4.

e)

4.

c)

9.

a)

9.

b)

8.

i)

9.

i)

növelése érdekében
6.2 Családbarát, munkába
állást segítő intézmények,

GB - Kisgyermekesek
ERFA

közszolgáltatások fejlesztése
6.3

Gazdaságélénkítő

által

és

népességmegtartó

6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a
ERFA

városfejlesztés
6.4 Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés

munkaerőpiacra történő

visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások

népesség megtartása városfejlesztési
beavatkozásokkal

ERFA

60 - Fenntartható közösségi mobilitás
elősegítése

6.5 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energia-

6E - A megyei jogú város önkormányzatai
ERFA

felhasználás arányának

energiahatékonyságának javítása és a megújuló
energiaforrások részarányának növelése

növelése
6.6 Városi közszolgáltatások
fejlesztése
6. 7 Leromlott városi
területek rehabilitációja

ERFA

helyi programok

és minőségének fejlesztése

életlehetőségekkel rendelkező
helyzetű

hátrányos

személyek számának növelése

6H - A foglalkoztathatóság javítása és a helyben,
ESZA

fejlesztés
6.9 Társadalmi kohéziót célzó

hozzáférhetőségének

6G - A leromlott városi területeken a jobb
ERFA

6.8 Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatás

6F - Önkormányzati közszolgáltatások

a helyi és térségi gazdasági szereplők által
foglalkoztatottak számának növelése

ESZA

61 - A leromlott városi területeken a jobb
életlehetőségekkel rendelkező

hátrányos
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helyzetű

személyek számának növelése valamint

a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás
növelése helyi szinten

3.2.3. AZ ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA A TOP 6. PRIORITÁS CÉLKITŰZÉSEIVEL ÉS A VÁROSI ITS
CÉUAIVAL

•

Tl. Fejlett helyi gazdaság,
minőségi
nagyszámú
munkahely,
magasabb
jövedelmi szint
• T2. Fejlett, magas színvonalú
tudományos élet, innováció
• T3. Pezsgő kulturális élet,
rekreációs lehetőségek, fejlett
turizmus

•

1. Gazdasági
környezet
éténkftése

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
•

•

•

Tl. Vonzó és energiahatékony
épített környezet, táj- és
településkép

T6. Fejlett városi mobilitás,
fenntartható közlekedés

2. Fenntartható

városfejlesztés

3. Fenntartható

városi
közlekedés

6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a
népesség
megtartása
városfejlesztési
beavatkozásokkal
• 6E - A megyei jogú város önkormányzatai
energiahatékonyságának javítása
és
a
megújuló
energiaforrások
részarányának
növelése
•

•
T4. Magas színvonalú humán
szolgáltatások

szinvonalú
humán
szolgáltatások

•

•
•
•

T5.
Közösségi,
szolidáris,
befogadó társadalom
Tl. Vonzó és energiahatékony
épített környezet, táj- és
településkép

5. Leromlott

városi területek
rehabilitációja

•

•
•

TB. Aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, vonzó városi
image

6. Vonzó

lmage

Fenntartható

közösségi

mobilitás

elősegítése

4. 111tagas

•

60

városi •

68 - Kisgyermekesek munkaer{jpiacra történő
visszatérése a gyermeke/látási szolgáltatások
által
6F
Önkormányzati
közszolgáltatások
hozzáférhetőségének
és
minőségének
fejlesztése
6G - A leromlott városi területeken a jobb
életlehetőségekkel
rendelkező
hátrányos
helyzetű személyek 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
6H - A foglalkoztathatóság javítása és a
helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők
által foglalkoztatottak számának növelése
61 - A leromlott városi területeken a jobb
életlehetőségekke/
rendelkező
hátrányos
helyzetű
személyek számának növelése
valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi
összetartozás növelése helyi szinten
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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
6. ITP cél: Szolidáris megye -A társadalmi

együttműködések javítása.
együttműködés

és a helyi identitás erősítése.

A megyei és a megyei jogú városi ITP egyaránt a TOP intézkedéseihez kapcsolódó fejlesztésekből
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 céljainak kapcsolódását az alábbi ábra
mutatja be.
A megye és a megyei jogú város céljainak kapcsolata

közvetett kapcsolódás
nincs kapcsolat

;

'

.::
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A megyei és 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 városfejlesztés.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza között az alábbi tématerületek esetében mutatkozik
együttműködési lehetőség:

TOP 1.1 intézkedés: a Nyíregyházán megvalósuló gazdaságfejlesztési 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 előnyben kell részesíteni azokat a

fejlesztéseket, amelyek egymást

erősítik,

kiegészítik. A turisztikai programok tervezése és

megvalósítása során törekedni kell a megyei

szintű,

a megye több területére

programcsomagok kialakításában. Nyíregyháza turisztikai potenciáljának

kiterjedő

erősítése

turisztikai

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-

megfogalmazódott, amelynek célja, hogy Nyíregyházát, mint

és

kerékpárút

munkaerő-piaci

fejlesztések)

is

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

programjai keretében. A

következőkben

időszak

az ágazati operatív programokat

ágazati operatív

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 3.2 intézkedés: az önkormányzati energiahatékonysági beruházásokat kiegészíti a KEHOP 5.2

intézkedése

(Épületek

energiahatékonysági

korszerűsítése

megújuló

energiaforrások
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alkalmazásának kombinálásával), amely a magántulajdonban
korszerűsítését,

lévő

épületállomány energetikai

a megújuló energiafelhasználás arányának növelését tűzi ki célul

TOP 5.1 intézkedés: foglalkoztatási paktumok keretében megvalósuló fejlesztésekhez a GINOP S.

prioritási tengelyében (Foglalkoztatás) megfogalmazott fejlesztési területek kapcsolódnak
TOP 5.3 intézkedés: a helyi közösségfejlesztési programokat az EFOP közösségfejlesztést támogató

programjának módszertana alapján kell megvalósítani
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4. AZ ITP FORRÁSALLOKÁCIÓJA
Nyíregyháza MJV teljes, kormányhatározatban megadott ITP keretösszege 24,63 Mrd Ft.
Az ITP keretösszeg valós igényeken alapuló elosztása táblázatos formában (Excel fájl 1. munkalap)

„' · 1

.

4.1. AZ ITP TEUES KERETÖSSZEG INTÉZKEDÉSENKÉNT! FORRÁSALLOKÁCIÓJA

2014-2020 között a területi

szereplők

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében

1185,7 milliárd forint fejlesztési forráshoz 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

gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz

történő

alapuló

célkitűzéseihez,

többek között a

hozzájárulás érdekében az Európai Strukturális

és Beruházási alapoknak a rendeletben meghatározott 11 tematikus célkitűzés megvalósulását kell
támogatnia. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása a 4., 6., 8. és 9.
tematikus

célkitűzés

megvalósulásához kíván hozzájárulni.

A tematikus célokból jól kirajzolódik, hogy a TOP célja a gazdaságfejlesztésen keresztül a
foglalkoztatottság növelése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése valamennyi ágazatban, valamint a
társadalmi befogadás, szolidaritás támogatása.
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 közvetve szolgálják.
Az operatív 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
forrásallokáció 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
népesség megtartása. Az

élhető

város kialakításának

a városi zöldterületeknek a fejlesztése, a
infrastruktúra fejlesztések. Nyíregyháza

élhető

alapvető

barnamezős

város megteremtése által a városi

elemei a város épített környezetének,

területek megújítása és a környezetvédelmi

gazdaságélénkítő

és népességmegtartó városfejlesztéséhez

kapcsolódó fejlesztési elképzelései az intézkedésre előzetesen allokált forrást 100%-ban lefedi. A
későbbiekben felmerülő

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 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 2,3%-kal
növekedett.)
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6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése:

Nyíregyházán az elmúlt években számos épületenergetikai korszerűsítés valósult meg a város
önkormányzati tulajdonú intézményeiben. A városban a legalapvetőbb energiahatékonyságot érintő
problémák megoldásra kerültek, a további fejlesztési szükségletek nem fedik 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 beépítésű
leszakadó városrészeket azonosított.
előzetesen

Nyíregyháza

leromlott városi területekhez

kapcsolódó

megfogalmazott fejlesztési elképzelései az intézkedésre előzetesen allokált forrást 100%-

ban lefedi, ugyanakkor ezek az előzetesen megfogalmazott fejlesztési elképzelések csak két szociális
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.)
A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján
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4.2. AZ INTÉZKEDÉSENKÉNT MEGHATÁROZOTI KERETÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSI MÓDOK
SZERINTI MEGOSZTÁSA

Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeretet a megyei jogú
város három forrás-felhasználási mód keretén belül használhatja fel. Az egyes felhasználási
módokhoz részben hasonló, részben

eltérő

tervezési és eljárási feladatok kapcsolódnak. Az egyes

intézkedéseken belül a felhasználási módok közötti forráselosztás arányai az ITP tervezését

végző

MJV önkormányzatok saját döntésén és mérlegelésén alapulnak. A felhasználási módok az alábbiak
lehetnek:
a)

MJV önkormányzat fejlesztéseire fordított keret: ismert, stratégiai fontosságú, akár
költségeiből

konzorciumi formában megvalósításra szánt MJV fejlesztési elképzelések
össze (ez a felhasználási mód eltér az általános

elvtől,

áll

miszerint az ITP projektek nélkül, csak

forráskeretekkel dolgozik- ebben az esetben ismertek a fejlesztési elképzelések).
b) Kiemelt kedvezményezetti csoport(ok)ra vonatkozó keret: az adott intézkedés/konstrukció
esetében támogatásra jogosult helyi

szereplők

előnyben

közül az MJV

részesíthet bizonyos

helyi kedvezményezetti csoportokat (nem MJV önkormányzat, hanem pl. egyház, civil
szervezetek, jogszabályban meghatározott

építtetők,

fenntartók) egy bizonyos keretösszeg

erejéig. Ez lehet egy vagy több pontosan definiálható kedvezményezetti csoport, de konkrét
szervezetek

nevesítése

a forrás-felhasználási

módon

nem

lehetséges.

kedvezményezetti kört gazdálkodási formakód (GFO-kód) szintjén lehetséges
értelemben definiálni. Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem

A

kiemelt

legszűkebb

kötelező

a keret

létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni, ahol valóban indokolt és alátámasztható.
c)

Minden helyi

szereplő

által felhasználható keret: minden más, az adott konstrukció

esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által
Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 2014-2020-as

igényelhető

időszak

forrás (keretösszeg).

tervezett projektjeinek ismeretében az

intézkedésekre allokált forrásokat a felhasználási módok között az alábbiak szerint kívánja elosztani:

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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-

l)

Az intézkedésekre a/lokált források felhasználási módok közötti megoszlása (Excel fájl 2 munkalap)

0,000
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4,689

2,193

1,SOO

1,332

0,000

0,000

0,000

0,000
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0,000
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0,000

0,000

0,000

0,000
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ITP intézkedésenkénti forrásainak forrás felhasználási módok közötti megosztása
-----------------------

8,000
7,000
6,000
5,000

ll1i Minden jogosult számára
igényelhető

• Kiemelt kedvezményezetti csoport
kerete

4,000

11 MJV önkormányzat projektjei
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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 intézkedéseiből kerülnek megvalósításra, és a
beavatkozások
üzemeltetők,

gazdája

az

MJV Önkormányzata

vagy jogszabályban

meghatározott,

kijelölt

működtetők, építtetők. Az MJV fejlesztési csomagba tartozó beruházások teljes

forrásigénye 24,194 milliárd forint, ami a városra allokált teljes TOP forrás majdnem 100%-a (98,2%).

Az MJV fejlesztési csomag elemeinek (fejlesztési elképzelések) megjelenítése intézkedések szerint
(Excel fájl 3. munkalapja)

TOP-6.l.4-15-NYl-20167
00001
TOP-6,1~4'-15~NY1-2016-

00002

A Benes Villa iGriS~tikai hasznosítása
örökségün~ megőrzése érdekében

a~~Íturálís

látogatócentrt,1(1i építese és Hópárdu~kifµtó
l<ialakítása a Nyíregyházi Állatpark ter~\E;:t.én

614-14 tsM tartalék

TOP-6.1.4~16-NYl-2017;_
00003

A nyíregyháziTófür?ő fejlesztése

TOP-6.1.4-216-NYl-2017*

Erdei sétány és ökológiai sétaút kiala.kítása

00004

Sóstófürdőn

TOP-6, 1..4-1~-;-NYl-20170000S

~űvelődési Ott.hón revitalizációja ál;tai

1

Fenntartható'turizmusfejlesztés - a t:l~lyőrségi
Gazda~gösitönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca

TOP-6.1.5-15-NYl-201600001

b6vítése, a Törzs utca, a Szalag utca,~ Semmelweis
utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása
révén

TOP-6 . 1.5-15-NY1..,201600002

Gazdaságfejles~ést és munkaer6 mol>ilit.ás
ösztönzését szo!~áló
közl~kedésfejlesrtés Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein
·· ·

615 6
17
TOP· · · -l -NYl•2° 7
00002

ösztönző közlek.ec;tésfejlesztés Nyíregyháza hat

G~zc;taságfejlesz~ést és munkaer6 mobilitást
pontján
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TOP-6.1.S-16-NYl-201700003

Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca
- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és
2
Szarvas utca felújítása

615-16 TSM tartalék

TOP-6.2.1:1S-NYl-20l600001

Családbarát#munkába állást.segítő intézmények
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál

TOP-6.2.1-16~NY1-2017~
00001

Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei )ogú Város
önkormányzatánál
·

TOP-6.2.1·16-NYl ·2Ql,7· Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei
. Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem
·
00002
TOP;-{).2.1-16-NY1-;2o1700003

óvodafejlesztéS Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál..., II. ütem
.

Barnamezős tf,ütetek rehabilitációja Nyíregyháza,
Tiszavasvári títi fa~anyák tekintetében
TOP·6~.3.2-15-NY1:'2016-

00001

Zöld Város kiala~ítása Nyíregyháza területén

TOP-6.3 ..2-16-NYl-201700001

A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és
3
a Kiserdé>k terűl~tének funkcionális bé>vítése

TOP-6.3.3-15-N~Í-2016-

NyíregyMz~ Borbánya és Malomkért városrészeket
érintő csapadék~íz elvezetéS hálóza~ és •
vfzvisszatartási célú tározók fejlesztése

00001

130 744

633-15 TSM mara.dvány
TOP-6.3 ..3-16:'NY1-201700001

Környezetvéc;lelrni infrastruktúra-fejlesztések
Nyíregyházán

TOP-6.•4.l-lS:'NYl,22016:'
00001

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Nyíregyházán
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TOP:-6.4.1-16-NYl-201700001

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán

TOP-6.4.l-16:..NYl-201700002

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.
5
ütem

4

641-16 TSM tartalék

önkormányzati ~pületek energetikai .korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzatánál
TOP-6.S.1..;16-JWl-20.17-:
00001
TOP-6.5.1-16-NVl-20170000~

TOP-6.5.1 716-N.Vl-201700003

T0~-6.5.1-16:-NYl-201700004

TOP-6.s.1-16-.NYi-2017~
00005

Energetikai fejlesztések a THG épül~teiben

48 000000

Önkormányzati épülE;?tek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei)ogú Város önkormáriyzatánálm. ütem
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál11. ütem
·· ·
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem
A J~lia Fül'dő szabadidős létesítmény enE;?rgetikai
korszerűsítése

~:~· 5 · 1 ~ 1 Ei::-t-.jYl..;lOl7- ÉPűlE?tenerg~tika.i korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nét
6~1-16 TSM .r\1ara'1;.iány

T0~..;6.6.1-lS;.NY1-l01609001
TOP-6.6.1-16;.NYl-2017-

ooOOl

. ..

Nyíregyház(egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmény felújítása
Egészségügyi alapellátás fejlesztése NYíregyházán 11. ütem
·
1>'1,"

.
.
Szociális alapsz9lgáltat~sok infrastn.iktúráJának
TOP-6.6.2-15-:Nvl-2016- · bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Májusitér 10/A.
00001
(Hrsz: 2263/131), illetve l{örte utca 4.1/A. (Hrsz:
1640/1) szám alatt
662-15 TSM maradvány

468 647
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TOP-6.9.1-15-NYl-2016-

00001
TOP~6.9.1-l6-NYl-2017-

00001
OOO
1
A projekt megvalósításának teljes összege 298 107 435Ft. 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 1 201133 573Ft. A fennmaradó 1 098 OOO OOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

4

A projekt megvalósításának teljes összege 685 112 SOOFt. A fennmaradó 639 362 SOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

5

A projekt megvalósításának teljes összege 821887 SOOFt. A fennmaradó 474 637 SOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város számára meghatározott Európai Uniós forrásból szánt keretösszegek
felhasználását hosszas
tartozó

beruházások

megfogalmazott

előkészítés

és gondos tervezés

megvalósítása

céljainak

eléréséhez,

a

város
a

célok

előzte

meg. Az MJV fejlesztési csomagba

2014-2020-as

fejlesztési

dokumentumaiban

eléréséhez

kapcsolódó

indikátorvállalások

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.
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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:

-

.
.
Projekt megnevezese

lndiaház és Madárröpde
létesítése a Nyíregyházi
Állatpark területén

Tervezett TOP
k
k .,
onstru c10

TOP-6.1.4-16NYl-1017-00001

Támogatás
..
osszege

Tervezett tartalom

lndiaház: Nyíregyházán élnek és tenyésztési
programban vesznek részt azok az indiai
rinocéroszok, melyekből már csak alig párszáz
van a világban. Szeretnénk számukra egy
olyan különleges és magas színvonalú házat
biztosítani, ahol az indiai dzsungel és a
820 117 565Ft
hatalmas ország atmoszférája is érzékelhető.
Afrika Madárröpde: Az ország legnagyobb
Afrika Panorámáját szeretnénk kiegészíteni
egy különleges röpdével, ahol a vendégek a
madarak között sétálhatnak.

Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése

TOP-6.1.4-16NYl-2017-00002

Erdei sét~ny écs ökológiai
sétaút kiala~Í~ása
Sóstófürdőn ' . ·

TOP- • . _ _
6 1 4 16
NYl-2017 _
00004

Tiszavasvári út- Derkovits
TOP-6.1.S-16utca csomópont
NY172017-00001
fejleszté~e
·

K9rányi Frigyes utca
felújítása, a Körányi

TOP-6.1.S-16NYl-2017-00003

A
projekt
célja
olyan
fejlesztések
megvalósítása, amely a nyíregyházi Sóstói
Múzeumfalu kínálatát még egyedibbé teszik.
Cél továbbá a meglévő attrakciók az új
688 OOO OOOFt szolgáltatásokkal és az új attrakciókkal való
egybekapcsolása, a látogatók minél magasabb
színvonalon történő kiszolgálása, komplex
kulturális-turisztikai élmény nyújtása a
turisták számára.
79 882 435Ft

A projekt célja Sóstófürdő
turisztikai fejlesztése.

fenntartható

A TOP-6.1.5 konstrukció keretében többek
között a Nyíregyháza Tiszavasvári út Derkovits utcai csomópont átépítésére
kívánunk pályázatot benyújtani. Ezen projekt
szorosan kapcsolódik a Modern Városok
Program keretében megvalósuló Atlétikai
Centrum
kialakításához,
hiszen
a
kereszteződésnek
a
csarnok
600 OOO OOOFt
megközelíthetőségében kiemelkedően fontos
szerepe van. Az útkereszteződés az élet- és
balesetveszélyes
csomópontok
közé
sorolható, a megnövekedett forgalom,
valamint a meglévő felüljáróról történő
lekanyarodás veszélyessége miatt, ezért - a
kereszteződés
biztonságosabb kialakítása
érdekében - átépítése szükségessé vált.
600 OOO OOOFt

A projekt célja a városi balesetveszélyes
csomópontok fejlesztése.
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Frigyes utca - Csaló köz
csomópontban
körforgalom kiépítése és
Szarvas utca felújítása

A nyíregyházi Szabadtéri
Színpad rekonstrukciója
TOP-6.3.2-16és a Kise rdő k területének NYl -2017-00001
funkcionális bővítése

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 proj ekt célj a
tehát
a
Szabadtéri
Színpad
teljes
rekonstrukciója
és
a
kapcsolódó
eszközbeszerzés megvalósítása.

Csomópont és
TOP- _4 _ _ _
6 1 16
kerékpárút fejlesztés
NYl- 2017 _00001
639 362 SOOFt A projekt célja a
Nyíregyházán
~'--..:::..:...-------1---------+------~ közlekedésfejlesztés,
Csomópont és
TOP-6.4.1-16fejlesztése révén.
kerékpárút fejlesztés
NYl_
474 637 SOOFt
2017 00002
Nyíregyházán II. ütem

ÖSSZESEN

fenntartható városi
csomópontok

5 OOO OOO OOOFt
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A fejlesztési 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).

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'll
k· t ··1 t'
yiregy az1 atpar . eru e en
A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése

TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00004

Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn

TOP-6.l.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.S-15-NYl-2016-00002
TOP- 6 .15_16_Ny1_2017 _00002
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003

1

TOP-6.1.4 intézkedéshez
kapcsolódó beavatkozások

közepes szinergia

TOP-6.1.5 és TOP-6.4.1
intézkedéshez kapcsolódó
beavatkozások

közepes és gyenge szinergia

1

Fenntartható turizmusfejlesztés ~ a Helyőrségi Művelődési
Otthon revitalízációja 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
' ~un ka:ro" mob·1·
' osztonzo
·· ·· "
' f eJ·1 ~sz t'es.t es
G.~z dasag,
11ta~:
kozlekedesfeilesztes Nyiregyhaza hat pont1an
Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaió
köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca
2
felújítása
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.....

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00002
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003

TOP-6.3.1-15-NYl-2016-00001

Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál
Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

TOP-6.2.1 intézkedéshez
kapcsolódó beavatkozások

közvetlen, szoros kapcsolódás

Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

Barnamezős

területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári
úti laktanyák tekintetében

TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001

Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén

TOP-6.3.2-16-NYt-2017-00001

A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők
3
területének funkcionális bővítése

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő
csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók
fejlesztése

T~P--~.3.3-16-NYl-2017-00001

v

. . l~~~~xez;~vé~;lmi in~r~str~~~~~!:~:!~;~z:~;;~ ~yí~:~y~~~~~

TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001
1

I

..

.

.

- - - - - - - -- - --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 kapcsolódás
közepes szinergia
közvetlen, szoros kapcsolódás

TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

közvetlen, szoros kapcsolódás

l~P-6.3.3-15-NYl-2016-00001

közvetlen, szoros kapcsolódás
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1

„

TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00001
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002

1

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
C
Energetikai fejlesztések a THG épületeiben
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál-111. ütem

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál- II. ütem

TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00004

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem

TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00005
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00006

A Júlia Fürd9 szabadidős . létesítmény energetikai korszerűsítése
Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél

TOP-6.6.l-15-NYl-2016-00001

Nyíregyházi egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény
felújítása

TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér lO/A. (Hrsz: 2263/131),
illetve Körte utca 41/A. (Hrsz: 1640/1) szám alatt

TO P-6.6.2 ~16-NYl-2017-00001

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és
fejlesztése- II . ütem

TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein

TOP- 6.5 .l , TOP-6.6.1 és TOP- 6.6.2
intézkedéshez kapcsolódó
1 beavatkozások

TOP-6.5.1, TOP-6.6.1 és TOP-6.6.2
intézkedéshez kapcsolódó
beavatkozások

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

gyenge szinergia

1

gyenge szinergia

közvetlen, szoros kapcsolódás
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TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés
szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor
szegregátumában

1

TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001

1

TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

1

TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.7.l-16-NYl-2017-0000l

közvetlen, szoros kapcsolódás

erősítését

Közösen a kiútért

1

közvetlen, szoros kapcsolódás
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6. AZ ITP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI
Az indikátorok vállalt célértékeinek megjelenítése (Excel fájl 4. munkalapján szereplő táblázat)
4 /

I

J

TOP prlortds

•

,

/

'

L

,

-

-

-

-

---

•

,

KlmeMtl lncltl*er neve

•

r

J /

•

TOP ejJ6.Ulce Farm. . .
ml4rt6k (2018)
12018J

i.w.Ulce&YS61e

A fejlesztett vagy újonnan létesltett
Iparterületek és Ipari parkok területe

,

ha

150

9,55

~'

\

1

A1. mjY 6lt.I

wn11t mllirt6k
f2mat
9,S:S

TOPCjWIUke ~
fzm9)
mlf.Uk fzmat
749

47,68

Ail.mjv . . .

dlllltm14.Uk

41.68
'

1

6. Fenntartható
városfejlesztés a megyel
jogú városokban

Mell•nzú

121111!11

A felújftott vagy korszerGsltett utak teljes
hossza

km

28

1,79

1,79

99

6,30

6,30

Fejlesztett, 0.3 éves gyermekek
elhelyezését blztosltó fér6helyek száma

db

1050

67

67

5250

335

335

Városi területeken létrehozott vagy
helvreállftott n11ltott terek

m2

142000

9243,90

9243,90

710000

46219,50

46219,50

Nylregyháza Megyei Jogú Város a jelenleg[ forrásarányos célértéket
klvánja vállal ni teljesltésként, ezért adódik az eltérés a Kormány
határozathoz kéoest.

1

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
hossza

km

67

4, 27

4,21

334

2.l.26

21.26

üvegházhatású gázok becsOlt éves
csökkenése

tonna COz
eg,enér16k

10786,99

426,61

421i, lil

49379

2133,00

2133,00

Fejlesztéssel érintett egészségügyi
alapellátást nyújtó szolgálatok (benne:
háziorvos, házl gyermekorvos, fosorvosl,
védc5nc5i szolgálat és kapcsolódó ügyeleti
ellátás, lskola-el!észségügyf ellátás) száma

db

100

Nyiregyháza Megyel Jogü Város a végs6 célérték elérésének
teljesftését nem tudja teljes mértékben vállalnr. El6re látható;in ;iváros
21J23.lg nem tudja blztosltanl a 21,26 km ke rékpárforga1 ml létesltmény
klépltését, tekintette! arra, hogy az Indikátor értéke csak a TOP-6-4
Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés tárgyú lntézkedésb6l
teljesithet6. Amennyiben az Indikátor értékébe a TOP-6.1 Gazdaságfejlesztés tárgyú 1ntézkedésb61, azon belül Is a TOP· 6.l.5 konstrukcló
keretében megvalósuló kerékpárforgalmi létesftmények hossza Is
beleszámltana, az lndfkátorválla•ás teljeslthet6 lenne.

~

7

7

540

l5

-

3S

Helyreállltott lakóegységek városi
területeken

lakóegység

92

18

18

459

87

87

A foglalkoztatás! paktumok keretében
munkaerllpfacr programokban résztvevők
száma

f6

4410

282

282

22100

1401

1'40?

A forrásarányos célérték került rögzltésre, ezért adódik az eltérés a
Kormány határozathoz képest. Azonban a végsc5 célérték elérésének
teljesitését nem tudja teljes mértékben vállalnl a város. Elllre láthatóan
202~1g 70 lakóegység helyreálHtását tudja vállal nl blztonsággal
Nyiregyháza Megye 1Jogú Város. A város egyl k szegregátu mában
bontást és ahhoz kapcsolódóan komplex tereprendezést ls tervezünk a
lakhatási körül mények javltiisa érdekében, ezért lakóépületek
felújft'5ára kevesebb összeg fOB jutni· emiatt biztonsággal viillalnl csak
az alacsonyabb 1ndlkátor értéket tudjuk. Mindezzel garantálható, hogy
a felújltanl tervezett 70 lakóépületben érdemi felújitásf munkálatokat
lehessen elvégezni a célcsoport életkörOlményelnek javltása céljából.

1

Helyi társadalmr akciókban rés?tvev6k
száma

f6

82600

6368

6368

413000

31839

31839

1

1
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MJV óltal vállalt célérték ITP (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
szankcioná lni, 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 megjegyezn i, hogy egyes indikátorok esetén a
forrásallokációból levezetett indikátor célértékek objektív okok miatt nem

teljesíthetők (Bővebben

lásd a mellékelt Excel táblázat megjegyzés oszlopát.) .

7. AZ ITP ÜTEMEZÉSE
Az ütemezés táblázat intézkedésenként jelöli az egyes felhasználás módok esetében évente válla lt
kötelezettségvállalások (támogatói döntések) tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és
összegét (milliárd Ft-ban, 3 tizedesjegyig (Excel fájl 5. munkalap).
Nyíregyháza Megyei Jogú Város az ütemezésében a MJV önkormányzat projektjeire allokált
forrásokat, valamint az egyéb területi szereplők számára pályázható forrásokat adta meg. A két forrás
felhasználási mód keretében Nyíregyháza 24,634 milliárd Ft forrás felhasználását ütemezte az alábbi
éves bontásban:
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...

0,218

1 1,2225 1 1,385

-

6,2 C.sa.l ádbarát, munk<iba állást segítő
ínt'éi.rnl!nvek!köHiÖig:áltatasok fejlesztése

1, 212

--

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó .·
városfejlesztés
„

1,139

--

6.4 Fennt~rtható városi közlekedésfejlesztés

0,693

6.5 Önkormányzatok
energiahatékooysá~nak és a megújuló
eneigiafelhasznál,ás·;i~nyának növel

1,500

ese

6.6 Városi köit5iolgáltatás9nejfesztése

0,575

0,125

1

6. 7 leromlott városi területek rehabilitációja

1

1

1

1,726

6.8 Gazdaság-fejleszté~hez kapcsolódó
fo.gl al koztatásfejlesztés

programok

·~

0,830

......

1.

számú melléklet -

1.) Forráskeret allokáció 1. című munka lap
2.) Forráskeret allokáció II. című munkalap
3.) MJV önkormányzat proj ektjei munkalap
4.) Indikátor vállalások című munkalap
S.) Ütemezés című munkalap

,......,_.

A tet\ileti szerepló forrJsának mcgostlása .i TOP belsc5 arányok, valamint a safát lgl!nyek .al11p;•n (Mrd Ft)
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A teriileti szereplő forrásiinak megoszlása a TOP bels6 arányok, valam int a saját igények alapján (Mrd Ft)
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6.9 Tlfnad;>lml koh?tiót cebó ti-el-,1

r!H:.,bi!it.kiöja

Ol'CU ilm<>i:

MJVneve:

MNITP neve:

MJV forrtsbm (Mrd
R):

24,63

TOP·6.1.4-1S·NY1-2016-00002

1

· 1·A Benes Villa turlsitlkai hasznosl~a a lwlturalls 6rllks4cOnk
rzése &nlekében
l.iltoeatóantrum épftése és HÓj)dtduc kifutó klafalút3sa a
Nyíri! · ~zi·Altatiiarlt terüh!tén

614-14 TSM tartalék
TOP-6.1.4·16-NYl-2017-00003

26 376 040

A nylreavh,j1f Tóf0td6 fejlesttése

TOP·6. 1.4·16-NY1·2017-00004
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00005

OP·6.l .S·lS·NY1·2016-00001

381 775000

223 OOO OOO
2 18 225 OOO

·-

Fenntartható tut'.zmusfejlestt~s - a He~ M<Nel6dtil
Otthon~ . Mtal

755 647 560

Gil~6 kozlekedéskJlesitú a SiecfO utca b6vltése, a
TOm utca, a Sza!~ uta, a Semmeiw.is utca, a ~n J~
utca és a Lujza utca f~ révén

950000000

.;;.

Gazdasácfejlesltést és munlc3ff6 mob!lids 6szt0nzé5't szolsjló
TOP-6.1.5·15·NY1·2016-00002

közlekedésfejlesztés Nylresyháta délkl!letl ts délnyugati
területein

2 914000000

TOP•6.1.5-16-NY1-2017-00002

Gazdaságfejlesttést és munkaM! mobll~st llstt0nz6
kllzlekedésfl.'jlesltt!s Nyfr
~ta hilt pont dn

999 500000

TOP-6.l.5·16-NY1·2017-00003

Koranyl Frigyes utca felújídsa, a Koranyl Fr1sves utca • Csaló ~6z
csomóiiontban kllrtotplom klép~se és Szarvas utca felújlúsa'

521000000

OP-6.2.1-16-NYl-2017-00001
OP·6.2.1·16-NY1·201Nl0002

237 925 OOO
Kórház 6wCla udvarf~eut~ Nyfresyhúil Megyei Jocú Vdros

önkormánvz•tinál TOP·6.2.1·16-NY1·2017-00003

U. Otem

o-tafejleSl'tés N\'ltegyhm Mqyei Jocú Viros

Ónlt

-

n. ütem

72 219 683
9018SS 317

„ MNneve:
-\ . -::.
MNITPneve:

MJV tomslctret (Mrd
Ft):

,..

. ·.

·.·

;';

. , ..·.

Nyírwavháza Mecvel .lo&ú Város ~iilt T•nllottl PnicramJa 2014-2020

' ...„ '

·· ...,,'
24,63

'

"

:1

Bámamez6s terDletek rehabllltkldja Nylregyháza, Tls.taV1sv•r1 úti
lalrtan k teklntet6ben
1197 241535

A nyngybizi Sz.i...ttél1 Szlnpad retonstrukdója i!s a Kherdc51t
terilletb>elt funkctonálls bcMtése•
Nyfresyhúa Borb~ i!s Malomlu!it ~eket Mnt"
csapaclt!kvlz elvem" hálóut és vlzvlssutartásl célú tárorók

103133 573
612 494 148
130 744

TOP-ó.4.1-lS-NYl-2016-00001

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001
TOP-6.4,1· 16-NY1·2017-00002

Onlconnányatl épületek l!Mfletlbl korszerOsítése NyfreCYháu
Mell'fel Jotú Város Onlcorrnányutánál
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00001
OP·6.5.1-16-NY1·2017·00002
OP-6.5.1-16-NYl-2017-00003
TOP·6.S.1·16-NY1·2017-00004

Energetikai fejleszt6sek a THG épületeiben
Ónkormánytatf 4pQletek eneraetlkai komen1sltése Nylregyhán
'1.1
ú Város ÖnkonNnyratánál-111: Ol:l!m

Onlconnányutl tpllletelc energetikai lcomen1sltése Nylr111Vh,z1
• Virc>s Önkor
II. útam
Onk~ tpaletek eneraetlbl kors:erGsltise Nyfrecvháza
•J • VMos Önkonnánytadnál - rv. ütem

48 000000
396840630
156 432 161
627 227 209

TOP-ó.S.1-16-NYl-2017-00005

188 997 199

TOP-6.S.l-16·NY1·2017-oooo6

79 998 740

TOP-6.6.l-16-NYl-2017-00001

407 800000

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001

Szociális alapszol1áltatásolt Infrastruktúrájának b&.llt~se.
feJll!Sltése'Nyli.llVflára, Május 1. tér 10/A. (Hrsz: 2263/131),

224 731353

illetve Körte utca 41/A. (Hrsz: 1640/1) szám alatt

468647
OP·6.6.2· 16-NY1-2017.00001
· 16 TSM rnaradv"'v

Szocláls alapsz~ lnfrutlUbúrájánali: ~ és

n. Gmn

564009932

9 990068

Nyfrel'fhw MécYel Jocll VVo5

MN-:
~

MNITP-:

. ·~
•

·-.< -:;.~

~a Mesvei Jocll v~ Integrált Tm'll,etl ~· 2014-2020

'

MN fomskeret (M rd

24,63

Ft):

1

TOP-6.9.1·15-NY1·2016--00001

50000000

TOP·6.9.1·16-NYl·2017.00001
830000000
A projekt me •lóslú~n•k teljes ómege 298 107 435Ft. A fennmaradó 79 882 43SFt •Modern Városok Program ~retfben mo •lésltandó í&jlesztése;et fedez6 többlet
' A projekt mesv•lósltásáruk toJl1'• llme e 1121 OOO OOOft. A lennm•ndd &00 OOO OOOFt • Modem Varosok P1'ogram keretében m alósft•ndó fejlesztmket fodet6 t6bblet
'A projekt megvalósftJs•nak teli•• ömege 1 201133 573ft A fennm•radd l 098 OOO OOOFt a Modern Varosol< Program kerotében mej1Való1/landó fejltutéselo!t fedt!z6 többl<!t
•A projekt megv•lósltásán•k telles 6sszege 685 112 SOOFL A f&nnmoradó 639 362 SOOFt a Modern Városok Program keretében mer;alóslt•ndó fejle<1téseket lede"5 többftt
'A projekt megvaldsltádnok teljes összege 821 887 SOOft. A f"11nmaradd 474 637 SOOFt a Modern V;lrosok Program keretébt!n megvalósll•ndó íejlesrteseht fedezd többlet
kötelemtség •állalJsból biJtosltott.
1

"~.„„.,

....

..

„ ~--„-„

l---"'„.„...-....c,.,.~_„, _...,............_

~ --„ „-

...
...
......._...-.....

-·~-

~..._

-._..~-~

-·""~~....

„„

~~

..

.

~-~„·•:t•-

....

~:an:a,... .,....„.....-~,,_....,.,..:~

...,.„~...,,oe_•'CP•"' r......,..it 4_....._..,.

'"--„...........
-_.,.„„
........... _ ...

~"'*t<•IJ\'l':J ~....
l~~ l --

.....

·---+--+---+---.,..,.:e, ------+----+----T---1-- --l----i

........ ~......
_ .._

~""""""

„""'"'--~

...„......

;o,„.fC.-,J.S

...,..........- \.

~~ ~'"''"'-'""'"""'
"""''~"''
•io.1~•:'<•N"-„l""'• W!1.;t;.tlo•i.

""""""'___...„_„_ _ _+ -..,.-+--+----+

u„"'"''-'•""-'°··-·~·-·

f----

„...."'_..............,_
•....,..CJtti-

........... ......
.... - _..
.......
...„

~~-1·-.·-·,_,,
,....,i.~..,,. ~
~...._.

~~-

~~-

J11•.1M

~„

~

~-

. . ....... . .

_

~edl'o•
--··-·~
-......._....
............
....'"'*'-......
~""°'„
...„........
~"""""'"""'~"
_ ............
-11„.....
..............

....

~..__-

-„ ~ ..,.,.-

""'!Moo-~„-;..,...i.
IM(~~

-•"'"--'•llol>_...„._....1o„•---"am
....

~~-.ttielti1itw.•...-•„„1tit „"'··---~

o•• •• •~•" "'•""~''' '"'l"' ,..i.110.i...,„,,...,....,.,

tt-;;lil>tllw•terll'IUINilo.io1"""',.,..,.,.._„_,,~..,~·~

!qtri 1 d~ IJt1W,_""1o„~• I*""• "„......

. . . .„_

„.....,..„......

1'f . o ( _ ...

-"'~~.~--

~

•• , „ --.-•'llt&M k f5.ll. -"- •~ · ~
~....,.,.,._.~

1_
f
l

A~-~_.....,UO,_,h1W•.-l.·~•~li'Ul\t. ~

Al.: l

'°"l-«IHf•Jl'Oi,Uolli:_f>Cll,o;....

·-~"""•••l<IMoo ,fWli)IOOOO JiTSMUdo.•t.<o1eU !V „„,.-.,..

,„, f.hol•M.alt:to"'~~llt"

1.,.....

.l.t~J-....... a@H•N8 Ji$11""°-~•Xl; ft ~
__.,..~~,;i_

328
16./ napirend: Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulási Tanácsban végzett 2017. évi tevékenységéről
E lőadó:

Társulás

Jászai Menyhért alpolgármester

M eghívott: Éberhardt Gábor, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetője
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság tá rgyalta. Kérem Tormássi Géza elnök urat ismertesse a bizottság álláspontját.
Tormássi Géza :(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt

Közgyűlés,

a Bizottság a tájékoztató elfogadását egyhangúlag támogatta. Egyben szeretném

bejelenteni érintettségem is. Az anyagban 2017 . évi
2017 évi

tevékenységről,

tevékenységről

hanem a 2018 éves üzleti

tervekről

van szó, azonban nem csak a

is szól ez az anyag. Fogunk még

találkozni a későbbi ek b en, éppen a THG illetve az Észak-alföldi Környezetgazd álkodási Nonprofit Kft.
fúziója miatt. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Köszöntöm Úsz Illés igazgató urat, aki a
napirend i pont tárgyalására érkezett. Megnyitom a vitát. Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóhoz?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, akkor szavazás következik. Kérem a tisztelt
Közgyűlést, hogy szavazzon a tájékoztató tudomásu l vételéről.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő .
A Közgyű lés 20 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

73/2018. (IV.25.) számú
határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban
végzett 2017. évi tevé ke nységéről
A

Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd hu lladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

17./ napire nd: Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2017. évi
teljesítésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

M eghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közle kedési Központ Zrt.
vezérigazgató,
Dr. Podlovics Roland proje ktmenedzser
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm az ÉMKK fele lős vezetőit, akik a napirendi pont
tárgyalására érkeztek. Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, a Pénzügyi valamint a Jogi, Ügyrend i és Etikai Bizottság is tárgyalta. Kérem a
bizottsági vélemények ismertetésére az elnököket, A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részéről Tóth
Imre

képvisel ő

Tóth

lmre: ( képv iselő)

előterjesztést

úré a szó.
Tisztelt Polgármester úr, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az

és 4 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm . Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Vá rosstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt

Közgyűl és,

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal javasolja a

hatá rozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen Polgármester úr, a Pénzügyi Bizottság is 8
igen szavazattal egyhangúlag javasolja a határozat-tervezet elfogadását és azért fontos a határozattervezet elfogadása, mert elvá lik egyébként az e lőterjesztést tartalmától némileg.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. A Jogi, Ügyrendi és Eti kai Bizottság véleményét
Halkóné képv i sel ő asszonytól kérem .
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Jogi, Ügyrendi és Et ikai Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra a

határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az ÉMKK képviselői kívánnak
szóbeli kiegészítést tenni? Nem kívánnak. Megnyitom a vitát, az

e l ső

kérdést én tenném fel

rendhagyó módon Ignácz László igazgató úrnak. Pelcz Gábor vezérigazgató úrral volt egy rövid
telefonvá ltásom am i arról szólt a választásokat
előzetes egyeztető

követő

2. napon, hogy azt fontolgatják, hogy minden

tárgyalások nélkül azt a pert folytatni kívá nnák. Ehhez adnak be a bírósághoz

szünete lés megszüntetése iránti kérelmet. Amire egyébként 6 hónap áll a polgári perrendtartás
szerint rendelkezésére. Ignácz úr megtörtént vagy nem?
Ignácz László:(ÉM KK közlekedési főigazgatója) Tisztelt Polgármester úr, t isztelt Közgyű lés. A per
felfüggesztését befejezte a társaság, tehát megtörtént. Tekintettel egyébként arra, hogy a per
felfüggesztése előzetes egyeztetés alapján nem 6 hónapra, hanem ennél so kka l rövidebb időre szólt.
Ezen idő lejárta után került erre a döntésre sor.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kénytelen vagyok pontosítani, ilyenkor az ügyvédi múltam ugrik be
pavlovi reflexként. Kértük a szünetelést közös megegyezéssel. Az ÉMKK tulajdonosi felügyelője vagy
nem is tudom az MMV Zrt. hogy

m in ősül ,

de

m i nős íthetet le n

levelet küldött, am iben azt mondták,

hogy 15 napra. Ugye 15 napra januárban ennek értelme sincs, akkor ezt t isztáztuk, hogy egyébként a
törvény rendezi a határ időt. A törvény szerint 6 hónap áll rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy 6
hónap alatt bármelyik fél kérheti egyoldalúan a bíróságtól a per folytatását. Nyilván valóban abban
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abban az esetben, ha a per szünetelésének a célja nem tűnik megvalósíthatónak azaz, hogy közös
megegyezéssel nem tudjuk rendezni a perbeli vitát. Ehhez mi bevontuk nyilvánvalóan az ÉMKK fölött
az MMV Zrt .-t és az EM F-t csak közbe jött a választás. Ez a 6 hónap egyébként ez jtJlius 15-20 között
járna le. Csak azért t artottam ezt fontosnak, hogy legyen egy korre kt tájékoztatás erről a kellemetlen
ké rdés ről. Ami az önkormányzat és az ÉMKK viszonyát már mérgezi nem a mi szándékaink szerint.

Va n-e még hozzászólási igény ehhez? Jeszenszki András képviselő.
Jeszenszki András: (képviselő) Polgármester úr, tisztelt Közgyű l és . Az enyém is hasonlóan pavlovi
sze r ű

reflex

lesz, meg már talán unalomig ismert. Nagyon sajnálom, hogy a miskolci vezetés

részéről

nincsenek jelen. Hiszen ennek a beszámolónak van egy olyan táblázatos része, amelynek nagyon
beszédes adatai vannak, és emiatt mondom el újra és már nagyon sokszor elmondtam és elnézést
kérek a

közgy ű lésen jelen l évőktő l

és a városlakóktól. De azt gondolom, hogy az ő érdekükben szól ez

a dolog, és nagyon sajná lom, hogy Miskolcról, a vezetésbő l nincs itt senki. Azért em lékszem korábbi
id őszakró l,

amikor Ignácz úrékka l nekünk egyébként nagyon korrekt együttműködésünk volt. Igazából

az érdemi problémák azok

főleg

a regionalizáció után

számozás szerint i 19. oldalán olvasható a
am i rő l

férőhely

kezdődtek .

Az

előterjes ztés

a pdf. szerinti

kihaszná lás, és sajnos ez a beszámoló igazolja azt,

mi nagyon régóta beszélünk itt, hogy természetesen nagyon örvendetes az, hogy teljes

egészében lecserélt és országos viszonylatban
nagyon

je le ntős

e l egen d ő,

kiemelkedő

a busz korfa Nyíregyházá n. Hiszen egy

felújítás illetve modernizáció zajlott le Nyíregyházán. De sajnos ez nem lesz

hogy ha a járatoknak az áttekintése nem történik meg. Hiszen, ha megnézzük a ' 16-' 17-es

évet is folyamatos csökkenés van és emlé kszünk egyébként a beszámolóból évekre
Előbb

sajnálat os módon a kihasználtság az folyamatosan csökken.

visszamenőleg

vagy utóbb a miskolci vezetésnek

rá kell bírnia önmagát arra, hogy konstruktív legyen abban is, hogy igen is tekintsük át ennek a
városnak a buszhálóza tát. Nem fogom újra elsorolni azokat az éveket, hogy miért! Sem a
demográfiait, sem egyéb mást, ami főépítész urat érinti akár a városszerkezet megváltozásában. De
világosan látszik egyébként ezekbő l az adatokból, hogy e lőbb vagy utóbb ezen a t erületen is valamit
lép kell. Az, amit Polgármester úr elmondott, az meg aztán végképp egészen más aspektusba helyezi
a m iskolci központtal

történő együttmű köd ést. Egyszerűen

nem is értem azt, hogy ilyen módon

hogyan lehet majd érdem i egy ü ttm ű ködést és valódi partnerkapcsolatot kialakítani, és még egyszer
mondom, hogy nagyon sajnálom azt, hogy az itt je l enlévő nyíregyházi szakemberek szenvedik el ezt
az előterjesztés kapcsán, mert igazából nem az ő munkájukhoz kötőd ik . Köszönöm szé pen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Egy kis korrekciót tennék
problémák 2006-ban
Ebből

kezdődtek,

Képviselő

úr hozzászólásá hoz. Az érdemi

amikor a Gyurcsány-kormány hihetetlen jogszabályokat hozott.

felhalmozódott egy óriási adósság. Amikor 2011. elején megkezdtük a tárgyalásokat és 2012

végén rendeztük, ennek keretében még évente most is 555 milliót fizettünk az ÉMKK-nak és az ÉMKK
az egy cég, akár miskolci, akár nyíregyházi, ők a mi part nereink és érthetetlen számo mra, hogy miért
ne m az

együttm űködés

fe lé megyünk. M indkét félnek ez lenne a célja, érdeke, fogalmam nincs, hogy

e mögött milyen érdekek vagy vélt vagy valós érdekek húzódhatnak meg. Remélem azonban, hogy
rendezni t udjuk ezt a problémát. Nem látok több hozzászólást. Szavazás következik. Kérem a tisztelt
Közgyű lést,

illetve még Ignácz igazgató úr jelent kezet úgy, hogy megadom a szót.

Ignácz László:(ÉMKK közlekedési főigazgatója) Polgármester úr, t isztelt Közgyűlés! Szeretném, ha
fél reé rtést eloszlatnának magukban. Az én t isztem az ÉM KK Zrt. belül közlekedési fő igazgató , e
minőségemben tehát nem Nyíregyházát képviselem, hanem a társaságot. Mindettől függetlenül, úgy

gondolom, ami megfogalmazódott a véleményekben, Polgármester úr felvetésében, képviselő úr
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véleményében, az együttműködés szándékának tükrö z ődését mutatja és mondja nekem. Amit mi
egyébként hallunk. A napirendre visszatérve 2-3 számot szeretnék
pont a 2017. évi beszámoló. Ennek néhány

fő

jellegű

ráfordítás 15%-al

kiemelni, hiszen a napirendi

költségsorát és egy bevétel utas számsorát szeretném

kiemelni. Többek között azt, hogy az anyag
csökkent. Személyi

ebből

jellegű

nőtt,

ráfordítás mindössze hattízed száza lékkal

ami 151 millió forint, de

támogatásként a kormányzattól megkaptunk. A bérnövekedés pedig

ebből

egyértelműen

92 millió forintot
az a kormányzati

szándék, amely szerint a béreket piaci igények alapján szándékszik növelni és azt kell mondanom,
hogy így is határesetben munkaerő hiánnyal küszködünk, és sajnos az utas szám csökkenés
folytatódott, egy közel 4% utas szám csökkenés következett be. Tehát a hálózat és a menetrend
alapos vizsgálata, racionalizálása nyilvánvaló, hogy a továbbiakban elkerülhetetlen . Köszönöm
szépen .
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Akkor a szavazás

előtt

a menetrend vizsgálatát

megkezdtük, a kiírt pályázatunkban ez szerepel és nyilván azzal a partnerrel, akivel a
évre

szerződést

kötünk, vele tudjuk majd ezt megvalósítani. Kérem a tisztelt

következő

Közgyűlést,

10

hogy

szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő .
A Közgyűlés 19 szavazattal meghozta az alábbi határozat ot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

74/2018.(IV.25.) számú
határozata
Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási sze rződésének 2017. évi
telje sítéséről

A

Közgyűlés

az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyhá za város közigazgatási
határán

belül

autóbusszal

végzett

menetrend

szerinti

helyi

személyszáll ításra

Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját megtárgyalta.

kötött

M elléklet a

1h: /2018.(IV.25} sz. határozathoz

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz.
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i:szak-magyarországi KOzleke<tési Központ Zrt.

1.

Vezetői összefoglaló, bevezető

2017. evben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az autóbusszal végzett
mene.trend szerinti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fenntartotta . A szerződés teljesltéséhez szükséges
eröforrásokat biztosítottuk. A közszolgáltatési szerződésben foglaltak teljesftése folyamatos
volt, .rendkívüli esemény nem akadályozta a 'közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás
működését.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a 2013. április 15-én kelt Közszolgáltatási
Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2016. december 31 . napjárg
volt jogosult.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázat útján megbízott új szolgáltató
csak 2017. máius 1. napiától tudta volna ellátni kötelezettségeit, így a szolgáltatás
ellehetetlenülésének elkerülése érdekében az önkormányzat megkereste az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-ét, hogy az átmeneti időszakban határozott időtartamú
közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási
sz.o\/Já'.tatást ;:.. K<iz.sL.o\gá\tatá~ sze.Qödés módos\tását a Nytíe.gyház.a Megye\ Jagű \/áíos.
Közgyűlése a 334/2016. (Xll.15.) sz. határozatával elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására. A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2017. január 1.
napjának 00.00 órájától 2017. április 30. napjának 24.00 órájáig volt jogosult és egyben
'Kö\e'reze\t

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) d) pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért fele l ősnek l ehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az
általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha egyéb okból veszélybe kerül
a közszolgáltatás folyamatossága, azonban a megbízás a közszolgáltatási szerződés
megkötésére az új eljárás lebonyolításához elegend ő időtartam ra , de legfeljebb 2 évre szólhat.
Nylregyháza Megyei Jogú Város Közgyülése 99/2017. (IV.27.) sz. határozata alapján a Felek
között a 2016. december 29-én megkötött közszolgáltatási szerződés, módosítására került sor.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere és az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. vezérigazgat61a által 2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződés
módosítás értelmében az önkormányzattal abban állapodtunk meg, hogy a szolgáltatás
folyamatossága érdekében 2018. június 30-ig a Közszolgáltatási Szerződést meghosszabbítjuk,
és annak néhány pontját módosítjuk, továbbá kiegészítjük az önkormányzat által beszerzett 41
db CNG üzemü, új autóbuszok üzembeállításának e főkészítésével összefüggő feladatok
meghatározásával, az alábbiak szerint:
A szerződés IX., Egyéb rendelkezések címe kiegészül az alábbi, 4 . ponttal:
4. nSzolgáltató kijelenti , hogy Megbízóval együttműköd ik és mindent megtesz annak érdekében,
hogy a Megbízó által pályázati forrásból (Projekt címe: Nyíregyháza Megyei Jogú város
közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz /41 db CNG és 6 db
elektromos meghajtású/ beszerzése, és töltöállomás létesítése; Projekt azonosítószám: IKOPTárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszé.llltásra kötött Közszolgáitalási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Elókészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kat6 József forga!mi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgaló·helyeUes, Ignácz László közlekedési föigazgat6
JOváhagyta: Pelez Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyuiésér.ek 2018. március 29-ei ülésére
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3.2.0-15-2016-00013) beszerzésre kermö CNG üzemű .buszok ny'iregyházi helyi közösségi
!köiJek·edésbe történő üzembeállílására mihamarabb sor :kerüljön.
•

•

•
•

Szolgáltató vállalja, hogy a CNG üzemű buszokat szállító MAN Kft. által
folytatandó, valamint egyéb szükséges képzéshez (CNG üzemű buszok
üzemeltetéséhez, javitásához szükséges képzés buszveze tők és szerelők
részére) konkrét ütemezés szerint biztositja a munkavállalóinak rendelkezésre
állás.át olyan képzési terv szerint, hogy a képzés a CNG töltőállomá s
megvalós"ításáig befej eződjön;
Szolgáttató vállalja, hogy a CNG üzemű buszok szolgálatba állításához
szükséges - Megbízóval előzetesen egyeztetett és jóváhagyott - telephelyi
minimális feltételeket az elözö bekezdésben foglaltakhoz legkésőbb a CNG
töltőállomás megvalósításáig saját telephelyén biztosilja;
a Megbízó vállalja a CNG töltőállomás megvalósítását - jelenlegi ütemezés
szerint - 2017. év végéig;
A képzés azon költségeit, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Város és az MAN Kft.
közötti szerződés szerint nem az MAN Kft.-t terheli, valamint a telephelyi
feltételek biztosításával összefüggésben felmerülő költségeket a Megbízó viseli."

A 2013. április 15-én kel.t Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.18. :pontja alapján „a
Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges te'ljesítéséről készít.ett beszámolót a
következő év l ehetől eg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési
előterj esztéshez." A társaságunk a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette
2016. évről szóló beszámolót, külön teljesítményekre és eredmény elszámolásra
vonatkozólag és 2017. február 28. napján megküldte a Megbízónak.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2017. (IV 27.) számú határozatában
foglaltak alapján megtárgyalta az ~szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2016. évi teljesítésére és eredmény
elszámolására vonatkozó beszámolóját.
A 2017. április 27-én történt szerződés aláírásakor ismert mennyiségi és minőségi kritériumok
alapján meghatározott, 2017. 1-Xll. hónapra vonatkozó önkormányzati támogatási e lőleg
összege 653.520 EFt, amely tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülése
334/2016.(Xll.1 5.) sz. határozatában 2017. 1-IV. hónapra elfogadott 217.840 EFt-ot is.
A közszolgáltatási szerződés módosításában meghatározott önkormányzati támogatási előleg
összegét az önkormányzat egyenlő részietekben, havonta a tárgyhónap 15. napjáig 54.460
ezer Ft/hó összegben átutalta társaságunknak.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC . törvény 3. számú
mellékletének 1. 5. pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből
biztosítandó támogatás összege 2016. évben 53 084 EFt éves összegben került
megállapításra, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak.

Tárgy- Beszámoló ai tszak-magyarországi Köz'. ekedési Központ Zrt. Ny!regyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belúl
autób usszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017 évi teijesitésére
vonatkozóan
Elókészilette: Kocsis TibO! forgalmi igazgató, Kató József forgalm i üzemvezető
Eitenhrizle: Dr. M iskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László köz1ekedési főigazgató
Jóváhagyta. Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült Nyíregyház.a Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-eí ülésére
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Jelen előterjesztésünk célja az. hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mint
Szolgáltató által a Közszolgáltatási Szerződés V. Pénzügyi feltételek 8. Számvitel, elszámolás
8.2. ponljában foglaltaknak megfelelően , a 2017. üzleti évről készitett beszámoló adatait
bem utassa. mely alapján a 2017. évi ellentételezési összeg megtárgyalásra és elfogadásra
kerüljön az Önkormányzat által.

A beszámolót a Közszolg áltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését
használva készítettük el.

U. 1Nyíregyháza Megyei Jogú Város he1vi közlekedésének bemutatása
Nyíregyháza Szabolcs- Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend
szerinti he'l yi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi
társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. 84 db autóbusszal látott el 2017. évben A
vonalhálózat hossza jelenleg 146,8 km, ebböl a külterületi szakasz 50,3 km .
fő . A város egybefüggöen beépltett területén
kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket. bokor tanyákat is a helyi közlekedés
látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket.
A társaságunk számára kiemelten fontos, hogy a mozgásukban korlátozott utasaik és a
ba'oa\<ocs'iva'I 'Kl'.>z\e'Keó.ö\< számára is b·r.z'lositsa a kulturált és axadálymentes utazást a társaság
járművein. Ezért utasaink 2017. évben a városban 42 db alacsonypadlós autóbusszal
közlekedhettek.

A2. évenként szállított utasok száma 17,6 millió

Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti, melyet utasa ink
jelzése alapján a járművezetö kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az
Ipari Parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak. Folyamatos
kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntanása.

Tárgy: Beszámoló az E:szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nylregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belúl
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszá!li~sra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2017 évi teljesitésére
vonall<ozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató. Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes. Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült· Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018 marc:ius 29-ei ülésére
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Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1. A szolgáltatások folyamatossága
2017. évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk.
2. Személyszállítási feltételek

2.7. Utastájékoztatás
A ke llő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2016/2017 -es menetrendi időszak kezdő napja
2016. december 11 . nap volt, mely idöponttól új menetrendet nem adtunk ki. A 2015. december
13. - 2016. december 10. közötti menetrendi időszakra készített . Nyíregyháza Város Helyi
Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója" e. kiadvány érvényességét 2017. április 30.-ig
meghosszabbltottuk, a menetrend módosításokat és az aktuális menetrendi naptárat
tájékoztatóban tettük közzé.
A 2017. április 27-én alá irt Közszolgáltatási szerződés alapj án 2017. május 1-töl új Nyíregyháza
Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója c ímű kiadványt adtunk ki, melynek
menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
334/2016.(Xll.1 5.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz.
mellékletében szereplö menetrenddel.
Az utas táj ékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend
módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A
www.emkk.hu oldalon keresztül el érhető helyi menetrend kereső adatállományának
aktualizálását folyamatosan elvégeztük.
2.8. Az utasokka l való kapcsolattartás
2.8.1. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenöröket szükség

szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás
szabályaira, az utasokkal való együttmüködési készség fejlesztési technikákra, így
különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, „a szolgáltatói
szemlélet"' érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a
vezetéstechnikai tudnivalókra .
2.8 .2. A gé pkocsivezetők és a forga'lomirányftó dolgozók számára az évszaknak megfelelő

formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus
állapotú formaruha viselését.
2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Mi nőség irányítási rendszer

alapelve.i figyelembe vételével kialakított rendszer szerint müködtetjük. A
forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk,
·illetve a szóban e lőadott és a helyszínen :n.e m orvosolható panaszok, észrevétefek
lráshan történő rögzltéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat
nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az
írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon
belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak
megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztatjuk.
Targy. Bewmol6 az tszak-magyarországi Közlekedésí Központ Zrt. NylregyMza Megyei Jogú Város közigazgatasí h atárán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyí személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. éví tejesitésére
vonatkozóan
Elókészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, ·Kató József forgalm i üzemvezetó
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz Lészló közlekedési főigazgató
Jóv.ahagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének .2018. március 29- ei iltésére
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3. A menetrend , menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kisérte a menetrendszerCíségel, figyelemmel voltunk
arra, h ogy jár:ataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a
személyzet udvarias, segítőkész legyen.
2017. január 1-töl december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek
társaságunkhoz. A bei elentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.
3.5.

4.

Előre

nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbuszmegálJóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl.: gépj árműforgalmat
akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdek ű események,
cendez.vén':{ stb.) sz.ükségessé \láló autJ5.busz út\lanat, megállóhel'j és menetrend
változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg,
2017 -ban a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és
tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal. késésekkel.
Szolgáltatási szinvonal, minőség , mennyiség

.4.1. Kiemelt figyelmet .fordítottunk a nyújtott szolgáttatások minőségére, így különösen :
menetrendszerűsé.Qre. járatok pontosságára,
zsúfoltság mentességre,
utasforga'lmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra ,
utasokkal való udvarias, seg ítőkész bánásmódra. az utas panaszok kezelésére,
az utasok utazási jogosultságának ellenörzésére.

4.2.

Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó

ké sésekről

az okok

feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről ,
keletkezett adatokról, köte lezettségek ről naprakész, eflenőrizhetö nyilvántartást
vezetünk .
IV. Működés i feltételek

3.

Az. üzemeltetéshez sz ükséges vagyoni eszközök, és azok használata
műszaki vizsgálat alapján
közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben elöírtak
szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesltő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak
megfelelö befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk.
A karbantartási , javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételeknek megfe l elő szakm űhelyben végeztük. A forgalombiztonsági elle nőrzés ről, a

3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által,

Tárgy: Beszámoló az észak-magyarországi Közlekedési Közpoot Ztt. Nyfregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási tiatárán be'úl
av1óbusszal végzett menetrend szerinti helyi személys:zállltásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017 évi tefjesltésére

vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató.

Kató József forga lml Ozemvezető
Ellenórtzte: Dr. Miskolci Katalin vezórigazgat6-heiye!1•Js, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pe!cz Gábor vezérigazgató
Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgy(ílésénel< 2018 mércíus 29-ei ülésére
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javítási, karbantartási munkálatok
nyilvántartást vez·etünk.

3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató lablá:k

3„3.

megtörténtéről

kihelyezéséről

esemény

szerint,

.ellenőrizhető

és fenntartásáról gondoskodtunk.

Járművek

2017 . december 31-én a helyi közlekedést végző autóbusz .állomány átlagéletkora 14,40 év, .a
feladatot végző állományból 5 db él.etkor:a haladta meg a 20 évet.
2017.. évben járművásárfásra, fejlesztésre forrás nem állt rendelkezésre, így új autóbusz
besze.rzésér.e nem került sor, a képződő értékcsökkenés a folyamatos muködést finanszír.ozza .
A magas ·á tlagéletkorú autóbusz állomány megújulása érdekében a helyi önkormányzattal kötött
megállapodás érte:Jmében .a következő évben Nyíregyháza helyi közlekedésének
jármüállományába kerü l 36 db CNG üzemű MAN A21 tipusú szóló autóbusz (34 ülőhely, 55
állóhely), va.lamint 5 db ugyancsak CNG üzemű MAN A40 típusú (36 ü'lőhely, 128 állóhely)
csuklós autóbusz. A 41 új jármű beüzemelése 2018. év január-február hónapokban kerül sor, a
korszerű gázüzemű járművek mellett a jelenleg is foglalkoztatott 39 db SOLAR IS gyártmányú
autóbusszal együtt a járművek átlagos statisztikai életkora 2018 . évben 6 év alá kerül.
A jelenlegi átmeneti állapotot tükrözendően az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza
he'lyi közlekedésének ellátásával összefüggésben üzemeltetett járműpark.
fo.z üzem 2G17. évben rendelkezett a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges
darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú (vagy bérelt)
autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő járművek.
A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei, a
menetrend szerinti személyszáHítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeík a hatályos
jogszabályi elöirásoknak megfelelnek. Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerínt
igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforga!omhoz. A korszerű járműtípusok
(SOLARIS, MAN, CREDO, IVECO, MAZ) részaránya a teljes állomány 70%-át teszi ki.
A járművek üzemeltetése során betartjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevö
gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályi fe!tételekben előírtakat Az.
autóbusz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga ; tachográf
hitelesítés
és
illesztés;
személyszállításl
engedély;
stb. ),
valamint
kötelező
felelősségbiztosítássa l. Műszakí vizsgára mínden autóbusz esetében évente kerül sor az NKH
által kijelölt vizsgahelyen.
Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása
érdekében műszaki vizsgáztatásra is aíkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn
a Nyíregyházi üzem telephelyén .
Viseljük a költségét a járművek műszaki vizsgáztatásának, rendszeres kü lső és belső
takarításának, mosásának, valamint a szabályos és minőségi üzemben tartásuknak.
A Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 84 db autóbuszt (77 szóló és
7 csuklós) foglalkoztattunk 2017. évben, amelyről típusonkénti kimutatást az alábbi táblázat,
illetve diagram tartalmaz.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza-Megyei Jogú Város közigazgatási határán belUI

a.utóbusszal végzott menetrend szerinti heiyí személyszállításra kötött Közszoigáltatásí Szerződ~s 2017. évi teljesítésére
vonatko·zóan
E!ókészitette: Kocsls Tibor forgalmi igazg<lió. Kató József forgalmi üzemvezető
Elienörízte: Dr. Miskolci Kata!ín vezértgazgató-heiyettes, Ignácz László közlekedési föfgazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2018. március 29-ei ülésére
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Nylregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele 2017. december 31 .
Tipus név
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SZÓLÓ
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AZ. ,ÉMKK ZRT. NYÍREGYHÁZAHiE'L-YI FOGLALKOZTATÁSÚ AUTÓ.BUSZAINAK
GYÁRTMÁNY SZERINTi MEGOSZLÁSA 2017. december 31 .

_J
Tárgy: Beszámoló az tszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán be!OI
autóbusszaJ végzett menetrend szerinti helyí személyszállításra kötött Közszo!gáitatási Szerződés 2017. évi teljesítés~re
vonaikozóan
Előkészítette: Kocsis Tíbor forga!rni igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes. Ignácz lász!ó közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérígazgat6
Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Közgyűlésének 2018. március 29-ei O!óséíé
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Az. autóbusz allomány statisztikai életkor sz.e rinti megoszlasa 2017. december 31 .
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A járműállomány átlagos futás-teljesítménye (2017. december 31 .) 748 064 km, ezen belül a
szóló járműveké 730 285 km, míg a csuklós autóbuszoké 893 290 km.

Az autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a következő táblázat mutatja be.
Emissziós
osztály

EUROO
EURO ·1
EUR02
EUR03
EUR04

Db

2
1

11
17
20
34

2017. évben a jámiüvek 65%-a (55 db autóbusz) alacsonypadlós, illetve alacsony belépési
magassággal rendelkezett, 11 db jámiű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló
járművek átlagos férőhelye 104 fö~ármű , ugyanez a csuklós j árműveknél 146 fö~ármű.
A Nyíregyháza helyi autóbusz közlekedés 2017. december 31-ei autóbusz állományának
részletes paramétereit az 1. sz. melléklet mutatja be.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Köz!ekedéSi Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határá.n belOl
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kölött Közszolgáltatási SzerzOdés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Elökészitette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi Ozemvezetó
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes. Ignácz László k5z!ekedésl föigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült Nylregyháza Megyei Jogú Város Közgyií!ésének 2018. március 29-ei ülésére
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V. Pénzügy"1 feltétele'k
A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti eredmén y elszámol ast a
3a . és 3b . mellékl etben mutatjuk be. A 3a. melléklet az 1 % árbevétel arányos nyereséghez
(11 .612 ezer fl) szükséges támogatási igényt (879.950 ezer Ft) tartalmazza . míg a 3b.
melléklet az Önkormányzati határozatban jóváhagyott 653.520 ezer Ft ellentételezésj el őleg,
valamint az 53 .084 ezer Ft állami normatív támogatás összeg alapján számított eredményt,
mely -161 .734 ezer Ft
A Közszolgáltatási Szerződésben a szo'. gáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével
össz·e függésben a bevétel és az 4ndokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakulnak éves
szinten.

Ráfordítások alakulása
A Nyíregyháza helyi közlekedés 2017. évi összes ráforditsa 2 .145.234 ezer Ft-ban alakult.
mely a bázistól 111 .630 ezer Ft-tal (5,5 %-kal) maga sabb.

Nyíregyháza helyi .k özlekedés összes költség és ráfordítás
3. sz. melléklet/V+V+Vt+Vll+X+Xll sorok össze e ezer forintban
2-016. tén.
2017. tim
index %)
eltérés
2 033 604(

2 145 234

105 5

111 63

Az anyag}ellegü ráfordítások összege 870.363 ezer Ft, amely a bázistól 0,6 %-kal
(5.080 ezer Ft-tal) alacsonyabb.
Ezen belül az anyagköltségnél (647. 781 ezer Ft) 9 %-os (53.468 ezer Ft) növekedés
tapasztalható, ami elsősorban az üzemanyag költségnél jelentkezik az árváltozás vonzataként.
Az üzemanyag éves beszerzési átlagára a bázis 229,88 FVl-röl 251 ,34 Ft/1-re változott. amely
9,3 %-os (21 ,46 Ft/liter) árnövekedést mutat.
Az anyagköltség 55,2 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (357.818
ezer forint), míg 37,9 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási
anyagok költsége (245 .209 ezer Ft).
Az igénybe vett szolgáltatások értéke (203.599 ezer Ft) összességében 22,6 %-kal
(59.305 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól, mely elsőd legesen az autóbusz bérleti d íjaknál
jelentkezik.
Az egyéb szolgáltatások értéke 15.826 ezer Ft, melynek 944 ezer Ft-os csökkenését
elsősorban a hatósági díjak, illetékek csökkenése okozta.
A személyi jellegú ráfordítások értéke 1.123.590 ezer Ft, mely a keresetfej lesztés hatására
bázistól 15,5 %-kal (151 .175 ezer Ft-tal) magasabb.
A ráfordítások 68,4 %-a bérköltség (768.442 ezer Ft), 13,6 %-a személyi jellegű egyéb kifizetés
(153 .049 ezer Ft) és 18 %-a járulékok (202.099 ezer Ft).
Tárgy. Beszámoló az észak-magyarországi Köz~ekedési Központ Zrt. Ny!regyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán be!OI
autóbusszal végzett menetrend szerinti he!yí személyszállításra kötött Közszolgéllatásí Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Elökészítelta: Kocsis Tíbor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzcmvezetö
Ellenőrizte· Dr. Miskolci Kata!in vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gllbor vezérigazgató
Készült· Nyiregyháza Megyei Jogú Város Közgyűíésénck 2018. március 29-ei ülésére
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A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán
társaságokra) vonatko.zó alágazati szintű és a helyi érdekképvíseletekkel megkötött
bérmegállapodás, melynek teljesítése a következők szerint valósult meg :

•

A minimálbérre és a garantált bérminimumra

•

A közúti közösségi közlekedési alágazatban létrejött 2017-2019 évek jövedelmeiről
szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek (a
KKSZ Észa'k-magyarorszag·1 Régies Szervezete, az Észak-Magyarországi Közi-e'Kedés'1
Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a bérfeszültségek
kezelése érdekében 2017 . és 2018. években olyan bértarifa rendszert alakítanak ki,
amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes kezelését.
A megállapodás:

történő

ráállás valamennyi érintett
munkavállaló esetében 2017. január 1-jei hatállyal megtörtént.

autóbusz-vezetőkre ,

szakmunkásokra,
betanitott - és segédmunkásokra, valamint
szellemi munkavállalókra
a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat
állapitott meg.
A 2017 . éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek Társasági
szinten átlagosan 26.865 FVhóJfő összeggel, 14,7 %-kal növekedtek, ezen belul az autóbuszvezetöi alapbérek átlagosan 18,0%-kal növekedtek.

Az értékcsökkenési leírás összege (117.701 ezer Ft) 25,2 %-kal (39.610 ezer Ft-tal)
alacsonyabb a bázistól elsősorban az autóbuszok amortizációs költségének csökkenése miatt.
Az értékcsökkenés 67,6 %-a (79.518 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.
A helyi közlekedést végző autóbuszpark átlag életkora 2017 . év végén 14.40 év.

Az egyéb ráfordítások (33.375 ezer Ft) 5.650 ezer Ft-os növekedésének oka

elsősorban

a

környezetvédelmi kötelezettségre képzett magasabb céltartalék következtében.

A pénzügyi ráfordítások összege (205 ezer Ft) 505 ezer Ft-tal csökkent, mely a realizált
árfolyamveszteségnél jelentkezik.
Bevételek alakulása
A
20 17.
évi
nettó
árbevétel
1.161 .202
ezer
Ft,
mely
a
bázistól
22 .092 ezer Ft-tal maradt el, ami 1,9 %-os bevétel csökkenésnek felel meg. A személyszállítási
tevéken ységből származó bevétel 1.154.71 3 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli
egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 6.490 ezer Ft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. éves személyszállítási nettó árbevétele
1.154.713 ezer Ft, előző évhez képest 26.343 ezer Ft-tal kevesebb.
Targy: Beszámoló az ~szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyház.a Megyei Jogú Város közigazgatási határán be'ü'
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személys2állítasra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017 évi teljesítésére
vona~ozóan

Elökészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte. Dr. Miskolci Katalin vezérlgazgató-he!yettes, lgnác.t Lász'ó közlekedési főigazgató
Jóváhagyta. Pelcz Gábor vezérigazgató
Kes.zült: Nylregyhá.za Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának 8,2 %-os
csökkenése okozza.
A .tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2017. évben 348.980 ezer Ft volt, mely 25.502
,ez.er Ft-:tal elmarad a bázishoz viszonyítva.
A helyl menetjegy összbevétele 283.775 ezer Ft, amely 1,8 %-kal kevesebb 2016. év
ugyanezen időszakához képest.
Az általános bérlete.k nettó 'árbevétele 383.497 ezer Ft, 1,6 %-os növekedést jelent a bázishoz
képest. Az összvonalas bér.letekhez kapcsolódó árbevétel növekedett 6.161 ezer Ft-tal (1 ,6 %),
mely ·e lsősorban a belterületi havi bérletértékesitési bevétel 7 %-os emelkedésének és a
külterületi havi bérlet nettó árbevétel 5 %-os csökkenésének eredménye.
Az egyéb személyszállitási bevételek kiesését a helyi tevékenység keretén belül végzett, a helyi
fordába beépített állandó partner részéről történö személyszállítási szerződés év közbeni
megszűnése okozta . Ezáltal .a kiesett bevétel 1,5 millió Ft volt 2017. évben.
A szociáJpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló
121/2012. (Vl.26.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után
kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre
érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 FUfö, a kedvezményes bérletek
darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 FVdb értéken
vettük figyelembe.
A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése
11 .178 ezer Ft, melyből a tanu ló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj
támogatás visszaesése 10.931 ezer Ft, amely a bérlet értékesített darabszámának
csökkenésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosság
számának csökkenése által, a díjmentes utaztatás után megigénye lhető támogatás 247 ezer Fttal kevesebb lett.
Döntően az utasszám csökkenésével magyarázható az árbevétel bázishoz viszonyított
csökkenése (az utasszám alakulását a 2017. évi forgalmi, gazdasági t eljesítmény adatok című
pont mutat be részletesen).
Az utasszám csökkenésének egyi:k oka a demográfiai változás. A KSH adatai szerint az aktív
korú népesség száma évek óta csökken, ezzel s.z emben nő a 65 éven felüliek száma, akik az
utazást ingyenesen vehetik igénybe.
Másrészt, az országos közoktatási adatok szerint, tartósan csökken az alapfokú, a középfokú
és felsőfokú oktatásban résztvevő, helyi utazási kedvezményre is jogosult tanulók létszáma.
A jegydarabszám visszaesése egyrészt az utazási szokások változásának tekinthető. A
teljesárú bérlet vásárlása. vagy teljesárú menetjegy váltása helyett más utazási l ehetőséget
keresnek, személygépkocsival, kerékpárral, vagy motorkerékpárral bonyol itják le napí
utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy a városban egyre
népszerűbb a kerékpáros közlekedés.

Az egyéb bevételek összege 994.060 ezer Ft, melynek közel 88,5 %-a (879.950 ezer Ft} a
Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján, valamint az 1 % árbevétel
arányos nyereség figyelembe vételével számított ellentételezési igény összege.
Tárgy: Bes.z ámoló az i;:szak-magyarországí Közlekedési Kö.zpont Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város k özigazgatási hatarán be!O
autóbusszal végzett menetrend szerinti he!yi személyszállltásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi te!jesi1ésére
vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Ttbor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. M iskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, lgnáC'l. Lészl6 közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gabor vezérigazgató
Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2018. március 29-ei ülésére
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A 3a. mellékletben látható, hogy az előző évi igényhez képest az ellentételezési igény
55.098 ezer Ft-tal növekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza:

Ellentételezési igényre
gyakorolt hat.as (EFt)

Megneve~és

-

Nettö árbelkte) vallozasa
Aktíváit teljesítmények változása
E~leri\étele:zésen k%-.R.\.\ ePN~ OO'~\e\ek vá\\oi.á-;;a
AnyaQielleaű ráfordítások csökk·enése

22 092
-3 173
-BS<l.S
-5 080

'

Si:OO\'é\~i \el\~~ réfur.~ításcl:. n<Y~\<.eljése

\~'\ H~

!:rtékcsökkenésl leírás csökkenése
E.'ilJ'iéb f~dMscW. rh~V..eoose
Pénzüavi eredmény hatása
Á~'4éte\ &ál'wos n11ere~\4 csekl<;eriiés~

-39 610

Ellen.t éte1ezési igé ny növekedés

--

565Q

-1 790
..._..„

""""

- --

-21.li
55 0981

Az ellentéte'lezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 114.11 O EFt, mely a bázistól 73.945
EH-\al magasabb. A. m\n\málbér-erne\~nei<. ~a 9a1an\á\\ bém\n\mum-emel{:snek a Nemi.e\\
Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes
többségi allami tulajdonú gazdasagl tarsasagokra gyakorolt hatasairól, valamint a
bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (11 1.22.) Korm. határozat
alapjan a kormany 2017. januar 1-jétöl megvalósuló bérfejlesztés vegrehajtasahoz az Északmagyarországi Közlekedési Központ részére 1.231 .617 ezer Ft forrást biztosít. Társaságunk a
2017 . évben Nyíregyháza helyi tevékenység esetében 92.048 ezer Ft bértámogatással számolt,
melyet szintén az egyéb bevételek tartalmaznak.
Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési
melyek
összességében
célú
támogatások,
céltartalék
felhasználás
bevételét,
22.062 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 18.103 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak
elsősorban céltartalék felhasználás változása miatt.
A pénzügyi bevételek értéke 2.1 32 ezer Ft, mely a bázistól 1.286 ezer Ft-tal több a realizált
árfolyamnyereség miatt.
Eredmény alaku lása
A fent ismertetett bevételek és költségek alapján Nyíregyháza helyi tevékenység 2017. éves
adózás előtti eredménye a teljes 879.950 ezer Ft-os ellentételezési igény figyelembe

vételével 11.612 ezer Ft. (3a. melléklet)
Az önkormányzati r endeletben, határozatban megállapított 653.520 ezer Ft 2017. évi
tervezett ellentételezés és az 53.084 állami normatív támogatás figyelembe vételével az
adózás előtti veszteség 161.734 ezer Ft, mely a bázis évi 327.813 ezer Ft veszteségtől
166.079 ezer Ft-tal kedvezőbb . (3b. mellé!et)
Tárgy: Beszámoló az észak-magyarországi Köziekedési Központ Zrl. Ny!regyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Elökészltette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési fölgazgató

Jóváhagyta. Pelei Gabor vezérigazgató
KészDll: Nyiregyháza Megyei Jogú Város Köz.gyúlésének 2018. március 29-ei ülósére
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Ellentételezési igény
A Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételekH fejezete és a társaság 2017. év
gaz.dálkodási eredménye alaplán szárnitott indokolt költségek és bevételek azt mutaqák, hogy a
szerz6dés
szenint
szűkséges
éves
szintű
ellentete'Jezés
összege
879.950 ezer Ft, me'ly tartalmazza a 'k özszolgá ltatás .s ze·rzödés alapján az 1 % árbevétel
arányos nyereséget is.

Az önkormányzat a hatályos közszolgáltatási
653.520 ezer Ft

szerződés szerint éves szinten, összesen

előleg et biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat

átutatt táfsaságunknak.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016, évi XC. törvény 3.
mellék'leténe'k „ A te'l epü'l é·s·i önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatása" cimü 1. 5. pontjában, val amint a települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatásáról szóló pályázat alapján 53.084 ezer Ft támogatásban részesült
Nyíregyháza, melyet Társaságunk szi ntén megk apott az Önkormányzattól

Az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4. ponqa szerint a vonatkozó
jogszabályok és a szerzödésben hivatkozott előírások alapján 2018. év március 31-ig a valós
és tényleges adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.

A 2.017. évi tény adatok alapján az iÉszak-magyaro.rszági K özlekedési Központ Zrt. 2017.
évre vonatk oz ó ellentételezési igénye 879.950 ezer Ft, melybő l 706.604 ezer Ft-ot
teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2017. évben, így elszámolási különbözetként
további 173.346 ezer Ft ellentételezési igény j elentkezik 2017. évre vonatkozóan, melyre
az Önkormányzatnak a 2018. évi költségvetésébe n kelf fedezetet biztosítani.
Számviteli elszámolás

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt a hatályos jogszabályok, valamint a
Tulajdonos (MNV Zrt) vonatkozó előírásai figyelembe vételével a!akltotta ki nyilvántartási,
elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában, az Önköltség-számítási
szabályzatban rögzltett. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteli
szabályzatok egységesltése tárgyában készült ajánlási dokumentációval.
A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és
ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján
tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek
arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra , amelynek érdekében felmerültek. A közvetett
költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számltási szabályzatban rögzitett
vetítési alapok, összefüggések a!apján történik.

Tárgy: Beszá1nol6 82 tszak -magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási SzerzOdés 2017. évi to!jesitéséte

vonatkozóan
E!ől<ész!tette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzenwezetó
Eltenőriz!e: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató·helyettes, Ignácz László közlekedési föigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kózgyü!ésének 2018 március 29-ei ülésére
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A 2017. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok
A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük:

!ibf Indított járatok száma

2016. év
=

%

2017.év

-

'

ebből menetrend szerinti

késett járatok száma

406.095

407.568

100,4

403 867

402.615

99,7

2 469

2 978

120,6

32

28

87,5

263
2.060

222
2.610

126,7

162

98

60,5

133

68

51 ,1

0
10

11

. ebből szolgáltató hibájából késett
ebböl rendkívüli idöjárás mia tt
ebböl fornalmi akadály, sorompó
kimaradt járatok száma

'

~bből szolgáltató hibájából

i ebből rendkívüli időjárás miatt
[;bböl forgalmi akadály , sorompó

84,4 J

l

0
110.0

A járatok késésének, kimaradásának okait a 18. oldalon táblázatban foglaljuk össze.

Teljesítmény adatok

2016. év

2017. év

%

·"=---i

·'

. Fizető kilométer (ezer)
1Férőhely kilométer (ezer)

Átlagos gépkocsi állomány (db)
Átlagos utazási távolság {km)
, Dinamikus féröhely (db)
, Férőhely kih asználás % helyi

-

3 506

3 477

99,181

393 012

391 794

99,69·1

84

84

100,00

3,54

3,54

100,02

105,03

105,51

100,45

16,45

15,85

96,36

Az áUagos gépkocsi állomány é.s az átlagos utazásJ távolság nem változott. A dinamikus
%-kal nött, a férőhely :ki.használás 15,85 %-os, amely 3,64 százalékponttal
csökkent az utasszám csökkenés következtében . A teljesítmény kibocsátás 0,8 %-kal csökkent,
ezáltal a féröhety kilométer 0,3 %- kal maradt el a :bázis évtőL

férőhely 0;45

Szállított utas (ezer fő )

2016. év

2017.év

%

Menetjegyes összesen

1 369

1 344

98.16

összvonalas bérletes összesen

7 538 .

7607

100,92

9 373

8 604

91,80

18 281

17 556

96,04

· Tanuló, nyugdíjas összesen
..

Összesen:

-

Térgy: Beszámoló az Eszak-magyarors.zági Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal vég:zett menetrend szerinti helyi személyszállltásra kötött Közszolgá:tatási Szerzödés 2017 évi te~esltésére
vonatko.z:óan
tlöl<észitetre: Kocsis n'bor forgafmi igazgató, Kafó Józsefforgaímf űzemvezefő
Ellenöriz!e: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató -helyettes, Ignácz Lás:zfó közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezértgazgató
Készult: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésénok 2018. március 29-ei ülésere
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2016. év

Utaskilométer (ezer km)
Menetjegyes összesen
Összvonalas bériet összesen
Tanuló, 1nyugdíjas összesen

---

-

Összesen:

·-

2017. év

5 475

5 375

98,16

26 383

26 626

100,92

32 805

-·-

30 115

;

Menetjegy
Egyvonalas bérlet
Összvonalas bérlet
'. Tanuló.. nyugdíjas

! Egyéb 'bevétel
65 év feletti menetdíj támogatás

.-

<62 117

64 665

2016. év

Menetdíj bevétel (ezer Ft)

91 ,80 ;

--

2017. év

96,06 '

%

288 999

2.83 775

98,19

31

25

80,95

377 310

383 472

101 ,63

374 482

348 980

93, 19

6 335

4 809

75,91

133 652

99,82

1 154 713

97,77

133 899 '

1181 056

Összesen:

%

Foglalkoztatottak száma

Állomány csoport
j teljes munkaidős állományi
1 létszám (fő):

1

2016

2017

155

150

j Ebből:

-

nem fizikai dolgozó
fizikai dolgozó

Ebből:

L_ Fentieken

autóbuszvezető

túlmenően

8

fő

!

l

!

5
150

150

Nyfregyháza helyí közlekedésével

1

):J
s

'

1

145

össze függő forga lomellenőrzés i

tevékenységet végez.

Tárgy- Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város kOZigazgatasi határán belü'
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállltásra kötött Közszolgáltatást Szerződés 2017. évi te!jesl!ésére
vcnat.l<ozóan
Előkész.ítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató. Kató József forgalm i Ozemvezetö
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató -helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyoi Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29 -ei ülésére
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Késett, k imaradt járatok száma 2017. ll-Xfl. hónapban
A késett és kimaradt helyi járatok számát. valamint a késések vagy kimaradások okait a
következő táblázat foglalja össze:

E

Ok

··--·-1 Kesett {db}
1

defekt
hűtőrendsze r hibája

sebességváltó, tengelykapcsoló hiba
elektromos hiba
. üzemanyag ellátó rendszer hiba
elfaav:ás
. !evegőrendszer hiba
fékh.iba
egyéb műszaki hiba
1

M.ű..szakl

okból ö.ssz.esen ~

gépkocsivezető , forgalomirányító
h ibája
· tartalék autóbusz hiánya
közúti baleset
fon:ialmi akadály, sorompó
1
zsúfoltság
e!wé·b forqalmi ok

1F.orgalmi o'kb61 összesen :
Uzemi körülmények között
összesen :
jeges út, havas út, köd (rendkívüli
időjárás)

sztráik miatt

össze s e n:
Nőtt

j

1bázis tény 1 %

Kimaradt (db)
bázis i- tény 1 %

4

4\

100 ;

9
31
3
2
5
5

71

78

3

2 i'

2
5
1
4
3
1\
1
28

67

2

67
67

167

31
19 !

18

95

50

31

1

33

80
60 .

2
2

200 1

400
38
83
105 i

1
32

16
2060 2610 1
14

1

1
1

4

100

8

3

as

40

33

21

22

72
3
10

13

18

5

167

114
127

110

11

!
100
102
--- 21.'i41
1
2728
2206 2756

rn2 1
125 1
1.25

15 1

122
162

14

88

65

53 !

98

60

98

60

1

263 1 222 1

84

1

121

162 1

1

2469 2978

a késett, csökkent a kimaradt járatok száma, ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk.

Azt állapíthattuk meg, hogy a késett járatok száma a városszerte zajló közműépítések, forgalmi
ok, forgalmi akadály, valamint a té!í megváltozott útviszonyok miatti forgalomlassulás, torlódás,
rendezvények miatt következett be .
Panaszok és közérdekü bejelentések
A Közszolgáltatási szerződés Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 2 .8.
Az utasokkal való kapcsolat 2.8.3. pont d) pontja előírja, hogy az utasok által benyújtott
panaszok esetén a Szolgáltató „az intézkedésről a panasztevőt azonnal, a Megbízót írásban
tájékoztatja a negyedéves beszámolójábanr.
A fent hivatkozott pontnak megfelelően az utasok által szóban előadott és a helyszínen nem
orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk. Az írásban érkezett
panaszokat nyilvántartásba vettük. Mind az írásban rögzített, mind a társaságunkhoz írásban
érkezett panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül kivizsgáltuk, és
Targy: Beszámoló az !:szak-magyarországi Közlekedési Köz,oont Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti heiyí s.zemélyszállftásra kötött Közszoígáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészltette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató Józser forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-t1efy'eUes, Ignácz László közlekedés! főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készűlt: Nyíregyh áza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29·e1ülésére
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intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére. Az intézkedés ről a
panasztevőt azonnal, tájékoztattuk. Társaságunkhoz 2017. évben a helyi járatokra vonatkozóan
utaspanasz 48 db, közérdek ű bejelentés 1O db, javaslat 2 db érkezett.

Utas panaszok száma 2017. 1-Xll. hó

!

l

1 2016. 1-Xll. hó
1
35

~unkájára

Autóbuszvezetö
· Zsúfoltsáqra
Menetd ii mértékére
Bérletváltásra
Menetrendre
Ellenőri munkára
Eavéb ~9rülményre vonatk.Q~.ott
~nz_táros munkájára ___

-

!

18

51 ,4

- --

1
10
1

21

-

-

10

9

90,0

1

-

-

!

1 Osszesen:

Index

-

1

1

2017. 1-Xll. hó

-

48

58

210.0

1

82,8

1

Megalapozottság szempontjából:
2017. 1-Xll. hó

2016. l-Xll. hó

--~.?.9.2.~!1 ak bizonyult

·Részben jogos volt
i Nem volt jQ.gos
! Nem bizonyult megalapozottnak
A joqossáqot nem sikerült kideríteni
A vizsqálat nem zárult le

!

--- 22
11

--···„- 20
12
11
7
8

t

1 Osszesen:

lndel(

1

11Q,O

4
6

-

58

48

l

1

82,8

!

5

-

91 ,7
36,4
85,7
62,5

-

A Nyfregyháza helyi kőzlekedéssel összefüggő 48 panasz közül 18 az autóbuszve:zetö
munkájával , 21 a menetrend re, 9 egyéb körülményre vonatkozott.
A panaszok közül 22 jogosnak bizonyult, 11 részben volt jogos, 4 nem volt jogos, 6 nem
bizonyult megalapozottnak. 5 jogosságát nem sikerült kideriteni.
Közérdekű bejelenté-sek,

r1--

Bejelentés
2016 . 1-XH. 'hó
2017. l-Xll. hó

VonaJháJózatra
Zsúfoltsáora
,

Autóbuszvezető

! Menetrendre

Bérletváltásra
, Egyéb
Osszesen

1

javaslatok

munkáíára

- -

7
··---1
--·-"
7
15

1

-

-

-

2

8
10

2016 . 1-Xll. hó

-

.

-

---·-Javaslat -- - -·--

·-

1
3
1

2
7

2017 . 11-Xll. hó

-

-

-·-

.

- 2
2

-

.2017. évben a helyi menetrend szerinti közlekedéssel kapcsolatban a közérdekű bejelentések,
javaslatok szarna a bázishoz viszonyítva csökkent.

Tárgy: Beszámoló az tszak-megyarországi Kö.zlekcdés1KOzpont Zrt Nyiregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belul
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Köz.szolgáltatási Szerzödés 2017 évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészltette: Kocsis Ttbor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
.Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin v.ezérigaz.gat6.:tielyeltes. Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor 1-'el.érigazgató
Készült: Nytregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésónek 2018 március 29-oí ntósére
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2017. január 1-töl beérkezett utazási igények
2017. január 1-töl december 31-ig a 2. sz. mellékl etben összefoglalt igények érkeztek
társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetőjének .
A végrehajtott menetrend-módosítások
A 2017. évben végrehajtott menetrend módos/lások
1. A 2015-2016. évi menetrendi i dő.szakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt
2016. december 10-én. helyette 2016. december 11-töl a 2016-2017. évi menetrendi
idöszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.
2. A VFEJL/67- 119/20 16. ügyiratszámú levélben kérte a Megbízó a H31-es jelzésű
vonalon közlekedö autóbuszjáratok Kígyó utca meg nevezésű autóbusz meg állóhelyen
történő megállítását. 2017. január 1-től a H31 AUTÓSUSZÁLLOMÁS - BUTYKA·

OLÁHRÉT és a H31Y·X AUTÓBUSZÁLLOMÁS - IPARI PARK, ELECTROLUX
autóbuszvonalakon közlekedő helyi járatok. a Kígyó utca elnevezésű megállóhelyen is
mega.llnak..
3. A 2017. április 27-én aláirt Közszolgáltatási szerződés alapján 2017 . rnajus 1-töl új
Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Me11etrend·1 Tájékoztatója című kiadványt
adtunk ki, melynek menetrendi tartal ma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 334/2016.(XIL 15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási
szerződé s 3. :sz. rnellé·kletében sze replő menetrenddel.
4. A 2017 ·2018. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár éNényessége lejárt
2017. december 9-én. helyette 2017 . december 10-töl a 201 7-2018. évi menetrendi
idöszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.

Az uta s szállítás általáno s körülmé nyei
A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló építkezések következtében csak
akadályoztatva tudtuk fenntartani.
A következö évi menetrend és díj megálfapitás alapját képező javaslatok
A Szolgáltató a Közszolgáltatásí Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok
ellátására - a 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási sze rződés aláírásával - 2018 . június 30.
napjának 24.00 órájáig jogosult, így a 2017/2018-as menetrendi évre vonatkozóan menetrend
és díj megállapítás alapját képező javaslat adása társaságunk részéről nem indokon
Miskolc, 2018 március 26.

E.,,,,,„ •.1.„g1arors1a91
Közlekedesi Közpoot Zrt
3527 p„h1<01c .!özsef /\ u 70
;

,,.-

/'

t :' ·}

'•"'Ú
Pelcz G'á-b o.r

-·

vezérigazgató

Tárgy· Beszámoló az tszak-magy41rorszag: Kö.k!ekedés• KOzpom Zrt Nylregytiaza Megyei Jogú Város közigazgatás• határán belúl
autóbus~aJ végzett rner.etrenó szerinti helyi személyszállitásra kötőt! Kózszo!gá!tatás1 S.terzódés 20H évi telJes.tésere
vona~l<czóan

Elökészíl ette. Kocsis Tibor forgalmi igazgat6 Kató József forgalmi u:temvezetó
Ellenőrizte: Dr Miskolci Katalin vezén9a.zga!ó-helyet1es. Jgnacz László kó.tiekedési főigazgató

Jóvahagyta· Pelcz Gaboc vezérigaigato
Készült: NyíregyM2a Megyei Jogu Város Kfü:gyúlésének 2018 mátclús 29-ei ü!esére

20

1. sz. melléklet
Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomá ny adatai 2017. december 31.

1
2

3
4
S

EVL428

IKARUS-415.25

N
N
N

FIY433

IKARUS-263.30

N

.. FIY434

IKARUS-263.10

N

AVE335

IKARUS-280.06

DUD999 IKARUS-280.40M

6

FIY435

IKARUS-263.10

N

7
8

FJE092
FKF435

IKARUS-263.30
IKARUS-260.02

N
N

FLZ230
FVJ479

IKARUS-263.10
IKARUS-280.03

17

GXD419 IKARUS-263.10

18

GXD420

IKARUS-263. 10

19

GXD421

IKARUS-263 .10

20

GXD422

IKARUS-263.10

21

GZE939

IKARUS-263.10

22

HXT685

1KARUS·C80.40A

23

HXT688
HXT690
IFR193
IFR194
IFR195
IFR196
IFR197
IFR198
IZM238
JAN705

24
25
26
27
28

29
30
31
32

1999.04.06

18,75

1999.04.06

18,75

1173 179
1252 422

1999.04.06

18,75

956 661

1999.04.06

18,75

l 003 269

SOLARIS-Urbino12
SOLARIS-Urbíno12

A

37

KAX531

SOLARIS-Urbino12

KAX532

SOLARIS-Urbino12

KAX533

SOLARIS-Urbino12

38
39
40
41

KAX534

SOLARIS-Urblno12

l<AXS35
KKD480

SOLARIS-Urbino12
MAZ-103.065

43

KKD481

MAZ-103.065

44

KKD482

MAZ-103.065

45

KK0483

MAZ-103 .065

46

KKD484

MAZ-103.065

47

KKD485

MAZ-103.065

42

770938

1017 837
1097 475

A

MAN-A60 SL222
IKARUS-280.06

11,04
11,04

18,45
29,02

A

IKARUS-412.30A

2006.12.21

916 483

1999.07.26
1988.12.31

SOLARIS-Urbinol2

JBR026
JOB672

1082 733

s

N
N
N
N
N
N
N

SOLARIS-Urbino12

JBR012

19,28
28,02

657 298

A
A

35
36

1998.09.25
1990.01 .01

918 730

SOLARIS-Urbino12

IKARUS-412.30A

765 421

9,72

N

JAN713

18,45

10,87

IKARUS-C80.40A

33
34

1065 617

2008.04.16

IKARUS-C80.40A

SOLARIS-Urblno10
MAN-A60 Sl 222

18,45

1999.07.26

2007.02.19

N
N

SOLARIS-Urbino12

1999.07.26

999 619

M
M

SOLARIS-Urbino12
IVECO KAPENA-Urbanino 65C18

15

1005 536

A
A

FLR918
FLR922

16

23,05
19,28

11,04
10,87

11

IVECO KAPENA-Urbanino 6SC18

1994.12.20
1998.09.25

2007 .02.20

A

IVECO KAPENA-Urbanino 65C18

843 570

2006.12.21

A

SOLARIS-Urbino12

FLX964

1195 678

19,50

M

SOLARIS-Urbino12

FLR917

FLR923

30,10

1998.07.07

A
A

FLR916

13
14

s
s
s

1987.12.01

s
s
s

9
10

lZ

cs
cs
s
s
s

A

A
N
A
A
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
f\

cs
s
s
s
s
s

2006.12.21

744 225
721137
895 916

1999.07.26

18,45

990 284

cs
cs
cs

2002 .04.02
2002.04.02

15,76

691886

15,76

647 866

2002 .04 .02

15,76

545 237

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
cs
s

2002.09.02
2002 .09.02

15,34
15,34

909182
815 777

2002 .10.17

15,22

798 312

2002 .10.17

15,22

890 632

2002.10.17
2002.10.17

15,22
15,22

883 457
871623

2003.12.30
2000.05.30

14,01

306 512

17,60

809 455

2002.10.29

15,18

745 960

2001.12 .14

16,06

717 336

2000.05.30

17,60

940 087

1987.12.10

30,08

1231318

2005.12.27

12,02

742 565

s
s
s
s

2005.12.27
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2006.12.20

11,04
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711 445
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9,08

468106

2008.12.04

9,08

438 179

2008.12.04

9,08

508 214
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9,08

444 759

2008 .12.08

9,07

407 528

.2008.12.08

9,07

408189

2008.12.08

9,07

471 961

2008.12.08

9,07

411057

2008.12.08

9,07

428 872

2008.12 .09

9,07

423 792

2000.05 .17

17,64

925 537

2001.05 .15

16,64

958 671

2001.04.24

16,70

970 742

2010.09.13

7, 30

563 367
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16,70

922 095

Átlagéletkor:

14,40

2. sz.. melléklet
201 7. tanuár 1-töl a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igénvek
Az igény rövid leírása

Sor/ szám

-·-t-- -1

--·-··--r-,

·-

l Bejelentő 'H3 1-es vonalon új járat

·

2016.09.26.

1 indítását kéri.

! H35-ös iárat problémái (utasok

1

3.

\ 20.30-kor l ndul o 8A-as jaral menetrend
l módosítását k ezdeményezi. (5 perccel

'f-\)rátman indu\)tin}

2017.02.15.

J_ ___

__

1

4.

lj

•
J

2017.06.28-án tájékoztatva .
Válaszlevél elküldve 2017.02.23-án.
Utas részletesen tájékoztatva.
Válaszlevél: FORGFOIG. 3 16-2/2017·
VFEJL/7/91 /201 7.várostól válaszlevél
- menetrend módosítást nem kérnek,
:kérelmező tájékoztatva

1'

j

i. (

23-23G ielz.ésú iárat módosításának
,

l

IJ20~o . 2ü~7 .00 Oe-án város'tó\

moo<>sít.ást nem V.~me\r,.. Kére\n\€.l.Ö

1biztonságos és kulturált közlekedése)
1 A minden nap a Sóstói úti kórháztól

\Íálaszlevél: FORGFOIG. ·1830válaszlevél e-mailen é ri<ezett - járat

l

l
2·

Az Esz.ak-magyarország.i

Dátum

kérése. Michelin (gumigyár)
2o 17.o3.o3 .

1megállóhelyet is érintse a járat

1 Válaszlevél: FORGFOtG . 498-4/20 1
1/
2017.06.22-én vá~os válaszle~él e m ailen érkezett - Járat módosrtást
nem kérnek, kérelmező tájékoztatva

j

~~~~J~~~~~~~~~~d~~~~-~~--~
/ SGS Hungaria Kft. a menetren
ir ~V~ál~a~s~~e~v~él~:FORGFOIG. ~7-1~017.
é\
y,
5.

\ módos\\ás ~o'.yama\ár6\ '"ér
1 tájékoztatást.

\ H3tX \elz.ésú

6.

, 20H .04 .'\'\.

iárat. mel~ szombati.
2017.04 12.

_ __ __ , _ _ __ _ __ _ __

·- - -

I

H40-es járat zsúfoltságával kapcsolatos
utasszámlálás végzése.

7.

- - - -- -

!
1

8.

,__._i

Bejelentő a helyi járatú autóbuszok
közlekedésének indulásí ídőpontjait
kedvezőtlennek tartja. Konkrét
menetrend módosltást nem kér.

H40L járat_m
,_ en_e_t-r e_n_
d _m_ód
,_ o_
s í-tá_s_
i

l

kérnek,

2017.06.21.

kérelmező tájéko~-=~~---i

NMJV ön\(.c.rm ányza\áPia'"

1

·
tájékoztatás küldés . Az. autóbusz
1 állomásról LEGO irányába 21 .32-kor
induló járaton utasszámlálás
megtörténtével rásegítő járat
1
közlekedtetése indokolt, melynek
1 futás-teljesítménye 750.4 km/év
1

;
1

- ·- t·---

k ére!em (munkanapokon 6.40-kor f .
autóbusz-állomásról Esélycentrum ete
köziekedő járat később induljon)

9.

Vá1aszlevél: FORGFOlG. 680/312016. 1
2017.06.22-én várostól válasz~evél ema'1\en t:r'fl.e2et\· )ára\ módos~\á;,\ nem

1
·

2 01 7 .06 .19

e-ma ,en

elküldve.

l
~

napokon az Electroluxtol 6.10-kor rndul,
1ál!jon meg az Ipari park, Sematic
~
megállóhelyen.

_

20'\7 .04.2'\-én a 'Já\as2're-v

1

Válaszlevél: FORGFOlG .1034112017. 201 7.07.03-én város és
kérelmező részére elküldve.
Állásfoglalást, véleményt kértünk.
V álaszlevél: FORGFOIG . 10435/2017. 20 17.08.09-én várostól
válaszlevél e-mailen érkezett - járat
módosltást nem kémek, kérelmező
táiékoztatva.

20 17.06.22 .

10.

,- ------- - -- - - - --- ---- - -------- -i--

i-----

1

Várostól érkezett Hübner Kft. k érése ' 13-as járat 22 .12-kori Alma utcától pár
perccel később induljon. /Dan Rita/

1

·

.

1

2017 .07.25.

1

12.

! Menetrendi utastáíékoztatással

1

időpontban.

! Válaszlevél elküldve 2017.08.03-án .

t
2017.08.01 .

il'

--1

l

szerint közlekedtetett 1aratok kert

Utas részletesen tájékoztatva, hol
érhető el az aktuális menetrend.
Válaszlevél: FORGFOIG.13271 1/2017. 2017.08 2 1-én város részére
SGS Hungaria Kft. H31Y-es járat
válaszlevél e-mailen elküldve.
2017.0810. 1
men etrend módosltását kezdeményezi.
véleményt k értünk.
l
Állásfoglalást.
~~~~~~L-~~~-L..__:_.=:.=.:;;.,;;.,w.:=.=~~~...._~-~

' kapcsolatos észrevétel.

13.

2018. januér 15-én várostól

1
válaszlevél e-mailen éri<ezett1 jelenleg nem vállalható ~ menetr~nd

I

l

!

1

1448/10/207. 201 7 08.17-én város

I részére válaszlevél e-mailen elküldve.

1

11.

Válaszlevél: FORGFOIG.

l

-----------, - Válaszie-véT'a-Kelet=MagyarorsiéQ, nak elküldve 2017.08.18. Az. NYMJV
2017.08.10. i által megrendelt SUMP készítése
során felülvizsgálatra kerül.

14.

I
i

15

- -

l 8A jelzésü autóbusz nyári időszakban

Válaszlevél elküldve 2017.09.22-én.
Utas részletesen tájékoztatva a
1
1 levélben felvetetett problémákról.
1
Válaszlevél: FORGFOIG. 15153/2017. 2017.09.19-én válaszlevél
1 város és kérelmező részre elküldve.
2017 09.09 . 1
Állásfoglalást, véleményt kértünk.

2017 09 01

j történö közlekedtetését kéri.

'
1

16.

i

Bejelentő 2-es járat késöbbi indítását

!1 k'en..

1
1

1
1

1

17.

18.

Válaszlevél. FORGFOlG. 1531 212017.
2017 09 25-én válaszlevél
Helyi közlekedéssel kapcsolatos
' 2017.09.12.
város és kérelmező részére elküldve.
1 észrevétel
Állásfoglalást, véleményt kértünk.
1
j Nyírsző lős-Nyíregyháza között a 10-es
Válaszlevél: FORGFOIG. 1880112017. 2017.11 .13-án válaszlevél
! jelzésű 6.40 órakor induló autóbusz
2017 .10.25.
kérelmező részére elküldve.
1 nagyobb befogadó képességű
Autóbuszcsere nem indokolt.
autóbuszra történö cseréje.
Válaszlevél: FORGFOIG.18961/2017. 2018.február 28-án.
1
1
1 SGS Hungaria Kft H31Y-esjárat
2018. február 20-án kelt levélben
l
2017 .10.27.
I menetrend módosítását kezdeményezi.
várostól választ kaptunk VFEJU1 1
3112018 melyben menetrend
1l
rnódosltást nem kémek.
1

!

l

l

---·1
19.

1

i

Miskolc, 2018. március 26.

-

1

3a. u meUéklet

tsiak-matyarorsrági :lüldekedési l<öipont Zrt.
Nyíregyház.a Helyi kOzszorgáltatás

A társasag 2017. év gazdálkodási eredménye

a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. mellákleta szerinti szerkezetben
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Könyvvizsgálói .n yHatkozat

Észak-magyaroszági Közlekedési Központ Zrt
Cégjegyzékszám :05~ 10 ·000 5 00

Székhely: 3527 Miskolc. József Attila utca 70. részére.

Az ~:s-zak~magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Nyíregyháza Ml'gyei Jogu Város 2017. évre
vonatko7.óan közszolgáltatási szerződés kötött Nyíregyház;i Megyei Jogú Város közigazgatási
határán belül az a utóbusszal vég'l,ctt menetrend szerinti helyi szcmélyszállílásra. Ezzrl
kapcsola tban a szolgálta tó Észak-magyaro rs'lági Közlekedési Központ Zrt clkésútette a közforgalmú
közlekedés 2017. évi ténylC'ges te ljesítéséről szóló beszámolóját a közgyűlési előterjesztéshez.
amely az előzetes tényadatokon alaput

Az Észak-magyarországi Kozlekedési Közpo nt Zrt 2017. d1:.·cember 31.-i fordulónapra clkéS'lített
eló-zetes mérlege és előzetes eredmény kimutatása n számviteli törvény előírása alapján és az
általános számviteli elvek figyelembe vt;telévcl készült.
1\ társaság által kíalakított nyilvántartás1, elszámolási, értékelési rendszere alkalmas arra. hogy a
közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó cs7.kózöket és forrásokat, bevételeket és ráfordítások<tt
e lkülönítetten kezelje.

A bevétellel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja ellünórizhctö módon kés·lült, a főkönyvi
könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalmazásával. a társaság Önköltség
számítási szabályzatának megfelelően.
A Közszolgáltatási szerzód~s 8. számú m e lléklete szerinti előzetes eredmény kimutatas -a pénzügyi

t'1l<:ntételez6s számítása· megfelel a társaság Számviteli politikéájáb,rn. előírtaknak és összhangban
van a Kfrr~.:;zolgáltatás í Szer-tödés „Pé nzügyi feltételek" V.1, V.2, V.3. pontjaiban foglaltakkal.
A 2017. évre vonatkozó tényleges e!kntétclezési összeg előzetes számítása megfelel a Kózszolgálat1
szerződés „Szolgáltatót meg1lle tó ellentételezés" V.4. pontjában előírtaknak.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt jelen nyilatkozat kiadásakor még nem rendelkezik
könyvvizsgálattal lezárt 2017 . évi beszámolóval. ezért a végleges eredmény alapján számított
tényleges ellentételezési össwg kismértékben változhat.

Az .f:szak-magyar.országi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza Megyei jogú város területén
autóbusszal végzett nwnctrC'nd szerinti helyi személyszállítási tevékPnységével kapcsolatos egyes
t.'lőzetes

ada tai 2017. évre a<. a léi bbial<:
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Í e bből önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó
' árbevétel arányos nyereséget
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2017 . évben az önkormányzat 99/2017 (IV. 27} határozata alapján átutalt
~len!~tel.~zés~-~1.0.~~~~. ~~szege
___ ____ _
._
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A fen ti adatok alapján az ~:siak- magyarors7.ági Közlekedési Kö7.pont Zrt 2017. ja nuár 01 . és
között. autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel

d ccem b 1~r 31.

kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentélelezési igénye 879 950 ezer Ft,
év'oen pénzügy'!'1eg r e ndezésre kcrüh 70& &04 ezer H .

am elyből

2017.

jelen könyvvizsgálói nyilatkozata Közszolgáltat.lsi Szerződés Vl.2.1.18. pontja alapján Nyíregyháza
Megyei Jogú Város közgy\ilési e l őterjesztéséhez készült, hogy <1 közgyúlés a 2017. évre vonatkozó
tényleges ellentételezési összeg megállapításáról és a 2018. évi ellentételezés e1 61egé ről határozatot

hozzon.

Szolnok, 2018. március 19.

Makács Pálné ügyvezető

Neubau er Jánosné
karnarai tag könywiz<;gáló
nyilvántartási szám: 004758

Privát „HASZON" Kft
5000 Szolnok, Petőfi u. 14.

nyilvántartási szám: 00068h

2

362
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm az ÉMKK felelős vezetőinek a megjelentését.
Vezérigazgató urat üdvözöljük.

18./ napirend: Előter jesztés egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosítására
E lőadó:

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta .
Kérem Halkóné dr. Rudolf Éva képviselő asszonyt ismertesse a bizottság álláspontját .
Halkóné dr. Rudolf Éva:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tagja) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyű lés,

az előte rjesztést S igen szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra bizottságunk.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen . Van-e valakinek kérd ése az előterjesztés he z ?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett je lzés, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést,
hogy szavazzon az előt erjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képvise l ő .
A Közgyű l és 19 szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Vár os Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotá sról szóló 2010.
évi CXXX. tö rvény 2. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következők et rende li el :

1.§. Ny ír egyháza M egyei Jogú Vá ros Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló 48/2013. (Xll.20.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban:

Ör.) a követ k ező 1/A §-al egészül ki:

„1/A. §E rendelet alkalmazásában :
(1) Köz haszná latú zöldterület, zöldfelület: a város belterületén önkormányzati tulajdonban
álló minden o lyan terül et, amelyet dö ntő m értékben növény borít, függetlenü l attól, hogy a
t elepülés melyik funkcionális területi egységén (ipari-, lakó-, közlekedési terület, stb.) belül
helyezkedik el. A járda és úttest közötti terül etet minden esetben zöldfelületnek kell
tekinteni, független ü l attól, hogy a terület növényzett el fedett - e vagy sem . Közhasználatra
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szánt zöldterületek azok is, amelyek nem az önkormányzat tulajdonában vannak, de
tulajdonosa i azt közhasználatra hozták létre, vagy a közhasználat elől nem kívánják lezárni.

(2) Közterület: közhasználatra szolgáló mind en olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által
megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki
használhat.
(3) Út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járm űvek, illetve csak a

gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy
magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat
tulajdonában álló területen

lévő,

közforgalom

elől

elzárt utat is."

2.§. Az Ör. 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabá lyait sértő magatartás elkövetője természetes
személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén 2.000.000 Ft -ig

miatt a

közterület-felügyelő

terjedő

közigazgatási bírsággal sújtható. A szabályszegés

illetékességi területén 50.000 Ft-ig

terjed ő

helyszíni bírságot

szabhat ki. Fiatalkorúval szemben helyszíni bírság nem szabható ki."
3.§. Az Ör. 5. §-a a következő bekezdésse l egészül ki:
„(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti, ha az ingatlan tulajdonosa az ingatlan
házszámát, saroképület esetén az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott utcanévtáblát az utcáról jól látható helyen nem tünteti fel."

4.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működ ési Szabályzatáról
szóló 9/2011. (111.10.) önkormányzati rendelete S. melléklete 1. fejezet 2. pont (2) bekezdése
b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskörgyakorlások:]

„ (2) A kultúra területén:
b) Jóváhagyja a megyei hatókörű városi múzeum küldetésnyi latkozatát, stratégiai tervét,
állományvédelmi stratégiáját, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervét, a múzeum
digitalizálási stratégiáját, fejlesztési és beruházási feladatait.
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4. §. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűl és bizottságai feladatai és
hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendel ete 10.§ (2)
bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[10.§ A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Spo rt Bizottságra átruházott
hatáskör-gyakorlások:]

[(2) A kultúra területén :]
2. Jóváhagyja a megyei

hatókörű

városi múzeum küldetésnyi latkozatát, stratégiai tervét,
állományvédelmi stratégiáját, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervét, a múzeum
digitalizálási stratégiáját, fejlesztési és beruházási feladatait.
5.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei
Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 9.
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 11. mellékl et e helyébe jelen rendelet 2.
melléklete lép.
(2) Hatályát veszti az Ör. 4. §-a.
(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önko rmányzata Közgyűlésének az
elektronikus

úton

teljesíthető

adókötelezettségekről

szóló

15/ 2015.

(Vl.26.)

önkormányzati rendelete.

6.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Nyíregyháza, 2018. április 25.
Ezt a rendeletet 2018. április hó 26. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2018. április 26.
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1. melléklet a 14/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
,

KERELEM
- Településképi véleményezési eljáráshoz -

Nyíregyháza MJV Polgármestere
Polgármesteri Hivatal

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83.

Alulírott ..„ . „ „ . . . „ .... „ ... „ .. „ „ „ . . „ . . .... .... . . „ .. , mint építtető * / az építtető nevében meghatal mazott ként
eljáró felelős tervező*, azzal a kéréssel fordulok Nyíregyháza MJV Polgármesteréhez, hogy részemre
az alábbi ingat lanra településképi véleményt szíveskedjen kiadni.
A véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges adatok:
- Terv megnevezése:... „.„.„„„.„„ ....„.„ ................... „.„.„.„..... „.........„„„ „.„. „. „. „. „.„........ „„.„ .... „.„.„ .......... „..
- A megvalósítani tervezett építmé ny helye (út, házszám):
Nyíregyháza, ... „.„.„„„ ......„.„.„ .. „...„.. „...............„.„.„ ..„....... „„ ... „ helyrajzi szám:„.„.„.„„„„. „.. „„..„... „ „ .
- A településképi véleményt az alábbi tervezett tevékenységhez kérem:
építmény építése
építmény bőv ítése
építmény telepü lésképet ér i ntő átalakítása
építmény fen nmaradása
, ,
"/ beru hazo
, , (nev,
. c1m
, ):.„.„. „.... „„„.„......„.. „......„.„„......„„.....„... „. „. „............. „.... „............. „.„ .....„...
- Ep1tteto
, c1
, m, tervezo1
'" Jogosu
.
1tsag
' ) :„„„„„ „.„ ..„... „............. „„„„ .....„........... „„.„.„ ..... „.„ ... . „... .
" tervezo„ ( nev,
- Fe 1e Ios

(Amennyiben a kérelmet, vagy az építészeti-műszaki dokument6ciót nem építtető, hanem az 61tala
megbízott személy (kérelmező: pi: a felelős tervező) nyújtja be, akkor az 61tal6nos közigazgat6si
rendtartósról szóló 2016. évi CL. törvény 13.§ és 14.§ szerinti meghatalmaz6s csatol6sa
szükséges egy eredeti, al6írt példányban.)

- Szerzői jog: Érinti*/ Nem érinti*
(Ha érinti, akkor a terv felhaszn61hatós6g6hoz szerzői jogi nyilatkozat benyújtása szükséges.
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A tervezett létesítmény adatai:
- A tervezett építési tevékenység rövid leírása :.„ ...................................„ .. „„..... „ ................................ „ ......... .
- Rendeltetési egységek megnevezése: ..„ .................... ........... „ ...... „ ..... „„ ..... „ .......................................... „.„ .. .
- Re ndeltetési egységek száma (db) :........................... „ .. „„ .................................................„ ........................... .
- Rendeltetési egységek nettó: alapterülete (m2):... „

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

- Egyéb - tervvel kapcsolatos - lehetséges adat, információ, előzm ény kérelemhez csatolása:
(tervtanácsi, településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek stb.)

- ÉTDR azonosító: .................. „.„...................... „ ....... „.„ ....................... „ .... „„.„ .. „.„ ................................. „ .. „„ ..
{Aláírásommal nyilatkozom, hogy az ÉTDR tárhelyre megküldött építészeti-műszaki tervdokumentáció
tartalma megegyezik az e kérelem mellé csatolt papír alapú dokumentáció tartalmával.)

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet szerint a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a
véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt

elektronikus formában az építésügyi hatósági

eljáráshoz biztosított elektronikus tárhe lyre feltöltöttem és 2 pé ldányban papíralapon a kérelem
részeként benyújtottam va lam int a polgármesternek az elektron ikus hozzáféréshez szükséges adatot
biztosítottam.
A következő dokumentáció munkarészeket mellékeltem (a

megfelelő

rész aláhúzandó) :

a) he lyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bem utatása, védettség lehatárolása,
terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
b) településképet befolyásoló t ömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása
(lehet maket t, fotómontázs, digitál is megjelenít és is),
c) reklámelhelyezés ábrázolása,
d) rendeltetés meghatározása, valamint
e) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a te lepítésről és az építészeti
kialakításró l.
Nyíregyháza, 201
z igazolás átvétele :
Személyesen t örténik

kérelmező

aláírása

Postai úton történik
telefonszám, e-mail cím
*a csillaggal jelölt rész aláhúzandó
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2. melléklet a 14/2018.(IV.26.} önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
- Településképi bejelentési eljáráshoz -

Nyíregyháza MJV Polgármestere
Polgármesteri Hivatal

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83.
,
. ep1
' ,tteto"*/ az ep1tteto
' ' „ neve'b en
„ ............ „ ...... „ .. „.„.„ .. „ .......... „ ..... „ .. „ ... mint
AI u 11rott

meghatalmazottként e ljáró fe l elős tervező*, azzal a kéréssel fordulok Nyíregyháza MJV
Polgármesteréhez, hogy részemre az alábbi ingatlanra tervezett tevékenység
elvégzéséhez/megva lósításához településképi bejelentési eljárást lefolytatni szíveskedjen .
A bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges adatok :

, ,tte to"/beru hazo
, , ( nev,
, c1m
' ) :„ .... „.... „„ ... „.„ ........................... „.„....... „.............. „....„„.„.„ ........ „........... „„.„.
- Ep1
" t erve zo„ ( nev,
.
•
t ervezo1
„. JOgosu
.
lt sag
, )::.„„.„ ............ „„ ...... „„.„„ ...... ................ „„„„„„„.„.„„„„„„.
- Fe 1e Ios
c1m,
(Amennyiben a kérelmet, vagy az építészeti-műszaki dokumentációt nem

építtető,

hanem az általa

megbízott személy (kérelmező: pi: a tervező} nyújtja be, akkor az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13.§ és 14.§ szerinti meghatalmazás csatolása
szükséges egy eredeti, aláírt példányban.)

- A településképi bejelentési eljárás lefolytatását az a lábbi tervezett tevékenység
elvégzéséhez/megvalósításához kérem:
építési tevéke nység
reklám elhelyezése
építmény re ndeltetésének megváltoztatása
- Terv megnevezése:„.„.„ ........ „„.„.„ ..... „.......... „.„ ... „.. „.„ ... ... ...... „..... „„.„.„.„ .......... ............ „.„ .. „„.„ .. „„.„ .. „.
- A tervezett é p ítési tevé ke nység, reklámelhe lyezés vagy rendeltetésváltoztatás helye:
Nyíregyháza, ... „.„ ............. „............. „.„.„................ „.„ .....„ ...... „..... helyrajzi szám :.......... „ ...... „.„.„ ........... .
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- A tervezett építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása a reklámozás
tervezett

időtartama:

kezdete: ...................................„ „ .. „ .. „„ ......vége: ....„ ....„ ............................................... .

A tervezett tevékenység adatai:
- A tervezett építési/rendeltetésmód változtatási/reklámozási tevékenység rövid leírása :......... „„.„..... .

- Rendeltetési egységek megnevezése:.„„.„ .............. „ ... „ ........ „ .......„„............... „ ... „ ............................... „ ......
- Rendeltetési egységek száma (db) :...... „ ..........„ ..„ ........... „„ ........................ „ .. „ ... „.„.„ ...... „„.„.„ ...... „ „ .. „.„.
- Rendeltetési egységek nettó: alapterülete (m2):.„ ... „ ........ „ ... „„„ .. „„.„„ ... „ .. „.„. „ .. „. „ .... „.„ .. „ „„„„.„
- Szerzői jog: Érinti*/ Nem érinti *
{Ha érinti, akkor a terv /e/használhatóságához szerzői jogi nyilatkozat benyújtása szükséges.

- Egyéb - tervvel kapcsolatos- lehetséges adat, információ, előzmény kérelemhez csatolása:
(tervtanácsi, településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek stb.)

A 314/2012. (Xl.8.) Korm . rendelet szerint a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához a
kérelem t árgyának megfelelően tervezői jogosultsággal rendelkező személy által készített építészetiműszak i

dokumentációt a kérelem részeként benyúj tottam 2 példányban papíralapon.

A követke ző dokumentáció munkarészeket mellékeltem (a
-

műszaki

megfelelő

rész aláhúzandó) :

leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,

- helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
- alaprajzo(ka)t (rendeltetés megváltoztatása esetén változás előtti és utáni állapotról is),
- homlokzato(ka)t (reklám elhelyezése esetén azok pontosan méretezett elhelyezésével),
- utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.
Nyíregyháza, 201.. . „„.„ .. „ .. „ ... „ ....... „„ ...... „ .... „
Az igazolás átvétele :
Személyesen t örténik

kérelmező

alá írása

Postai úton történik
telefonszám
*a csillaggal jelölt rész aláhúzandó
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosít ásáról szóló
14/2018.{IV.26.) önkormányzati rendelethez

2018. január l-jén lépett hatályba az általános közigazgat ási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban : Ákr.), amely hatályon kívül helyezte a közigazgatási hatósági
eljárás és szo lgáltatás általános szabályairól szó ló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban:
Ket.). Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése önkormányzati rendeleteinek szabályait
összh angba kell hozni az Ákr. rendelkezéseivel.
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabá lyairól, valamint a közigazgatási
eljárásj og reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hat ályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény alapján emelkedett a
közigazgatási bírság fe l ső határa, am elyet ön kormányzati rendeletünkben is szabályozni kell.
A t örvényi rendel kezések alapján nincs l ehetőség a gépjárművezető távollétében helyszíni
bírság kiszabásá ra, csak közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésére, így a közösségi
együttélés a l apvető szabályairól szóló 48/2013. (Xll.20.) önkormányzati rendeletet is
módosítani kell.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szó ló 2015. évi
CCXXII. törvény 2018. január l-jén hatályba l épő egyes rendelkezései értelm ében az adózó
akkor is benyújt hatja elektronikus úton az adóbevallását az önkormányzati adóhatósághoz,
ha az önkormányzat képviselő-testülete nem alkotott elektronikus ügyintézést biztosító
rend eletet. A t örvényi szabá lyozás szükségessé teszi az elektronikus úton teljesíthető
a d óköteleze ttségekről

szóló rendelet hatályon kívül helyezését.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosít ásáról szóló
14/2018.{IV.26.) önkormányzati rend elethez
1. §-hoz

Az Ör. megfelelő alkalmazása érdekében szükséges volt a rendeletbe néhány fogalmi
meghatá rozás beépítése.
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2.§-hoz

a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a köz igazgatási
eljárá sjog reformjával összefüggésben egyes t örvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezésérő l szóló 2017. évi CLXXIX. törvényben meghatározott közigazgatási
bírság fel ső határát az önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
3.§-hoz

A vá rosban a tájékozódást nagymértékben megnehezíti, hogy az ingatlanok házszáma,
illetve a kiosztott utcan év-táblák nem kerülnek kihelyezésre.

4.§-hoz

Ez a szakasz szabályozza a megyei hatókörű városi múzeum állományvédelmi
stratégiája jóváhagyásának átruházását a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra.
5.§-hoz

Technikai módosításokat és hatályon kívül rendelkezéseket tartalmaz ez a szakasz.

6.§-hoz:

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRM ESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHAZA. KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: - 36 41524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAI L: NYHSZO C@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC/ 1439-14/2018
Ügyintéző : Korpai Tibor

TÁJÉKOZTATÓ
- a Közgyűléshez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2017. évi szakmai tevékenységéről -

· · · · · · ~lÍZ,; j;· · · · ·
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociáli s és Köznevelési Osztály vezetője

t örvényességi véleményezést
végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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• • •• •••1 ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Faragóné Széles Andrea
kabinet ve zetője

J egy zői

Az el ő te rjesztést véleményezi:
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kultu rális és Sport Bizottság
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NY I REG Y HÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
M EGYEi JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATA LA

Tisztelt

4401 NY REGYHÁZA, KOSSLl'H TER 1. PF.: 83.
TELEFON·• 36 42 524-58 5: FAX: •-36 42 524-586
E-MA IL: NYHSZOC.@NY!REGYHAZA.HU

Közgyűl és!

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett működő
konzultatív, véleményező, java slattevő testület. A KEF tevékenységét a városban lakók életminőségének
j avítása, a drogprobléma társadalmi hatásainak mérséklése, a lakosság életminőségének javítása érdekében
folytatja. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószer Egyeztető Fóruma Szervezeti és Működési Szabályzata
értelmében a KEF a Közgyűl és részére tájékoztatót készít az éves munkáiról, eredménye i ről, a városi
droghelyzet alakulásáról, az ellátórendszer
Közgyűlés

működéséről ,

szükség szerint képviseli a KEF érdekeit a

felé, j avaslatot tesz.

A KEF tagság

együttműködését

jelzik az év folyamán kialakított programok. Ilyen volt többek között a 2017.

április 06-08. között megvalósított szakmai út, amely

lehetőséget

teremtett a város határain túlmutató

szakma közi kapcsolatok kialakítására, csapatépítő jellege pedig elősegítette a különböző munkacsoportok
terveinek összehangolását. A szakmai útra a Nyíregyháza MJV Önkormányzatának KAB-KEF-16-A-25528
azonosítószám ú, „Nyíregyháza MJV KEF és a Pécs MJV KEF közötti tapasztalatcsere megvalósítása"

című

pályázat keretében került sor.
2017. május 31-én a KEF

közreműködött

az 1. Nyíregyhá zi lfjúságkonferencia megszervezésében, a

Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karral közösen. A konferencián
központi szerepet kapott a drogprevenció. A plenáris előadások között helyet kapott dr. Erdélyi Ágnes
főorvo s

asszony 11 Droghelyzet és prevenció a megyében"

című

kutatásról szóló

előadása,

majd a szakmai

munkát színesítette a KEF egy önálló prevenciós szekciója.
A KEF tagság önálló nagyrendezvénye a 2017 . június 26-án, a Kossuth téren megrendezett

„ Könnyű

lecsúszni"

munkacímű

kábítószer-ellenes világnapi esemény volt. Az akció célja a figyelemfelkeltés volt,

valamint a

ré sztvevők

érzékenyítése bemutatók, szóra koztató programok segítségével. A rendezvényen a

KE F tagszervezetei nagy számban képvise lték magukat, a téren berendezett munkaállomásokon

különböző

kreatív és szórakoztató feladatokon keresztül történt a felvilágosítás és az érzékenyítés, valamint
drogkereső

kutya bemutatóra került sor.

A 2018-as tervek között szerepe l az elmúlt évi aktivitás

megőrzésén

túl a tagság felülvizsgálata, a

tagszervezetek részére szervezett tréningek megvalósítása és a KEF szervezetek szolgáltatástérképének
összeállítása.
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E-MA IL: NYHSZOC@ NYIREGYHAZA.liU

POLGÁRMESTERI HIVATALA

Az

előterjesztett

szakmai tájékoztató a drogprobléma visszaszorítása érdekében készült, amelyet a KEF

Operatív Vezetői Testülete 2017. december 18-án elfogadott.
Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és a határozat - tervezetet, valamint annak

mellékletét elfogadn i szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2018. április 17.
Tisztelettel :
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SZOCIÁLIS es KÖZNEVELESI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
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Mellé klet a SZOC/ 1439-14/ 2018. számú előterj esztéshez
HATÁROZAT - TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
...... ./2018. (IV. 25.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi

Egyeztető

Fórum 2017. évi szakmai

tevékenységéről

szóló

tájékoztató elfogadásáról

A

Közgyűlé s

az

előterjesztést

megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi

Egyeztető

Fórum 2017. évi szakmai tájékoztatóját tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. ápri lis 25.

Erről

értesülnek :

1./ A Közgyű l és tagjai

2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal érintett be l ső szervezet i egységeinek vezető i
3./ A KEF szakmai elnöke

WWW.NY RLGYHAZA.Hl;
~~~~~~~~~~~~----,

G

NY

R EGYHÁ ZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYIREGYHAZA. KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON:+ 36 42 524-585; FAX: „ 36 42 524-586
E-MAI L: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a ... „/2018. {IV. 25.) számú határozathoz
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

2017 . évi sza kmai

tevékenység é ről

szóló tájékoztató

WWW.NYIREGYHAlA.HV

tlJ

Ny

R EGYHÁ ZA

„

l

!7

G\!JVOOOKEF
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

2017. évi szakmai

tevé kenységéről

szóló tájékoztatója

1. Bevezetés
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószer Egyeztető Fóruma (továbbiakban KEF)
működő,

200 1 óta

több szektort

2015-ben a Kábítószer

Egyeztető

k épvise l ő

szervezetek

elköte l eződésén

alapuló szakma közi testület.

Fórum újrafogalmazta feladatait és új munkamegosztási stratégiát

hozott létre hatékonyságának növelése érdekében, figyelembe véve a Nemzeti Drogellenes Stratégia
2013-2020 szempontjait. A KEF nyitott szervezet, amelynek jelenleg 22 tagja van.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 81/2015.(IV.23.) számú határozatával jóváhagyta a
Kábítószer Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek értelmében a KEF a
Közgyűl és

részére tájékoztatót készít az éves

alakulásá ról, az ellátórendszer

működéséről,

tevékenységeiről, eredményeiről,

a városi droghelyzet

szükség szerint képviseli a KEF érdekeit a

Közgyűlés

felé,

továbbá javaslatot tesz.
A KEF szakmai feladatait munkacsoportjai révén végzi, amelyeket a tagszervezetek alkotnak. A
tagszervezetek és a munkacsoportok

elköteleződtek

a partnerség szellemisége mellett, amelynek

alapj a a hatékony kommunikáció és az érdekmentes kooperáció.

2. A KEF bemutatása
2 .1. A KEF célja
A Nemzeti Drogellenes Stratégia szellemiségével azonosulva

elősegít i

az egészséges élet feltételeinek

kialakít ását, az egészségi állapot fenntartása és lehető legteljesebb helyreá llítása érdekében. Erősíti a
helyi közösség aktív szerepvállalását, valamint növeli az együttműködést a családon ( szülők gyermekek -

különböző

generációk), a kortárscsoporton és az iskolán (pedagógusok - diákok - iskolai

egészségügyi szolgálat) belül, továbbá a területen

működő különböző

közösségek és intézmények

között.

2.2. A KEF feladatai
Kiemelt fe ladata, hogy támogatja az „alulról jövő" kezdeményezéseket. Szakmai ajánlóként
koordinálj a és elősegíti a pályázatokon való helyi részvételt. Tevékenységét a megelőzés, kezelés,
ellátás, árta lomcsökkentés, kínálatcsökkentés területén végzi. Koordinálj a a városban a káros
szenvedélyek elleni egységes fellépést, megszervezi és összehangolja a stratégiai célokat szolgáló
megelő zés i t evékenységeket, célzott megelőző beavatkozás igénybevételének lehetőségét biztosítja

a veszélyeztetett, sérülékeny személyek és csoportok számára. Biztosítja a
beavatkozás, illetve kezelés igénybevételének

lehetőségét

a

függőnek

nem

megelőzés,
minősülő,

a

szakszerű

de problémás

kábít ószer-használat jeleit mutató személyek számára, továbbá támogatja a családtagokat és a
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hozzátartozókat. Támogatja az intézmények szocializációs feladatainak hatékonyabb ellátását
szo lgáló folyamatokat.

2.3. A KEF általános m űködése
A KEF

működését

a Szervezeti és

Működési

Szabályzata határozza meg. A KEF legalább félévente, de a

végrehajtandó feladatok miatt - az elnök vagy a KEF t agok indítványára - ettől eltérő i dőpontokba n
ülésezik, melyet az elnök, távollétében a titkár hív össze. A két ülésszak között a folyamatos
teendőket a KEF szűkített, operatív vezető testülete végzi. A testület legalább negyedévente ülésezik.

A KEF munkacsoport üléseken

időszakos

aktualitások és a tagszervezetek saját programjaik kerültek

előtérbe, amelyek során a munkacsoportok véleményezték és ötletekkel, tanácsokkal segítették

egymás munkáját. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított, KAB-KEF-16A-25528 azonosítószámú „ Nyíregyháza MJV KEF és Pécs MJV KEF közötti tapasztalatcsere
megvalósítása"

című

pályázat keretein belül

együttműködés erősítésére,

A KEF Operatív

Vezetői

munkákról, az elért

lehetőséget

teremtett a munkacsoportok közötti

a kommunikációjuk fejlesztésére.

Testület ülésein a munkacsoport

eredményekről.

vezetők

beszámoltak a negyedéves

A vezetői üléseken fogalmazódtak meg azok a stratégiai lépések,

amelyeket aztán a munkacsoportok próbáltak kivitelezni. A

vezetők

nagy figyelmet fordítottak a

munkacsoportok, tagszervezetek tevékenységeivel kapcsolatos párhuzamosságok kiküszöbölésére.
A KEF Operatív Vezető Testület szakmai- és társelnöke :
- Dr. Erdélyi Ágnes szakmai elnök
- Dr. Ulrich Attila társelnök, Nyíregyháza MJV alpolgármester
A KEF munkacsoportok és vezetői:
- Tullner Gabriella - Kezelés-ellátás munkacsoport vezető
- Verebélyi né Tóth Mariann - Prevenciós munkacsoport vezető
- Lengyelné Pogácsás Mária - Közösségi

Együttműködés

munkacsoport vezető

- Gurbán Csaba - Kínálatcsökkentési munkacsoport vezető
A tagság nyitott, a szakterületen aktív, tevékeny szervezetekkel és szakemberekkel folyamatosan
bővíthető.

A tagság felülvizsgálatára 2018-ban kerül sor.

3. Helyzetkép
3.1. Egy gyors felmérés eredményei
2017-ben átfogó vizsgálat, kutatás nem történt a területen, viszont dr. Erdélyi Ágnes vezetésével a
drogambulancia csapata, fiatalok droghasználattal kapcsolatos véleményeit monitorozták. Az
elektronikus úton történt lekérdezés során összesen 214

főtő l

érkezett információ. A válaszadók 64,2

%-a nő, míg a 35,8%-a férfi volt, a legaktívabbak a megyeszékhelyen élők voltak. Életkor szerinti
megoszlásukat tekintve leginkább a 14-26 év közötti korosztály képviselte magát.
A lekérdezés időpontjában a válaszadók 50, 7 %-a tanuló státuszú volt, míg 42,8 %-uk már dolgozott
valahol. Iskolai végzettségre vonatkozó adatok szerint 27,4%-uk felsőfokú végzettségű, 46,5 %-uk
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középfokú képes ítésű , vagy közé pfokú oktatásban tanult. M indösszesen 9,8 %-uk nyilatkozott arról,
hogy kevesebb, mint 8 általánossal rendelkezik.
e l sősorba n

A rapid kutatás

a dohány- és alkoholtermékek

népszerűségét

igazolja, mivel a

szenvedé lybetegségek családon belüli megjelenésére vonatkozó kérdésre a válaszadók 39,1 %-a
számolt be

nikot i nfüggő-,

24,2 %-uk

2,78 %-uk pedig

drogfüggő

beágyazottsága

közismert,

alkoholfüggő -,

9,8 %-uk

gyógyszerfüggő -,

4,7 %-uk

játékfüggő-,

családtagról. Az alkohol és dohánytermékek társadalm i elfogadottsága,
sajnos a szocializációs folyamatban

könnyen

„ átö rökíthetők"

a

gyermekekre.
Ezt a tendenciát támasztja alá a kipróbált szerekre vonatkozó kérdésre adott válaszok összesítése .
1. szám ú ábra
„Azok a szerek, amit élete során
kipróbált/használt"
Heroín
Metadon

5 (2.3%)
1 (0.5%)
11(51°t0)
1 (0.5%)

Amfetamin
MOMA es egy.
Egyéb st1mulá.
Barbiturátok

9 4.2°'0)
7 (3 30...)
3 (1.4%)
7 (3.3~o)
·· 5 (2.3%}
8 (3 7%)
7 (3 30,)
Egyén hallucm .
Illékony ínhalá
3 (1.4'l..l
Kannabisz• • • • • • l l - 39 lí81%1
• 12 (5 6%)
Új psz1choakliv .

AlNikkohol
•••••••••••••••••• ••••otin•lm•••••
••••••••••••••••••••

155 (72,1%)

115 (53.5%)

Egyiket sem h „
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Forrás: Dr. Erdélyi Ágnes - Droghelyzet és prevenció a megyében · kutatási előadás ppt s/ide

Az ábrában szembetűnő a kannabisz „népszerűsége", de megfigye lhető , hogy a felsorolt szerek közül
nem maradt kipróbálatlanul egy sem, vagyis a kemény drogok fogyasztására irányuló szándék a kis
mintavételben is tetten

érhető .

A motiváció felmérésére irányuló kérdésnél (2. sz. ábra) a válaszadók 24,2 %-a kíváncsiságból fordult
t udat módosító szerekhez, valamint mintegy 7 %-u k a baráti társaságban, leginkább a megfelelni
vágyás miatt próbált ki valamilyen drogot. Magas viszont azok száma (34,4%), akik a jó hangulat
megteremtése érdekében fogyasztottak, illetve valamilyen feszültséget csillapította k ezálta l. Ez az
adat jól mutatja, hogy bizonyos csoportok szerhasználati kockázata nagyon magas.
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2. számú ábra
„Miért használ/használt drogokat"

Kíváncsiságb61• • •• • • • • • • • - 52 {24.2%)
Menöségböl
8 (3.7%)
7 (3 30-,...)
Barátaim 1s ez ...
37(172°0)
Jö l érezem ma

hozzáJ
Nem használtam
•••••••••••••••••••••••••••
drognak t
Feszuliseg cs

37 (17 2°'0)

Kbnnyü

Olcsö

anya is
Koffein - stimul
Ha
m1 ..
Kiváncs1sag
Finom
csak t.arsasag .. .
közösségi élm.. .
Kis mértékben.
beleestem

az alkoholt. elv...
0

116 (54Clro)

1 (0.5 %)

1 (0.5%)

1 0.5%)
110.5%)
1 (0.5%)
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1 (0,5%)
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Forrás: Dr. Erdélyi Ágnes - Droghelyzet és prevenció o megyében · kutatási előadás ppt s/ide

A kutatás nem irányult a szerhasználati kockázat egyéni- vagy családon belüli rizikófaktorainak
feltárására, de az ismert, hogy a konfliktuso k, az elhanyagolás, a

szülői

felügyelet hiánya, a kevés

interakció és a szociális hátrányok mind növelik a kockázatot a gyerekeknél.
A sze rhaszná lat gyakoriságát viszont vizsgálták a kutatók. A megkérdezettek 12,6 %-a válaszolt úgy,
hogy életében egyszer próbálta ki az adott szert, 27,4 %-uk pedig havi rendszerességgel élt
tudatmódosító szerekkel. Természetesen az alkohol és cigaretta fogyasztás esetében a napi, és a
„ hetente többször" gyakoriságra érkezett válasz. Ez az adat is jól mutatja a két szer társadalmi
elfogadottságát.
A drogok tiltásáról alkotott vélemények szerint (3 . sz. ábra) a válaszadók 38,1 %-a jó dolognak tartja a
korlátozásokat, míg 16,3 %-uk egyetért ugyan, de túl enyhének tartja a szankciókat . A válaszokban
felszínre került a szkepticizmus, mivel 15,3 %-uk szerint a tiltásnak nincs visszatartó hatása.
Elgondolkoztató viszont a közömbösség megnyilvánulása, hiszen 7,4 %-ot nem is érdekli a probléma.
A drogok veszélyességének megítélése során pedig a válaszadók 78,6 %-a szerint a

külö nböző

szerek

nem egyformán veszélyesek a fogyasztók számára.
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3. számú ábra
„ M i a véleménye a különbö ző drogok t iltásáról ?"
Jó dolognak ta ·· •

• • • • • •• •• • •• •• • • • • • • • • • • •

82 (38.1%)

szigorú·- ·

Túl enyhe• •• • •• • •• • • 35 (16 3%)

10 (4 7%)
Túl
Mindegy. mert .. • •• • • •• • •• •• • • • • • • • ••
33 (15 3%)
A tiliásnak ntn .. • • •• • • • • ••
Nem érdemes„„
8 (3 7%)
Nem érdekel„„
16 (7.4%)
nem tudom• 2 (0,9%)
mindegyE 1 (0.5%)
A veszélyeit é „. I 1 (0 5%)
Attól fúgg. mel. .. 1 1 (0 5~o)
a tiltás nem ol. . 1 1 (0 5°t0)
megpró~l ni m„. I 1 (0 5°"')
A felv1lágositas .. • 1 (0 5° )
S~eretném ha„. . 1 (0.5°'°)
Nem tiltani kell. . 1 1 (0 5%)
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Forrás: Dr. Erdélyi Ágnes - Droghelyzet és prevenció a megyében - kutatási előadás ppt s/ide

Ezeken túl a kutatásban

lehetőség

volt a

kül ön b öző

drogok veszélyességét 10-es skálán pontozni. Az

1-es az „ egyáltalán nem veszélyes", míg a 10-es a „nagyon veszélyes" kategória volt. Pontozásra
került a heroin, kokain, amf etamin, MDMA (metiléndioxi-metamfetamin) és egyéb származékai,
egyéb stimulánsok, LSD, egyéb hallucinogének, ka nnabisz, új pszichoaktív szerek/designerek és az
alkoho l. Az eredmények tükrébe n elmondható, hogy a válaszadók csaknem minden típus esetében
objektíven ít élkeztek, mert nagy arányban a legmagasabb pontszá mot választották, vagyis inkább
veszélyesnek ít élik ezeket a szereket . E ttől kissé e ltérő a kannabisz megítélése, mert a válaszadók
44,8%-a az alsó szegmensbe rangsorolva, nem tartja veszélyesnek ezt a szert. Ez az állítás az alkohol
esetében még riasztóbb képet mutat, mivel a válaszadók 55,1 %-a inkább tartja veszélytelennek, mint
veszélyesnek az italt.
A kutat ásban a résztvevők tájékozottságát is vizsgá lták, különös t ekintettel a marihuana és a designer
drogok (herbá l,

biofű,

kristá ly, spice,

fü stölő,

potpuri, stb.) vonatkozásában . Magas arányban

gondolják, hogy hatásuk kiszá míthatatlan (69,3 %}, hogy rendszeres használatuk

függőséget

okoz

(60,59 %), hogy a desinger drogok eredete és összetételük bizonytalan, mert többnyire
zuglaborokban készítik (55,3 %) . Tisztá ban vannak vele, hogy ezek a szerek fogyasztása
viselkedészava rokat okoznak, súlyos pszichés- és neurológia i ártalmakat hordoznak használóik
számára.
A kutatás összegzéseként megállapítható, hogy az elmú lt évek tapasztalataihoz koherensen
illeszkednek a kut atás eredményei. A csa ládban

e lőford uló

szerek használata sajnos magasan

reprezent áltak a mintába n. Az alkoholfogyasztás és a dohányzás a fiat alok között nagyobb arányban
fordul

el ő,

mint egyéb t udatmódosít ó szerek használata, valamint az alkoholt és a marihuanát nem

tartják veszé lyes szernek. A rés ztvevő knek van nak ismereteik a kü l önböző drogok hatásairól, de ezek
nem tartják vissza

őket

a kipróbálástó l, amelyet

e lsősorba n

kíváncsiságból tesznek meg. Magas
5
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viszont az élvezeti okok miatt fogyasztók száma, ezért megállapítható, hogy bizonyos csoportok
szerhasználati kockázata magas. A kutatást

végző

szakemberek speciális, csoportokra szabott

prevenciós és terápiás programok kidolgozását javasolják.
Az egészségügyi szakellátásban megjelent esetek alaku lásáról a Nyíregyházi Drogambulancia adatai
adnak képet korosztálytó l függetlenül.
Drogfogyasztás miatt ellátásban részesültek száma 2017 .01.01-20 17 .11.30-ig:
•

Drogfogyasztás miatt elterelésben részesültek száma: 110 fő/ Esetszám : 740 /

•

Drogfogyasztá s miatt szakambu lancián kezeltek száma: 130 fő / Esetszám: 310/

•

Drogfogyasztás miatt kórházi kezelésben részesültek száma: 70 fő

/

Esetszám: 109/

3.2. Hatósági tapasztalatok
A Nyíregyházi

Rendőrkap itányság

tájékoztatása szerint, az illetékességi területre vonatkozóan, a

klasszikusnak nevezett kábítószerek használata csökkenést m utat a gyermek és fiatalkorúak körében.
Helyükbe viszont új hatóanyagú és
köznyelvben ezek a herbal, vagy

összetételű,

biofű

úgynevezett „új pszichoaktív szerek" léptek. A

néven ismertek. Elterjedésüket nagyban fokozza, hogy igen

olcsón lehet hozzájutni. Nagyon gyakran az internetről megrendelhető füstö l ő, vagy illatosító
fedőnéven
terjesztő

árulva, postai kiszá llítással

beszerezhetőek,

nincs szükség személyes kapcsolatra a

és a felhasználó között. A hagyományos értelemben vett dea ler szerepkör a modern, online

világ felé mozdu lt . A re ndőrség ifjúsági prevenciós tevékenysége során éppen ezért különös
hangsúlyt kap a herba l jellegű pszichoaktív szerek veszélyeire

törté n ő

figyelemfelhívás.

A fiatalkorúak ellen kábítószerrel valló visszaélés miatt indított ügyek száma nem tükrözi a fogyasztók
számát, mivel a fogyasztói tevékenységet zárt baráti körben végzik, így a cselekmények nagy része
látenciában ma rad.
A Nyíregyházi

Rendőrkapitányság

illetékességi terü letén 2017-ben kábítószer birtoklás miatt 5

fiatalkorúval szemben, kábítószer kereskedelem miatt pedig 3 fiatalkorú szemé llyel szemben indult
büntetőeljárás.

4. Programok, események
4.1. Szakmai út
A KEF tagságot érintő első nagy esemény 2017-ben a Nyíregyháza MJV Önkormányzatának KAB-KEF16-A-25528 azonosítószámú, „Nyíregyháza MJV KEF és a Pécs MJV KEF közötti tapasztalatcsere
megvalósítása" című pályázat keretében 2017 . április 06-08. között megvalósított szakmai
tanulmányút volt.
A projekt közvetlen célcsoportja 25

fő

KEF munkacsoport-tagokból álló szakember team, valamint

közvetett célcsoport a KEF tagszervezetek szakemberei voltak. Bevo nás a KEF szakmai elnök és a
munkacsoport

vezetőkön

keresztül valósult meg, ezzel

elősegítve

az egymás között i kommunikáció

erősödését.
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A projekt

elsődleges

cé lja a Pécs Megyei Jogú Város Kábítószer

Egyeztető

Fórumával

történő

szakmai

kapcsolatfelvétel, megismerkedés volt, mivel a KEF feladatának érzi a város határain túlmutatóan,
más szervezetekkel való együttműködések kialakítását.
A tanulmányút másik célja a csapatépítés volt, mivel a közösen megélt élmények
együttműködést .

Az

út során

munkacsoport-üléseket tartottak,
lehetőséget

tapasztalatok feldolgozását elkezdték. A tanulmányút

munkacsoportok tervüket összehangolják és azok egymást

az

ahol a munkacsoportok a
nyújtott, hogy a

erősítő

elősegítette

tapasztalatszerzés, illetve jó gyakorlatok megismerése

erősítik

különböző

hatásait optimalizálják. A

a nyíregyházi KEF 2015-ben

megkezdett megújulási folyamat kiteljesedését, a hatékonyabb munkavégzését.
Az utazás alkalmával

e l sősorban

az INDIT Közalapítvány szakemberei közvetítésével történt a jó

gyako rlatok átadása . A pécsi KEF koordinátorral egyeztetve, az összeállított szakmai tematika szerint
három helyszín bemutatásá ra nyílt

lehetőség:

- INDIT Közalapítvány Addiktológiai Gondozó (7633, Pécs Berze-Nagy János u. 7.)
- INDIT Közalapítvány Alternatíva Ifjúsági Iroda (7600, Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. 9.)
- „ Tisztás" Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Drogkonzultációs Központ (7624, Pécs Hungária u.

5.)
A megvalósításban

résztvevő

szakemberek és végzettségük :

- Dombrádi Zita, INDIT Közalapítvány okleveles szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns
- Máté Zsolt, INDIT Közalapítvány, szociális munkás, addiktológiai konzultáns
- Dóczi Eszter, INDIT Közalapítvány, szociális munkás

4.1.2. Munkacsoportok reflexiói az utazásról
A Közösségi Együttműködés Munkacsoport vé leménye az volt, hogy hiteles forrásból kapott

információkat kaptak az intézménylátogatások során. Kiemelték az intézményeken belüli és közötti
kommunikáció minőségét, közérthetőségét, aktivitásukat. Érdekes tapasztalás volt, hogy a pécsi
önkormányzat nem avatkozik bele a KEF

működésébe,

ezért az eredményes

működés

az INDIT

Közalapítvány kiterjedt intézményrendszerének tudható be. Nyíregyházán viszont sok szervezet
tömörült a KEF-be, amelyeknek szoros az önkormányzattal való

együttm űködése .

Motivációt kaptak

az aktivitásra, ezért vá llalásokat tettek, miszerint nagyobb energiát fektetnek a kommunikációjuk
fejlesztésébe, az információk áramoltatásába. A munkacsoporton belüli és más munkacsoportok
szervezeteit

szeretnék

jobban

Kezdeményezik és támogatják

megismerni,

kortárssegítő

ezért

szakmai

látogatásokat

kezdeményeznek.

és anonim csoport létrejöttét, a Debreceni Egyetem

Egészségügyi Karának hallgatóinak bevonásával. Aktívan részt vesznek az 1. Nyíregyházi Ifj úsági
Konferencia szervezésében.
A Prevenciós Munkacsoport kiemelte a pécsi szakmai együttműködés minőségét, a szakmai

felkészültséget és a gyakorlatias,
munkacsoport

egyenlőségjelet

életszerű működést,

a jól kidolgozott programok mennyiségét. A

tett az INDIT Közalapítvány és a pécsi KEF közé, és leginkább a

sze rvezet marketingjét sze retnék adaptálni munkájuk során. A nyíregyházi KEF szervezeteiről
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el mondták, hogy jó szakmai stá bok alakultak, de az egymás közötti kommunikációt fejleszteni kell,
együ ttműködéseket

szorosa bb

kell

kialakítan i.

Munkájukka l támogatják

a

korai

prevenció

fejlesztését, a célcsoportok körét az általános iskolásokra kiterjesztenék. Az iskolákkal való
kapcso lataikat

felülvizsgálják,

igényeket

mérnek

fel.

A

munkacsoport

a

negyedévenkénti

megbeszélések ütemezését tervezte meg, más munkacsoportok, vagy csoporttagok bevonásáva l.
A Kezelés-ellátás Munkacsoport leginkább a közösségi szemlélet jelentőségét emelte ki. Véleményük

szerint a pécsi
Megragadta

közösségfejlesztésből

őket

van mit tanulnunk, az alulról

történő

építkezésnek van értelme.

is a Közalapítvány „ marketingje" és kommuni kációja. A munkacsoportban nagy

hiányosságnak tartják, hogy a

védőnői

hálózatot még nem vonták be az

együttműködésbe,

amelyet

feltétlenül pótolni akarnak. Jó példának tartják és kezdeményezik a hozzátartozói csoportok
működtetését,

a családtagokkal való munka beindítását, a feléjük

történő

kommunikáció fejlesztését.

Ők is szorga lmazták a munkacsoporton belüli és munkacsoportok közötti együttműködések
erősítését,

valamint közös összefogással megvalósított buli-járat megszervezését.

A Kínálatcsökkentési Munkacsoport kiemelte a Pécset tapasztalt közösségi szemléletet és a szülők,

családok irányába ható

segítő

munka

jelentőségét.

Mivel a munkacsoportban a

rendőrség,

a

büntetés végre hajtás és a közterület felügyelet kollégái tartoznak ezért kényesebb a viszonyuk a
célcsoportokkal és kliensekkel. Kötöttebb

lehetőségeik

ellenére az iskolai prevenciós munkájukat

fejlesztését tervezték. A mun ka csoport szívesen bevonódott

tapasztalatszerző

céllal a többiek

tevékenységeibe.
A Nyíregyháza MJV Önkormányzata képvise lői kiemelték a pécsi szakemberek felkészültségét, azt

hogy a helyi szervezetek értik a családi

környezetből

eredeztetett problémák természetét és az erre

ható korai prevenció alkalmazását, fontosságát. Tanulságos volt a nehézségek felismerése a fiatalok
bevonása kapcsán és az arra adott válasz, miszerint folyamatosan keresik a

lehetőséget,

tanulnak, jó

példákat adoptálnak a megoldás érdekében. A KEF szervezeten belül a kompetenciahatárok
megfelelő kijelölése alapelv. Fontosnak tartották még a gyógyu lt beteg segítők alkalmazásának

megfontolását, mert nem minden t erületen éri el a kívánt hatást. Hasznosnak tartanák, ha
Nyíregyházán is

működne esetmegbeszélő

leginkább akkor hasznosulna, ha

csoport, amelyek esetelemzéseket készítene . A KEF

ernyőszervezetként

segítené a tagszervezeteket, képzéseket, jó

t apaszta latok átadását biztosíthatna. A pécsi önszerveződő közösségekhez hasonló önseg ítő
közösségek életre hívását

elő

kell segíteni.

4.2. Helló Nyíregyháza program
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a 11 Helló Nyíregyháza" rendezvény keretén belül teret biztosított
megjelenésre az ifjúsági korcso portokka l foglalkozó szervezetek számára . Mivel az önkormányzatunk
által létrehozott Ifjúsági Kerekasztal és KEF tagság között nagy az átfedés, így több KEF tagszervezet is
képviselte magát a 2017. április 21-én megrendezett eseményen. A

résztvevők

a

következő

programelemekkel színesítették a városi rendezvényt:
- Drogambulancia: információnyújtás és tájékoztatás a biztonságos bulizásról, a szer használatról,
függőség kialakulásáról és kezelési lehetőségekről. Játékos kvízek és totók kitöltése, csoportos és

egyéni beszélgetés biztosítása segítő szakemberekkel és volt szerhasználóval.
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- Talentum Alapítvány: figyelemfelkeltő szórólapok osztása, tesztek kitöltése, játékos feladatokkal
történő érzékenyítés. Egyéni beszélgetés biztosítása.

- Human-Net Alapítvány: Élő - könyvtár program.
- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ: tájékoztató anyagok biztosítása, információnyújtás,
stressz-oldó kézműves foglalkozások szervezése .
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és Közlekedésrendészeti
Osztály és Nyíregyházi Rendőrkapitányság: prevenciós programok bemutatása, részeg szemüveg
kipróbálása, totók, játékos érzékenyítés.

4.3. 1. Nyíregyházi lfjúságkonferencia
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 2017. május
31-én ifjúsági konferenciát szervezett a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal és a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karral közösen . A konferenciának a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara biztosította a
helyszínt. A konferencia témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások - kihívások, nehézségek, jó
gyakorlatok - , másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek programjainak bemutatása volt. A
konfe rencia célcsoportja az ifjúsági munkával-, ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint az ifjúság.
A konferencián központi szerepet kapott a drogprevenció. A plenáris előadások között helyet kapott
dr. Erdélyi Ágnes főorvos asszony „Droghelyzet és prevenció a megyében" című kutatás előadása .
A konferencián a KEF egy önálló prevenciós szekciót kapott, ahol a következő előadások hangzottak
el a szépszámú hallgatóság előtt :
- Dr. Kovács Attila

(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és

Közlekedésrendészeti Osztály): A rendőrség prevenciós programjai .
- Holp Gergő (Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézet): Pusztába kiáltott szó (alcím: Rehabilitáció
Nagyhegyesen).
- Korpai Tibor (NYHMJV Polgármesteri Hivatal): A KEF működése két megyeszékhelyen, Nyíregyházán
és Pécsett.
- Diósi Dóra - Orgován Valentina (DE-EK hallgatók) - Egy terepkutatás tapasztalatairól.
- Szabóné Kiss Tünde (Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány): OH kártya és coaching a
segítő

szakmában .

A konferencia lebonyolításához a KEF, Nyíregyháza MJV Közgyűlése által a 2017 . évi költségvetésről
és költségvetés vitelének szabályairól szóló, 1/2017. (1.27.) számú rendeletében elfogadott 2017. évi
ifjúsági cé lfeladatain ak előirányzatában drogmegelőzés és prevenció soron megállapított 500.000 Ft.bó l, 200.000 Ft.-ot - azaz kettőszázezer forintot - a rendezvény megvalósítására fordított.

4.4. Kábítószer-ellenes Világnap
A Szociá lis és Gyermekvédelmi

Főigazgatóság

felhívására, a KEF tagság 2017 . június 26-án, a Kossuth

téren rendezte meg „Könnyű lecsúszni" címmel a kábítószer-ellenes világnapi rendezvényét. Az
esemény célja a figyelemfelkeltés volt, valamint a résztvevők érzékenyítése bemutatók, szórakoztató
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programok segítségével. A program cé lcsoportja Nyíregyháza város fiata lkorú lakossága, valamint
szülőket

csa ládok, mivel korai prevenciós jelleggel már a kisgyermekes

érzékenyíteni kell, hogy ne

csak a tiltás módszerét használják, hanem a rizikómagatartások elkerü lésére alkalmas alternatívákat
megismerhessék. M ivel a rendezvény már az iskola i

szünidőre

esett, ezért a

főtér átmenő

forgalmát,

illetve a belvárosban kikapcsolódó közönséget vontuk be. A Kossuth tér a kora délutáni órákban a
fiatal korosztály közkedvelt találkozási helye, valamint a mindennapos jelentős kerékpáros forgalom,
így a rendezvény

időtartama

alatt nagyszámú

érdeklődővel

sikerült találkozni.

A rendezvény központi eleme egy óriáscsúszda volt, amelyen a

résztvev ők

lecsúszhattak. A néhány

másodperces élmény szimbo lizálta az rizikómagatartások esetleges következményeit, amelyek oldott
hangulatból rövidtávon is „kellemetlen" helyzeteket teremtenek . Ezzel az attrakcióval sikerült
érzékeltetni, hogy nem lehet tudni
felelőtlenül,

előre

mibe „csúszunk bele", ha az örömforrások között
résztvevők

körültekintés nélkül választ az ember. A bátor

motivációs jutalomban

részesültek, a kisgyermekek pedig ajá ndék nyalókát kaptak.
A csúszda mellett természetesen a KEF tagszervezetei is bemutatkoztak, a kis pavilonokban,
munkaállomásokon különböző kreatív és szórakoztató feladatokon keresztül történt a felvilágosítás
és az érzékenyítés, valamint

drogkereső

kutya bemutatóra került sor. Az eseményt

önkormányzat nyomtatott- és elektronikus médiában

történő

megjelenéssel

elsősorban

népszerűsítet te,

az

a KEF

tagszervezetek pedig saját kommunikációs csatornáikon propagálták az eseményt.
A KEF tagságon belül je l entős a civil aktivitás, emellett a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal szervezetei
közül is részt vettek néhányan a rendezvényen . A programon a következő szervezetek képviselték
magukat:
Human-Net Alapítvány: É lő- könyvtár program .
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ: A Központ tájékoztató anyagokkal, információkkal,
kézműves foglalko zással színesítette a rendezvényt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
drogkereső

Megyei

Rendőr-főkapitányság

és

a

Nyíregyházi

Rendőrkapitányság:

kutya bemutató, akadálypálya részeg-szemüvegben .

Drogambulancia: információnyújtás és táj ékoztatás a biztonságos bulizásról, a szer használatról,
függőség kialakulásáról és kezelési lehetőségekről. Játékos kvízek és totók kitöltése, csoportos és

egyéni beszélgetés biztosítása

segítő

szakemberekkel és volt szerhasználóval. A szülők, hozzátartozók

számára „szülői sarkot" alakítottak ki.
Szabolcs-Szatm ár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat: a megyei DÖK fiata loknak szóló
játékokkal, kreatív és ügyességi feladatokkal, illetve tájékoztató anyagokka l, információkkal készültek.
Talentum Alapítvány: szórólapokkal, tesztekke l, játékos feladatokka l készültek, valamint gyógyult
fogyasztóval lehetett beszélgetni.
Új

Nemzedék

Nyíregyházi

Közösségi Tér: Tech-ball

bemutatót szerveztek,

mint alternatív

mozgásprogram bemutatása .
Periféria Egyesület: az eseményen megjelent gyermekeknek gyöngyfű zési, színezési lehetőséget
biztosítottak.
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Köz-Pont Ifjúsági Egyesület és a Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda: Ifjúsági „Pocoló" szervezése, ahol
fiatalos környezetben lehetett beszélgetni, játszani, pihenni . Önkéntes fiatalokkal segítették a
résztvevő k

bevonását.

Mustá rház Ifjúsági és Tanácsadó Iroda : a Mustár-rádióval és önkéntesekkel vettek részt a
rendezvényen.
Gyermeke inkért 16 Alapítvány: Sportpoharazás, hangterápia bemutató, " Alkotással a drog ellen !"
m ini ké pzőművészeti kiállítás, tenyér lenyomat készítése (szlogen: Könnyű lecsúszn i, de ÉN vállalom,
hogy "SZER-telenül" élek !)
A Szociális és Gyermekvédelmi F ői g a zga tósá g, a korábba n benyújtott programterv alapján bruttó
150.000 Ft

összegű

t ámogatással segítette a rendezvényt.

4.5. Munkacsoportok kooperat ív programjai
A Kezelés-ellátás Munkacsoporton belül, 2017 auguszt usában elindult a Drogambulancia által
jegyzett Hozzátartozói csoport,

amely hetente,

szerda

délután várja a szenvedélybetegek

hozzátartozóit. A csoport működés e le h e tővé teszi, hogy a tagja i felismerjék, hogy problémáikkal
nincsenek egyedül. Egymás tapasztalat ait meghallgatva, könnyebb megoldásokat lehet keresni az
előtt ük

csoport

álló problémák megoldásához, mintha ezt egyedül,
megértő

és biztonságos légkörben teszi

küzdelm e ikről,

problémáikról,

és

si kere ikrő l.

A

mindenkitől

l e hetővé,

elszigetelten tennék. A

hogy a tagok beszélni tudjanak

hozzát artozók

tájékoztatást

kaphatnak

és

ism eretekhez juthatnak a szenvedé lybetegségek fajtáival kapcsolatban, szakmai segítséget kaphatnak
nehézségeik, f élelmeik leküzdésében, megoszthatják egymással tapasztalataikat, aggodalmaikat. A
csopo rtmun ka segítségével megtapasztalhatják az önsegítés erejét, és közös sikereket élhetnek meg,
valamint szakem berek segítségével dolgozhatnak azon, hogyan tanuljanak meg jól segíteni
hozzátartozóiknak.
Ezzel párhuzamosan a kliensek számára

mege l őző-fel vi lá gosító

szolgáltatást biztosítanak minden

hónapban 1 alkalommal, szombati na pokon. Tapasztalataik szerint, igény van ugyanis a szombati
nyit va t artásra, mert ezáltal nemcsak az újra

kezdő

kliensek száma

csökkenthető,

de a megszakadt

szolgá ltatások száma is.
A m unkacsoport tagok a program

népsze rű sítésé n

tú l a csa lá dok bevonásában is aktívak.

A Prevenciós Munkacsoport és a Közösségi Együttm ű ködés M unkacsoport fő bázisát a Nyíregyháza

város általá nos iskolái, gimnáziumai és
iskolai

egészségm egőrző

sza kképző

intézményei alkotják, éppen ezért

elsősorban

programokon hangolt ák össze tevékenységeiket. A munkájukat civil

szervezetek, illetve a gyermek és ifj úsági koroszt állya l foglalkozó intézmények is segítik. 2017-ben
leggyakrabban a Szabolcs-Szat már-Bereg M egyei Ren d őr-fő k a pi tányságga l és a Szabolcs-SzatmárBereg

Megyei

programokat,

Kormá nyhivatal

kortá rsseg ítő

Népegészségügyi

Fő os ztállyal

valósítottak

meg

felvilágosító

képzéseket . A leggya koribb té mák a legális és illegális drogok veszélyeit

mutatták be, valamint a fiatalkori

bűnözés

és annak jogi következményeit tárta fel. A

pedagógusoknak a Nyíregyházi Arany János Gim názium, Általános Iskola és Kollégium szervezett
programot, amelyen Dr. Zacher Gábor toxiko lógus t artott interaktív előad á st.

11

!7

ff!JllDOO KEF
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMA

A Kínálatcsökkentési Munkacsoport szorosan együttműködött a Prevenciós munkacsoporttal az
e l őbb bemutatott programokon keresztül. Emellett több sikeres akciót sikerült végrehajtaniuk, amely

során olyan személyeket sikerült eljárás alá vonni, akik fiatalok részére terjesztettek kábítószert.
Ezáltal csökkent a városban a kábítószer kínálat. Jelenleg is több eljárás van folyamatban, amelyben a
terjesztői

A

és felhasználói kört térképezik és elemzik.

Ren d őrség,

a

Polgárőrség

és a Közterület felügyelet munkatársai közös szolgálatokat látnak el,

amely során azoko n a terü leteken van megerősítve a jelenlét, ahol szórakozó helyek találhatóak,
továbbá ahol az ilyen jellegű jelenlétre igény van.

S. Pályázatok
A KEF ajánlást, támogató nyilatkozatot állított ki tagszervezetei számára a kábítószerügyi témában
benyújtott, kábítószerrel összefüggő pályázatok kapcsán, amennyiben a projekt hozzájárul a Nemzeti
Drogellenes Stratégia 2013-2020 helyi megvalósításához. A KEF a pályázati program megvalósítását
figyelemmel kíséri, kölcsönös párbeszédet folytat a pályázó szervezettel.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata: KAB-KEF-16-A-25528 számú pályázata a
Nyíregyháza MJV KEF és a Pécs MJV KEF közötti tapasztalatcsere megvalósítására címmel. A pályázat
célja a KEF tagság számára (25

fő

részére) szervezett szakmai tanulmá nyút lebonyolítása (más KEF

látogatása és/vagy sza kintézmény látogatása}. Más városokban
együttműködések

működő

szervezetekke l való

kialakítása, valamint szervezeti csapatépítés volt.

- Periféria Egyesü let: KAB-KT-16-25568 számú pályázat „A társadalmi periférián

élő

gyermekek és

fiatalok droghasználati szokásainak feltárása" címmel. A pályázat célja a társadalmi periférián

élő

gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása, a szerhasználati mintázatok a
szerhasználat kialakulását befolyásoló

védő-

és kockázati faktorok összefüggései, a szakirodalom

alapján valószín űsíthető hatássa l bíró háttérváltozók vizsgálata (anómia, stressz, jövőkép, vallásosság,
isko lai motiváció, értékpreferenciák) fókuszoknak

megfelelően,

valamint a probléma kezelésére

irányuló megközelítések és általános stratégiák körvonalazása, továbbá szervezeti
kialakítá sa a helyi - települési és intézményi
- Talentum

Eu rópai

Fejlődésért

Szenvedélybetegek részére nyújtott
Alacsonyküszöbű

szintű

Közhasznú

együttműködés

- stratégiák megalkotásába n.
Alapítvány:

alacsonyküszöbű

KAB-AL-16-25469

számú

Ellátás szolgáltatásainak komplex fejlesztése valósult meg.

- Gyermekeinkért 16 Alapítvány : KAB-ME-16-A/B-25434 „Alkotással a drog ellen! "

című

pá lyázata. A

program kiemelt célja olyan prevenció programsorozat megvalósítása volt Nyíregyháza Szőlőskerti

Angol

eredményekre,

pályázat,

szolgáltatások programjainak támogatására. Az

Kéttannyelvű

igényekre,

Nyírszőlős

tagintézmény és kollégium tanulói körében, melyek a mérési

szükségletekre

alapoztak,

megfeleltek

a pályázati

kiírásnak,

és

összhangban állnak a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 „ Tiszta tudat, józanság, küzdelem a
kábító szer-bűnözés

ellen"

célkitűzéseivel.

A pályázat elemeit a „Gyermekeinkért 16" Alapítvány

koordinálásáva l az iskola dolgozói tervezték, szervezték, és az alapítvány önkéntes munkatársai
támogatták. Partnerszervezetekkel együttműködve végezték a prevenciós tevékenységet, hogy a
tanulók a drogfogyasztással szemben

megfelelő

alternatívákat ismerjenek meg. A tevékenységet nem
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elszigetelten, csak a diákok körében valósították meg, hanem a családok bevonásával. A projekt
végrehajtása során csökkent az érintett gyermekek, fiatalok veszélyeztetettsége.
- Adelante Alapítvány: KAB-AL-16-25577 számú pályázat, Szenvedélybetegek részére nyújtott
alacsonyküszöbű

szolgáltatások

szenvedélybetegek részére nyújtott

programjainak

támogatása

címmel.

A

pályázat

célja

alacsonyküszöbű

szolgáltatások progra mja inak fejlesztése volt.

a

KAB-ME-16-C-25401 számú pályázat, Családterápia és konzultáció az "addikciós körtáncban" címmel.
A pályázat célja a szenvedélybetegséggel, droghasználattal érintett családoknak családterápiás,konzultációs segítségnyújtás volt.
- Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület: KAB-ME-16-B kategóriában készített programot.
- Oltalom Szeretetszolgálat: KAB-FF-16-B-25613 számon nyújtott be pályázatot .
- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ: KAB-ME-16-C-25682 szám ú pályázat, „ FókuszPont"
című

projektje. A program célja volt, hogy olyan ismereteket biztosítsanak

sza kemberek számára,

melyek

révén

komplexen,

hatékonyan

szülők,

és hosszú

fiatalok, valamint
távon

tudják

a

drogproblémát kezelni, a drogfogyasztást mérsékelni. Olyan tevékenységet terveztek, melyek
hatékony, hosszútávon ható és a valós szükségletekre reagá ló módon biztosítja a családok számára a
fejlődést ezen a területen . Alapvető célkitűzése a csa ládi rendszer megerősítésére, a szülői készségek

fejlesztése. A program hiánypótló szo lgáltatást nyújtott a hátrányos

helyzetű

fiatal közösségek

számá ra, mely droghasználat szempontj ából magas kockázatú közösségnek számít.

6. Tervek
A KEF a

jövőben

is alapfeladatának tekinti a városban lakók

drogprobléma társadalmi hatásainak mérséklését, a lakosság

életminőségének

életminőségének

j avítását, a

javítását. Részcélként

je lenik meg a Fórum szerepvállalásának és koordinációs tevékenységének a növelése valamint az
együttmű ködések

erősítése :

a

családon

(szü l ők-gyerm ekek-k ülönböző

generációk),

a

kortárscsoporton és az iskolán (ped agógusok-d iákok-iskolai egészségügyi szolgálat) belül, továbbá a
területen

m űködő

drogokhoz való

különböző

közössége k és intézmények között. További cél csökkenten i a

hozzáférhe tőséget,

valamint azok haszná latából és árusításából fakadó egyéni és

társadalmi kockázatokat, ártalmakat.
A KEF 2018-ban is törekszik új
a

jelzőrendszer

erősítésére .

együttműködések

kialakítására, a

meglévő

kapcsolataik fenntartására,

A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017-2018 évekre vonatkozó

szakpolitikai programjá ban e l őírtakat szem előtt tartva szervezi programjait.
Februárban és márciusban az iskolai szükségletek felmérésére irányuló, elsősorban a pedagógusokat
megcélzó kutatást valósít meg a Drogambulancia . A kutatás eredményeit az Oktatási Hivatal és a
Pedagógia i Oktatási Központok bevonásával megrendezésre

kerülő

prevenciós szakmai fórumo n

tervezik ismertetni március végén a Kodály Zoltán Általános Iskolában .
Áprilisban szakmai tanulmányút va lósul meg az önkormányzati koordináció fejlesztése érdekében,
emellett a KEF aktív

közreműködője

lesz a II. Nyíregyházi lfjúságkonferenciának, valamint a Helló

Nyíregyháza rendezvénynek. Erre az időszakra ütemezik a tagszervezetek számára szervezett
kommunikációs tréninget, valam int a KEF szolgáltatástérképének elkészítését.
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Júniusban részt kíván venni a Kábítószerügyi Tanács által megrendezésre k e r ülő „ Drogpreve nció a
közoktatási intézményekben"

című

programban, amelyet védőnőknek szerveznek. Ezen kívül tervben

van egy Kábítószer-ellenes világnapi rendezvény megrendezése, amelyet ismét a Kossuth t éren
szeretnének megtartani.
ősszel egy újabb trénig van beütemezve, valamint a tagszervezetek szakemberei készülnek a

pedagógusoknak

ismeretbővítő

és

figye l emfe l ke ltő előadáso ka t

tartani.

Egész évben folytatódik a korábbi években elindított iskolai prevenciós program, valamint a
kortárssegítő
szülők

csoportok létrehozásának

elősegítése.

A fiatalokat célzó programokkal szin kro nban a

bevonása is szü kségessé vált, mive l fontos a

felnőttek

kábítószerekkel kapcsolatos

ismereteinek b ővítése, és t anácsadás biztosítása, a szülői csoport m űködtetése.

7. Összegzés
A KEF tagjai

elsősorban

a gyermekvédelm i feladatokat ellátó szervezetek (ö nkormányzati és civil

szervezetek), oktatási intézmények,

rendőrség,

hivatásos pártfogók, gyámhivat al stb., tehát

mindazok, aki észlelhetik a problémát, akik rendszeres kapcsolatban állnak a gyermekekkel,
fiatalo kkal, a leginkább veszélyeztetett célcsoporttal. A munkacsoportok tevékenységeik végzése
során nagy figyelmet fordítanak a párhuzamosságok elkerülésére és a partnerség

e rő s ítésére,

kommunikációjuk fejlesztésére.
A 2017. évre vállalt cselekvési tervben megfogalmazott feladatok nagyrészt megvalósulta k. A KEF
keresi a folyamatos

fej l ődés l ehe tőségét,

adoptálja a városhatáron t úli szakmaközi kapcsolatok útján

szerzett tapasztalatokat, valamint helyi és regionális szinten is nagy lépést tett az ismertségének,
elismertségének növelése érdekében . A KEF tagja az országos Kábítószerügyi Tanácsnak, amely
kapcsolattartó szerepet tölt be az Emberi

Erőforrások

Min isztériuma Nemzeti

Drogm ege lőzési

Koordinációs Osztályával és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Esé lyegyenl őségi Főosztál y
Drogmegel őzési

Programok Osztályával. A Ká bítószerügyi

Egye ztető

Fóru mokat összefogó online

felület a http://kef. hu/ oldalon érhető el.
Nyíregyháza, 2017. április 17.
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Tisztelt Közgyűlés !
A Nyíregyháza Megye i Jogú Város fenntartásában működő Tündérkert Keleti Óvoda jelenleg érvényes
alapító okiratát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 119/2017 (V.25 .) számú határozatáva l fogadta

el.
A nemzeti közneve l ésrő l szóló 20 11. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4. § 11. pontja értelmében
intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alap ító okirat, szakmai ala pdokumentum
21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont
érintő

döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.

Az Nkt. 21. § (3) bekezdés c)-j) pontj a alapján „ A köznevelési intézmény alapító okirata, szakma i
alapdokumentuma tartalmazza :
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladat-ellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatá nak jogszabá ly szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak
szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgá ló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati
jogát"
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó dönt a köznevelési intézmény átszervezéséről,
a 84. § (7) bekezdés d) pontja szerint

legkésőbb

az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó

munkanapjáig hozható meg a döntés az átszervezéssel kapcsolatban.
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerint a fenntartó - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben
óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet
meg, az óvoda feladatait nem változtathatja meg.
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Az Nkt. 83 . § (3) bekezdés b) pontja, továbbá a (4) bekezdés a) - e) pontja alapján a fenntartó az
átszervezéssel összefüggő döntésé rő l kikéri az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, továbbá a
szülői

szervezet véleményét.

A Jósa András Oktatókórház t erületén t öbb mint 1000 négyzet mét eres, három csoportszobás, mellette
pedig torna - és sószobáva l is ellátott óvoda épült. Az intézm ényegység 75 férőhelyes és főként az
egészségügyi dolgozók gyermekei használhatják majd . A beruházásra részben állami és részben
önkormányzati forrásból került sor, elnevezése Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény.

Az óvoda kialakítása, és működtetése kapcsán indokolt az intézmény alapít ó okiratának módosítása .

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2018. április 16.
Dr. Krizsa i Anita
osztályvezető
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
M EGYEI JOGU VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 Ny IREGYHÁZA. KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-sss; FAX: ·~6 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a SZOC/1885-4/2018 . számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„„./ 2018. (IV.25.) számú
határozata
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti Óvoda ala pító
okiratának módosításá ról

A

Közgyűlés

Az

e l őterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján

A Tündérkert Keleti Óvoda hatályos Alapító Okiratának módosításáva l egyetért, az 1. számú melléklet
szerinti módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. számú melléklet szerint
jóváhagyja_

Nyíregyháza, 2018 . április 25 .

A határozatról értesülnek :
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal

belső

szervezeti egységeinek vezető

WWW .NYIREGYHAZA.llU

( ' _)

Ny

REGYHÁ ZA

.; 9 4
1. sz. melléklet a Közgyűlés _ /2 018. (IV.25.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1 885-2/2 018

Módosító okirat
A Tündérkert Keleti Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017.06.12.
napján kiadott, SZOC/5201-11/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
21. § (2) bekezdése alapján - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése _/2018.
(IV.2 5.) határozatára figyelemme l -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.2. pontja a következő, "6" j elű sor ral, és a "Tündérkert Keleti Óvoda

Orgonasíp Tagintézmény" 4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2. szövegrésszel egészül
ki .
2. Az alapító okirat 6.3. pontja a következő, "9" jelű sorral, és a "Tündérkert Keleti Óvoda
Orgonasíp Tagintézmény 75 fő" szövegrésszel egészül ki.
3. Az alapító okirat 6.4. pontja a következő "10" jelű sorral, és a " 4400 Nyíregyháza, Czuczor
Gergely utca 2. 3504/ 1, használati jog óvoda" szövegrésszel egészül ki.
4. Az alapító okirat 4.1. pontja kiegészül a következő szövegrésszel: " ,sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai,
gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben".
5. Az alapító okirat 4.3. pontjában a " A nemzeti kö znevelés ről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§
(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. " szövegrész helyébe a következő
szövegrész lép :"
" Óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése
alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő
feladatok ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést,
ellátást is) köznevelési törvény szerinti működteté si feladatainak ellátása.
Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani.

(

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok
ellátása."
6. Az alapító okirat 6.1.3. pontjában " A költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el. " szövegrész helyébe a "A
költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc
Északi Óvoda (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.) látja el." szövegrész lép.
jelen módosító okiratot 2018.07.01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.04.25.

P.H.

dr. Kovács Ferenc
polgármester

2

2. sz. melléklet a

Közgyűlés _/2018. (IV.25.)

számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-3/2018

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

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tündérkert Keleti Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.
1.2.2. telephelve(i):
telephely címe

t elephely megnevezése

4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.
4551 Nyíregyháza, Élet utca 30.

1
2

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.04.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
2.3. A költsé

etési szerv ·o

elő d

költsé

etési szervének

me nevezése
1

Százszorszé Óvoda

háza, Kállói utca 109 A

2

Li eti Óvoda

háza, Liszt Ferenc út 32-34.

3

Kikelet Óvoda

háza, Fazekas ános tér 25.

4

Nefele'cs Óvoda

háza, Deák Ferenc út 2.

5

Mar aréta Óvoda

4400 N íre

1

háza, Fazekas ános tér 14.

7

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei jogú Város

Közgyűlése

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

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

4.2. A költsé vetési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:

szaká azat száma
1

851020

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése
alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő
fe ladatok ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést,
ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása.
Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok
ellátása.
„ szermt:J meroe
'
. 1b'l'ese:
4 .4.A k ö1tsegvetes1
szerv a apteve' k enysegene k kormanvzati fun k c10

1

2

kormányzati funkciószám
091110
091120

kormányzati funkció me!!Ilevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai fe ladatai
2

3
4

s

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

091140
096015
1 096025

4.5 . A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nyír egyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés által meghatározott
felvéte li körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és

működ ése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

52
1
2

3

A költségvetési szerv vezetőjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg,
illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt
évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vez etőj e közalkalmazotti
jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőj é nek megbízását a
vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.
,
' ban a, 11'o szemetye
' 1 k 1ogv1szonya:
.
A k o„1 tsegvetes1
szervne'1 a lka l mazas
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
megbízási jogviszony
2013.évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
munkaviszony
1 2012.évi 1. törvény a munka törvénykönyvéről

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv el ő irányzatai felett
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik Az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda (4400
Nyíregyháza, Tas utca 1-3.) látja el.
6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

1
2
3
4

s

tagintézmény megnevezése
tagintézmény címe
Tündérkert
Keleti
Óvoda
Ligeti 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca 32-34.
Tagintézmény
Tündérkert
Keleti
Óvoda
Kikelet 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.
Tagintézmény
Tündérkert
Keleti
Óvoda
Nefelejcs 4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca 2.
Tagintézmény
Keleti
Tündérkert
Óvoda
Margaréta 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14.
Tagintézmény
Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép 4400 Nyíregyháza, Kállói út 109 /a

3

1
1

1

6

1

Tagintézmény
Tündérkert
Keleti
Tagintézmény

Óvoda

6.3. A feladatellátási helyenké nt
intézmény

Orgonasíp

felvehető

4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2.

maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési

feladatellátási hely megnevezése
1

1

tagozat megjelölése

Tündérkert Keleti Óvoda

maximális gyermek-,
tanulólétszám
260

fő

1

2

4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.

1

3

4451 Nyíregyháza, Élet utca 30.

1

4

Tündé rkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény 1

120 fő

5

Tündérkert
Tagintézmény

224 fő

Keleti

16

Keleti
Tündérkert
Tagintézmény

7

Tündérkert
Keleti
Tagintézmény

8

Tündérkert Keleti
Tagintézmény

9

Tündérkert
Keleti
Tagintézmény

Óvoda
Óvoda
Óvoda
Óvoda
Óvoda

56 fő

1

56 fő

Kikelet 1

84 fő

Nefelejcs
Margaréta

1

Százszorszép
Orgonasíp

240

fő

168

fő

75

fő

1

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1 1 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.
4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca
2
32-34.
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér
3
25 .
4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca
4
2.
4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca
5
2.
4400 Nyíregyháza, Faze kas János tér
6
14.
4400 Nyíregyháza, Kállói út 109/ a.
7
4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.
8
9
4551 Nyíregyháza, Élet utca 30.
4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely
10
utca 2.

ingatlan
helyrajzi
száma

az ingatlan funkciója,
célja

4080/ 2
2999/7

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga
használati jog
használati jog

22201/47

használati jog

óvoda

12382

használati jog

1 óvoda

12379/9

használati jog

óvoda

22200/2

használati jog

óvoda

9689
26753
11861/1
3504/1

használati jog
használati jog
használati jog
használati jog

óvoda
óvoda
óvoda
óvoda

4

óvoda
óvoda

1
1

t.
NYÍREGYHÁZA
M EGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉ.R 1. PF,: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Iratszám: SZOC/386-9/2018
Ügyintéző: Dr. Vachler Péter

Előterjeszté s

- a Közgyűléshez a Kálmánháza és Nagycserkesz Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződések módosítására,
továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítására a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása kapcsán

........~.-.:r.:;.···········rv
·· . .. .
Mová~Fere
polgármester

· · · · · · ~·· · · · · · · ·
Jászai Menyhért
alpolgármester
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u

(

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője
törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása:

..........

~.

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

it:_ I

l J
>'

t \{,,

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Az előte rj esztést véleményezi :
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt

NYÍREGYHÁZA
M EGYEl JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA. l\.OSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: - :;6 .il 524-soo

PO LGÁRM EST ERE

E-MAIL: POLGARMES...ER@NYIREGYHAZA.tiU

FAX: -36 42 524-scn

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megye i Jogú Város Önkormányzata 2017 decemberében ellátási sz erződést kötött
Nagycserkesz Község Önkormányzatáva l bölcsőde i szolgáltat ás, és gyermekek átmeneti gondozá sa, továbbá
Kálmánháza Község Önkormányzatával gyermekek át meneti gondozása, valamint család -és gyermekjóléti
szolgáltatás biztosításá ra.
Kálmánháza Község Önkormányzata 2018.01.10-én kelt, továbbá Nagycserkesz Község Önkormányzata
2018. 01. 03 -án kelt levelében kezdeményezte Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Önkormányzatától, hogy az
összesen 15 je lzőké szülék működtetésével biztosítsa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgált atást e
két település köziga zgatási területére kiterjedő ellátási területen .
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő Nyíregyházi Szociál is Gondozási Központ
jelzőrendszeres házi segítségnyújt ás feladatellátás biztosít ására szóló, a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzése e két településre jelenleg nem terjed ki. A megkeresések t eljesítéséhez ebből következően a
Közgyűlés jóváhagyó döntésére, a bejegyzés módosítására, és a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal történő, e kapacitásra, és ellátási területre is kiterjed ő szerződés megkötésére van
szükség, tekintettel arra, hogy a szociális igazgatásró l és szociális ellátásokró l szóló 1993 . évi Ill. törvény
/Szt./ 65. § (7) bekezdése, továbbá a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ró l szóló 316/2012. (Xl. 13.)
Korm. rendelet 4/ A. § -a alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezése a Fő igazga tóság
feladata, amely az Szt. - ben nevesített, az önkormányzatokkal, és más szereplőkkel létesített szociális
szerződéses kapcsolat ok útján biztosítj a e szolgáltatást.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgá rmesteri Hivata la levélben ke reste meg a Főigazgatóságot az
jóváhagyása, és a finanszírozás biztosítása érdekében . A Város részéről abban az esetben
lehetséges a feladat ellátása, ha ahhoz a Főigazgatóság is hozzáj árul, egybe n biztosítja a feladatellátáshoz
kapcsolódó arányos pénzügyi támogatást. A Főigazgatóság által nem fedezett indokolt költ ségeket az
érintett településeknek kell megtéríteniü k Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön kormányzata részére,
igazodva a fentiekbe n is említett, egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására megkötött
ellátási szerződések kapcsán kialakított gyakorlathoz . A Főigazgatóság 2018. 03 . 22-én kelt levelé ben arról
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szolgáltatói nyilvántartás m egfe le l ő módosítását követően van
lehetőség szerződésmódosítá s kezdeményezésére.

együttműködés

A jelen előterjesztéshez csatolt szerződésmódos ítás - t ervezet ek j óváhagyása, és megkötése esetén is csak
abban az esetben jelentenek kötelezettségvállalást, illetve feladat ellátási - kötelezettséget Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ha a fentieknek megfelelően a Fő iga zgat ó ság a feladat ellátást
támogatja, és az arányos fedezetet biztosítja.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtá rgyalni és a határozat tervezetet elfogad ni szíveskedjen .
Nyíregyháza, 2018 . április 16.
Tisztelettel:

~•nv.
polgarmester \
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Melléklet a SZOC/386-9/2018 számú előte rj esztésh ez
Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.„ .... ./2018. (IV. 25.) számú

határozata
a Kálmánháza és Nagycserkesz Község Önkormányzatával kötött ellátásí szerződések módosításáról,
továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fela dat ellátása kapcsán

A Közgyűlé s
az e l őterjesztést megtárgyalta, és
1./ hozzájáru l Kálmánháza Község Önkormányzata részére a jelző re ndszeres házi segítségnyújtás
biztosításához, és az ellátási szerz ő dés módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyj a, megkötésére a
polgármestert felhatalmazza,
2./ hozzájá rul Nagycserkesz Község Önkormányzata részére a jel ző re ndszeres házi segítségnyújtás
biztosításához, és az ellátási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerint jóvá hagyja, megkötésére a
polgármestert felhatalmazza.
3./ A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ módosít ó okiratát a 3. szá mú, alapító okiratát a 4. számú
melléklet szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Nyíregyháza, 2018. április 25 .

A határozatról értesülnek:
Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal be l ső szervezeti egységeinek vezető i
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1. sz. melléklet a Közgyűlés _}2018. (IV.25.) számú határozatához

Megálla podás
Ellátási

szerződé s

módosításáról

Amely létrejött egyrészrő l

Nyíregyháza Megyei Jogú Váro s Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adószáma : 15731766-2-15
PIR: 731762
KSH statisztikai számjele : 15731766-8411-321-15
Képv iselő neve és tisztsége: Dr. Kovács Ferenc polgármester
(a t ovábbiakban: Nyíregyháza Megyei Jogú Város)
másrész ről:

Kálmánháza Község Önkormányzata
Székhely: 4434 Kálmánháza Község, Nyíregyhá zi út 71 .
Adószáma : 15732248-2-15
PIR: 732242
KSH statisztikai számjel:15732248-8411-321-15
Képvisel ő neve és tisztsége: Urszuly Sándorné polgármester
(a továbbiakban: Kálmánháza Község, a továbbiakban együtt: felek)
között, az alá bbi feltételek mellett.

1.

Előzmények,

a megállapodás célja

1.1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2017.12.05-én ellátási sze rződés jött létre a gyermekek
átmeneti gondozása, továbbá család -és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására (nyilvántartásba
véve Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Polgármesteri Hivatalában a SZOC/386-1/2018 iktatószámon).
1.2. Kálmánháza Község 2018 .01.10-én kelt megkeresésében (SZOC/386-4/2018) kezdeményezte,
hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város biztosítsa részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szo lgáltatást.
1.3. A szerződés célja
Jelen megállapodás célj a, hogy rendelkezzen a Kálmánháza Község által kezdeményezett szolgáltatás
biztosításáró l.

2. A megállapodás tárgya
2.1. Felek megállapodnak, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés kiegészül további egy, 2.1.1.
alpontta l, és a következ ő szövegrésszel :

j e lű

" Nyíregyháza Megyei Jogú Város a fenntartásában működő intézmény {költségvetési szerv) útján
biztosítja Kálmánháza Község közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a jogszabályban
meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. A szolgáltatást biztosításának

1

kötelezettsége Nyíregyháza Megyei Jogú Várost attól az időponttól terheli, amikortól az engedélyező
hatóság az engedélyes részére az ellátási területet Kálmánháza Község vonatkozásában a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyezte, továbbá, a szolgáltatás biztosítására kötelezett állami szerv a
szolgáltatás ellátására Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal szerződést kötött. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítására, és az azzal kapcsolatos e/számolási, finanszírozása szabályokra az 1.1.
pontban hivatkozott szerződés egyéb rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. "
3. Záró rendelkezések

3.1. Jelen szerződés az utoljára aláíró képviselő aláírásának napján lép hatályba.
3.2. Jelen megállapodás aláírásának, és érvényességének feltétele, hogy azt a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése, és Kálmánháza Község képviselő - testülete határozatával jóváhagyja.
3.3. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással létrejött
módosítás érvénytelen.
3.4. Jelen megállapodás négy eredeti példányban készült, melyből a feleket két - két példány illet
meg.
3.5. Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és azt, mint
szerződ éses akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket
e l sődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az egyeztetés nem vezetett eredményre.
3.6.

Szerződő

3.7. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény, továbbá a felek közfeladatainak ellátását szabályozó
ágazati - szakmai jogszabályok, továbbá a közpénzekkel, és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Nyíregyháza, 2018. " _ _ " " __ "

Dr. Kovács Ferenc
Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata
polgármester

Urszuly Sándorné
Kálmánháza Község Önkormányzata
polgármester

pénzügyileg ellenjegyezte

pénzügyileg ellenjegyezte

Jogi ellenjegyzés
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2. sz. melléklet a Közgyű lés _}2018. (IV.25.} számú határozatához

Megállapodás
Ellátási szerződés módosításáról
Amely létrejött

egyrészrő l

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adószáma: 15731766-2-15
PIR: 731762
KSH statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15
Képvi se l ő neve és tisztsége: Dr. Kovács Ferenc polgármester
(a továbbiakban : Nyíregyháza Megyei Jogú Város}
másrészről :

Nagycserke sz Község Önkormányzata
Székhely: 4445 Nagycserkesz Község, Petőfi utca 10.
Adószáma: 15732303-2-15
PIR: 732307
KSH statisztikai számjel:15732303-8411-321-15
Képviselő neve és tisztsége: Kiss Józsefné polgármester
(a továbbiakba n: Nagycserkesz Község, a tová bbiakba n együtt: felek }
között, az alábbi feltételek mellett.

1. Előzmé nyek, a megállapodás célja
1.1. Fe lek megállapítják, hogy közöttük 2017 .12.05-én ellátási szerződés jött létre a bölcsőde i
szolgáltatás, és a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatás biztosítására (nyilvántartásba véve
Nyíregyháza Megye i Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a SZOC/387-1/2018 iktatószámon}.
1.2. Nagycserkesz Község Önkormányzata 2018.01.03-án kelt megkeresésében (SZOC/387-3/2018)
kezdemé nyezte, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város biztosítsa részére a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatást.
1.3. A szerződés cé lja
Jelen megállapodás célja,
szolgáltat ás biztosításá ról.

hogy rendelkezzen a Nagycserkesz Község által kezdeményezett

2. A megállapodás tárgya
2.1. Felek megállapodnak, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés kiegészül további egy, 2.1.1.
alpontta l, és a következő szövegrésszel:

jelű

" Nyíregyháza Megyei Jogú Város a fenntartásában működő intézmény (költségvetési szerv) útján
biztosítja Nagycserkesz Község közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a jogszabályban
meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. A szolgáltatást biztosításának

1

kötelezettsége Nyíregyháza M egyei Jogú Várost attól az időponttól terheli, amikortól az engedélyező
hatóság az engedélyes részére az ellátási területet Nagycserkesz Község vonatkozásában a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte, továbbá, a szolgáltatás biztosítására kötelezett állami szerv a
szolgáltatás ellátására Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal szerződést kötött. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítására, és az azzal kapcsolatos elszámolási, finanszírozása szabályokra az 1.1.
pontban hivatkozott szerződés egyéb rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."
3. Záró rendelkezések

3.1. Jelen szerződés az utoljára alá író képviselő aláírásának napján lép hatályba.
3.2. Jelen megállapodás aláírásának, és érvényességének f eltétele, hogy azt a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése, és Nagycserkesz Község képviselő - testülete határozatával jóváhagyja.
3.3. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással létrejött
módosítás érvénytelen.
3.4 . Jelen megállapodá s négy eredeti példányban készült,
meg.

mely bő l

a feleket két - két példány illet

3.5. Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és azt, mint
aka ratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

szerződéses

felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket
egymás között , tárgyalásos úton, konszenzusos módo n kívánják rendezni. A bírói út
igénybevételével kizá rólag akkor élnek, ha az egyeztetés nem vezetett eredményre.
3.6.

Szerződő

e lsődlegesen

3.7. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabá lyozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a felek közfeladatainak ellátását szabályozó
ágazati - sza kmai jogszabályok, továbbá a közpénzekkel, és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásra
vonatkozó jogszabályok rende lkezései az irányadók.

Nyíregyháza, 2018. " __ " " __ "

Dr. Kovács Ferenc
Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata
polgármester

Kiss Józsefné
Nagycserkesz Község Önkormányzata
polgármester

pénzügyileg ellenj egyezte

pénzügyileg ellenjegyezte

Jogi ellenjegyzés
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3. sz. melléklet a

Közgyűlés

.... /20 18.(IV.25.) számú határozathoz

Okirat száma: SZOC/454-7 /2018

Módosító okirat
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
által 2017.12 .15. napján kiadott, SZOC/2744-10/ 2017 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűl ésén ek _/2018. (IV.2 5.) határozatára figyelemmel - a következők
szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 4.3. pontjában a " A fenntartó ellátási szerződés keretében Nyírpazony
Nagyközség Önkor mányzatától (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.), átvállalta ezen
önkormányzat közigazgatási területére kiterjed ő ellátási területen a szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató
szolgálat, nappali ellátás, ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás,
fejlesztő foglalkoztatás biztosítását. " szövegrész helyébe a " A fenntartó ellátási szerződés
keretében Nyírpazony Nagyközség Önkormá nyza tától ( 453 1 Nyírpazony, Arany János utca
14.), átvállalta ezen önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, je lzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi
ellátások, támogató szolgálat, nappali ellátás, á polást-gondozást nyújtó (idősek otthona)
intézményi ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, továbbá ellátási szerződés keretében
Nagycserkesz Község Önkormányzatától (4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10.), és
Kálmánháza Község Önkormányzatától (4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.) átvállalta a
jelzőrendsz e res házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítását. " szövegrész kerül.

2.

Az alapító okirat 4.5. pontjában a " Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és
ellátási szerződés ker etében Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területe. " szövegrész
helyébe a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és ellátási szerződés
keretében Nyírpazony Nagyközség, Kálmánháza Község és Nagycserkesz Község
közigazgatási területe." szövegrész lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba
alkalmazni.

történő

bejegyzés napját ól kell

Kelt: Nyíregyháza, 2018.04.25.

P.H.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

4. sz. melléklet a

Közgyűlés

..../ 2018.(IV.25.) számú határozathoz

Okirat száma: SZOC/454-8/2018

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8 / A. §-a a lapján a Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
A költségvetési szerv

1.2.

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
1.2.2. telephelye(i) :
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

telephely címe
4400 Nvíre!!Vháza, Vécsev köz 2.
4400 Nvíre!!Vháza, Fő út 3.
4400 Nyíre!!Vháza, Csaló köz 11. - 13.
4400 Nyíre!!Vháza, Vécsey köz 31.
4400 Nyíregvháza, Dália út 1.
4400 Nyíregyháza, Család utca 11.
4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 58.
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétá ny. 27.
4400 Nyíregyháza, Vécsey út 15.
4400 Nyíregyháza, Szent István út 63.

telephely megnevezése
1. sz. Id ősek Klub ja
2. sz. Idősek Klub ja
3. sz. Idősek klubja
6. sz. Idősek klubja
7. sz. Idősek klubja
9. sz. Id ősek klu bja
Nyírszőlősi Idősek Klubja
3. sz. Házigondozói körzet
4. sz. Házigondozói körzet
5. sz. Házigondozói körzet és
jelzőrendsz eres házi segítségnyújtás
Városmajor úti telephely
Értelmi Fogyaté kos Személyek Nappali
Intézménye
Családias Elhelyezést Nyúj tó Idősek
Otthona
Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek
Otthona

4400 Nyíre!!Vháza, Városmajor utca 2.
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 41.
4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35.
4400 Nyíregyháza, Rozsnyai utca 8.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01.
1

2.2.

A költsé

etési szerv ·o

előd

költsé

etési szervének

me nevezése
1

háza, Vécse köz 2.

Szociális Gondozási Köz ont

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei jogú Város

Közgyűlése

3.1.2. székhelye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3. 2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
- Szociális étkeztetés/ Szt. 62. § /
Fel adata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
- Házi segítségnyújtás/ Szt. 63. § /
Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját
e rőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de
egyébként önmaguk ellátására képesek.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ Szt. 65. § /
Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása.
- Közösségi ellátások/ Szt. 65 /A. § /
A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben
rehabilitációjuk e l ősegítése.

történő

gondozása, gyógyulásuk és

- Támogató szo lgálat/ Szt. 65/C. § /
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása.
- Nappali ellátás biztosítása / Szt 65/F. § (1) bekezdés a) pont /
Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére
lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
a lapvető higi éniai szükséglet eik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az
ellátottak napközbeni étkeztetését.

2

- Nappali ellátás/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja/
A tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése,
igény szerint napközbeni étkeztetése.
- Nappali ellátás/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja/
A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes,
de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek napközbeni ellátása, alapvető
higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése.
- Ápolást-gondozást nyújtó (i dősek otthona) intézményi ellátás / Szt 68. § /
Az i dősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége
miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik,
akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Fejlesztő

foglalkoztatás (99 /B. §)

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben
foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának
megfelel ő fej lesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése
az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerő piaco n történő elhelyezkedésre.
- Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés
- Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás (60/2003. (X.20.) ESZCSM
rendelet)

4.2.

A költsé

1

881000

4.3.

etési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:
Idősek,

fogyaté kosok szociális ellátása bentlakás nélkül

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás,
Jelzőrendszer es házi segítségnyújtás, Közösségi ellátások. Támogató szolgálat, Nappali
ellátás biztosítása, Nappali ellátás, Ápol ást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi
ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, Bentlakásos szociális
intézményben nyújtott szakápolás. Az intézmény közfeladatait a jogszabályokban és belső
szabályzatokban, valamint a szakmai dokumentumokban részletezettek szerint
alaptevékenységként látja el.
A fenntartó ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatától
(4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.), átvállalta ezen önkormányzat közigazgatási
területére kiterjedő ellátási területen a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgálat, nappali
ellátás, ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás, fejlesztő
foglalkoztatás,
továbbá
ellátási
szerződés
keretében
Nagycserkesz
Község
Önkormányzatától (4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10.), és Kálmánháza Község
Önkormányzatától ( 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.) átvállalta a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítását.

4.4.

1
2
3

A költsé etési szerv ala tevéken sé ének kormán zati funkció szerinti me 'elölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
095020
zés
101110
101141

3

4
5

101143
1 011 44

6
7

101221
101222
1 02023
1 02024
102031
102032
1020 50
107030
107051
107052
l 107053

8
9

10
11
12
13
14
15
16
4.5.

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű
ellátás)
Fo1?vatékossá1?1?al élők nappali ellátása
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Id ősko rú ak tartós bentlakásos ellátása
Deme ns betegek tartós bentlakásos ellátása
Időse k nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
Szociális foglalkoztatás, feilesztő foglalkoztatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelző r e nds zeres házi segítségnyújtás

A költségvetési szerv illetékessége,

m ű ködési

területe:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és ellátási szerződés keretében
Nyír pazony Nagyközség, Kálmánháza Község és Nagycserkesz Község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1 .

A költségvetés i szerv vezetőj én e k megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű l ése bízza meg, illetve a megbízást visszavonja. Az
egyéb mu nkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A
költs égvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól.
A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A
költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott
pályázati eljárás előzi meg.

5.2.
1
2

állásáról

4
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGU VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLI S és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA.• OSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +)6 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC/1885-2/2018.
Ügyintéző: Dr. Vachler Pét er
Előter jes zt és

- a Kö zgyűléshez az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának módosítására
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Já @VM enyhért
alpolgármester
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(111

Dr. Krizsa i Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

t örvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

~
Dr. Sze mán Sándor
címzet es főjegyző

(;

/)

............................................................
Faragóné Széles Andrea
J egyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifj úsági Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGU VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYiREGYHÁZA, KOSS TH TER 1. PF: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: ·36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGVHAZA.HU

Közgyűlé s!

Az Egészségügyi Alapel látási Igazgatóság kezdeményezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteirő l és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásáról szóló 25/ 2016. (Xll.16.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
A felülvizsgálat egyik oka, hogy az orvosi ügyelet ellátási területe megváltozott, tekintettel arra, hogy Kótaj
Község Önkormá nyzata 2018.02 .01-tő l a Kemecse Község Önkormányzata által szervezett ügyeleti
szolgá Itatáshoz csati akozott.
E változás a rendeletmódosítás mellett az intézmény alapító okiratát is érinti, tekintettel arra, hogy az
intézmény működés i területéből Kótaj Község Önkormányzatát törölni kell.
Emellett a módosítás a város fenntartásában működő szociális, illetve gyermekjóléti területen működő
intézményekkel egységesen, az útmutatónak megfelelően tartalmazza a vezető kinevezésére vonatkozó
rendelkezéseket, további változás, hogy a költségvetési szerv alapítására, átalakításá ra, megszüntetésére
jogosult szervet külön nem kell feltüntetni. Az alapító okiratban - az elektronikus aláírásra vonatkozó
rend elkezések miatt - nem kell feltüntetni a továbbiakban a záradé k szövegét.
Fenti okok miatt kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
tervezetet elfogadni szíveskedjen .

e l őterjesztést

megtárgya lni és a mellékelt határozat -

Nyíregyháza, 2018. április 16.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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NYÍREGYHÁZA
M EGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: S3.
TELEFON: „36 42 524-585; FAX: +36 42 524-506
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a SZOC/ 1885-2/2018. számú előterjesztéshez

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK
........ /2018. {IV. 25.) számú
határozata
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának módosítására
A Közgyűlés

az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság módosító okiratát az 1. számú melléklet, alapító okiratát a 2.
számú melléklet szerint jóváhagyja, aláírására a polgármeste rt felhatalmazza.

Nyíregyháza, 2018 . április 25.
A határozatról értesülnek :

1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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Közgyűlés _

1. számú melléklet a

/2 018. (IV.25.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-3/2018

Módosító okirat
Az Egészségügyi Alape llátási Igazgatóság a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
által 2016.02.25. na pján kiadott, SZOC/3079-45 /2 016 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján -a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyű lése _/2018. (IV.25.) számú határozatára figyelemmel -a következők
szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 4.5. pontjában a " Kótaj," szövegrész elhagyásra kerül.

2.

Az alapító okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.

3.

Az alapító okirat 5.1. pontjában a "Az intézm é nyvezetőt Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése nevezi ki pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. XXXll 1. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XIl.31.) Korm.
rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az irányító önkormányzat polgármestere
gyakorolja. " szövegrész helyébe a " A költségvetési szerv vezetőjét a Nyíregyháza Megyei
jogú Város Közgyű lés e bízza meg, illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói
jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv
vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv
vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének
megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg. "
szövegrész kerül.

4.

Az alapító okirat 1.2.2. pontjának 7 jelű sorában a " 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 65/a "
szövegrész helyébe a" 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/a " szövegrész lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba
alkalmazni.

történő

bejegyzés napjától kell

Kelt: Nyíregyháza, 2018.04.25.

P.H.

dr. Kovács Ferenc
polgármester

2. számú melléklet a

Közgyűlés

_/2018. (IV.25.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/ 1885-4/2018

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv

megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utcal4.
1.2.2. telephelye(i):
1

telephely megnevezése

telephely címe

1

Orvosi

Rend el ő

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétán_y 35.

2

Orvosi

Re nd el ő

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 37.

3

Orvosi

Re nd elő

4400 Nyíregvháza, Alma utca 71.

4

Központi Orvosi Ügvelet

5

Orvosi

Rendelő

4400 Nyíregyháza, Vay Ád ám körút 5.

6

Orvosi

Rendelő

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 7.

7

Orvosi

Ren de l ő

4400 Nyíregyháza, Toldi u. 65/a

8

Orvosi

Rendel ő

4400 Nyíregyháza, F en yő utca 1.

9

Orvosi Ren del ő

4400 Nyíregyháza, Gondos utca 1.

10

Orvosi

Rend elő

4481 Nyíregyháza, Fácán utca 2/a

11

Védőnői

ta nácsadó

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 23/a

12

Védőnő i

tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.

13

Védőnői

tanácsad ó

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8

4400 Nyíregyháza, Szent István utca 70.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével
2.1.

összefüggő

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.02.07.

rendelkezések

1

7
2.2.

A költsé

etési szerv ·o

előd

költsé

etési szervének
székhel e

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei jogú Város

Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.

megnevezése: Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Egészségügyi alapellátás biztosítása az
szóló 1997.évi CLIV. tv. alapján.

4.2.

A kö ltsé vetési szerv

főtevé ken

egészségügyről

sé ének államháztartási szaká azati besorolása:

szaká azat száma
1
4.3.

862100

Általános 'áróbete -ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az egészségügyi alapellátás működésének biztosítása, ezen belül:
1. - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
2. - a fe ln őtt fogorvosi alapellátás,
3. - iskola fogászat,
4. - területi védőnői ellátás,
S. - iskola védőnői ellátás,
6. - az iskola-egészségügyi ellátás,
7 . - hajléktalanok háziorvosi ellátása,
8. - otthoni szakápolás és hospice ellátás.
A beteg választása alapján, lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, személyes

kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos
egészségügyi ellátás biztosítása, valamint:
- Otthoni szakápolási feladatok [20/1996.(VII. 26.) NM rendelet]
- Otthoni hospice ellátás [60/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet].
44
..
1
2
3
4
5

. , szerinti megie
. l''J'
, é ne k k ormanyzat1. fu n kc10
Ak o"Jtsegvetes1
'
szerv a apteve' k enyseg
o ese:
kormányzati funkciószám
kormányzati fu nkció megnevezése
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
051050
Veszélyes hulladék beevűitése, szállítása, átrakása
072111
Háziorvos i alapellátás
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311
Fogorvosi alapellátás

2

4

u

6
7
8
9
10
11
12
13

072312
072313
072410
074011
074031
074032
074054
095020

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Fo
Fo

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A házi felnőttorvosi ügyelet és házi
gyermekorvosi ügyelet működés i területe tekintetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város,
Kálmánháza, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, valamint Apagy és Nyírtét
község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőj é nek megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kö zgyűlése bízza meg, illetve a
megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőj é n ek megbízása legfeljebb öt évig terjedő
határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetőj e közalkalmazotti jogviszonyban kerül
megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint
lefolytatott pályázati eljárás el ő zi meg.
5.2.

1
2

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1992. évi XXXIII. törvén a közalkalmazottak jo állásáról
2013. évi V. törvén a Pol ári Törvén kön vről
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- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
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polgármester
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Közgyűlés!

Az elmúlt időszakban bekövetkezett, a köznevelés területét é ri ntő strukturális változások nagymértékben
befolyásolják az oktató-nevelő munkát folytató intézmények, a gyermekek, tanu lók, az intézményekben
dolgozó alkalmazottak, a s z ülők, valamint az intézményfenntartók mindennapi tevékenységét. A
zökkenőmentes oktató-nevelő munka biztosítása érdekében a naprakészség, a köznevelést é ri ntő
kérdésekre adott megfelelő válaszok elengedhetetlenek az intézmények irányít ói és az önkormányzat
részéről.

A fentiek alapján a köznevelési terület vezetői és az önkormányzat közös együttmű köd ése céljából
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűl ése a 359/2016. (XI I. 15.) számú határozatával
létrehozta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsát . A Köznevelési Tanács, mint vé l em é nyező,
javasl attevő, érdekegyeztető szervezet 2017 . január 1-ével kezdte meg munkáját.
A tavalyi évben két alkalommal ülésezett május, illetve októbe r hónapban. A Tanács ülésén többek között a
Nyíregyháza Tankerületi Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum bemutatása, az önkormányzat
köznevelési közfeladatainak, és az ahhoz kapcsolódó önként vállalt tevékenységeinek bemutatása, a
2017/ 2018 . évi oktatási - nevelési év tanévkezdésével ka pcso latos tee ndőkről , aktualitásokról szóló
tájékoztatók, és egyéb információk hangzottak el.
A Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a résztvevő szervezetek, int ézmények
meghatá rozását. Az Oktatási Hivatal helyi önálló szerveként műkö d ő Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási
Központ jelenleg nem tagja a tanácsnak. Tekintettel arra, hogy pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal
kapcsolatos helyi feladatoka t látnak el felkértük a Köznevelési Tanácshoz való csatlakozásra, melyet az
intézmény elfogadott. Az elmúlt évben tartott ülések tapaszta lat ai alapján a szabályzat néhány pontjának
pontosítását javasoljuk, melyet dőlt betűvel jeleztünk.
A fent leírtak alapján szükségessé vált a szabályzat módosítása.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az e lőterjesztést megtárgyalni a hatá rozat-tervezetet, valamint annak
melléklet ét elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 17.
Tisztelettel:

~s Feren~
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Melléklet a SZOC-4185-1/2018 . számú előterje sztéshez

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

/ 2018. {IV.25.) számú
határoza ta
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

A Közgyűlés

az

előterjes ztést

megtárgya lta és Nyíregyháza Megye i Jogú Város Köznevelési Tanácsa Szervezeti és

Működ é si Szabá lyzatának módosításával egyetért és egységes szerkezetben a mellékletben foglaltak

szerint elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. április 25 .

A határozatról értesü lnek:
1. A Közgyűlés tagj ai
2. A cím zetes főjegyző és a Polgá rmesteri Hivatal
3. A Köznevelési Tanács t agjai

be lső

szervezeti egységeinek vezetői
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POLGÁRMESTERE

Melléklet a .... ./2018. (IV. 25.) számú határozathoz

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZNEVELÉSI TANÁCSA
SZERVEZETI és MŰKÖD ÉSI SZABÁLYZATA
1.
Általános rendelkezések

Szervezet neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa (rövidített neve: Nyíregyházi
Köznevelési Tanács, NYKT) (a továbbiakban: Köznevelési Tanács)
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A Köznevelési Tanács megalakulásának időpontja: 2017 . január 1.
A Köznevelési Tanács működéséne k

időta rta ma:

határozatlan

Jogállása: önálló gazdasági tevékenységet nem folytat, nem önálló jogi személy
A Köznevelési Tanács Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
mellett műkö dő konzultatív, vé le ményező, j avas lattevő testület.
II.
A Köznevelési Tanács céljai és feladatai

1. Általános célkitűzés :
A városi érdekeltségű , köznevelési ágazatban érintett intézményfenntartók, int ézmények, az egyes
köznevelési intézményekbe járó diákok, az ott dolgozó pedagógusok és egyéb alkalmazottak, valamint a
szülő k együttműködésé nek e lősegítése, továbbá a köznevelési ágazatot érintő önkormányzat i döntések
e l őkészítésében közreműködé s .

2. A Köznevelési Tanács feladatai:
a) a helyi sze replők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, az oktatás minőségének,
eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében együttm űködés.
b) A köznevelés területén ke letkező problémák, valamint szükségletek összegyűjtése és továbbítása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé .
c) A köznevelési ágaza tban érintett felek javaslatainak, véleményének figyelembe vételével megoldási
alternatívá k kidolgozása.
c) Közös - a város gazdasági fejl őd ését elősegítő - képzési stratégiák megalapozásban való együttműködés.
d) A képzési és szakképzési rendszer probléma érzékenységének növelése, a képzési rendszer fejlesztése, a
helyi igényekhez igazít ása.
e) A köznevelési ágazatot érintő fejlesztési lehetőségek kihasználásának e lőmozdítása.
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Ill.

Módosított

A Köznevelési Tanács összetétele
1. Köznevelési Tanács tagjai:
a) elnök: a polgá rmester, akit akadályoztatása esetén a köznevelési és szociális feladatokkal kapcsolatos
irányításért és koordinációért felelős alpo lgármester helyettesít,
b) alelnök: a köznevelési és szociális feladatokkal kapcsolatos irányításért és koordinációért fe lelős
alpolgármeste r,
~
e) a kulturális feladatokkal kapcso latos irányításért és koordinációért felelős alpolgá rmester,
d) a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának vezetője,
e) a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvez e tője,
f) ~' dsbe
'-47
rl"l'Af"1.,
~ 1kerulete, mint íntezményfenntartó igazgatója,
yíre
·T
e
o
a·)ja
g) a Nyíregyházi Szakképzési Centrum mint 1ntézményfennta1 l főiga zgatója ,
h) a Nyíregyházi Egyetem képviselője,
i) Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar képviselője,
j) a köznevelési intézményt fenntartó egyházi és civil jogi személyek képviselői,
k) Nyíregyháza Megye i Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák képviselője ,
1) a-+. ~
lt-éz1
i&
~
1---f....
~
\e-1
4
kerulet1 Központ
1ga7.gat0Ja által fenntartott általános iskolák (székhely és tagíntézményenként) vezetői ,
m) a- K 1 Pl.:Je l s ~
tt-e.
(fe-i
<é--i
~
"fM
~
1\
ankerület1 Központ
a által fenntartott középiskolák (székhely és tagintézményenként) vezetői,
ga ·e.
n) a Nyíregyházi Szakképzési Centrum ~„~..tt- közép isko lá ina~ vezetői,
o) a M inisztériu m által fenntartott középiskolák veze tői,
p) egyházi és civil jogi személyek által fennt artott iskolák (székhely és tagintézményenként) vezetői,
r) a Közintézményeket M űködtető Központ (KÖZIM) vezetője,
s) a Nyíregyházi Ifj úsági Kerekasztal képviselője,
t) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
u) a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhaszn ú Nonprofit Kft. ügyvezetője,
v) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszo lgálat Nyíregyházi Tagintézményének vezetője,
z) az Önkormányzat Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
zs) Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ vezetője.

3. A tagok megbízatása

megszűn ik:

9) leffl9RGGS59!,

91 v.isszel:ií'lt'ássel,
e) a delegá ló szervezet jogutód nélküli
fi-) e teg lw!é!é v-e!,

megszűnésévével,

' '
'
€711.
1(1Z9f'9559r,

f) tagsági idő lejártával,
g) a pozícióhoz kötött tagság esetén a pozíció megszűnéséve l.
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A tagsági idő ötéves időtartamra szó l (első alkalommal 2019. december 31. napjáig), mely a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének december 31. napjával szűnik
meg.
4. A Tanács ügyviteli feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Polgármesteri Hivatalá nak Szociális és
Köznevelési Osztálya látja el.
S. A Tanács munkatervét maga határozza meg.
6. A Tanács elnöke tanácskozási joggal bárkit meghívhat a Tanács ülésére, illetve bárkit felkérhet a Tanács
munkájában való részvételre .

IV.
A Köznevelési Tanács tagjainak jogai és kötelezettségei
1. A tagok jogai:
a) részt vehet a Tanács ülésein,
b) a Tanács ülésein véleményt nyilván íthat, javaslatokat tehet a Tanács hatáskörébe tartozó kérd ésben,
c) a döntéshozatalba n szavazati joggal rendelkezik,
d) a napirendhez és döntési javaslathoz módosító indítványt fűzhet.
2. A tagok kötelezettségei :
a) a munkaterv végrehajtását, valamint a Köznevelési Tanács munkáját tevékenyen segíteni,
b) a Tanács ülésein hozott döntésekről tájékoztatni az őket delegáló társadalmi szervezetet.
A Tanács tagjait díjazás nem illeti meg.

v.
A Köznevelési Tanács működése
1. A Tanács szükség szerint, de évente lega lább két alkalommal ülésezik. Munkatervét egy tanévre,
kell megállapítani.

előre

2. Az ülések nyilvánosak, kivéve ha az elnök zárt ülést rendel el.
3. A Tanács üléseit - a munkatervben meghatá rozott időpontba n - a Tanács elnöke a napirendet tartalmazó
meghívó kiküldésével hívja össze . A m~nkatervtől eltérő idő13ontean a Tanács ülését az elnök a tagokkal
történt előzetes egi,•eztetés ala13ján t:ií•1hatja össze.
4. A meghívókat elektronikus úton, visszaigazolás kéréssel kell a tagok részére elküldeni, úgy, hogy a
kézbesítés és az ülés között legalább S napnak kell eltelnie.
S. A meghívóhoz csatoltan meg kell
megtárgyalásához szükségesek.

küldeni mindazo n el őte rjesztést is, amelyek a napirend
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6. A Tanács elnökének - amennyiben azt szükségesnek t artja - lehetősége van arra, hogy a tagok közül egy
vagy több személyt, esetleg k ülső s za k é rtőt fel kérjen, vagy megbízzon egy-egy napirendi ponttal
kapcsolatban előzetes szakma i javasla t, vélemény kialakítására, és ennek a t anács ülésén való
előterjesztésére .

7. A Tanács tagjainak egyharmada az ok és a j avasolt napire nd megjelölésével írásban kezdeményezheti az
elnöknél a Tanács rendkívüli ülésének összehívását.
8. Ilyen kezdeményezés esetén az elnök az ind ítvány kézh ezvételétől számított 15 napon belül köteles az
ülés összeh ívásáról m egfelelően intézkedni, az időpontn a k a tagokkal történt előzetes egyeztetése alapján.
9. Amennyiben en nek az elnök a 8. pontban meghatá rozott határidőn belül nem tesz eleget, a
kezdeményezők maguk hívhatj ák össze a Tanács ülését.
10. A Tanács akkor hatá rozatképes, ha a tanács tagjainak több mint f ele jelen van . Határozatképtelenség
esetén, az ülést vált ozatlan napirendde l 5 napon belül köteles összehívni.

VI.
A Tanács ülésével kapcsolatos rendelkezések
1. A határozatképességet az elnök ál lapítja meg, és
módosító javaslatot fűzhetnek,

előte rje szti

a napirendi javaslatát, melyhez a tagok

a) először a napirendi pontokra vonatkozó módosító j avaslat okról, majd azon döntésekre figyelemmel az
elnök által javasolt napirendi j avaslatról határoz a Tanács,
b) az ülésen minden tagnak egy szavazata van,
c) a Tanács a döntéseit a jele nl evő t agok többségének szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
d) Amennyiben a Tanács tagj a az ülésen való sze mélyes részvételben akadályoztatva van, akkor
meghatalmazást írásban adhat más részére, hogy az ülésen őt illetve szervezetét teljes jogkörrel képviselje,
amit az ülés előtt az elnök részére át kell ad ni.
e) A napirend i pont ra vonatkozó e lőterj esztést és a döntési j avaslat ot az elnök vagy az általa felkért személy
ismerteti, melynek megtörténte után t ehetik meg a tagok a hozzászólásaikat, intézhetnek kérdést az
e l őterjesztőhöz . A tagok után a tanácskozási joggal rendel kező k jogosultak hozzászólni. Az elnök a
hozzászólásokat lezárj a, ha nincs több hozzászóló, illetve lezárhatja, ha már mindenki egyszer kifejtette
véleményét, és javaslatot tesz a döntésre. Előszö r a módosító indítványokról, majd azon döntésekre
figyelemmel az eredeti döntési javaslatról kell határozni .
f) Elnök gondoskodik az ülésen a rendfe nnt artásról, ennek keretében minden intézkedést megtehet - a tag
ülésteremből való kiutasítása kivételével-, amit szükségesnek tart.
2. A Tanács üléseirő l j egyzőkö nyv et kell készíten i, ame lyet vagy: az „ elnök, vagy a helyette eljáró személy",
és két tag aláírásával hit elesít. Az ü lé sről készült jegyzőkönyv ben fel kell tüntet ni az ülés helyét és idejét, a
Tanács és meghívot t ak megjelent tagjaina k nevét, a t árgyalt napirendi pontokat és a levezető elnöknek a
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határozatképességre vonatkozó megállapítását. A jegyzők ö nyvhöz csatolni kell a meghívó egy példányát, az
írásban készült előterj esz téseke t, szakvéleményeket. A j egyző könyvb en rögzíteni kell az ülés menetét, a
szóbeli kiegészítések, kérdések és hozzászólások lényegét . A jegy z őkönyvben fel kell tüntetni a kisebbségi,
illetve a különvéleményt is.
3. A Tanács döntéseit, határozata it az ülést levezető elnök ált al történt előte rjesztés szerint kell
jegyzőkönyvben fogla lni, keletkezésük sze rint sorszámozni és uta lni kell a szavazati arányra is. A határozati
javaslat ellen szavazók külön kérésére fel kell tüntetni a határozati javaslat ellen szavazók nevét is. A
határozatokban meg kell jelölni a végrehajtásért fel e lős személy nevét és a határidőt. A hozott
határozatokat azok végrehajtása céljából haladéktalanu l meg kell kü ldeni a végrehajtásba n érdekelteknek
és a Tanács tagja inak. A Ta nács tagjai a jegy zőkönyvek et megtekinthetik és a jegyzőkönyvbe foglaltakra
észrevételt tehet nek. Az ül é se k ről készült j egyzőkönyv egy eredeti példányát a mellékletekkel együtt az
elnök és a jegyzőkönyvvezető, és a két hitelesítő aláírásával hit elesít.
4. A Köznevelési Tanács önálló költségvetéssel nem rendelkezik, működ ésével ka pcsolatos pénzügyi keret et
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormá nyzata költségv etéséb ől biztosítja, valamint gondoskodik a
személyi és tárgyi fe ltéte l ekrő l. A Köznevelési Tanács keretének mé rtékéről a Közgyű lés hoz határozatot.
Fe!RflSZRÉJJ9s9ré! fll e/.Rök}flVflSlfltÉJFfl B KözRe~<etési TBRÉJCS 9öRt.
VII.
Záró rendelkezések
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Ta nácsa Szervezeti és M űkö d ési Szabályzatának módosításával
és egységes szerkezetben törté nő elfogadásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április
25-ei ülésén a ... ./2018. (IV.25 .) számú hatá rozattal egyetértett.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. május 1. napjával lép hatályba.
A Köznevelési Tanács dokumentumai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat ának honlapján
(www.nyiregyhaza.hu) megtekinthetők .
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
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Ügyiratszám: SZOC-2631-5/2018
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita/Dr. Magyar Zoltán

Előterjesztés

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási
szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

1\
Jászai Menyhért
alpolgármester

„.„.„.„.„.„.„.„.•...~:-?::!.„.~„„~-.„„.„ .. „„.„ ...
Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője '---

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezését
végző személyek aláír~ sa
„.„.„.„ •• „ ... „ ••

„„.~.~. ~

••• „.„.„.

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
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Tisztelt Közgyűlé s!
Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Közgyűlése a 96/ 2011 . (V. 31.) számú határozatával jóváhagyta az
Önkormányzat és a Hajdúdorogi Egyházmegye között kötött együttműködési megállapodást és támogatási
szerződést. A megállapodás 5-6-7 . pontjában foglaltak megvalósítása érdekében az ingatlan és ingó dolog
használatába adásáról a Közgyűlés 154/2011. (Vlll.25.) szá mú határozatával elfogadott haszonkölcsön
szerződés rendelkezett. 2012-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye megalapította a Sója Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Általános Iskolát, melynek székhelye Nyíregyháza, Huszár tér 5.
A Közgyűlés a 124/2014. (VI. 26.) szá mú határozatával módosította és egységes szerkezetben jóvá hagyta a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hajdúdorogi Egyházmegye között létrejött támogatási
szerződést és a haszonkölcsön sze rződést .
2016 évben a Közgyűlés a 32/2016. (II. 25.) számú határozattal S év időtartamma l meghosszabbította és az
infrastrukturális feltételek biztosítása érdekében módosította a támogatási szerződést és haszonkölcsön
szerződést, melyeket a Hajdúdorogi Egyházmegye jogutódjaként a Nyíregyházi Egyházmegyével kötött meg
az önkormányzat.
A Nyíregyházi Egyházmegye képviseletében Szecska A. Ábel apostoli kormányzó azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy bocsássa rendelkezésre a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
tornaterme és konyhája épületegységében található romos és kihasználatlan részt a helyi karitaszuk
feladatainak hatékonyabb ellátásához.
A fentiek alapján a haszonkölcsön szerződés módosítása szükséges.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat - tervezetet,
valamint annak mellékletét képező haszonkölcsön szerződést elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 11.

(\

/!).

'

Dr. Kovács Ferenc
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M EGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

M elléklet a SZOC-2631-5/2018. számú előte rjesztéshez
Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
/2018. (IV. 25.) szám ú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között lét rejött
haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyásáról

A

Közgyűlés

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött
haszonkölcsön szerződés módosítására irányuló megállapodást a határozat melléklet e szerint
jóváhagyja.
2. Felhatalmazza dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét
szerződés módosítására irányuló megállapodás aláírására .

Nyíregyháza, 2018. április 25.

A határozatot kapják:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgá rmesteri Hivatal
3. Nyíregyházi Egyházmegye

belső

R EGYHÁ ZA

szervezeti egységeinek vezetői

ké pező

haszonkölcsön

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELE FON: +36 4 2 524-50 0
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMEST ER@ NYIREGY HAZA .HU

POLGÁRMESTERE

Melléklet a

/2018 . (IV. 25.) számú határozathoz

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1. sz., KSH statisztikai számje le: 1-5731766-8411-321-15, adószám : 1573 1766-2-15; képviseletében: Dr.
Kovács Ferenc polgármester) mint haszonkölcsönbe adó (továbbiakban : Kölcsönadó)
másrészről

a Nyíregyházi Egyházmegye (4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. sz., adószá m: 18647086-1-15,

képviselet ében: Szocska A. Ábel apostoli kormányzó), mint haszonkölcsönbe vevő (továbbiakban:
Kölcsönvevő),

a továbbiakban együtt mint Felek
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint :
1) Szerződő Felek megállapítják, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat a és a Nyíregyházi
Egyházmegye jogelődje - a Hajdúdorogi Egyházmegye - között, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 154/2011. (Vll l.25.) számú határozata alapján a Kölcsönadó t ulajdonát képező
Nyíregyháza, belterület 8089 hrsz-ú, valóságban Nyíregyháza, Huszá r tér 5. szám alatti ingatlan
egyes részeinek tekintetében 2011. augusztus 25. napjától 2016. augusztus 31. napjáig ta rtó
haszonkölcsön szerződés jött lére.
A haszonkölcsön szerző dés 1) pontját a Felek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűl é se 124/ 2014.
(Vl.26.) számú határozata alapján 2014. június 26. na pján, és a 32/ 2016. (11.25.) számú határozata
alapján 2016. február 25. napján közös megegyezéssel módosították.
2) A Felek megállapodnak abban, hogy az 1) pontban említett, és módosított haszonkölcsön s zerző dé s
1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítjá k.
A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a Nyíregyháza, Huszár tér 5 sz. alatti 8089 hrsz-ú
ingatlan. A sze rződ és tárgya az említett 8089 hrsz.-ú ingatlan kizáró lagos használat a az épület
földszintjén található helyiségekből, 6 db., összesen 160 m2 alapte rületű iroda helyiség, illetve a
tornaterem, ebédlő épületegyüttes háta mögött, déli oldalon található, boltként funkcionáló
eladótér, raktár, öltöző, WC, előtér, lépcsőház, pince, és 1. emeleti helyiségek, összesen 271,04 m 2
területnagyságú helyiségek kivételével. A Kölcsönvevő a tornaterem kizárólagos használatára csak
oly módon és feltétellel jogosult, hogy a Huszár-várban elhelyezett és mű ködő intézmények
tornaterem használatára irányuló előzetes, írásbeli kérelme esetén annak haszná lat át a kére lmező
részére biztosítani köteles. Közös használatra átadott helyiségek t ovábbá : folyosók, vizes helyiségek,
udvar. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1-4. sz. melléklet szerint i alaprajzok,
helyszínrajz, és közös használatra átadott lista alapján.
3) A szerződ é s egyéb rendelkezései vá ltozatlan formában fennmaradnak.

4) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykö nyvéről
szóló 1959. évi IV. törvény elő írásait kell alkalmazn i.
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S) Az okiratot a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt - helybenhagyólag alá írták.

Nyíregyháza, 2018. április 25.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
haszonkölcsönbe adó

Nyíregyházi Egyházmegye
képviseletében
Szecska A. Ábel
apostoli kormányzó
haszonkölcsönbe vevő
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ügyiratszám:
Ügyintéző:

FÖÉP /19-30/ 2018.
Kukucska Zsolt

ELŐTERJESZTÉS
a Közgyű lésh ez
Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat ának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(8 terület rendezési tervi módosítása egyszerűs ített eljárás szerint, valamint 2 terület rendezési
tervi módosítása teljes eljárás szerint)

Veres István „
városi főépítész

törvényességi véleményezést vég ző

sze~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

. \
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etika i Bizottság

REGYHÁZA

Tisztelt

Közgyűl és!

Nyíregyháza MJV Közgyű l ésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott
hatáskörében 9 t erületre és 2 területre vonatkozóan döntött a város 117/2005. (V.4.) sz.
közgyűlési határozattal megállapított településszerkezeti tervének, valamint a 21/2007. (Vl. 12.)
önkormányzati rendelettel j óváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosításáról. A 9 terület módosítása jellegéből adódóan az egyszerűsített eljárás szabályai
szerint, a 2 terül et módosítása a t eljes eljárás szabályai szerint folytathatóak le.
2017. év decem berében FÖÉ P/ 1096/2017. ügyiratszámon megkerestük a jogszabályban
meghatározott Államigazgatási Szerveket előzetes véleményezés céljából. Ezzel egy időben a
282/2009. (XII. 11.) Korm . rendelet alapján az adatszolgáltatás kérés is megtörtént. A beérkezett
észrevételeket, megküldött adatokat továbbtervezésnél figyelembe vettük.
A településfej lesztési 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) 29.§-a és 29/A.§-a,
valamint a Nyíregyháza MJV partnerségi egyeztetés szabá lyairól szóló 10/2017. (11.24.)
önkormányzati rendelete alapján a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében 2018.
március 29-én lakossági fórumot tartottunk és ezutá n partnerségi egyeztetést hajtottunk végre.
A fórumon és a partnerségi egyeztetés során nem fogalm azódott meg ellenvélemény.

Véleményezés céljából a Korm. rendelet 41. § szerint FŐÉP/19-8/2018. ügyiratszámon 2018.
márciusában megkerestük az érintett államigazgatási szerveket (kivéve azokat, akik jelezték az
e l őzetes tájékoztatás során, hogy nem kívánnak az eljárás további szakaszaiban részt venni) és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalt. Az eljárás során beérkezett vélemények
kiértékelése megtörtént, azokat a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság átruházott
hatáskörében 38/2018. (IV.12.) sz. határozatában elfogadta. Az E.S. jelű módosítási
javaslatunkat (Hulladékudvar kijelölése a 28176 és 28177 hrsz.-ú ingatlanokat érintőe n a Tüzér
utca mentén) eltérő vélemények tisztázása érdekében az eljárásban későbbre elhalasztottuk.
A 2/2005. (/. 11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat szükségességéről a
jogsza bályban meghatározott szervektől a véleményeket, észrevételeket megkértük FÖÉP/10967/2017. ügyiratszámon. A megkérdezett szakigazgatási szervek nem tartották szükségesnek a
környezeti vizsgálat elkészíttetését. Nyíregyháza MJV KözgyGlése Városstratégiai és
Környezetvédel mi Bizottsága a beérkezett vélemények, észrevételek ismeretében 39/2018.
(IV.12.) sz. határozatában nem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat elkész íttetését.
Másik módosító eljárásunkat 2017. év augusztusában 2 területre vonatkozóan FÖÉP/10182/2017. ügyiratszámon indítottunk meg teljes eljárás keretében. A beérkezett előzetes
vélemények és a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint megkapott adatok ismeretében
készítettük el a véleményezési dokumentációt, amit FŐÉP/55-6/2018 . ügyiratszámon 2018.
februárjában küldtünk ki az érintett államigazgatá si szerveknek (kivéve azokat, akik jelezték az
előzetes tájékoztatás során, hogy nem kívánnak az eljárás további szakaszaiban részt venni) és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei Önkormányzati Hivatalnak. Az eljárás során beérkezett
vélemények kiértékelése megtörtént, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság átruházott
hatáskörében 40/2018. (IV.12.) sz. határozatában elfogadta a beérkezett véleményeket.
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A 2/2005. (/. 11.} Korm. rendeletben meghatározott környezet i vízsgálat szükségességéről a
jogszabályban meghatározott szervektől a véleményeket, észrevételeket megkértük FŐÉP/10184/2017. ügyiratszámon. A megkérdezett szakigazgatási szerveknek ellenvéleménye nem volt,
ezek alapján a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 9/2018. (1.23.) sz. határozatában
nem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészíttetését.
Mindkét eljárásban a Korm . rende let 40.§-a szerint a végső szakmai véleményezési szakaszban a
tárgyi településrendezési eszközeink elfogadásához Állami Főépítész Úr záró szakmai
véleményét megkértük.
Az eljárásokban szereplő módosítások szükségessé tették a településszerkezeti terv
módosítását , mert a terület-felhasználási zónákban változás történik. A Helyi Építési Szabályzat
(HÉSZ) szöveges része módosul, a szabályozási tervlapok a módosítási területekre vonatkozóan
változnak, ezeket a rajzi munka részeket az előterjesztéshez mellékeljük. A különböző fejezetek
csak a módosuló rajzi részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az elfogadást követően
kerü lnek dokumentálásra. Tájékoztató céllal mellékeljük továbbá a rendezési terv módosításához
készült alátámasztó munkarészeket is. (Lásd 4.- 7. sz. melléklet!)
A településszerkezeti terv módosítása határozattal j óváhagyandó, a HÉSZ és a szabályozási
tervlapok változásai rendelettel j óváhagyandó munkarészek. {Lásd 1.-3. sz. melléklet!)
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Korm. rendelet 43.§-a alapján a településrendezési eszközök az
egyszerűsített eljárás esetén az elfogadástól számított 15. napon lépnek hatályba, teljes eljárás
esetén az elfogadástól számított 30. napon lépnek hatályba„
Kérem T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a Korm . rendelet 43.§ (1) bekezdése
alapján és a KGY rendeletben elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat alapján a mellékelt
határozat tervezet és rendelet t ervezet jóváhagyásával döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 16.

Tisztelettel:
Veres István
városi főé p ítész
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1. sz. melléklet a FŐÉP/19-30/2018. számú előterjesztéshez

Hat á roza t-t e r ve ze t
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésé nek

.„„/2018. (IV.25.) számú
határo za ta

Nyíregyháza településszerkezeti terve módosításának jóváhagyásáról

A közgyűlés
az Építet t környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontjába n kapott felhatalmazás alapjá n
- 235/2017. (X.26.), a 71/2017. (1 11.30 .), a 345/2016 .(Xl l.15.), a 273/2016. (IX.22.) számú határozattal,
a 180/ 2016 (Vl.30.) számú határozattal, a 2/ 2015. (1.29.) számú határozattal, a 42/2014. (11 1.20.)
számú határozattal, a 92/2013. (IV.25.) számú határozattal, a 331/2012. (Xll.13.) számú
határozattal, a 266/2012. (X.18.) számú határozattal, a 178/ 2012. (Vl. 28.) számú határozattal, a
143/2012. (V.31.) számú hatá rozattal, a 243/ 2011. (Xl l.15.) számú határozattal, a 213/2011.
(Xl.24.) számú határozattal, a 150/ 2011. (Vlll.25 .) számú határozat tal, a 28/2011. (11.10) számú
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) számú határozattal 253-2/2009. {Xl.23 .) számú határozatta l, 2522/2009. (Xl.23) sz. határozattal, 110/ 2009. (V.26) sz. hatá rozattal, 39/ 2009. (111.2) sz. határozattal,
77/ 2008. {111.31) számú hatá rozattal, 76/ 2008. (111.31) szá mú hat ározattal, 122/2007. (Vl.11) sz.
határozattal, 117/ 2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz.
településszerkezeti tervi leírást az alábbiak szerint módosítja:
- a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának Főé pítészi Osztálya által készített FŐÉP/19/2018.
törzsszámú és FŐÉP/55/2018 . törzsszámú tervét figyelembe véve a város közigazgatási területé re
elfogadott telepü lésszerkezeti tervének módosítását a me llékelt településszerkezeti terv szerint a 8 terület vonatkozásában és 2 terület vonat kozásába n - jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2018. ápril is 25.

Erről

értesülnek:
1.) a Közgyűlés tagjai
2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal bel ső szervezeti egységeinek vezetői

2. sz. melléklet a FŐÉP/19-30/2018. számú előterjesztéshez

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:

Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű
szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
(8 terület rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint 2 terület rendezési tervi módosítása teljes eljárás szerint)

Rendelet -t ervezet valamennyi j e l e ntős hat ása, különösen
Költ ségvet ési hatás:
Társadalmi, gazdasági
hat ás:
módosításokat
követőe n
Önkormányzatra
A
megteremthető a szabályozási terv és
gyakorolt hatása nincs
a valós területfelhasználások közötti
összhang. A módosításokat követő e n
elvégezhetik
a
tulajdonosok
a
tervezett fejlesztéseket.
A rendelet megalkotása szükséges, mert :

Környezeti, egészségügyi
követ kezmények:
Nincs

A rendelet m egalkotásának elmaradása eset én várhat ó követ kezmények:

Adminisztrat ív
t erheket befolyásoló hatás:
Nincs

Egyéb hat ás:
Tisztázhatóak egyes építési anomáliák

a módosítás során a kialakult állapot és a valós tervezett felhasználás összhangba
kerül.
A városfejlesztési elképzelések nem teljesíthetőek.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Rendelkezésre áll.

~

~

1

Szervezeti:
Adott.

Tárgyi:
Adott

1

Pénzügyi:
Adott.

3. sz. melléklet a FŐÉP/19-30/2018. számú előterjesztéshez

RENDEL E T - TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../ ..... („„„) önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításá ról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
(8 terület rendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint
2 terület rendezési tervi módosítása teljes eljárás szerint)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés
b) pontjában, a 62. § (6) bekezdés 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. {Xl. 8.) Korm . rendelet 41. §-ában és 9. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztá l y
Hortobágyi Nemzeti Pa rk Igazgatóság
Fel ső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztá ly
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fej lesztési Minisztérium Közlekedéspol itikáért Felelős Államtitká rság
Nemzeti Fejlesztési Mi nisztérium - Légiközlekedési Hatóság
Szabolcs-Szatmá r-Bereg M egyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Fe l elős Helyettes Államtit kárság Kulturális
Örökségvédelmi Főosztálya
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főo sztá ly
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Országos Atomenergia Hivatal
Országos Tisztifőorvo si Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítésze
a Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivata l Kormá nymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró szakmai véleményének
megadásával,
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működés i Szabályzatáról szóló
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága,
valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el :

1.§. Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításá ról és egységes sze rkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 21. § (7) bekezdése a következő f) ponttal egészül
ki:

„f)
A hátsókert kivételével a telek teljes területe építési helyként figyelembe
feltételek együttes teljesülése esetén:

vehető

az alábbi

- amennyiben a telekmélység meghaladja a 70m-t, lakások kialakításakor az utcafronti 15 m-es
zártsorú beépítésen túl a telek belsejében több épület is elhelyezhető zártsorú és szabadonálló telepszerű telepítéssel az övezetre vonatkozó és egyéb előírások betartása mellett
- az ingatlan két végén zártsorúan elhelyezhető épület között minimum 40 m-nek kell lenni,
- a közbenső épületek a szomszédos telek előírások szerinti beépíthetőségét nem lehetetleníthetik
el,
- a közbenső épületek építési helyénél a telekszélesség 20 m-től szélesebb és 36 m-nél keskenyebb
lehet csak,
- az ingatlanon elhelyezett épületek egymást és a szomszédos telkeken
árnyékolhatják be."

lévő

épületeket nem

2.§. Az Ör. 1. mellékletét képz ő szabályozási tervlapok módosítását 8 területre vonatkozóan a
jelen rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.
3.§. Az Ör. 1. mellékletét képző szabályozási tervlapok módosítását 2 területre vonatkozóan a
jelen rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.
4.§. (1) Ez a rendelet a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép
hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló
ügyekben alkalmazni kell.
(2) A 2.§ 2018. május 10-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. Rendelkezéseit a
hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.

(3) A 3.§ 2018. május 25-én lép hatályba és az azt követő napon hatá lyát veszíti. Rendelkezéseit a
hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.

(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és joge rősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb
előírásokat tartalmaz.

Nyíregyháza, 2018. április

Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel j óváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapít ásáról szóló
21/2007. (VI . 12.) önkormányzati rendelet módosít ásának
indokolá s a

Általános indokolás
A rendelet módosítását az indokolta, hogy a módosítot t szabályozás révén az infrastruktúrafej lesztés, vállalkozásfejlesztés, önko rmányzati beruházások megindulhatnak a területeken, és a
lakossági érdekek is érvényesülnek.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A módosít ás a Helyi Építési Szabályzat szöveges részét érinti annak érdekében, hogy azok a zártsorú
beépítési módú ingatlanok, amelyeknél az építési helyen belül a telek mélysége 70 m-t meghaladja, de
a 100 m-t nem, optimálisan beé píthetőe k legyenek.
2. §-hoz
A módosítások a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapokban történnek
ezen rendel et 1. mellékletében s ze repl ő 8 terü leten az e gys ze rűsített eljárás módosítási szabályai
szerint .
3. §-hoz
A módosítások a helyi építési sza bá lyzat mellékletét kép ező sza bályozási tervlapokban történnek
ezen rendelet 2. mellékletében s ze replő 2 t erületen a teljes eljárás módosítási szabályai szerint.
4. §-hoz
A rendelet kihirdet ést
követően
a tele pülésfej lesztési ko ncepcióról, az integrált
telepü lésfej lesztési st ratégiáról és a t elepülésrendezési eszközökről, valamint egyes
t elepülésrendezési sajátos j ogi nté z m é nyek ről szóló 314/ 2012 . {Xl.8.) Korm . rendelet 43.§-a
alapján lé ptethe tő hatályba.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„„/2018. („„ ..) önkormányzati
rendeletének 1. melléklete

Sorsz.

Módosftás
megindftásáról
szóló haürozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

E.1.

154/2017. (X.6.)

F6-1

Moha-Mezsgye-PirkadatNyíregyházi út által határolt
telektömb

Lakó és gazdasági övezet határának
módosítása a Moha-Mezsgye-PirkadatNyíregyházi út tömbben.

Jóváhagyott SZT
NKészült az állami alapadatok felhasználásával"
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Sorsz.

Módosfús
meglndítánról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosftás tárgya

E.2.

154/2017. (X.6.)

ES·3

A Pazonyi t ér - Hunyadi utca Belső krt. - Selyem utca
által határolt terület.

A Pazonyi tér - Hunyadi utca sarkán
lévő másodrendű zöldfelület határának
rendezése

·-

Sorsz.

E.3.

Módoslt's
meglndltásáról
szóló határozat
mma
162/2017. (X.24.)

Szelvénymm

Tervezési terület

FS-3

A Váci Mihály utca - Maláta utca vasút - Debreceni út által határolt
tömb

Jóváhagyott SZT
NKészült az ól/ami alapadatok felhasznólósóva /H

Módosítás tárgya
Közleked ési célú közterület biztosítása
a Debreceni út -Tünde utca mentén
készü lő kerékpárúthoz a 4211/ 2 hrsz.-ú
ingatlanon

Sorsz.

E.4.

Módosíús
meglndítáHról
szóló határozat
száma
162/ 2017. (X.24.)

Szelvénysz6m

Tervezési terület

Módosftás tárgya

Közlekedési célú közterü let biztosítása
A Debreceni út - Tünde utca a Debreceni út -Tünde utca mentén
8237/13 hrsz.-ú út - 8237/10 hrsz.készülő kerékpárúthoz a 8238 és
ú út
8244/ 1 hrsz.-ú ingatlanon
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Jóváhagyott SZT
„ Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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Megjegyzés: az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került.
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Módosítás
megindítás;iról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

E.6.

179/2017. (Xl.28.)

ES-3

A Géza utca - Belső krt. - István
utca - Mák utca által határolt
tömb

Géza utca - Mák utca sarkán lévő tömb
kertvárosias lakózónából (Lke) kisvárosi
lakózónába (Lk) sorolása

Jóváhagyott SZT
„Készült az állami alapadatok felhasználá sával"
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Sorsz.

Módosftás
meglndit6sér61
szóló határozat
száma

Szelvényszám

E.7.

179/2017. (Xl.28.)

B4-1

Tervezési terület

Módosítés térgya

A Csabagyöngye utca - Delicsesz A Csabagyöngye utca és a Kollégium
köz - Kollégium utca - Atléta utca
utca közötti Településközponti vegyes
által határolt tömb.
zónák (Vt) övezeti határának rendezése

Jóváhagyott SZT
„Készült az ól/ami alapadatok felhasználásával"
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szóló határozat
száma

Szelvényszlim

Tervezési terület

Módosítás tárgya

193/2017. (Xll.12.)

-

Nyíregyháza közigazgatási területe

HÉSZ módosítás

7

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) zártsorú általános beépítési módra vonatkozó előírásainak
módosítása szükséges annak érdekében, hogy azok a zártsorú beépítési módú ingatlanok, amelyeknél
az épít ési helyen belül a telek mélysége 70 m-t meghaladja, de a 100 m-t nem, optimálisan
beépíthetőek legyenek.
A HÉSZ 21.§ (7) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészülne ki:
vehető az alábbi
feltételek együttes teljesülése esetén:
- amennyiben a telekmélység megha ladja a 70m-t, lakások kialakításakor az utcafronti 15 mes zártsorú beépítésen túl a telek belsejében több épület is elhelyezhető zártsorú és
szabadonálló - telepszerű telepítéssel az övezetre vonatkozó és egyéb előírások betartása
mellett
- az ingatlan két végén zártsorúan elhelyezhető épület között minimum 40 m-nek kell lenni,
- a közbenső épületek a szomszédos telek elő írások szerinti beépíthetőségét nem
lehetetleníthetik el,
- a közbenső épületek építési helyénél a telekszélesség 20 m-től szélesebb és 36 m-nél
keskenyebb lehet csak,
- az ingatlanon elhelyezett épületek egymást és a szomszédos telkeken lévő épületeket nem
árnyékolhatják be."

„f) A hátsókert kivételével a telek teljes terü lete építési helyként figyelembe

/f

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018. (......) önkormányzati
rendeletének 2. melléklete
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4. sz. főút - Rozsrétbokori utca Gazdasági (Ge) célú terület kijelölése a
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Módosított SZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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154/2017. (X.6.)

H4-4

Fenyő u- 01167 hrsz-ú út-Homok
u. - belterületi határ által határolt
tömb

Különleges sportolási szabadidős és
rekreációs terület kijelölése a Simai úti
l őtér
déli oldalán
a megszant
bányaterületen, a valós állapotnak
megfelelő használattal.
Eg -Hf, Ki, Lf ~Ki

Módosított SZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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A tervezett módosítások csökkentik a
jelenlegi biológiai aktivitási értéket,
ezért
visszapótlás
érdekében
a
csereterü let kijelölése történik a
tulajdonában
lévő
kére l mező
ingatlanokon.
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4. sz. melléklet a FŐÉ P/19-30/2018. számú e lőterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
T ele p ülésre n dezési eszközeinek módos í tása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerűsített eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja

8 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. április

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ

VÁROS

Településre n dezési eszkö ze i n ek módosítása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerüsített eljárás
végs6 szakmai véleményezési dokumentációja

8 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala 2018. április

Főépítészi

Osztály

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egysze rűs ített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező:

1

~
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/L---.-

eres István
településrendezö tervező
TT-15-0125/2011

vezető

Tervező

munkatárs:

LL..k~ ~uKukucska Zsolt
okl. építőmérnök

Kovácsné Tóth Krisztina
építészmérnök

Ügyiratszám: FőtP/ 19-26/2018.
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4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
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Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

•.• „/2018. ( ••. ) számú
határozata

Nyíregyháza településszerkezeti terve módosításának jóváhagyására

A

közgyűlés

az Épített környezet alakításáról és véde lméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
- 235/2017. (X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016. (IX.22.) szamu
határozattal, a 180/2016 {Vl.30.) számú határozatt al, a 2/2015. (1.29.) számú határozattal, a
42/2014. (111.20.) számú határozattal, a 92/2013. (IV.25.) számú határozattal, a 331/ 2012.
(Xll.13 .) számú határozattal, a 266/2012. (X.18.) számú határozattal, a 178/2012. (Vl.28.) számú
határozattal, a 143/2012. (V.31.) szá mú határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) számú határozattal, a
213/2011. (Xl.24.) számú határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) számú határozattal, a 28/2011.
(11.10) számú határozattal, 150/2010. {Vl.28.) számú határozattal 253-2/ 2009. (Xl.23.) számú
határozattal, 252-2/2009. (Xl.23) sz. határozattal, 110/2009. (V.26) sz . határozattal, 39/2009.
(111.2) sz. határozattal, 77 /2008. (111.31) számú határozattal, 76/2008. (111.31) számú határozattal,
122/2007. (Vl.11) sz. határozattal, 117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített
103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti t ervi leírást az alábbiak szerint módosítja:
- a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Osztálya által készített
FŐÉP/1096/2017 . és FŐÉP/19/2018. törzsszámú tervét figyelembe véve a város közigazgatási
területére elfogadott településszerkezeti t ervének módosítását a mellékelt településszerkezeti
terv szerint - a 8 terület vonatkozásában - jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2018.

Erről értesülnek:
1.) a Közgyűlés tagjai
2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal

be lső

szervezeti egységeinek vezetői

Ügyiratszám: FŐÉP/19-26/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Előzmények

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 8 terület vonat kozásában a rendezési terv
módosítását tervezi, melyek mögött önkormányzati beru házások megvalósíthatósága, a jelenlegi
terület-felhasználáshoz igazítás, valamint lakossági megkeresések állnak. Az alábbiakban részletezzük
a beavatkozási területeket és a módosítások tárgyát. A 8 terület módosít ási eljárása 2017. évben
indult a FŐÉP/1096/2017. ügyiratszámon az előzetes tájékozt atási szakaszával. 2018 márciusában a
FŐÉP/19/2018. ügyiratszámon folytatódott a véleményezési sza kaszban. A szakasz végén eltérő
vélemények miatt az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került .
Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó m űszak i infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem t ört énik zöld, vízgazdá lkodási,
erdő- és természetközeli terület megszüntetése. A 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 32.§ (4)
bekezdése alapján a rendezési terv módosító eljárás az egyszerűsített eljárás szabályai szerint
lefolytatható.

Módosítással érintett területek

Sorsz.

E.1.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma
154/2017. (X.6.)

Szelvényszám

F6-1

Tervezési területek

Moha utca - Mezsgye utca Pirkadat utca - Nyíregyházi út
által hatá rolt tömb
Pazonyi tér - Hunyadi utca -

E.2.

154/2017. (X.6.)

E5-3

Be l ső

krt. - Selyem u t ca

által határolt tömb

E.3.

162/2017. (X.24.)

F5-3

Váci Mihály utca - Maláta ut ca
-vasút - Debreceni út által
határolt tömb
Debreceni út - Tünde utca -

E.4.

162/2017. (X.24.)

GS-1

8237/13 hrsz.-ú út - 8237/ 10
hrsz.-ú út
által határolt tömb

E.S.

-

-

-

Módosítás tárgya
Lakó és gazdasági övezet határának
hrsz.-ú
módosítása
a 02116/80
ingatlant magába foglaló tömbben
Lke 7 Gk
Pazonyi tér - Hunyadi utca sarkán lévő
másod rendű
zöldfelület határának
rendezése
Z-KK 7 Köá
Közleked ési célú közterület biztosítása
a Debreceni út -Tünde utca mentén
készülő kerékpárúthoz a 4211/2 hrsz.-ú
ingatlanon
Z-KK 7 Köá
Közlekedési célú közterület biztosítása
a Debreceni út -Tünde utca mentén
készü l ő kerékpárúthoz a 8238 és
8244/ 1 hrsz.-ú ingatlanon
Ge 7 Köá, Kkö 7 Köá
-

3120 hrsz.-ú ingatlan tömbje
kertvá rosias lakózónából (Lke) kisvárosi
lakózónába (Lk) átsorolása
Lke 7 Lk
Csabagyöngye utca és a Kollégium utca
vegyes
közötti
Településközponti
zónák (Vt) övezeti határának rendezése
A

Géza utca - Mák utca sarkán

E.6.

179/2017. (Xl.28.)

ES-3

E.7.

179/2017. (Xl.28.)

64-1

Csabagyöngye utca és a
Kollégium utca kö zötti t ömb

E.8.

193/2017.(Xll .12.)

HÉSZ

Nyíregyháza közigazgatási
területe

lévő tömb

HÉSZ módosítás

Megjegyzés: az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került.
Ügyiratszám: FŐÉP/19-26/2018.
NYfREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Áttekintő vázlat nyíregyháza közigazgatási területéről
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Megjegyzés : az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került.

Ügyiratszám: FŐÉP/19-26/2018.
NVfREGVHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
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- Egyszerűs ített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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Településszerkezeti tervet é rintő módosítási javaslatok
Megjegyzések:
- Jelmagyarázat az egybeszerkesztett településszerkezeti tervlapokon ta lálható!
- Szerkezeti terv módosítása csak az E.1., és E.6. területen vált szükségessé, az E.S. módosítási
tervezet elhalasztásra került.

Sorsz.

Módositás
megindításáról
szóló határozat
száma

Szelvénymm

Tervezési terület

Módosftás tárgya

E.1.

154/2017. (X.6.)

F6-1

Moha-M ezsgye-PirkadatNyíregyházi út ált al határolt
telektömb

Lakó és gazdasági övezet határának
módosítása a M oha-Mezsgye-PirkadatNyíregyházi út tömbben.

Tervezett TSZT- „Készült az állami alapadatokfelhasználásávol"

Ügyiratszám: FőtP/19-26/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth t ér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

'

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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Móclositás
Sorsz.

E.6.

meglnd~ról

szóló határozat
száma
179/2017. (Xl.28.)

Sze!Wnyszám

Tervezési terület

Módosítás tárgya

ES-3

A Géza ut ca - Belső krt. - István
utca - Mák utca által határolt
tömb

Géza utca - Mák utca sarkán lévő tömb
kertvárosias lakózónából (Lke) kisvárosi
lakózónába (Lk) sorolása

Jelenlegi TSZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Tervezett TSZT- „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Ügyiratszám: FŐÉP/19-26/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Településrendezési eszközeine k m ódosítása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerűsített eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja

8 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
RENDELETIEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ

Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. április

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűs ített eljá rás - végső szakma i véleményezési szakasz -

ALÁÍRÓ LAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Osztály

Főépítészi

Vezető tervező:

~ ,,e__

'7eres István
vezető településrendező tervező

TT -15-0125/2011
Tervező

munkatárs:

LL._k~ ~uKukucska Zsolt
okl. építőmérnök

Kovácsné Tóth Krisztina
építészmérnök

Ügyiratszám: FÖÉP/19-26/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossu th tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

12

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egysze rűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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R E N D E L E T -T E R V EZ E T
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...•./..... ( ...... ) önkormányzati
rendelete
Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. {VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításának j óváhagyására
(8 TERÜLET RE NDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűl ése
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b)
pontjába n, 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
feladat körében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogin tézményekről
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 41. § (2) bekezdésében és 9.
me llékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítésze

Szabolcs-Szatmár-Bereg
M egyei
Kormányhivatal
Nyíregyházi
Járási
Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Fe l ső-Ti sza -vidé k i Vízügyi Igazgat óság
Országos Vízügyi Főigazgatós ág
Szabolcs-Szatmár-Bereg M egyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztá ly
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Légiközlekedési Hatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Közlekedési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Fele lős Helyettes Államtitkárság
Kulturális Örökségvédelmi Főosztálya
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági
Főosztá ly Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelm iszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Hajdú-Bihar M egyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivat al
Szabolcs-Szat már-Bereg Megyei R end őr-főka pitányság Rendészeti Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén M egyei Korm ányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti M édia- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Ügyiratszám: FŐÉP/19-26/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosít ása - 2018 . .
- Egyszerűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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Országos Atomenergia Hivata l
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivat al M egyei Főépítésze
a Korm . rendelet 40.§ (2) bekezdésre figyelemmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze záró sza kmai véleményének megadásával,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és M űkö dé si Szabályzatáról szóló
9/2011.(111.10.) önkormányzati rendelt 12.§ (2) bekezdésében bizt osított véleményezési jogkörében
eljá ró Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága, valamint
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsága véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1.§. Nyíregyháza 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyot t helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szerke zetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban : Ör.) 21. § (7) bekezdése a következő f) ponttal egészü l ki:

„f}
A hátsókert kivételével a telek teljes területe építési helyként figyelembe
feltételek együttes teljesülése esetén:

vehető

az alábbi

- amennyiben a telekmélység meghaladja a 70m-t, lakások kialakításakor az utcafronti 15 m-es
zártsorú beépítésen túl a telek belsejében több épület is e/helyezhető zártsorú és szabadonálló telepszerű telepítéssel az övezetre vonatkozó és egyéb előírások betartása mellett
- az ingatlan két végén zártsorúan elhelyezhető épület között minim um 40 m-nek kell lenni,
- a közbenső épületek a szomszédos telek előírások szerinti beépíthetőségét nem lehetetleníthetik el,
- a közbenső épületek építési helyénél a telekszélesség 20
lehet csak,

m -től

szélesebb és 36 m-nél keskenyebb

- az ingatlanon elhelyezett épületek egymást és a szomszédos telkeken
árnyékolhatják be."

lévő

épületeket nem

2.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok módosít ását jelen rendelet 1.
melléklete szerint jóváhagyja.
3.§.(1) Ez a rendelet a kih irdetést köve tő 15. napon lép hatályba és a következő napon hatályát
veszíti. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépést mege lő zően érkeztetett és jogerőse n még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb előírásokat
tartalmaz.

Nyíregyháza, 2018. április

Ügyiratszám: FŐÉP/19-26/2018.
NYfREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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Módosítással érintett területek

Sorsz.

Módosftás
megindítá5'r61
szóló határozat
száma

Szelvényszám

Tervezési területek

Moha utca - M ezsgye utca -

E.1.

154/2017. (X.6.)

F6-1

E.2.

154/2017. (X.6.)

ES-3

Pirkadat utca - Nyíregyházi út
által határolt tömb
Pazonyi tér - Hunyadi utca Belső krt. - Selyem utca

által határolt tömb

E.3.

162/2017. (X.24.)

FS-3

Váci Mihály utca - Maláta utca
- vasút - Debreceni út által
határolt tömb

E.4.

162/2017. (X.24.)

GS-1

Debreceni út - Tünde utca 8237/13 hrsz.-ú út - 8237/10
hrsz.-ú út
által határolt tömb

E.S.

-

-

-

Módosítás t árgya
Lakó és gazdasági övezet határának
módosítása
hrsz.-ú
a 02116/80
ingatlant magába foglaló tömbben
Lke -7 Gk
Pazonyi tér - Hunyadi utca sarkán lévő
másodrend ű
zöldfelület határának
rendezése
Z-KK -7 Köá
Közlekedési célú közterület biztosítása
a Debreceni út -Tünde utca mentén
készülő kerékpárúthoz a 4211/2 hrsz.-ú
ingatlanon
Z-KK -7 Köá
Közlekedési célú közterület biztosítása
a Debreceni út -Tünde utca mentén
készülő kerékpárúthoz a 8238 és
8244/1 hrsz.-ú ingatlanon
Ge -7 Köó, Kkö -7 Köá

3120 hrsz.-ú ingatlan tömbje
kertvárosias lakózónából (Lke) kisvárosi
lakózónába (Lk) átsorolása
Lke -7 Lk
Csabagyöngye utca és a Kollégium utca
közötti
Településközponti
vegyes
zónák (Vt) övezeti határának rendezése

A

Géza utca - Mák utca sarkán

E.6.

179/2017. (Xl.28. )

ES-3

E.7.

179/2017. (Xl.28.)

84-1

Csabagyöngye utca és a
Kollégium utca közötti tömb

E.S.

193/2017.(Xll.12.)

HÉSZ

Nyíregyháza közigazgatási
területe

l évő tömb

HÉSZ módosítás

Megjegyzés: az E.S . módosítási t ervezet elhalasztásra kerü lt.

Ügyiratszá m: FÖtP/ 19-26/ 2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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- Egyszerűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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Áttekintő vázlat nyíregyháza közigazgatási területéről
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Megjegyzés: az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került.

Ügyiratszám: FőtP/ 19-26/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egysze rűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -
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Szabályozási tervet éri ntő módosítási javaslatok

Sorsz.

Módosítás
meglndftásáról
szóló határozat

Szelvényszám

Tervezisi terület

Módosftás tárgya

F6·1

Moha-Mezsgye-PirkadatNyíregyh ázi út által határolt
telektömb

Lakó és gazdasági övezet határának
módosítása a M oha-Mezsgye-PirkadatNyíregyházi út tömbben.

száma

E.1.

154/2017. (X.6.}

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

HKészült az ól/ami alapadatok elhasznólósával"

nKészült az ól/ami alapadatok felhasználásávar

Ügyiratszám: FŐ~P/19-26/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egysze rűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -

Sorsz.

Módosftás
megindíüúról
szóló határozat
száma

Szelvényszám

E.2.

154/2017. (X.6.)

ES-3

Tervez~I

terület

A Pazonyi t ér - Hunyadi utca Belső krt. - Selyem utca
által határolt terület.

Módosftás tárgya

A Pazonyi t ér - Hunyadi utca sarkán
lévő másodrendű zöldfelület határának
rendezése

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Ügyiratszám : FÖtP/ 19-26/20 18.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.

Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -

Sorsz.

E.3.

Módosítás
megindítá5'ról
szóló határozat
száma
162/2017. (X.24.)

19

Szelvényszám

Tervezési terület

Módositás tárgya

FS-3

A Váci M ihály utca - Maláta utca vasút - Debreceni út által határolt
tömb

Közlekedési célú közterület biztosítása
a Debreceni út - Tün de utca mentén
készülő kerékpárúthoz a 4211/2 hrsz.-ú
ingatlanon

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

»Készült az állami alapadatok felhasználásával"

uKészült az állami a/apadatokfelhosználásáva/"

Ügyiratsz.ám: FÖ~P/ 19-26/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: {42) 524-550 Fax: {42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Egyszerűsített eljárás - végső szakmai véleményezési szakasz -

Sorsz.

E.4.

Módosftás
megindításáról
szóló határozat
száma
162/2017. (X.24.}

Szelvényszám

GS-1

Tervezési terület

20

Módosítás tárgya

Közlekedési célú közterület biztosítása
A Debreceni út- Tünde utca •
a Debreceni út -Tünde utca mentén
8237/13 hrsz.-ú út • 8237/10 hrsz.·
készülő kerékpárúthoz a 8238 és
ú út
8244/1 hrsz.-ú ingatlanon

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Ügyiratszám: FÖÉP/19-26/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
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Megjegyzés: az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került.
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E.6.

179/2017. (Xl.28.)
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A Géza utca - Belső krt. - István
utca - Mák utca által határolt
tömb

Géza utca - Mák utca sarkán lévő tömb
kertvárosias lakózónából (Lke) kisvárosi
lakózónába (Lk) sorolása

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

„Készült az ól/ami alapadatok felha sználásával"

„Készült az állam i alapadatok felhasználásával"
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Módosftás tárgya

száma

E.7.

179/2017. (Xl.28.)

B4-1

A Csabagyöngye utca - Delicsesz A Csabagyöngye utca és a Kollégium
köz - Kollégium utca - Atléta utca
utca közötti Településközponti vegyes
által határolt tömb.
zónák (Vt) övezeti határának rendezése

Jelenlegi SZT

Tervezett SZT

„Készült az állami alapadatok fe lhasználásával"

„Készült az állami alapadatok felhasználásával"
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NKészült az állami alapadatok /e/használásával"

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) zártsorú általános beépítési módra vonatkozó előírása in ak
módosítása szükséges annak érdekében, hogy azok a zártsorú beépítési módú ingatlanok,
amelyeknél az építési helyen belül a telek mélysége 70 m-t meghaladja, de a 100 m-t nem,
optimálisan beépíthető ek legyenek.
A HÉSZ 21.§ (7) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészülne ki:

„f) A hátsókert kivételével a telek teljes területe építési helyként figyelembe vehető az alábbi
feltételek együttes teljesülése esetén:
- amennyiben a telekmélység meghaladja a 70m-t, lakások kialakításakor az utcafronti 15
m-es zártsorú beépítésen túl a telek belsejében több épület is elhelyezhető zártsorú és
szabadonálló - telepszerű telepítéssel az övezetre vonatkozó és egyéb el őírások betartása
mellett
- az ingatlan két végén zártsorúan elhelyezhető épület között minimum 40 m-nek kell lenni,
- a közbenső épületek a szomszédos telek előírások szerinti beépíthetőségét nem
lehetetleníthetik el,
- a közbenső épületek építési helyénél a telekszélesség 20 m-től szélesebb és 36 m-nél
keskenyebb lehet csak,
- az ingatlanon elhelyezett épületek egymást és a szomszédos telkeken lévő épületeket nem
árnyékolhatják be."
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S. sz. melléklet a FŐÉP/19-30/2018. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA
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VÁROS

Településrendezési eszközeinek módos í tása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 41.§-a szerinti egyszerűsített eljárás
végső szakmai véleményezési dokumentációja

8 TERÜLET RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépftészi Osztály
2018. április

Nyíregyháza M JV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
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1. ALÁÍRÓLAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező:

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Polgá rmesteri Hivatala
Osztály

Főépítészi

Vezető tervező:

eA //"\

/L---

Veres István
vezető t elepülésrendezö tervező
TT-15-0125/2011
Tervező

munkatá rs:

LL..k~ ~uKukucska Zsolt
okl. ép ítőmérnök

Kovácsné Tóth Krisztina
é p ít észmérnök
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2. BEVEZETÉS
2.1

Előzmények

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 8 terület vonatkozásában a rendezési terv
módosítását tervezi, melyek mögött önkormányzati beruházások megvalósíthatósága, a jelenlegi
terület-felhasználáshoz igazítás, valamint lakossági megkeresések állnak. Az alábbiakban részletezzük
a beavatkozási területeket és a módosítások tárgyát.
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 terü let megszüntetése. A 314/2012. (Xl. 8.) Korm . rendelet 32.§ (4)
bekezdése alapján a rendezési terv módosító eljárás az egyszerűsített eljárás szabályai szerint
lefolytatható.
A fentiek ismeretében szakmailag támogathatók a módosítások. Nyíregyháza MJV Közgyűlésének
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében a 154/2017. (X.6.},
162/2017. (X.24.) és 179/2017. (Xl.28.) határozataiban döntött a város szerkezeti tervének,
szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. (Vl.12) KGY
rendelet módosításának elkészítéséről.
A véleményezési szakasz véleményezése megtörtént. A beérkezett javaslatokat, észrevételeket
figyelembe vettük a végső szakmai véleményezési terv kidolgozásánál. A szakasz végén eltérő
vélemények ké sőbbi egyeztetése miatt az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került.
2.2 Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei
- 235/2017. (X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016.(IX.22.), a 180/2016 (Vl.30.)
sz., a 2/2015. (1.29.) sz. határozattal, a 42/2014. (111.20.) sz. határozattal, a 92/2013. (IV.25.) sz.
határozattal, a 331/2012. (Xll.13.) sz. határozattal, a 266/2012. (X.18 .) sz. határozattal, a 178/2012.
(Vl.28.) sz. határozattal, a 143/2012. (V.31.) sz. határozattal, a 243/2011. (Xll .15.) sz. határozattal, a
213/2011. (Xl.24.) sz. határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) sz. határozattal, a 28/2011. (11.10) sz.
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) sz. határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) sz. határozattal, 252-2/2009.
(Xl.23) sz. határozattal,110/2009. (V.26} sz. határozattal, 39/2009. (111 .2} sz. határozattal, 77 /2008.
(111.31) sz. hatá rozattal, 76/2008. (111.31) sz. határozattal, 122/2007. (Vl.11) sz. határozattal és a
117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21 ) sz. településszerkezeti
tervi leirás
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007 . (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza
19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes
szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008.
(IV. 1.) KGY, a 11/2009. (111.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009.(IX.29.) KGY, a 36/2009.(Xl.24.)
KGY a 36/2009.(Xl.24.) KGY, a 18/2010.(Vl.29.), a 7/2011.(11.11.) a 28/2011.(Vlll.26.), 41/2011.(Xl.25.),
az 51/2011.(Xll.16.), a 25/2012.(Vl.6.), a 30/2012.(Vl.29.), a 52/2012.(Xll.14.), a 21/2013.(IV.26.), a
24/2013 .(V.31.), a 29/2013.(Vll.26.), a 31/2013.(Vlll.30.), a 34/2013.(IX.27.), az 5/2014.(111.21.), a
17/2014.(V.30.), a 21/2014. (Vlll.22.), a 22/2014.(Vlll.22.), a 37/2014.(Xll.19.), az 1/2015.(1.30.) és a
8/2015.(111.27.), a 13/2015.(V.29.), a 16/2015. (Vl.26.), a 18/2015. (Vlll.28.), a 7/2016. (11.26.), a
10/2016. (IV.1.), a 16/2016. {Vll.1.), a 21/2016. (IX.23.), a 24/2016. (Xll.16.), a 14/2017. (111.31.), a
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17/2017. (IV.28.), a 22/2017. (Vl.30.), a 24/2017.(IX.l.) és a 26/2017. (IX.29.), 30/2017.(X.27.),
2/2018. (1.26.) önkormányzati rendelettel).
2.3 A dokumentáció tartalma
Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat
nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási,
erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
Határozattal jóváhagyandó munkarész
A hatályos és a tervezett Településszerkezeti Tervet (TSZT) tartalmazza . A módosítások nem
teszik szükségessé a településszerkezeti terv leírásának módosítását, a különböző fejezetek
csak a módosuló szöveges és rajzi részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az
elfogadást követően kerül dokumentálásra.
Rendelettel jóváhagyandó munkarész
A Helyi Építési Szabá lyzat (HÉSZ) és a Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza.
Alátámasztó munkarészek
Alátámasztó munkarészek készültek a településszerkezeti terv és a szabályozási terv
egészére. A hatályos tervek alátámasztó munkarészei a jelen módosításokra is érvényesek, a
módosítások mértéke és jellege ezt nem indokolta, kizárólag a szükséges helyen kerülnek
tárgyalásra tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfelületi, közlekedési kiegészítő vizsgálatok.

2.4 A módosítások célja, tárgya

E.1.
A 02116/80 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte a kertvárosi lakóövezetből (Lke) kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági övezetbe (Gk) történő átsorolást az ingatlanától délre lévő övezeti hatá r
módosításával. Az övezeti határ észak felé történő eltolása során a 10 m-es telken belüli kötelező
zöldsáv is követni fogja az övezeti határt a gazdasági zóna felől. A tervezett módosításokhoz
kapcsolódó állami, önkormányzati és magán beruházások megva lósíthatóságánál a valós
területfelhasználásokhoz igazítás megteremti az ingatlanok jobb hasznosíthatóságát.

E.2.
A Pazonyi tér mellett, a Te metővel szemben nem igazán előnyös m egje l enésű, városképi
szempontból zavaró hatalmas térfal és óriásplakát erdő található. Ezt hivatott megszüntetni az a
módosítási javaslat, ami szerint a Ferenc körút - Hunyadi utca sarkán lévő másodrendű zöldfelület
határának rendezésével a 2573 hrsz.-ú ingatlan könnyebben beépíthetővé válna, igazodva a 2572/2
hrsz.-ú ingatlan épületéhez.

E.3.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.4.l -15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt
keretében Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcát ól) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Ká llói út Csárda utca közötti szakaszon kerékpáros létesítmény megvalósítását tervezi, ehhez szükségessé vált
a város szabályozási tervének módosítása. A 4211/2 hrsz.-ú ingatlanon másodrendű nem közlekedési
célú zöldterületen halad a kerékpárút nyomvonala, ehhez közlekedési célú közterületet kell kijelölni.
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E.4.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.4.l-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt
keretében Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út Csárda utca közötti szakaszon kerékpáros létesítmény megvalósítását tervezi, ehhez szükségessé vált
a város szabályozási tervének módosítása. A kerékpárút nyomvonala a 8238 hrsz.-ú ingatlanon Egyéb
ipari gazdasági zónában (Ge), a 8244/1 hrsz.-ú ingatlanon Különleges közlekedési zónában (Kkö)
halad a szabályozási terv szerint, közlekedési célú közterületet kell kijelöln i a sávjában a megfelelő
területfelhasználáshoz.
Az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került.
E.6.
A 3120 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte, hogy tárgyi területet kertvárosias lakózónából (Lke)
kisvárosi lakózónába (Lk) soroljuk át. A tömb egységes kialakíthatósága érdekében szakmailag
indokolt a területfelhasználási mód megvá ltoztatása.
E.7.
A 16003 és 16005 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa kérte, hogy ingatlanjai értékesíthetős ége érdekében
az azokat kettészelő övezeti határt az iskolával közös telekhatárra illesszük. A Nyíregyházi Ta nkerületi
Központ nyilatkozata szerint a 16004 hrsz.-ú ingatlanon l évő iskola területét nem szándékoznak a
meglévőhöz képest bővíten i, az övezeti határ a telekhatárra ill eszthető.
E.8.
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) zártsorú általános beépítési módra vonatkozó előírásainak
módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 70 m-t meghaladó telekmélységű zártsorú beépítési
módú telkek optimálisan beé p íthetőek legyenek.

2.5 A módosítások várható hatása
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.

A magántulajdonosok véghezvihetik fejlesztési elképzeléseiket a kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági övezetben.
A magántulajdonosok véghezvihetik fejlesztési elképzeléseiket. Városképi szempontból pedig
rendeződik a tömb megjelenése.
Az Önkormányzat véghezviheti fejlesztési elképzeléseit, a tényleges területfelhasználás és a
szabályozási terv közötti összhang megteremtődik.
Az Önkormányzat véghezviheti fej lesztési elképzeléseit, a tényleges t erületfelhasználás és a
szabályozási terv közötti összhang megteremtődik.

E.S.

-

E.6.

A tényleges területfelhaszná lás és a szabályozási terv közötti összhang megteremtődik, egy
tömbben l évő ingatlanokra azonos előírások t artozhatnak.
A magáningatlan tulajdonos értékesítheti telkeit, az iskola - Önkormányzat - mentesül
felesleges kö l tségektől.
A 70 m-t meghaladó telekmélységű zártsorú beépítési módú telkek esetében a telkek
beépíthetősége optimálisabb lehet, az övezetre vonatkozó beépítési százalék jobban
kiahasználhatóvá válik, és a valóságban kialakult állapothoz igazodva - a szomszédos
ingatlanokhoz hasonlóan - épülhetnének be a telkek.

E.7.
E.8.
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3. Áttekintő térkép a módosítással érintett területekkel
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4. A módosítással érintett területek
Sorsz.

E.1.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma
154/2017. (X.6.)

Szelvényszám

F6-1

Moha utca - Mezsgye utca Pirkadat utca - Nyíregyházi út
által határolt tömb

E.2.

154/2017. (X.6.)

ES-3

Pazonyi tér - Hunyadi utca Belső krt. - Selyem utca
által határolt tömb

E.3.

162/2017. (X.24.)

FS-3

Váci M ihály utca - Maláta utca
-vasút - Debreceni út által
határolt tömb

GS-1

8237/13 hrsz.-ú út - 8237/10
hrsz.-ú út

Debreceni út - Tünde utca -

E.4.

162/2017. (X.24.)

által határolt t ömb

E.S.

--

-

E.6.

179/2017. {Xl.28.)

ES-3

E.7.

179/2017. (Xl.28.)

B4-1

E.8.

193/2017. (Xll.12.)

HÉSZ

Módosítás tárgya

Tervezési területek

Géza utca - M ák utca sarkán
lévő tömb

Csabagyöngye utca és a
Kollégium utca közötti tömb
Nyíregyháza közigazgatási
területe

Lakó és gazdasági övezet határának
hrsz.-ú
módosítása
a 02116/80
ingatlant magába fogla ló tömbben
Lke -7 Gk
Pazonyi tér - Hunyadi utca sarká n lévő
másodrend ű
zöldfelület határának
rendezése
Z-KK -7 Vt
Közlekedési célú közterület biztosítása
a Debreceni út - Tünde utca mentén
készülő kerékpárútho z a 4211/ 2 hrsz.-ú
ingatlanon
Z-KK -7 Köá
Közlekedési célú közterület biztosítása
a Debreceni út -Tünde utca mentén
készülő kerékpárúthoz a 8238 és
8244/1 hrsz.-ú ingatlanon
Ge -7 Köá, Kkö -7 Köá
-

A 3120 hrsz.-ú ingatlan t ömbj e
kertvárosias lakózónából (Lke) kisvárosi
lakózónába (Lk) átsorolása
Lke -7 Lk
Csabagyöngye utca és a Kollégium utca
közötti
Településközponti
vegyes
zónák (Vt) övezeti határának rendezése

HÉSZ módosítá s

S. Magasabb szintű tervekkel való összhang igazolása
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó jogszabályok:
- Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT)
- A területfejlesztés ről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011 . {Xll.1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: MTrT)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Településrendezési Tervéhez kapcsolódó aján lásokról szóló
147/2011. (Xl.30.) számú önkormányzati határozat.
A telepü lésrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és
természetvédelm i elemeinek összhangban kel l lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és
országos területrendezési tervi elhatározásaival.
Az Országgyűlés 2013. december 9-én fogadta el az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003 . évi
XXVI. törvény módosítását a 2013. évi CCXXIX. tv.-el. A településrendezési eszközök készítése során a
módosított OTrT a jelenleg figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési terv, folyamatban
van a SzSzB MTrT módosítása.

Ügyiratszám: FŐÉP/19-26/2018.
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A módosításaink során a terü letfelhasználási zónákban változás történik hatá ruk módosu l, a
szerkezeti tervünk változik, így részletes összevetésre és területfelhasználási változás kimutatásra
szükség van. A tervezési területeink a települési térségbe tartoznak.

Az ország szerkezeti terve (részlet):

Jelmagyarázat
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK
E rdőgazdálkodási
Mezőgazdaság i

térség

térség

Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség
1OOO ha felett

Ügyiratszám: FÖ~P/19-26/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
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Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye Területrendezési Terve (részlet):

19/2011. (Xll .1) önk. rendelethez
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Összesítő táblázat az OTrT tv 2013 . évi módosításának átmeneti rendelkezései alapj án:

(2013. évi CCXXIX. törvény 1/12. melléklet)

Országos Területrendezési Terv (OTrT)

Sorsz.

M6dosltással 'rlntett területek száma

3

4

nem

nem

nem

nem

nem

1

2

nem

Ővezetek megnevezése
1

a)

s

6

7

8

-

nem

nem

n.r.

-

nem

nem

n.r.

nem

nem

n.r.

nem

n.r.

trintettség

Országos ökológiai hálózat

2

b)

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

nem

nem

3

e)

Jó termőhelyi adottságú szántóterület

nem

nem

nem

nem

d)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterü let

nem

nem

nem

nem

-

nem

s

e)

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület

nem

nem

nem

nem

nem

n.r.

6

Világörökségi és világörökségi várományos terület

nem

nem

nem

nem

nem

nem

n.r.

7

g)

Országos vízminőség-védelmi terület

nem

igen

igen

Igen

-

nem

f)

igen

igen

n.r.

h)

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

nem

nem

nem

nem

-

nem

nem

n.r.

i)

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

nem

nem

nem

nem

-

nem

nem

n.r.

4

8
9

Jelenlegi módosításaink területei az országos vízm i nőség-védelmi terület övezet e által éri ntettek. Az
OTrT 15.§-ának megfelelőe n a szennyvíz elvezetése kialakult ezeken a terület eken.

Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata:

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos ökológiai hálózat övezete

Jelmagyarázat
-

Országos ökológiai hálózat övezete

A laptérképi elemek
_ : : ; Országhatár

LJ Megyehatár
Közigazgatási határ

..,,'J

Települési térség

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiváló termőhelyi adottságú szántót erület
övezet e

Jelmagyarázat
Kiváló

termőhelyi

adottságú szántóterület övezete

Alapt érképi eleme k
Országhatár

LJ Megyehatár
KöZigazgatási határ
~

Települési térség
Vízfelület vízfolyás

Ügyiratszám: FŐ~P/ 19-26/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁR MESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Jelmagyarázat
Jó

termőhelyi

adottságú szántóterület övezete

Alaptérképi elemek

LJ Országhatár
C l Megyehatár
Közigazgatási határ

(rl

Települési térség
Vízfelület, vízfolyás

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete
Jelmagyarázat
K iváló termöhelyí adottságú erdőterület övezete

Alaptérkép i elemek

LJ Országhatár
L._J Megyehatá r
Közigazgatásí határ

~ Települési térség
Vízfelület, vízfolyás

í

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete

Jelmagyarázat
Tájképvédelmi szempontból kiemelten

Alaptérképi elemek

0

D

Országhatár
Megyehatár
Közigazgatási határ

Q

Településí térség

Ügyiratszám: FŐÉP/19·26/2018.
NY(REGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

kezelendő

terület övezete

Nyíregyháza MJV Telepü lésrendezési eszközeinek módosítása - 2017-2018.
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Világörökségi és világörökségi várományos
terület övezet e

Jelmagyarázat
Világörökségi és világörokség1várományos terület övezete

Alaptérképi elemek
Országhatár

LJ Megyehatár
Közigazgatási határ

Q

Települési térség
Vizfelület, vízfolyás

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos vízminőség-védelm i t erület övezete

Jelmagyarázat
Országos vízminőség-védelmi terület övezete

Alaptérképi elemek

L

1Országhatár

CJ Megyehatár
Közigazgatási határ

G

A

Települési térség

Felső -Tisza-vidéki

Vízügyi Igazgatóság
adatszolgált atása

Ügyiratszám: FŐ~P/19-26/2018.
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

(háza
i

Jelmagyarázat

A

f~!

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Jelmagyarázat

I ~
7

!

1 \

"

-

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

Alaptérképi elemek

L Országhatár
LJ Megyehatár
Közigazgatási határ
(;

Települési térség
Vízfelület. vízfolyás

Ügyiratszám: FÖtP/19-26/ 2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
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Táj ékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a Megyei Területrendezési Terv rendelkezései
alapján:
(19/2011. (Xll.1.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete)

Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv

Sorsz.

M6doslt6ssal érintett területek sz6ma
ővezetek megnevezése

1

2

3

4

nem

nem

nem

s

8

6

7

-

nem

nem

n.r.

-

nem

nem

n.r.

nem

nem

n.r.

nem

nem

n.r.

-

nem

nem

n.r.

nem

nem

n.r.

trlnttttség

1
2

a) Magterület

nem

b} Ökológiai folyosó

nem

nem

nem

nem

3

c) Pufferterület

nem

nem

nem

nem

4

b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

nem

nem

nem

nem

s

d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

nem

nem

nem

nem

d) Erdőtelepítésre javasolt terület

nem

nem

nem

nem

e) Országos jelen tőségű tájképvédelmi terület

nem

nem

nem

nem

-

nem

nem

n.r.

nem

nem

nem

-

nem

nem

n.r.

8

h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe

nem

9

e) Ásványi nyersanyagvagyon-t erület

nem

nem

nem

nem

-

nem

nem

n.r.

10

f) Rendszeresen belvízjárta t erület

nem

nem

nem

nem

-

nem

nem

n.r.

11

g) Földtani veszélyforrás területe

nem

nem

nem

nem

nem

n.r.

i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

nem

nem

nem

nem

nem

n.r.

h) Honvédel mi terület

nem

nem

nem

nem

-

nem

nem

nem

nem

n.r.

a) tanyás térség

nem

nem

nem

nem

-

nem

nem

n.r .

b) tájrehabilitációt igénylő terület

nem

nem

nem

nem

nem

n.r .

nem

nem

nem

nem

-

nem
nem

nem

n.r.

nem

nem

nem

nem

-

nem

nem

n.r.

6
7

12
13
14
15
16

Megyei területrendezési terv

17

c) szélerőműpa rk telepítéséhez vizsgálat alá vont terület

18

d) térségi árvízi kockázatkezelési terület

Ügyiratszám: FÖ~P/19-26/2018 .
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Tájékoztatásul mellékeljük a Megyei Területrendezési Terv szerinti övezetekkel való
érintettségeket:
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Tájékoztatásul mellékeljü k az összes ítő táblázatot a Területrendezési ajánlások alapján :

Területrendezési apnlások

Soni.

1

M6dosltdssal •rlntett teraletelc sr6mo
ővezetek megnevezése
1
2

3
4

s
6

2

3

4

s

Vízeróziónak kitett terület

nem

nem

nem

trlntettség
nem

Széleróziónak kitett terület

nem nem

nem

nem

Történeti települési terület

igen igen Igen Igen

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízm inőségvédel mi terület

nem

Együtt tervezhető térségek övezete
Térségi jelentőséga tájképvédelmi terület

igen igen Igen Igen
nem

nem

nem

nem nem

nem

nem

-

6

7

nem nem

n.r.
n.r.

nem

nem

igen

igen n.r.

nem

igen

n.r.

Igen igen

n.r.

nem

n.r.

nem

Jelenlegi módosításunk t erülete a széleróziónak kitett terület övezete által nem érintett.
Jelenlegi módosításunk valamennyi terü lete a történeti települési terület és az együtt tervez h ető
térségek övezete álta l érintett.
A településrendezési terv készítése során a tervezésbe a szomszédos t elepülések nincsenek bevonva .

Tájékoztatásul mellékeljük a Területrendezési ajánlások szerinti övezetekkel való érintettségeket :
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Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a 147/2011. (Xl.30.) önkormányzat i határozat
rendelkezései alapján:
(2. melléklet - Sajátos Megyei Térségek)
..:.:: .

...

Cll

1

Cll

;:;
...

„Cll

...t:e
Cll

111

2

Településrendszer
megyei térsége

A határozat 2. mellékletének
s
6
7
8
9
pontja alapján
sajátos Természet- és tájvédelem Környezet- és természeti
sajátos megyei térségei

N

111

"'"'
'<11
.~

"'0

"ti

•O

E

e(

1
2
3
4

"'

.

Gazdaságfejlesztés
térségei és
térségi
jelent6ségü
központjai
igen
igen

Turizmusfejlesztés
foékeny
térs61el és
települési
térs611
t érségek
jelent6sé&0
központjai

igen
igen
igen

Igen
igen

igen

igen
igen

igen
igen

igen
igen

igen
ige n

igen

igen

igen

igen
igen

NATURA

NATURA

2000

2000

Maaas
természeti
értékO
területek

természet- madármeg6rzési védelmi
területek területek

11

,
1111
erőforrásgazdálkodás

sajátos mllegyei
térs-ége

...:: E

... '<11

10

4

3

1

.. · •

.~ ~

Komplex

. : „
•.
Nitrát·
tájgazérzékeny 'rutermelt5 kataszter
dálkodás
területek mez6·
által
térségei
érintett
gazdas' 1
település
területe

nem
nem
nem

nem

nem

nem

igen

nem
nem

nem
nem

igen
ige n

nem

nem

nem
nem
nem

nem

igen

nem
nem

nem

nem
nem

nem
nem

nem

igen
igen

nem
ne m

nem

nem

igen

nem

ne m
ne m

...• „

igen

vizsgálat
alá
vonható
terület
nem

igen
igen

nem
nem

igen

nem

igen

ne m

igen
igen

nem

s
6

7
8

nem
nem

nem
nem

Tájékoztatásul mellékeljük a Sajátos Megyei Térségek szerinti övezetekkel való érintettségeket:
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TERÜLETI MÉRLEG
Az alábbi táblázat Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkozó térségi mérleget és az
összehasonlítás alapjául szolgáló határértéket tartalmazza:
OTrT területfelhasználási
térségei
Erdőgazdálkodási

térség
Mezőgazdasági

térség

Terület·
nagyság
(ha)

OTrT terület·
felhasználási

6 207,25

erdőgazdálkodási

Vegyes terü letfelhasználású
térség

3 152,94

Települési térség

6 891,75

Vízgazdálkodási
térség

385,43

Összesen:

24 750,77

(megyei TRT)

előírásai

legalább 75%

10 813,40

Minimálisan

legalább 85%-ban
erdőterület

térség
legalább 75%

legalább 85%-ban

mezőgazdasági

mezőgazdasági

térség
legalább 75%
mezőgazdasági vagy
erdő térség
legalább 75%-ban
városias térség
legalább 90%-ban
vízgazdálkodási
térség

terü let
legalább 85%
mezőgazdasági vagy
erdő te rület

teljesítendő

területnagyság
(ha)
3957,1218
(63,75%)
6893,5425
(63,75%)
2009,9992
(63,75%)
5168, 8125
(75%)

legalább 90%
vízgazdálkodási
terület

312,1983
(81%)

A területi mérleg összehasonlítási alapját Nyíregyháza MJV településrendezési tervének 2018. évi
teljes eljárás szerinti 2 terület módosítása adja (FŐÉP/55/2018.)
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Az alábbiakban a t erület-felhasználás vá ltozással járó módosítások t ételes felsorolása alapján
összesítésre kerül a területi mérleg változása :

Településszerkezeti terv szerinti terület-felhasználás változásai a módosítási helyeken'':,'!

-:5.„

a„

~

.„·;;; -„

;

;

!

je

"Cl
.,,._
~

;:;

.:!

o~

:o

:0

>

~

1

1,1640

Lke

Gk

2

0,0207

Vt

-0,0207

0,0060

Zkk
Köá

0,0060

-0,0060

0,0319

Zkk

-0,0319

0,0319

0,0285

Zkk

-0,0285

0,0285

0,0345

0,0096

Ge
Ge
Kkö
Kkö
Kkö

Zkk
KÖá
KÖá
KÖá

6

0,3058

Lke

Lk

7

1,1910

Vt

Vt

3

4

0,0261
0,0706
0,0471

-1,6640

1,6640
0,0207

-0,0345

Zkk
Zkk
KÖá

'.;·

0,0345

·0,0261

0,0261
-0,0706

KÖá

0,0706

-0,0471

0,0471

-0,0096

0,0096

5
0,0000
0,0000

8
Ősszesen:

Mindösszesen:

-1,6640

1,6034

-0,1273

0,0216

-0,1663

0,0207

0,1456

0,()()()()

0,0207

O,l456

0,0000
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Terület-felhasználási
kategória
Erdő

terület

Mezőgazdasági

terület
Vegyes terület

Települési terület
Vízgazdálkodási terü let
Út, vasút

27

Jelenlegi TSZT szerinti
kategóriák nagysága
(ha)

Területfel-használás
változás (ha)

Tervezett TSZT szerinti
terület-felhasználás (ha)

3963,937
14330,079
258,74
7004,544
619,022
1784,214

0
0
0,0207
-0,1663
0
0,1456

3963,937
14330,079
258,7607
7004,3777
619,022
1784,3596

A tervezési területeket az OTrT
területfelhasználási kategóriái alapján
valamennyi kategóriá ra vizsgálni kell.

Erdőgazdálkodási térség
OTrT szerinti terü letnagyság: 6 207,25 ha
TSZT szerinti területnagyság: 3963,937;?: 63,75% :=::}nem változott, megfelel!
Mezőgazdasági térség:
OTrT szerinti területnagyság: 10 813,40 ha
TSZT szerinti terü letnagyság: 14330,079;?: 63,75%) :=::}nem változott, megfelel!
Vegyes terület- felhasználású térség:
OTrT szerinti területnagyság: 3 152,94 ha
TSZT szerinti terü letnagyság: 258,7607ha :=::}megfelel!
Települési térség:
OTrT szerinti területnagyság: 6 891, 75 ha
TSZT szerinti területnagyság: 7004,3777ha ;::: 75% :=::} megfelel!
Vízgazdálkodási térség:
OTrT szerinti területnagyság: 385,43 ha
TSZT
szerinti
területnagyság:
619,022ha
;:::
81%
:=::}
nem
változott,
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6.

Módosítással érintett területek lehatárolása
Sorsz.
E.1.

Szelvényszám

Területlehatárolás

F6-1

Moha utca - Mezsgye utca - Pirkadat utca - Nyíregyházi út
által határolt tömb

'

L
Ny.

Lke Gk

Változások - Tervlap

Ügyiratszám: FÖtP / 19-26/ 2018.
NVfREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossut h tér 1. Pf. 83.
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1,664 ha
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Sorsz.

E.2.

Szelvényszám

Területlehatá rolás

ES-3

Pazonyi tér - Hunyadi utca -Bel ső krt. - Selyem utca
által határolt tömb
,.....,..,.,.,~

Változások-Tervlap

Ügyiratszám: FÖÉP/19-26/2018.
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Sorsz.

Szelvényszám

Területlehatárolás

E.3.

CD-1zk~öá lo.0319hal
@4Köá-+Zkk lo,OOGO hal

Változások - Tervlap
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Sorsz.
E.4.

Szelvényszám

Területlehatárolás

GS-1

A Debreceni út - Tünde utca - 8237/13 hrsz.-ú út - 8237 /10 hrsz.-ú út
által határolt tömb

A tervezési területek alaptérképe - „Készült az állami alapadatok fe lhasználásával"

Változások-Tervlap

Ügyiratszám: FŐ~P/ 19-26/2018.
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Sorsz.

Szelvénysúm

Területlehatárolás

E.6.
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Változások-Tervlap

Ügyiratszám: FÖ~P/19-26/2018.
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Lke Lk

0,3058 ha
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Sorsz.

Szelvényszám

E.7.

84-1

Területlehatárolás
A Csabagyöngye utca - Delicses köz - Kollégium utca - At léta utca
által határolt tömb.

A tervezési területek alaptérképe - „ Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Ügyirat.sz.ám: FŐ~P/19-26/2018.
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7. A módosítással érintett területek részletes bemutatása
E.1.

Lakó és gazdasági övezet határának módosítása a
Moha-Mezsgye-Pirkadat-Nyíregyházi út tömbben

Módosító eljárás típusa:
Megindító bizottsági határozat:
Szelvényszám: F6-1
egyszerűsített eljárás
154/2017. (X.6.)
1
Módosítás célja:
A 02116/80 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte a kertvárosi lakóövezetből (Lke) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetbe
(Gk) történő átsorolást az ingatlanától délre lévő övezeti határ módosításával. Az övezet i határ észak felé történő eltolása
során a 10 m-es telken belüli kötelező zöldsáv is követni fogja az övezeti határt a gazdasági zóna felől.
Módosítás várható hatása:
A magántulajdonosok véghezvihetik fej lesztési elképzeléseiket a keresked elmi, szolgáltató gazdasági övezetben
Megjegyzés:
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. Az átsorolásra kerülő ingatlanok tulajdonosai megrendel ői
megkeresés alapján írásban hozzájárultak a határvonal módosításához. A megrendelővel településrendezési szerződést
kötünk, melyhez a telepítési tanulmány elkészült.

Szabályozási elemek a módosítással érintett beépítésre szánt területeken:
Övezeti kód
Terület-felhaszná lás
Építészeti karakter
Építési övezet kialakult-e

Jelenlegi szabályozás

Tervezett szabályozás

Lke 413543

Gk 711764
Egyéb ipari gazdasági zóna
egyéb
nem kialakult
szabadonálló telepszerű
2500m2
35 m

Kertvárosias lakózóna
belső kertségi
nem kialakult

Beépítési mód
Megengedet legkisebb telekméret
Megengedett legkisebb telekszélesség
Megengedett legkisebb telekmélység
Megengedett legnagyobb beépítettség
Legkisebb zöldfelületi fedettség
Megengedett építménymagasság

oldalhatáron álló
1000m2
18m
35m
30%
50%
6,Sm /2 szint terepszint felett/

Ügyiratszám: FÖ~P/19-26/2018.
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E.2.

35

A Pazonyi tér - Hunyadi utca sarkán lév6 másodrenda zöldfelület határának
rendezése

Megindító bizottsági határozat:
Módosító eljárás típusa:
Szelvényszám: E5-3
egyszerűsített eljárás
154/2017. (X.6.)
M ódosít ás célj a:
A Pazonyi tér mellett, a Temetővel szemben nem igazán előnyös megjelenésű, városképi szempontból zavaró hatalmas térfal
és óriásplakát erdő található. Ezt hivatott megszüntetni az a módosítási javaslat, ami szerint a Ferenc körút - Hunyadi utca
sarkán l évő másod rendű zöldfelület határának rendezésével a 2573 hrsz.-ú ingatlan könnyebben beépíthetővé válna, igazodva
a 2572/2 hrsz.-ú ingatlan épületéhez.
M ód osítás várható hatása:
A magántulajdonosok véghezvihetik fejlesztési elképzeléseiket, a szabályozás után fennmaradó Vt övezeti ingatlanrészeket
összevonhatják. Városképi szempontból pedig rendeződik a tömb megjelenése.
M egjegyzés:
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk.
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Közlekedési célú közterület biztosítása a Debreceni út-Tünde utca mentén
készülő kerékpárúthoz a 4211/2 hrsz.-ú ingatlanon

E.3.

Módosító eljárás típusa:
M egindító bizottsági határozat:
Szelvényszám: F5-3
162/2017. (X.24.)
egyszerOsített eljárás
Módosítás célja:
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.4.l-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt keretében Nyíregyháza, Debreceni
út (Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti szakaszon kerékpáros létesítmény
megvalósítását tervezi, ehhez szükségessé vált a város szabályozási t ervének módosítása. A 4211/ 2 hrsz.-ú ingatlanon
másodrendO nem közlekedési célú zöldterületen halad a kerékpárút nyomvonala, ehhez közlekedési célú közterületet kell
kijelölni.
Módosítás várható hatása:
Az Önkormányzat véghezviheti fejlesztési elképzeléseit, a tényleges területfelhasználás és a szabályozási terv közötti összhang
megteremtődik.

M egje zés:
A rendezési t erv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. A rendezési tervi módosítás önkormányzati beruházá s
érdekében történik, annak költségeit az Önkormányzat vállalja.
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Közlekedési célú közterület biztosítása a Debreceni út-Tünde utca mentén
készül6 kerékpárúthoz a 8238 és 8244/l hrsz.-ú ingatlanon

M ódosító eljárá s típusa:
egyszerűsített eljárás

M egindító bi zottsági határozat:
162/2017. (X.24.)

Szelvényszám: G5-1

M ódosítás célj a:
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt keretében Nyíregyháza, Debreceni
út (Kígyó utcától) -Tünde utca - Ká llói út - Kert u. és Ká llói út - Csárda utca közötti szakaszon kerékpáros létesítmény
megvalósítását t ervezi, ehhez szükségessé vált a város szabályozási tervének módosítása. A kerékpárút nyomvonala a 8238
hrsz.-ú ingatlanon Egyéb ipari gazdasági zónában (Ge), a 8244/ 1 hrsz.-ú ingatlanon Különleges közlekedési zónában (Kkö)
halad a szabályozási terv szerint, közlekedési célú közterületet kell kijelölni a sávjában a megfelelő területfelhasználáshoz.
Módosítás várható hatása:
Az Önkormányzat véghezviheti fej lesztési elképzeléseit, a té nyleges terül etfelhasználás és a szabályozási terv közötti összhang
megteremtődik.

Megje zés:
A rendezési te rv módosítását szakma ilag támogathatónak tartjuk. A rendezési t ervi módosítás önkormányzati beruházás
érdekében történik, annak költségeit az Önkormányzat vállalja.
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Megjegyzés: az E.S. módosítási tervezet elhalasztásra került.

Géza utca - M6k utca sark6n lév6 tömb kertvárosias /ak6z6náb61 (Lke) kisvárosi
lak6z6n6ba (Lk) sorolása

E.6 .

Megindító bizottsági határozat:
Módosító eljárás típusa:
Szelvényszám: ES-3
179/2017. (Xl.28.)
egyszerűsített eljárás
M ódosítás célj a:
A 3120 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte, hogy tárgyi t erületet kertvárosias lakózónából (Lke) kisvárosi lakózónába (Lk) soroljuk át.
A tömb egységes ki alakíthatósága érdekében szakmailag indokolt a területfelhasználási mód megváltoztatása.
M ódosítás várható hatása:
A tényleges területfelhasználás és a szabályozási terv közötti összhang megteremtődik, egy tömbben lévő ingatlanokra azonos
előírások tartozhatnak.
M e ·e yzés:
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. Az egységes városkép kialakíthatósága érdekében t ö rténik a
módosítás, annak költségeit az Önkormányzat vállalja.

Szabályozási elemek a módosítással érintett beépítésre szánt területeken:
Övezeti kód
Terület-felhasználás
Építészeti karakter
Épít ési övezet kialaku lt-e
Beépítési mód
Megengedet legkisebb telekm éret
Megengedett legkisebb teleksz élesség
Megengedett legkisebb telekmélység
Megengedett legnagyobb beé pítettség
Legkisebb zöldfelületi fedettség
Megengedett építménymagasság

Jelenlegi szabályozás

Tervezett szabályozás

Lke 413343

Lk 215454
Kisvárosias lakózóna

Kertvárosias lakózóna
belső kertségi
nem kialakult

po lgá rvá rosi
nem kialakult

oldalhatáron álló

zártsorú -általános

600m2
14m

720m2
14m

30m

30m

30%

40%
20%

50%
6,Sm /2 szint terepszint felett/
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A Csabagyöngye utca és a Kollégium utca közötti Telepü/ésközponti vegyes
zónák (Vt) övezeti határának rendezése

E.7.

Módosító eljárás típusa:
egyszerűsített eljárás

Megindító bizottsági határozat:

Szelvényszám: 84-1

179/2017. (Xl.28.)

Módosítás célja:
A 16003 és 16005 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa kérte, hogy ingatlanjai értékesíthetősége érdekében az azokat kettészelő
övezeti határt az iskolával közös telekhatárra illesszük. A Nyíregyházi Tankerületi Központ nyilatkozata szerint a 16004 hrsz.-ú
ingatlanon lévő iskola területét nem szándékoznak a meglévőhöz képest bővíteni, az övezeti határ a telekhatárra il leszthető.

Módosítás várható hatása:
A magáningatlan tulajdonos értékesítheti telkeit, az iskola mentesül felesleges költségektől.

Megjegyzés:
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. A rendezési tervi módosítás önkormányzati érintettsége
révén annak költségeit az Önkormányzat vállalja.
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HÉSZ MÓDOS(TÁS

Módosító eljárás típusa :
egyszerűsített eljárás
Módosítás célja:

1

Megindító bizottsági határozat:
193/2017. (Xll.12.)

Szelvényszám: 1

A Helyi Építési Szabá lyzat (HÉSZ) zártsorú általános beépítési módra vonatkozó e lőírásainak módosítása szükséges
annak érdekében, hogy azok a zártsorú beépítési módú ingatlanok, amelyeknél az építési helyen belül a telek
mélysége 70 m-t meghaladja, de a 100 m-t nem, optimálisan beépíth etőek legyenek.
A HÉSZ 21.§ (7) bekezdése az alábbi bekezdéssel egészülne ki:
„f) A hátsókert kivételével a telek teljes területe építési helyként figyelembe vehető az alábbi feltételek
együttes telj esülése esetén:
- amennyiben a telekmélység meghaladja a 70m-t, lakások kialakítása kor az utcafronti 15 m-es zártsorú
beépítésen túl a telek belsejében több épület is e l helyezhető zártsorú és szabadonálló - telepszerű
telepítéssel az övezetre vonatkozó és egyéb e lő írások betartása mellett
- az ingatlan két végén zártsorúan el helyezhető épü let között minimu m 40 m-nek kel l lenni,
- a közbenső épületek a szomszédos telek előírások szerinti beépíthetőségét nem lehetetlenít hetik el,
- a közbenső épületek építési helyénél a telekszélesség 20 m-től szélesebb és 36 m-nél keskenyebb
lehet csak,
- az ingatlanon elhelyezett épületek egymást és a szomszédos t elkeken lévő épületeket nem
árnyékolhatják be."
Módosítás várható hatása:
Az építési helyen 70 m-t meghaladó, de a 100 m-t nem meghaladó tele kmélységű zártsorú beépítési módú telkek
esetében a telkek beép íthetősége optimálisabb lehet, az övezet re vonatkozó beépítési százalék jobban
kiahasználhatóvá válik, és a valóságban kialakult állapothoz igazodva - a szomszédos ingatlanokhoz hasonlóan épülhetnének be a telkek.
Megjegyzés:
A HÉSZ módosítását szakmailag támogathatónak tartj uk.
A teljes Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkozik a módosítási javaslat.

Ügyiratszám: FŐÉP/19-26/2018.
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8. Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat
Természetvédelmi kategória általi érintettség:
Mivel a tervezési területek Natura 2000 területtel, ökológiai hálózati elemmel, természeti területtel,
illetve egyéb országos és helyi jelentőségű védett területtel nem érintettek, így az övezetek nem
ütköznek természetvédelmi elő írásokkal.

BIA érték változás:
Tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért az
övezeti jel változásából adódó biológiai aktivitás érték változást az építési hatósági eljárás során az
eljárás keret ében a telken belü l kell igazolni.

9. Közlekedési vizsgálat és javaslat
A tervezett módosításokna k nincsenek a t elepülés alapvető közlekedési rendszerét befolyásoló
hatásai. A kerékpárút további szakaszainak megépülése ösztö nző hatással lehet e közlekedési forma
további népszerűsítésére.
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Tervező:

„
A tervezett kerékpárút nyomvonolo
CREATE VALUE KFT. (1135 Budapest XIII. Jász utca 66. Ill. emelet)
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5-5 METSZET
Debreceni út - elválasztás nélküli közös gyalog-és
kerékpárút

Tervező:

A tervezett kerékpárút m inta -keresztszelvénye
CREATE VALUE KFT. (1135 Budapest XIII. Jász utca 66. Ill. emelet)

10. Közműellátási vizsgálat
A tervezett módosítás a közműellátás rendszerét nem befolyásolja. A területek f elszíni vízelvezetését
úgy kell megoldani, hogy az a szélsőséges csapadékviszonyok esetén se okozzon belvízproblémát. A
tiszta, vagy e lőkezelt csapadékvizek elvezetése, illetve a racionális vízgazdálkodás a beépít ésre szánt
területeken megoldandó.
A talaj- és vízvédelem alapvető követelménye, hogy a környezethasználat és a területen
működő létesítmények a l ehető legkisebb szennyezési kockázatot jelentsék a talajra, a felszíni és
felszín alatti vizekre és földtani közegre.

11. A fenntartható fejlődés biztosítottsága
A településrendezési terv tárgyi módosításaival bekövetkező változások az érintett lakosság
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hát rányos következményekkel nem
járnak. A beépíthető területek átsorolása. ill. kijelölése esetén a meglévő infrastrukt úra jobb
kihasználása kapott prioritást. A terület-felhasználási lehetőségek megl évő adottságokhoz, jelenlegi
felhasználásához történő igazításával a fej lődés előremozdítása és a bef ektetési szempontból még
vonzóbbá tétele a cél.

12. Urbanisztikai vizsgálat
Urban isztikai, városmorfológiai szempontból megvizsgá ltuk a módosítással érintett területeket. A
kialakult állapotokhoz illeszkedő változást tervezünk. A kialakult utca képben, telekhasználatban,
építészeti karakterben semm iféle negatív változást nem j elentenek a módosít ások.

Ügyiratszám: FŐÉP/19-26/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf . 83.
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6. sz. melléklet a FŐÉP/19-30/20 18. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

T e l epülésrendezési eszközeinek módosítása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 38.§-a szerinti teljes eljárás
véleményezési dokumentációja

2 terület módosítása
Rozsrétbokori utca - Fenyő utca
Tervező:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Fé>építészi Osztály
2018. április
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ

VÁROS

Településrendezési eszközeinek mód osítása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 38.§-a szerinti teljes eljárás
véleményezési dokumentációja

2 terület módosítása
Rozsrétbokori utca - Fenyő utca

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
Tervező :

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály

•-;
Nyíregyháza MJV Teiepülésre ndezési eszközeinek módosítása - 2018.

- 2 te rület, teljes eljárás, végső szakmai véleményezé si szakasz - véleményezési dokumentáció -

ALÁÍRÓ LAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Tervező :

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Vezető tervező :

~

( ~-~

Veres István
vezető településrendező tervező

TT -15-0125/2011
Tervező

munkatársak:

LL_k--h.,~ ~lfKukucska Zsolt
o k l. építőmérnök

Kovácsné Tóth Krisztina
építészmérnök

Te lekfiné Bódi Mária
településmérnök

Pankotainé dr. Pristyák Anita
jogász
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Határozat - terv e zet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűl ésé nek

...•./2018. (... ) számú
h a tározata

Nyíregyháza t elepülésszerkezeti t erve módosításának jóváhagyására

A

közgyűl és

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhata lmazás alapján
- 235/2017. (X.26.), a 71/2017. {111.30.), a 345/2016.{Xll.15.), a 273/2016. {IX.22.) szamu
határozattal, a 180/2016 {Vl.30.) számú határozattal, a 2/2015. {1.29.) számú határozattal, a
42/2014. (1 11.20.) szá mú határozattal, a 92/2013. {IV.25.) számú határozattal, a 331/2012.
(Xll.13.) számú határozattal, a 266/2012. (X.18.) számú határozattal, a 178/2012. (Vl.28.) számú
hat ározattal, a 143/2012. (V.31.) számú határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) számú határozattal, a
213/2011. (Xl.24.) számú határozattal, a 150/2011. (Vlll.25.) számú határozattal, a 28/2011.
(11.10) számú határozattal, 150/2010. (Vl.28.) számú határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) számú
határozattal, 252-2/ 2009. (Xl.23) sz. határozattal, 110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009.
(111.2) sz. határozattal, 77/2008. (111.31) számú határozat tal, 76/2008. (111.31) számú határozattal,
122/2007. (Vl.11) sz. határozattal, 117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített
103/2004. (Vl.21) sz. t elepülésszerkezeti tervi leírást az alábbiak szerint módosítja:
- a Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Osztálya által készített
FÖÉP/ 1018/2017. és FÖÉP/55/2018. törzsszámú tervét f igyelembe véve a város közigazgatási
területére elfogadott településszerkezeti tervének módosítását a mellékelt településszerkezeti
terv szerint - a 2 terü let vonatkozásában - j óváhagyja.

Nyíregyháza, 2018.

Erről

értesülnek:
1.) a Közgyűlés tagjai
2.) a címzetes főj egyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezető i

TERVEZETT ÁLLJ
NYÍREGYHÁZA MJV
117/2005. (V.4.) sz. KGY határozat
TELEPÜLÉSSZERKEZETITER
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Módosítással érintett területek

1.

154/2017. (X.6.)

14-2, 15-1

4. sz. főútRozsrétbokori utca 01120 csatorna által

Helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeinek
biztosítása részben kialakult állapot rögzítésével.
Gk, Lf, Ev -?Ge

határolt tömb
Fenyő u- 01167 hrsz-ú

2.

154/2017. (X.6.)

H4-4

út-Homok u. belterületi határ által
határolt tömb

cs

154/2017. (X.6.)

J3

Megszűnt bánya használat után létrejött és
kialakult jóléti tó környezete a jelenlegi, valós
állapotnak megfelelő használat feltüntetése.

Eg -?Lf, Ki , Lf -?Ki

Alsóbaduri út - 02072 A tervezett módosítások csökkentik a jelenlegi
biológiai aktivitási értéket, ezért a visszapótlás
hrsz.-ú út - 01082
érdekében csereterület kijelölése történik a
hrsz.-ú út - 01067
kérelmező tulajdonában lévő ingatlanokon.
hsz.-ú út
Má -?Eg

Áttekintő vázlat Nyíregyháza közigazgatási területéről a beavatkozási területek
megjelölésével

Ü

MÓDOS/TAS HELYE

08

EB

11
Nyíregyháza MJV Települ ésrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- 2 terület, teljes eljárás,

~

végső szakmai véleményezési szakasz - véleményezési dokumentáció -

3

Módosítással érintett területek lehatárolása

1.

14-2, 15-1

4. sz. főút- Rozsrétbokori utca - 01120 hrsz.-ú csatorna által határolt
tömb

A tervezési területek ortofotóla {forrás: www.google.hu/maps

A terve zési területek alaptérképe - „Készült az ólla_rr1i alapadatok felhasználásával"

Ügyiratszám: FŐÉP/5 5/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: {42)310-647

~

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
• 2 terület, teljes eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz - véleményezési dokumentáció -

1.

14-2, 15-1

Változások - Tervlap

~
~
~
@

Ügyiratszám: FÖÉP/ 55/ 2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310- 647
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Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközein ek módosítása - 2018.

- 2 terület, teljes eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz - véleményezési dokumentáció -

1.

154/2017. (X.6.)

14-2, 15-1

4. sz. főút - Rozsrétbokori utca 01120 csatorna által határolt tömb

Helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeinek
biztosít ása
részben
kialakult
állapot
1rögzítésével. Nem zavaró hatású Gazdasági
(Ge) célú terület kijelölése a lakossági
területre elkészült telepítési tanulmányterv
alapj án. Gk, Lf, Ev -7Ge

J elenlegi TSZT - „Készült az államí alapadatok felhasználásával"

Tervezett TSZT- „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Ügyiratszám: FÖ~P/55/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: {42)310-647

5

...

7

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
• 2 terület, teljes eljárás,

2.

H4-4

végső

szakmai véleményezési szakasz -véleményezési dokumentáció -

Fenyő

u- 01167 hrsz-ú út-Homok u. - belterületi határ által határolt tömb

A t ervezési területek ortofotója (forrás: www.google.hu/maps)

A tervezési t erületek alaptérképe· „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Ügyiratszám: FŐÉP/55/ 2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf. 83.

Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

6

.; L ;j
Nyíregyháza M JV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- 2 terület, teljes eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz - véleményezési dokumentáció SC:'!'""!'!'mlllllltl'c.~e ~z~~;~~föi~~!~Lük .1 ,, ' ~ . • •• . ,
~~~-.!·~~~~Wli~\---~i>~~~~,-,:.~,,~\·1'"-·~&,\~-:{\.
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H4-4
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Változások - Tervlap
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Ügyiratszám: FŐÉP/55/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

( :~

Nyíregyháza M JV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.

- 2 terület, teljes eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz - véleményezési dokumentáció -

2.

154/2017. (X.6.)

H4-4

Fenyő

u- 01167 hrsz-ú út-Homok u. belterületi határ által határolt tömb

Különleges sportolási szabadi dős és
rekreációs terül et kijelölése a Simai úti
lőtér
déli
oldalán
a
megszűnt
bányaterületen, a valós állapotnak
megfe l elő használattal.
Eg -)Lf, Ki , Lf -7 Ki

Jelenlegi TSZT - „Készült az ól/ami alapadatok felhasználásával"

Tervezett TSZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

•

Ügyiratszám: FÖÉP/ 55/ 2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossut h tér 1. Pf. 83.
Telefon : (42) 524-550 Fax: (42)310-647

8

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.

- 2 terület, teljes eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz -véleményezési dokumentáció -

Sorsz.

Szelvény-szám

Területlehatárolás

3.

J3

Alsóbaduri út - 02072 hrsz.-ú út - 01082 hrsz.-ú út - 01067 hsz.-ú út

9

A tervezési területek ortofotója (forrás: www.goqgL!:!Jl1!Ll'T1~P~

A tervezési területek alaptérk~pe - „Készült az állami alapadatok felhosználásávol"

Ügyiratszám: FŐ~P/55/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

·<~/
~

Nyíregyháza MJV Településrendezésí eszközeínek módosítása - 2018.
- 2 terület, teljes eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz - véleményezési dokumentáció -

Sorsz.

Szelvény-szám

3.

J3

Változások - Tervlap

Ügyiratszám: FÖ~P/55/2018.

NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

10

~)

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- 2 terület, telj es eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz - véleményezési dokumentáció -

Sorsz.

3.

Módosítás
megindításáról
szóló határozat
száma
-

Szelvényszám

J3

11

Tervezési terület

Módosítás tárgya

Alsóbaduri út - 02072 hrsz.-ú út 01082 hrsz.-ú út - 01067 hsz.-ú út

A tervezett módosítások csökkentik a
jelenlegi biológiai aktivitási értéket, ezért a
visszapótlás
érdekében
csereterület
kijelölése
történik
kérelmező
a
tulajdonában lévő íngatlanokon. Má -7Eg

Jelenlegi TSZT - „Készült az állami alapadatok felhasználásával"

~.

-1*fsóbéJ

-

_ _.„
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Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
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ALÁÍRÓ LAP

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Tervező :

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Osztály

Főépítészi

Vezető tervező:

~

„""'\

1'
'7eres
István
vezető településrendezö tervező
TT-15-0125/2011

Tervező

munkatársak:

LL.k~ 2cúKukucska Zsolt
okl. építőmérnök

([J;t~(b~
Kovácsné Tóth Krisztina
építészmérnök

Telekfiné Bódi Mária
településmérnök

Pankotainé dr. Pristyák Anita
jogász
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RENDE L ET-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.... ./2018. (

) önkormányzati
rendelete

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

(2 terület módosítása)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B § (2) bekezdés b) pontjában,a
62 §. (6) bekezdés 6.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a t elepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település rendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésre figyelemmel az
Állami Főépítész Úr szakmai véleményének megadásáva l - és a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján
meghatározott feladatkörében eljá rva a következőket rendeli el :
1.§. Nyíregyháza 19/2005. (V. S.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának
módosításáról és egységes szer kezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapok
módosítását jelen rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.
2. §.(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és a következő napon hatályát
veszíti. Rendelkezéseit a hatálybalépést követő en induló ügyekben alkalmazni kell.
(2) A hatálybalépést megelőzően érkeztetett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen
rendelet akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb előírásokat
tartalmaz.

Nyíregyháza, 2018.
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Módosítással érintett területek
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154/2017. (X.6.)

14-2, 15-1
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-1
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4 . sz. főútRozsrétbokori utca
t
'lt
01120 csa orna a a1
határolt tömb

Helyi gazdaságfejlesztés le hetőségeinek
biztosítása részben kialakult állapot rögzítésével.
Gk, lf, Ev -?Ge

Fenyő u- 01167 hrsz-ú
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Megszűnt bánya használat után létrejött és
kialakult jóléti tó környezete a j elenlegi, valós
állapotnak megfelelő használat fe ltüntetése.
Eg -?Lf, Ki, Lf -?Ki
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A tervezett módosítások csökkentik a jelenlegi
biológiai aktivitási értéket, ezért a visszapótlás
érdekében csereterület kijelölése történik a
kérelmező tulajdonában lévő ingatlanokon.
Má -?Eg

Alsóbaduri út - 02072
hrsz.-ú út - 01082
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hrsz.-ú út- 01067
hsz.-ú út
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154/2017. (X.6.)

14-2, 15-1

4. sz. főút - Rozsrétbokori utca 01120 csatorna által ha tárolt tömb

Helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeinek
biztosítása
részben
kialakult
állapot
rögzítésével. Nem zavaró hatású Gazdasági
(Ge) célú terül et kijelölése a lakossági
területre elkészült telepítési tanulmányterv
alapján. Gk, Lf, Ev -?Ge
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Különleges sportolási szaba didős és
rekreációs terület kijelölése a Simai úti
lőtér
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bányaterületen, a valós állapotnak
megfelelő használattal.
Eg -?Lf, Ki, Lf ?Ki
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Tervezési terület

Módositás tárgya

Alsóbaduri út - 02072 hrsz.-ú út 01082 hrsz.-ú út - 01067 hsz.-ú út

A tervezett módosítások csökkentik a
jelenlegi biológiai aktivitási értéket,
ezért
visszapótlás
érdekében
a
csereterület kijelölése történik a
kérelmező
tulajdonában
lévő
ingatlanokon.
Má -?Eg

Jelenlegi SZT - „Készült az állami alapadatok

Tervezett SZT - „Készült az állami alapadatok

felhasználá sával"

felhasználásával"
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7. sz. melléklet a FŐÉP/19-30/2018 . számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI JOGÚ

VÁROS

Településrendezési es zköz ein ek módosítása

- 2018 -

A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 38.§-a szerinti teljes eljárás
véleményezési dokumentációja

2 terület módosítása
Rozsrétbokori utca - FenyéS utca

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
Tervez6:
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala - Főépítészi Osztály
2018. április

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Teljes eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz -Alátámasztó munkarészek -
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1. ALÁÍRÓLAP
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

TE LEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Osztály

Tervező :

Vezető tervező:

~ X' -

'Veres István
vezető településrendezö
TI-15-0125/2011
Tervező

tervező

munkatárs:

~k~~ ~úK ukucska Zsolt
okl. építőmé rnök

(j]Jf;pf}j;~
Kovácsné Tóth Krisztina
építészmérnök

Telekfiné Bódi Mária
településmérnök

Pankotainé dr. Pristyák Anita
jogász
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2. BEVEZETÉS
Előzmények

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a rendezési terv módosítását tervezi 2 területen. A
rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartj uk. A rendezési tervi módosítás lakossági
kérelemre településrendezési szerződéssel történik.
Az alábbiakban részletezzük a beavatkozási terü leteket és a módosítások tárgyát.
1. A módosítás célja a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeinek biztosítása részben kialakult állapot
rögzítésével, a nem zavaró hatású Gazdasági (Ge) célú terület kijelölése a lakossági területre elkészült
telepítési tanulmányterv alapján. A módosítást követően rendeződik a kialakult állapot, mely szerint
a terület jelenleg gazdasági célú területfelhasználása összhangba ke rül a tervezett gazdasági
övezettel. Gazdaságösztönző, munkahelyte remtő hatás várható.
2. A megszűnt bányahasználat után létrejött és kialakult jóléti tó környezetében feltüntetésre kerül a
jelenlegi, valós állapotnak megfelelő haszná lat. A módosítás célja Különleges közhasználatú
építményi zóna (Ki) kijelölése a lakossági területre elkészült telepítési tanulmányterv alapján. Nő a
szabadidős tevékenységek eltöltésre szánt területek nagysága és a területi eloszlása és ezáltal a
városlakók igénybevételi lehetősége. Turisztikai kínálati paletta színesítése és a telepü lésrész
adottságainak különlegesebb felhasználása.

Nyíregyháza jelenleg érvényes településrendezési eszközei
- 235/2017. (X.26.), a 71/2017. (111.30.), a 345/2016.(Xll.15.), a 273/2016.(IX.22.), a 180/2016 (Vl.30.)
sz., a 2/2015. (1.29.) sz. határozattal, a 42/2014. (111.20.) sz. határozattal, a 92/2013. (IV.25.) sz.
határozattal, a 331/2012. (Xll.13.) sz. határozattal, a 266/2012 . (X.18.) sz. határozattal, a 178/2012.
(Vl.28.) sz. határozattal, a 143/2012. (V.31.) sz. határozattal, a 243/2011. (Xll.15.) sz. határozattal, a
213/2011. (Xl.24.) sz. határozattal, a 150/2011. (Vlll.25 .) sz. határozattal, a 28/2011. {11.10) sz.
határozattal, 150/2010. (Vl.28.) sz. határozattal 253-2/2009. (Xl.23.) sz. határozattal, 252-2/2009.
(Xl.23) sz. határozattal,110/2009. (V.26) sz. határozattal, 39/2009. (111.2) sz. határozattal, 77/2008.
(111.31) sz. határozattal, 76/2008. (111.31) sz. határozatta l, 122/2007. (Vl.11} sz. határozattal és a
117/2005. (V.4} sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (Vl.21) sz. településszerkezeti
tervi leírás
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 21/2007. (VI. 12.) KGY rendelete Nyíregyháza
19/2005. (V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes
szerkezetű szövegének megállapításáról. (Egységes szerkezetben a 16/2008. (IV. 1.) KGY, a 17/2008.
(IV. 1.) KGY, a 11/2009. (111.3.) KGY, 16/2009. (V.26.) KGY, a 29/2009 .(IX.29.) KGY, a 36/2009.(Xl.24.)
KGY a 36/2009.(Xl.24.) KGY, a 18/2010.(Vl.29.), a 7/2011 .(11.11.) a 28/ 2011.(Vlll.26.), 41/2011.(Xl.25.),
az 51/2011.(Xll.16.), a 25/2012.(Vl.6.), a 30/2012.(Vl.29.), a 52/2012.(Xll.14.), a 21/2013.( IV.26.), a
24/2013.(V.31.), a 29/2013.(Vll.26.), a 31/2013 .(Vlll.30.), a 34/2013 .(IX.27.), az 5/2014.(111.21.), a
17/2014.(V.30.), a 21/2014. (Vlll.22.), a 22/2014.(Vlll.22.), a 37/2014.(Xll.19 .), az 1/2015.(1.30.) és a
8/2015.(111.27.), a 13/2015.(V.29 .), a 16/2015. (Vl.26.), a 18/2015. (Vll l.28.), a 7/2016. (11.26.), a
10/2016. (IV.1.), a 16/2016. (Vll.l.}, a 21/ 2016. (IX.23.), a 24/ 2016. (Xll.16.), a 14/2017. (111.31.), a
17/2017. (IV.28.), a 22/2017. (Vl.30.), a 24/2017.(IX.1.) és a 26/2017. (IX.29.), 30/2017.(X.27.),
2/2018. (1.26.) önkormányzati rendelettel).
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A dokumentáció tartalma
A dokumentáció három fő fej ezetből áll:

Határozattal jóváhagyandó munkarész
A hatályos és a t ervezett Településszerkezeti Tervet (TSZT) tartalmazza. A módosítások nem
teszik szükségessé a településszerkezeti terv leírásának módosítását, a kü l önböző fejezetek
csak a módosuló szöveges és rajzi részeket tartalmazzák, egységes szerkezetben az elfogadást
követően kerül dokumentálásra.

Rendelettel jóváhagyandó munkarész
A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Szabályzási Terv (SZT) módosításait tartalmazza.

Alátámasztó munkarészek
Alátámasztó mu nkarészek készültek a településszer kezeti terv és a szabályozási terv
egészére. A hat ályos tervek alátámasztó munkarészei a j elen módosításokra is érvényesek, a
módosítások mértéke és jellege ezt nem indokolta, kizárólag a szükséges helyen kerülnek
tárgyalásra tájvédelmi, környezetvédelmi és zöldfelületi, közlekedési vizsgálatok.

A módosítás célja, tárgya
A módosítás célja a helyi gazdaságf ejlesztés leh etőségeinek biztosítása részben kialakult állapot
rögzítéséve 1.
A módosítás tárgya a m egszűnt bánya haszná lat után létrejött és kialakult jóléti tó környezete a
jelenlegi, valós állapotnak megfele lő használat feltüntetése.

A módosítás várható hatása
A módosítást követően rendeződik a kia lkult állapot, mely szerint a terület jelenleg gazdasági célú
terü letfelhasználása összhangba kerül a tervezett gazdasági övezettel. Gazdaságösztönző,
munkahe lyteremtő hatás várható.

3. A módosítandó területek teljes eljárás keretében
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A településszerkezet et meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem vá ltozik, új beépítésre
szánt terü let et nem jelölünk ki, így a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 .(XI. 08.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§ (3) bekezdése alapján a rendezési terv módosító eljárás a t elj es

eljárás szabályai szerint folytatható le.
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Áttekintő vázlat Nyíregyháza közigazgatási területéről a beavatkozási területek megielölésével
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4. Magasabb szintű tervekkel való összhang igazolása
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó jogszabályok:
- Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT)
- A területfejlesztésről és a terü letrend ezésrő l szóló 1996. évi XXI. törvény
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Terve elfogadásáról szóló 19/2011 . (Xll.1.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: MTrT)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Településrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról szóló
147/2011 . (Xl.30.) számú önkormányzati határozat.
A településrendezési tervek terület-felhasználásai, közlekedés hálózati rendszere, környezeti, és
természetvédelmi elemeinek összhangban kell lennie a tervhierarchiában felette álló megyei és
országos területrendezési tervi elhatározásaival.
Az Országgyűlé s 2013. december 9-én fogadta el az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003 . évi
XXVI. törvény módosítását a 2013. évi CCXXIX. tv.-el. A településrendezési eszközök készítése során a
módosított OTrT a jelenleg figyelembe veendő magasabb sz intű területrendezési terv, folyamatban
van a SzSzB MTrT módosítása.
A módosításaink során a területfelhasználási zónákban változás történik határuk módosul, a
szerkezeti tervünk változik, így részletes összevetésre és területfelhasználási változás kimutatásra
szükség van. A tervezési területeink a települési térségbe tartoznak.

Az ország szerkezeti terve (részlet):

Jelmagyarázat
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK
-

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági

térség

Vegyes területfelhasznalású térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség

•

1000 ha lelett
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Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye Területrendezési Terve (részlet):

19/2011. (Xll .1} önk. rendelethez

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV
TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE
-

Erdógozdól ~odósi lérsóg

D Mezőgozdosógi térség
D vegyes 1e1üretre hos:znél6sú térség
c::::J Vizgazdóll:odósi lé~ég
1

-

Vórosios ie•opO ési troég

c::J Hogyomónyosan vldéki lelepülési térség

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)

Sorsz.

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
M6dosít6ssol ~rlntett területek sz6mo
Övezetek megnevezése

1
2
3
4

s
6
7

s
9

a) Országos ökológiai hálózat
b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
e) Jó termőhelyi adottsáaú szántóterület
d) Kiváló termöhelyí adottságú erdőterület
e) Országos jelentőségű tájkéo11édelmi terület
f) Világörökségi és világörökségi várományos terület
g) Országos vízminőség-védelmi terület
h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárftási célú szükségtározók területe
i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

2

1

cs

trintettség
nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
igen
nem

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

nem

nem

nem
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Országos Területrendezési Terv szerinti övezetek kivonata :

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos ökológiai hálózat övezete
Je lmagyarázat
-

Országos ökológiai hálózat övezete

Alaptérképi elemek

LJ Országhalár

CJ Megyehatár

Közigazgatási határ

~':

TelepOlési térség

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete
Jelmagyarázat

~

\

Alaptérképi elemek
Országhatár

0

Megyehatár
Közigazgatási határ

<;-\
}

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

-

~ Települési térség

~··

-

Vízfelület, vlzfolyás

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Jó term őhelyi adottságú szántóterület övezete
Jelmagya rázat

'" .j

'\!

Jó termőhelyi adollságú szantóterülel övezete
Alaptérképi elemek
Országhatár

\ ~~

'

;'

CJ Megyehalár
Közigazgatfls1 határ
::'.; r

Települési térség
Vízfelület. vízfolyás
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Kiváló termőhelyi adottságú
övezete

erdőterület

Jelmagyarázat
-

Kiváló termöhelyi adottságú

erdőterület övezete

A laptérképi elemek

e

Országhatár

CJ Megyehatár
Közigazgatási határ

e:;:

Települési térség
VizrelOlet. vizrolyás

J

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete
Jelmagyarázat
}

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

\

l

Alaptérképi elemek

( ";~
1

"'--i

LJ Országhatár

c:::J Megyehatár

Közigazgatási határ

Q

Települési térség

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV

Világörökségi és világörökségi várományos
terület övezete
Jelmagyarázat
-

1

;\'

,'(t

~
r

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

Alaptérképi elemek

LJ Országhatár
CJ Megyehatár
Közigazgatási határ

Q

Települési térség
Vízfelület, vlzrolyás
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Országos vízminőség-védelmi terület övezete

1

J elmagyarázat
Országos vízminőség-védelmi terület övezete

~

Alaptérképi elem ek

\

,

7

i:t

?{t
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_

Országhatár

D

Megyehatár
Közigazgatási ha tár

Q

Települési térség

_J

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

(háza

Jelmagyarázat

i. ·

I ~

e
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\
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

Jelmagyarázat

,7

1.(1

~
\

~

)~

-

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

Alaptérképi elemek

.__j Országhatár

D

Megyehatár
Közigazgatási határ

Q
-

Települési térség
VizfelOlet, vlzfolyés
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Táj ékoztatásul m ellékelj ük az összesítő táblázatot a M egyei Területrendezési Terv rendelkezései
alapj án:
(19/2011. (Xl l.1.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete)

Sorsz.

Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
M6dosft6ssal érintett területek sz6ma
ővezetek megnevezése

1
2
3
4

5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16

1

2

cs

l rtntfflS'fl

a) Magterület
b) Ökológiai folyosó
e) Pufferterület
b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőte rület
d) Erdőtelepítésre javasolt terület
e) Országos j el entőségQ tájképvédelmi t erület

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejleszt ése keretében
megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe
e) Ásványi nyersanyagvagyon-t erület
f) Rendszeresen belvízj árta terület
g) Földtani veszélyforrás területe
i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
h) Honvédelmi terület
Megyei területrendezési terv
a) tanyás térség
b) tájrehabilitációt igén ylő t erület

17

c) szé l erőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vont terület

18

d) térségi árvízi kockázatkezelési terület

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

Ügyiratszám: FŐÉP/55/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf. 83.

Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

"""

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Teljes eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz - Alátámasztó munkarészek -

...

14

Tájékoztatásul mellékeljük a Megyei Területrendezési Terv szerinti övezetekkel való érintettségeket:
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Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a Területrendezési ajánlások alapján:

Sorsz.

Területrendezést ajánlások
M6dollt6ssal •rtntett terlJletek sz6mo
ővezetek megnevezése

2

cs

trintnts'g
nem

nem

nem

igen

Igen

Igen

Történet i t elepülési terület
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelm i terület

igen

igen

Igen

nem

nem

nem

Együtt te rvezhető térségek övezete
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

igen

igen

igen

nem

nem

nem

1
2

Vízeróziónak kitett terület
Széleróziónak kitett terület

3
4

s
6

1

Jelen legi módosításunk t erülete a széleróziónak kitett terület övezete által érintett, a szélerózióval
kitett területeken a lakóterületen a zöldfelület aránya nagyobb, mint 50% a talajmegkötés
érdekében.
Jelenlegi módosításunk valamennyi területe a történeti települési terület és az együtt
térségek övezete által érintett.

tervezhető

A településrendezési terv készítése során a tervezésbe a szomszédos települések nincsenek bevonva.
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Tájékoztatásul mellékeljük a Területrendezési ajánlások szerinti övezetekkel való érintettségeket:
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Tájékoztatásul mellékeljük az összesítő táblázatot a 147/2011. (Xl.30.) önkormá nyzati határozat rendelkezései alapján :
(2. melléklet - Sajátos Megyei Térségek)

Gazd1s' 1·
fejlesztés
térH&el és
térH&I
jelent&égG
központjai

Turizmusfejlesztés
foékeny
térségei és
telepOlési
térH&i
térffcek
jelent6séc(I
központjai

NATURA
2000
természet·
meg&zésl
területek

NATURA
2000
madér·
védelmi
területek

Ma11s
természeti
értékO
területek

Komplex
üjcaz~lkodés

térségei

cvllmölcs
termélhely

kabszter
éltal
érintett
település

telepftés
szem ponti·
éból
vizsg"at alé
vonható
terület

nem

Igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

nem

igen

nem

Igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

nem

Ügyiratszám: FŐ~P/55/2018.
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Tájékoztatásul mellékelj ük a Sajátos Megyei Térségek szeri nti övezetekkel való érintettségeket:
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TERÜLETI MÉRLEG
Az alábbi táblázat Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkozó térségi mérleget és az
összehasonlítás alapjául szolgáló határértéket tartalmazza:
OTrT területfelha sználási
térségei
Erdőgazdálkodási

térség
M ezőgazdasági

t érség

Területnagyság
(ha)

OTrT t erületfelhasználási

6 207, 25

erdőgazdálkodási

Vegyes t erületfelhaszná lású
térség

3152,94

Települési térség

6 891,75

Vízgazdálkodási
t érség

385,43

Összesen:

24 750,77

(megyei TRT)

előírásai

legalább 75%

10 813,40

Minimálisan

legalább 85%-ban
erdőterület

térség
legalább 75%

legalább 85%-ban

mezőgazdasági

mezőgazdasági

térség
legalább 75%
mezőgazdasági vagy
erdő térség
legalább 75%-ban
városias térség
legalább 90%-ban
vízga zdálkodási
térség

terü let
legalább 85%
mezőgazdasági vagy
erdő terület

teljesítendő

terü letnagyság
(ha)
3957,1218
(63,75%)
6893,5425
(63,75%)
2009,9992
(63,75%)
5168,8125
(75%)

legalább 90%
vízgazdálkodási
terület

312,1983
(81%)

A területi mérleg összehasonlítási alapját Nyíregyháza MJV településrendezési tervének 2017. évi
egyszerűsített eljárás szerinti 9 terület módosítása adja (FŐÉP/993/2017.)

Ügyiratszám : FÖlP/ 55/2018.
NYÍREGYHÁZA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.
Telefon: (42) 524-550 Fax: (42)310-647

Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása - 2018.
- Teljes eljárás, végső szakmai véleményezési szakasz-Alátámasztó munkarészek-

-J

26

Az alábbiakban a terület-felhasználás változással járó módosítások tételes felsorolása alapján
összesítésre kerül a területi mérleg változása:

·

Településszerkezeti terv szerinti terület-felhasználás változásai a módosítási helyeken
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0,047

Lf

Ki
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-0,012
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-3,973
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4,808
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9,051
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1 2,6J9 1 9,264 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 --0,730 1 -9,9Jl 1 0,000

MilldösSze~n:

11,670

0,000

0,000

-0,730

-9,911

0 ,000

~~-~~z.er_ki~~ti ~erv szerinti terület-felhasználás változásai
Terület-felhasználási
kategória
Erdő

terület

Mezőgazdasági

terület
Vegyes terület

Települési terület
Vízgazdálkodási terület

út, vasút

Jelenlegi TSZT szerinti
kategóriák nagysága
(ha)

Területfel-használás
változás (ha)

Tervezett TSZT szerinti
terület-felhasználás (ha)

3964,667
14339,99
258,74
6992,874
619,022
1784,214

-0,73
-9,911
0
11,67
0
0

3963,937
14330,079
258,74
7004,544
619,022
1784,214
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A tervezési területeket az OTrT
t erületfelhasználási kategóriái alapján
--~r.-:n valamennyi kategóriára vizsgálni kell.

Erdőgazdálkodási térség
OTrT szerinti terü letnagyság: 6 207,25 ha
TSZT szerinti területnagyság: 3963,937ha :2: 63,75% => megfelel!

IVlezőgazdaságitérség :

OTrT szerinti területnagyság: 10 813,40 ha
TSZT szerinti területnagyság: 14330,079ha:2: 63,75%) => megfelel!
Vegyes terület- felhasználású térség:
OTrT szerinti területnagyság: 3 152,94 ha
TSZT szerint i területnagyság: 258,74ha =>megfelel!
Települési térség:
OTrT szerinti területnagyság: 6 891,75 ha
TSZT szerinti területnagyság: 7004,544ha :2: 75% => megfelel!
Vízgazdálkodási térség:
OTrT szerinti területnagyság: 385,43 ha
TSZT szerinti területnagyság: 619,022ha:2: 81% => megfelel!

Ügyiratszám: FŐ~P/55/2018.
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S. A módosítással érintett területek részletes bemutatása
1. számú változtatással
érintett terület

Jelenleg! szab;ilyozás

Tervezett szabjlyozás

Helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeinek biztosítása részben kialakult állapot rögzítésével.
Nem zavaró hatású Gazdasági (Ge) célú t erület kijelölése a lakossági terület re elkészült
telepítési tanulmányterv alapján. Gk, Lf, Ev ~Ge

4. sz. főút - Rozsrétbokori utca 01120 csatorna által határolt tömb

Övezeti kód

Te rü let-fe 1használás

1

Építészeti kara kter

Gk 711765
Kereskedelmi
szolgáltató
gazdasági
zó na
egyéb

külső

Beépítési mód
Megengedett legkisebb
telekméret
Megengedett legkisebb
telekszélesség
Megengedett legkisebb
telekmélysé~

Ev

1

1

Ge 711765

1

Egyéb ipari gazdasági zóna

Védelmi

Falusias
lakózóna

nem kialakult
szabadonálió -

Építési övezet kialakult-e

Lf 513542

I

rendeltetésű

erdlSzóna

-

kertségi

egyéb
nem kialakult

-

telepszerű

nem kialakult
oldalhatáron
álló

2500m2

1000m2

1

-

szabadonálló - tele pszerű
1

2500m2

1

3Sm

1

18m

1

1

35m

1

som

1

3Sm

1

1

som

Megengedett legnagyobb
beépítettség
Legkisebb zöldfelületi fedettség

50%

30%

20%

50%
4,Sm /2 szint
terepszint
felett/

9,Sm/4 szint
tere pszint
felett/

Megengedett
építménymagasság

-

50%
20%
9,Sm/4 szint terepszint
felett/

Hatályos SZT kivonat
„ Kég_Q_/taz állami alapadatokje/használásóval"
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1. számú változtatással érintett terület ortofotója:

1. számú változtatással érintett terület hiteles alaptérkép kivonata:

-

-
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2. számú változtatással
érintett terület
Fenyő
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2. számú változtatással érintett terület ortofotója:

2. számú változtatással érintett terület hiteles alaptérkép kivonata:
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CS (Csereterület)

Jelenleg! szabályozás

Alsóbaduri út -02072 hrsz.-ú út - 01082
hrsz.·ú út - 01067 hsz.-ú út
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Tervezett szabályozás

A tervezett módosítások csökkentik a jelenlegi biológiai aktivitási értéket, ezért
a visszapótlás érdekében csereterület kiíelölése ~örténik. Má -Hg

Övezeti kód

Má
Mezőga zdasági

Terület-fe 1használás

~

1

zóna

Gazdasági

rendeltetésű

erdőzóna

Építészeti karakter
Építési övezet kialakult-e
Beépítési mód

szabadonálló

te lep.szerű

Megengedett leg_kisebb telekméret
Megengedett legkisebb telekszélesség
Megengedett legkisebb telekmélység
Megengedett legn~gyobb beépítetts_ég

3%

Legkisebb zöldfelületi fedettség
Megengedett építménymagasság

Hatályos SZT kivonat
HKészült az állami alapadatok felhasználásával"
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6. Természetvédelmi, tájvédelmi vizsgálat, javaslat
Természetvédelmi kategória általi érintettség:
Mivel a 3 módosítással érintett terület Natura 2000 területtel, ökológiai hálózati elemmel, természeti
terü lettel, illetve egyéb országos és helyi jel e ntőségű védett területtel nem érintett, így a tervezett
módosítások nem ütköznek természetvédelmi e l őírá sokkal.

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRT~K

Tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért
szükséges a biológiai aktivitási értéket újraszámolni, a hiányt pótolni.
A biológiai aktivitás érték (továbbiakban BIA) szinten tartása
változása biológiai aktivitásérték csökkenést okoz.

kötelező,

a terület felhasználások kívánt

Biológiai aktivitásérték számítása
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A biológiai aktivitás érték konkrét felület minőségek területhasználaton belüli differenciálása szerint
is számítható, ahol a tervezett állapot valamivel kedvezőbb eredményt mutathat.
Jelen esetben a BIA érték meghatározása differenciált számítással történik. A BIA érték csökkenését
csereterületekkel kívánjuk kompenzálni.

A BIA érték visszapótlását adó csereterületek ortofotója (forrás: www.google.hu/maps)

A BIA érték visszapótlását adó csereterületek alaptérkép kivonata „az állami alapadatok felhasználásával"
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7. Közlekedési vizsgálat és javaslat
A tervezett módosításoknak nincsenek a település közlekedési rendszerét befolyásoló hatásai

8. Közműellátási vizsgálat
A tervezett módosítás a közmOellátás rendszerét

kedvezőtlenül

nem befolyásolja.

9. A fenntartható fejlődés biztosítottsága
A településrendezési terv tárgyi módosításaiva l bekövetkező változások az érintett lakosság
életkörülményei ben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel nem
járnak. A csereterületen kijelölt gazdasági rendeltetésa erdőzóna besorolás a település
mikroklímájá ra kedvező hatással lehet.

10. Urbanisztikai vizsgálat
Urbanisztikai, városmorfológiai szempontból megvizsgáltuk a módosítássa l érintett területeket. A
kialakult állapot okhoz illeszkedő változást t ervezünk. A városnak a külső peremterületein, így az
érintett t ervezési területeken is a beépítési sűrűség csökkenő tendenciát mutat.
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H1v sz · FOEP/ 19-2612018
Kukucska Zsolt

DR KOVÁCS FERENC
pofvá1 mester
NYIREGYHAZA MJV
POLGÁRMESTERI HIVATAL
NYÍREGYHÁZA

Kossut/1 tér 1.

4400
Tárg'i,: Nyíregyháza MJV telepü lésszerkezeti terv és leirás, helyt épí tési szabályzat és szabályozási terv
8 területen történő módosítása - 20 17.
E.1.
Lakó es gazdasági övezet határának módosítása a 02 11 6/80 l1rsz -(1 ingatlant magaba foglaló
tömbben Lke , Gk
E 2.
Pazonyi tér - Hunyadi utca sarkán levő másodrend ű zöldfelulet hatarának rendezése
Z-KK ·· Koa
E.3
Közlekedési célú közterület biztosiasa a Debreceni út - Tunde utca menten készuló
kerékpárúthoz a 4211 /2 hrsz -ú ingatlanon Z-KK - . Koa
E.4
Közlekedési célú közterület biztosiasa a Debrece111 út - Tunde utca menten készulő
kerékparúthoz a 8238 es 8244/1 hrsz -u ingatlanon Ge • Koa . KKo . Koa
E 6.
A 3120 hrsz.-ú ingatlan tombje kertvárosias lakózónából (Lke) kisvárosi lakózonába (lk)
átsorolása Lke ·~ Lk
E 7.
Csabagyöngye utca es a Kollég ium utca közötti Településközponti vegyes zónák (Vt) övezeti
határának rendezése.
E.8.
HESZ módosítás 70 mélyebb telkek beépítésre vonatkozóan.
E gyszerűs ít ett

eljárás - végső szakmai vé leményezési szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozassal m egkereső levelében foglaltakra , a tárgyi helyi építési szabályzat módosításával
kapcsola tban a telepD lésfejleszlési koncepcióról , az in tegrált telepUlésfe1lesztés1 stratégiáról és a
telepl1lésrendezési eszközök rő l , valamint egyes telepulésrendczési sajátos jogin tézmé nyekről szóló
3 14/2012 (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 40 § szerinti írásos véleményemet az
egyszerűs í tett eljárás végső szakmai véleményezési szakaszának keretében az alábbiakban adom
meg.

1.

MAGASABB SZ I NTŰ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
1hvatkozassal a teri1letfejlesztésről és teriilet1enclezésről szóló 1996 XXI tv (továbbiakban Tftv)
19 § (2) e) pont1ára az ott rögzített (a miniszter feladatkorébe tartozó teruletrendezési feladatként
meghatilrozott) felhatalmazás alapján. e jogkörömben el1;!irva - a Tftv 23/A § e oirásaiban foglaltak
figyelembevételével - az alábbi állásfoglalást adom
A településrendezési eszközeik és az országos, illetve megyei területrendezési tervek (OTrT
tv, MTrT tv) összhang.@ - a megyei foépítész 137-7/20 18/alt iktsz .(1 véleményét is figyelembe
véve alapján - a n16dosítással érintett teruletet tekintve biztosított.

II.

TELEPÜLÉSREND EZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
A településrendezési eszközök tárgyi módos ítása során al cgyezteté<;ben részt vevő önkormányzati,
állam igazgatási szervek jo9szabályon alapuló véler11énye1 el fogad l1ató szabályozási tartalommal
jav ításrn kerültek, tovább8 a partnerek jogszc:~bályon al<.lpu ló kifogással nem éltek, ezért a
módos ítást nern k ifogásolom.
f\ilarn1 Foepités1
'1400 Ny1regyháB r tósok tere 5 4401 Ny i regyhi~'.l. Pf 199 íelufon 421795 691 Fax 421599·309
E maii all<imi toep1tesz@szabolcs.gov.ht1 Honlap htlp //\uww kormanyh1vat~I hu!t1u/'il'.lbolr,;; szatrnar-bereg
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Fel hívom szíves figyelmét az alábbiakra:
Az egyszerüsitett el13rás esetén a telepulésrenclezési ec;zköz. közlést követo 5. napon. de
legharm1rnbb az elfogaclástól számított 15 napon lép teth e tő ~i atá lyba.

A j óváhagyott tervek megküldésének kötelezettsége:
A Renclelet 43 § (2) szerint a településrendezési eszközt a polgármester éo1 képviseló-dónlést
1
kovetö 15 napon belül rnegküldí az állami főépitésznek és al eljárásban részt vevő összes
államigazgatást Slervnek vagy elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztos11va
15 napon belul értesíti az állami föépi tészt és az eljarásban részt v evő államigazgatási szerv<?l
annak elérési leh etőségé ről

A teh~pulésrendezési eslközoket. a rendeletet vagy hatarozatot és terv-mellékleteket az
önkormányzat döntését követö 30 napon belül a jegyző köteles a Dokumentac1ós Központ
részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.

A települést érintő későbbi módosítások során a digitális állomány tartalmazza a hatályos
t elepülésrendezési eszközöket is .

Nyíregyháza, 20·18. április 20.

Tisztelettel:
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DR. K OVÁCS FERENC
polgármester
POLGÁRM ESTERI HIVATAL
NYÍREGYHÁZ A
Kossuth tér 1

44 01
Tárgy: Nyí reg yháza M JV RT módosítása 3 teru1eten ·- 2018
1 sz módosítás 4 sz . foút - Rozsrétbokori utca - 01120 csatorna altal határolr tömb Gk, U, Ev -Ge
2 sz. módosítás Fenyó u- O 1167 hrsz-ú út-Homok u. - belterületi határ által 11atárolt töml) Eg ·Lf. K1

Lf ·Ki
3 sz. módositas Alsóbaduri út - 02072 hrsz. -ú út··· 0 1082 hrsz.-ú

l'1t -

010G7 hsz -ú Lit fvlá

·Eg

Teljes eljárás végső szakmai véleményezési szakasz - ZARÓ SZAKMAI VELEM ÉNY
Tisztelt Polgárm ester Úr!
Hivatkozassal rnegkeresö levelében fogla ltakra, a tárgyi településrendezési eszközök módositasavdl
ka pc so l a t b~ n a településfejle!:>ztési koncepcióról. az in tegrált telepUlésfejlesztés1 stratégiáról és a
településrendezési es zközökről, valamint egyes településrendezési sajátos ioginléLményekről sz:ólo
314/20 12. (XI 8) l<orrn rendelet (továbbiakban· Rendelet) 40. § szerinti írásos záró szakmai
véleményemet a tel1es e11arás végső szakmai véleményezési szakaszá'1ak ke etaben az alábbiakban
adom meg

A clolw111enlé.'1Ció/Jól k1dertJ/.

flogy a módosítást az OTÉK 2012. augusztus 6 án hattilyos
lelepOlésrenclozési l<övetelményeinek és jetmagyorázatéN 1i< figyelomöevételével kívánja elvégezni.
f-1iva tl<ozásaim ez által erre a jogi állapotra alapoztam.
A vé!emónyezésre megkulclött clokumentáció
„ megnevezése .. Nyí1egy/liza Megy,:1 Jogti Város telopOlés1enclezés1 eszkoLemel< módosí/ci„.1
2 te10leten (Rozsrétbokon 11/ca-Fenyő utca)
• lo1volöje Veres lstvfln vezeto tetepii/Jsrendezö le01ező
- clót111no: 201 8. e:l pril1s /1ó

!.

MAGASABB SZIN TŰ TERÜLET RENDEZÉS I TERVEK KEL VALÓ ÖSSZHANG
Hivatkozással a tewlotfojlesztésról és tewletrendezésról szóló 1996 '.{X/ tv (tovablJ1aklJc1n
Tftv.) 19 § (2) e) ponqara az olt rogzített (a miniszter felddatkorébe tartozó teruletrendezes1
f·3ladatkénl meghatarozolt) felhatalmazás alapján. e JOLlkorornben eljárv i
a Tftv 2311\ §
elóírása1ban foglaltak f1gy·~ l embevé teléve l - az alábbi állásfoglalást adom
/\ településrend ezési eszköze ik ós az ország os, illetve megyei területrendezési tervek
(OTrT tv. MTrT tv) összhangja - a megyei főép í tész 137 8/2018íált 1ktsz (1 véh::rnényét 1~
figyelembe véve alapján - ci módosítással érin tett területet tekintve biztosított.

II.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
A lelepulésrendezés1 e.szközok tárgyi moclosítasa során cl telepulés fóép1 ~„wn0k dontése
alapján egyeztetésben részt vevö onkormányzat1. állam1gazgatás1 szervek JOg SLabalyon alapuló
elfogadott vé leményei javításra kerultek , tovabbá a partnerek iogszabályon il::if)uló kifogáss<11
ncrn éltek. ezért a módosítást nem ki fogásolom .
J\ll;.m11 Föt:p tesz
100 Ny•regyh:Jza Hosok tere 5 1\ 101 Ny11<1yhan Pf 199 felefon .:2J795 691 F;t„ 1 59 l 3oq
E-mali allJmi foepitesl@>L mok:s 9011 hu Ho11l.1p hnp 11'.'IW':'i.konn 1nyh1v 1t.,l hufhu.snbol , „n1m1r bereg
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Felhívom a figyelmét a SZSZB Megyei Kormányhivatal Környeletvédclmi és Természetvédelmi
FÖO$Ztflly Komple 1( Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármnntesítés1 es Terrneszetvédolmi
Osztály 1662· 1012018. ügyiratsLámú lcveleben foglaltakra miszerint fclh1vja a figyelmet, hogy a
Gk és Ev terület hoiyctt kijelölendő Gc területen ( 1 s.zámu módosítas) torvczett tevékenység és
aL érintett tömbtől északra elholyezkcdő lílkótcrülct cgyl""iásra hatása z.waró.korl:Hoz:ó lehet
Felh1vom a továbbiakban a szíves figyelmét az alábbiakra:
A jóvéthugyott településrendezési eslköLök megküldésekor h1v.Jtkod1sc:;öl a Ren( l ·~let 16. § (2)
e!öír{1sóm kérem hogy a Jóvah ·1-;iyást követően öss! ~s.,:erke szte tt t·:?l0P• 1lésszerkezeti
eszkozöket is csatolJ.3k
Tel1es e!J"irás esetén a te!epulésrende1.és1 eszköz a közlést követö 15. ndpor.. de leghamarabb <:!L
elfogacl;.istól szár111tott 30 l ép tett1ető hutólyba.

A jóváhagyott tervek megküldésének kötelezettsége:
A Rendelet 43 § {2) szerint a településrendezési eszközt a polgármester a képviselö·
1
döntést követő 15 napon belü l megkü1di az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevo
öss;:es allar1119Jzgatas1 szervnek vagy elektroniku5 úton hrtelesitell dokumentumok elérését
b11tostva 15 naoon belül értesíti az állami foépítészt és az el1árásban részt vevö
állam1gazgatás1 szervet annak elérési lehetósP.géröl
A telepulésrendezési eszközöket a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az
önkormányzat döntését követö 30 napon be lül a jegyző köteles a Dokumentációs Közponl
részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.

Nyíregyhaza, 2018. április 20.

Ti sztelettel:
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FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

M EGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E-MAIL:

VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: FŐÉP/5-31/20 18.
Ügyintéző : Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűléshez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M -HOME Korlátolt Felelősségű Társaság
között kötendő településrendezési - együttműköd ési megállapodás jóváhagyására

············o '······················
Dr. Kovács Ferenc
Polgármester •

Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása :

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

/

{

-:

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

o
o

bizottságok:
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi, Ügyrend i és Etikai Bizottság
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Tisztelt Közgyűlést

Az M-HOME Kft. (Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.) mint Fejlesztő a Nyíregyháza, Ószőlő utca S. és
a Dózsa György utca 62-64-66-68. számok alatti saját tulajdonú ingatlanokon társasházi lakások
kialakítását tervezi. A beruházás megvalósíthatóságának biztosítása érdekében az Önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a Nyíregyháza, Ószőlő u. S. szám alatti 1806/ 1 hrsz.-ú ingatlan Kisvárosias
lakózónából (Lk) Településközpont vegyes zónába (Vt) történő átsorolásra kerüljön, illetve az övezeti
kódban a beépítési százalék 40%-ról 60%-ra, valamint a maximális építménymagasság 7,5 m-ről 7,59,5 m-re növekedjen. A Dózsa György utca felől kialakítandó építés - a módosuló építési szabály
szerint - városképi szempontból illeszkedjen az Ószőlő utca felől meglévő átépítésekhez.
E fejlesztés keretein belül a beruházó vállalja az utcakép rendezését, mely magába foglalja egy
egységes j árda sor burkolatának kialakítását, utcabútorok kihelyezését, valamint padkarendszerrel
körülvett zöldövezet kialakítá sát (a megállapodás mellékletét képező ta nulmányterv szerint). A
te rvezett beruházás utcaképre gyakorolt kedvező hatása közösségi előnyöket jelent Nyíregyháza
számára, így a beruházás megvalósítását lehetőségéhez mérten az Önkormá nyzat támogatni kívánja .
A felek formálisan is rögzíteni kívánják a fejlesztésekből adódó jogokat és kötelezettségeket egy
településrendezési - együttműködés i megállapodás keretében . Fejlesztő vállalja, a Nyíregyháza,
Ószőlő utca S. és a Dózsa György utca 62-64-66-68-70. számú ingatlanok előtti közterület kialakítását
a társasházak újonnani kiépítésével együtt. A közterületi felépítményeket az Önkormányzat részére
t érítésme ntesen átadja.
Kérjük a Tiszte lt Közgyű lést, hogy az előterjesztést megtárgya lni és a határozat tervezetet elfogadni
és a településrendezési - együttműködési megállapodás jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 18.

Veres István
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1. melléklet a FŐÉP/5 -31/2018.sz . előterjesztéshez

HATÁROZAT TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉS ÉNEK
„„.„.„ „„/2018. (IV.25.) számú
határo zata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M -HOME Korlátolt Felelősségű Társaság
között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

A

Közgyűlés

az előterj esztést megtárgyalta és
hozzájárul a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M-HOME Korlátolt Felelősségű
Társaság között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás létrejöttéhez.
Felelős:

Utasítja:
Határidő :

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képe ző
településrendezési - együttműködés i megállapodás aláírására
a Főépítészi Osztályt a szü kséges intézkedések megtételére
folyamatos

Nyíregyháza, 2018. április 25.

Errő l

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ M-HOM E Kft. (Nyíregyháza, Dózsa György utca 42.)

~ _)

NYÍREGYHAZA

1.

melléklet a „ .. „/2018.(IV.25.) számú határozathoz

Településrendezési - együttműködési megállapodás

mely létrejött
egyrészről

a M-HOME Ingatlanforgalmazó Korlátolt

Felelősségű

Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza,

Dózsa Gy.u.42., Cégjegyzékszáma: 15-09-084431, adószáma : 25976030-2-15, képviseletében: Madura
Csaba vezető t isztségviselő), mint fejlesztő

(továbbiakban: „ Fejlesztő"),

másrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

l.; statisztikai számjele : 1-5402006-7511-321-15; képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, a
továbbiakban: az „ Önkormányzat"),
(a Fejlesztő és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen mint „ Felek")
között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1.
1.

Jelen

szerződés

a Felek közötti
rögzíti.

Előzmények

- a városfejlesztés

érdekében

megvalósítani tervezett

-

együttműködésüket

2.

Fejlesztő saját tulajdonú ingatlanain Nyíregyháza, Ószőlő u. 5. és Dózsa György u. 62-64-66-68.sz.
alatti ingatlanokon társasházi lakások építését tervezi. Társasház építésre (építési tevékenység helye:
Nyíregyháza, Dózsa György u. - Ószőlő u. 1806/1-1806/2 hrsz) a Helyi építészeti-műszaki tervtanács a
tervet engedélyezésre ajánlotta, településképi vélemény kiadásra került 2018. február 5. napján.

3.

Fejlesztő 2. pont szerinti fej lesztésének megvalósítása érdekében szükséges a 1806/1 hrsz-ú ingatlan
kisvárosias lakózóná ból (Lk) településközpont vegyes zónába (Vt) sorolása, az övezeti kódban a
beépítési százalék 40-ről 60 %-ra, a maximális építménymagasság 7,5 m -ről 7,5-9,5 m közöttire
növelése.

4.

Felek megá llapítják, hogy a 2. pont szerinti fejlesztés szükségessé teszi az Önkormányzat Szerkezeti
Tervének és Szabályozási Tervének módosítását, akképpen, hogy a 1806/1 hrsz-ú ingatla n kisvárosias
lakózónából (Lk) településközpont vegyes zónába (Vt) kerül átsorolásra, az övezeti kód ban a beépítési
százalék 40- ről 60 %-ra, a maximális építménymagasság 7,5 m -ről 7,5-9,5 m közöttire nő. Ennek
érdekében a felek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll tv. 30/A.
§-á ban foglaltak szerint településrendezési - együttműködési szerződést kötnek egymással.

5.

A módosítási eljárás megindítását Nyíregyháza MJV Városfejlesztési
Bizottságának 12/2018.(1.23.) számú határozata elfogadta.

és

Környezetvédelmi

II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai
6.

Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Fejlesztő által finanszírozott tervjavaslat/telepítési
tanulmány alapján a 4. pont szerint szükséges településrendezési eljárást megindítja és lefolytatja .
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7.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a 4. pont szerinti településrendezési eljárás lezárásaként az elkészü lt
Szerkezeti Terv és Szabá lyozási Tervmódosítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé
terjeszti, amelynek fela data a módosításról való döntés.

Ill. A

Fejlesztő

kötelezettségvállalásai

8.

Fejlesztő a 2. pont szerinti fej lesztési elképzelései megvalósítása érdekében hozzá kíván járulni az
Önkormányzat egyes közérdeket szolgáló céljainak megvalósításához az alá bbiak szerint.

9.

Fejlesztő vállalja a Dózsa György u.62-64-66-68-70. számú és Ószőlő u. S. számú ingatlanok előtti
járda, padka és előke rti rendszer egységes utca képi kialakítását, a szerződés mellékletét képező
telepítési tanulmány („Társasház építése utcaképi elrendezés") alapján a beruházások
megvalósításáig, de legkésőb b 2021. december 31. napjáig.

10. Az utcakép kialakításnál a Fej lesztő a tanulmányban foglaltakat vállalja, amennyiben a tervezett
kialakítástól eltérő műszak i megoldás indokolt a Fejlesztő köteles a városi F őépítésszel vagy a városi
Fő kertéssze l egyeztetni.
11. A tanulmány szerint megva lósítandó épületszerkezet, térburkolat, zöldövezet (részletesen a
tanulmány szerint)
Épületszerkezetek: Az utcakép rendezését érintő épületegyüttes 4 különálló társasházi épület. Az érintett
épületeket egységes anyag használattal kerül kialakításra (HF-01-02-03-as tervlapok), az épületek előtti
járdasor egységes burkolattal, mellette padsorok kialakításával és padkarendszerrel körülvett zöldövezet i
rész (H-01 helyszín raj z) kerül kialakításra.
Térburkolat : Al-es előre gyártott beton t érburkoló szerkezet szürke és antracit színkombinációjával úgy,
hogy két oldalon a padkarendszer mellett a járda két oldalán antracit

színű

vonal vezetés között szürke

térburkoló helyezkedik el. Épületenként 2-3 db pihenő pad kerül kia lakításra, egységesített szemetesek is
elhelyezésre kerülnek.
Zöldövezet: A padkarendszer között elhelyezkedő fasori zöld övezetet teljes mértékben új növényzettel,
új telepített

gyep-fűrendszerrel

öntözőre n dsz er

látja el, ennek locsolását automata

id őzóná ban id ő re

beáll ított automata

biztosítja . A parkrendszer között elh elyezkedő fasor kertészeti felújítása szükséges, a fasor

lombozata-korona kialakítása felújításra, vágási igazításra szorul, A tanulmány 1. sz. melléklet e tartalmazza
a részletes fas orrendezés módját- Városi Főke rtésszel egyeztetett módon)
12. Fej lesztő a tervezett munka kialakítását a társasházak megépítésével együtt kivitelezi, vállalja, hogy a
kiépítés után az Önkormányzat részére t érítésmentesen átadja a felépítményeket.

IV. Vegyes rendelkezések
13. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Nyíregyháza, Ósző lő u.5. és Dózsa György u. 62-64-66-68-70 sz. Sarkantyú utca kereszteződ éséig tartandó közterületet a társasház építése és az előtte kialakítandó
területek felújításának idejére a Fejlesztő rendelkezésre bocsátja térítésmentesen.
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14. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési
képességüket sem jogszabály, sem bírói, hat ósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
15. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratba foglaltak teljesítése során kölcsönösen
együttműködve járnak el. Figyelemmel erre, amennyiben bármely, a jelen okiratban egyező akarattal
meghatározott cél eléréséhez, illető leg elj árás lefolytatásához további nyilatkozattételre, adat vagy
iratszolgáltatásra van szükség, úgy azt soron kívül megteszik.
16. Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelen nek bizonyul, az nem befolyásolja a
szerződés fennmaradó részének érvényességét. Érvénytelenség esetére a Felek kötelezik magukat,
hogy az érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a
jelen szerződéssel elérni kívánt közérdekű célokat legjobban megközelíti.
17. Felek megállapítják, hogy a jelen megálla podás megkötését Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése.„„„„„ .. „„„„.„„„„. „„ ... számú határozatával jóváhagyta.
18. Jelen sz e rződés be n nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok az irá nyadók. Jelen szerződésből
származó bármilyen jogokkal és/vagy kötelezettségekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket szerződő felek
megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
fe l me rülő vita tekintetében sze rződő felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerint
illetékes bíróság döntésének.
19. Jelen szerződésnek kizárólag írásban, kizárólag erre a célra készített okirat útján történő módosítása
bír hatállyal.
20. Jelen szerződést a Felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak
tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra
nézve kifejezetten elfogadták. Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződés szövegezését
egyérte lműnek és érthetőnek találják, annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és
nem tér el a Felek megállapodásától, s minden tekintetben összeegyeztethető a szerződés tárgyával
és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartják, s ezért mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, elolvasást követően helybenhagyólag írták alá.
Nyíregyháza,2018.

Nyíregyháza M egyei Jogú Város

M -HOME Korlátolt

Felelősségű

Önkormányzata

Társaság

képviseletében

képviseletében

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Önkormányzat

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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Madura Csaba vezető tisztségviselő
Fejlesztő

_ _ Melléklet a Településrendezési -

együttműködési

megállapodáshoz
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M-HOME Kft
Társasház építés
utcaképi elrendezése

TERVEZŐ:

Nyitrai Norbert
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M-Home Kft.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u 42.
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tervezett építési tevékenységet - építmény építésére fe ltétel nélkül engedélyezésre javaslom.
A kérelemre vonatkozó adatok:
Kérelem tárgya:
Építtető( k) neve:
Építtető(k)címe:
Építési tevékenység he lye:
A telek helyrajzi száma :
Rendeltetési egység(ek) megnevezése, száma (db):
Rendeltetési egység(ek) nettó alapterülete (m2):
Terv megnevezése :
· Tervező(k) neve, címe, jogosultsága :

Társasház építése
M -Home Ingatlanforgalmazó Kft.
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 42 .
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. - Ószőlő u.
Hrsz.: 1806/1- 1806/2
Lakás: 17 db, Garázs: 11 db, Üzlet: 3 db
1290,50 m2
Társasház építése
Nyitra i Norbert
4547 Sza bolcsbá ka, Kossuth u. 102.
É-15-0369

A Helyi építészeti-műszaki tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) 10/ 2018. számú véle ménye
alapján a tervezett építési tevékenységgel kapcsolatban 2018. január 31-én megtartott ülésén a
tervet engedélyezésre ajánlja.
A Tervtanács kéri az alaprajzok kisebb j avítását, a bútorozhatóság változt atását és a
válaszfalakban lévő nyílászárók áthelyezését.
A Tervtanács kéri lábazat megj elenését.
A Tervtanács ké ri az opponenciába n foglaltak szerint a zöldfelületek javítását.
A.Tervtanács felhívja a figyelmet, hogy az itt bemutatott épületritmus a teljesen elkészült
épületnél fog igazán elegáns hatást kelteni.
A Tervtanács felhívja a figye lmet, hogy az anyagok megválasztásáná l e l s őd leges szempont az
időtállóság.

A Tervtanács java.so lja a világosabb színhasználatot és kéri, hogy a t erven a tömegekre
testszerűen forduljanak a váltott anyagok.

A Tervtanács felhívja a figyelmet, hogy az épü letmagasság vá ltozhat a rendezési terv
-::-..1>~
1.....
""'
módosításával. Kéri, hogy a szomszédos épülethez igazodj on a Dózsa Gyö rgy utcai tetőg;ri ~ .1{0°Mt ~~
A Tervtanács felhívja a figyelmet, hogy a közterületi sávba benyúló erké lyek, csak az OTEK ~·fi 11-0.ós~-n~ ~=- ~
bekezdése és a HÉSZ 21. § (6) bekezdés alapján helyezhetők el.
~ 2s91oO~v-„· ·d~:
A Tervtanács átgondolásra javasolja az első emeleti erkélye k érdekében a módosításra kerüló '.1h~11;1,_., ry.f~'
HÉSZ előírásait betartva, a Dózsa György utca fö ldszinti belmagasságáp ak e elését.
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

TELEFON: •36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501

S-MAIL: POLGARMESTER@NYlREGYHAZA.HU

.

IND OKOLÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgárm esteri Hivatal Főépítészi Osztályhoz M-HOME
Ingatlanforgalmazó Kft. - építtető - (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 42.) 2018.01.23. napon
településképi véleményezési elj áráshoz kérelmet nyújtott be Társasház építésére a 4400
Nyíregyháza, Dózsa Gy. - Ószőlő. u. hrsz.: 1806/ 1-1806/2 ingatlanra vonatkozóan.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbia kban: Törvény), a
településfejlesztési konce pcióról, az integrált településfejlesztési strat égiáról és a településrendezési
esz közök ről, valamint egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rende let), va lamint Nyíregyhá za Megyei Jogú Város településképi védelméről
szóló 31/ 2017.(X.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 29. §-ban
foglalta k alapján településképi véleményezési eljárás lefolytatásához kötötte ezen tevékenységet.
Az önkormányzati rendelet 3. m elléklete szerint a te rvezett tevékenység településképi szempontból
meghatározó területen helyezkedik el, ezért az önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdése szerint
a Helyi ép ítés zeti-mű szaki t ervt anács véleményére ala pozott településképi véleményre kötelezett.
A településképi véleményezési elj árás során a tárgyi tervezett építési tevékenységre - építmény
építésére benyújtott dokumentációj át áttekintettem.
A telep üléské pi vélemény kiadásánál, a kérelem és melléklete i elbírálásánál a Korm. rendelet és az
önkormányzati rendelet szempontjait, a Helyi ép ítészeti-műszaki tervtanács 36/ 2017 . számú
véleményét, a tele pü lésre érvényes 21/2007. (Vl.12.) KGY rendelet, az önkormányzati rendelet, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. §,
6/A. §, 6/8. §(a helyi önkormányzatok épít ésügyi feladatai) és az országos településrendezési és építési
követelm é nyekről szóló 253/1997. (Xll.20.) kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 35-37.§ telepítés
(az. el ő-, oldal- és hátsókert elő írása i, épü letek közötti legkisebb távolság) elő írá sait vettem figyelembe .
A fentieket figyelembe véve a tervezett építési tevékenységet f eltétel nélkül engedélyezésre
j avasoltam.
Az építésügyi és épít ésfelügyeleti hatósági eijárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásokról szóló 312/ 2012. (Xl.8.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a
t elepülésképi véleményt az építésügyi hatóság a döntése meghozatalához szükséges tényállás
tisztázása érdekében - különös tekintettel az építészeti minőségre , a helyi építészeti örökségre, az
építészeti értékvédelemre, valamint a településképre és a környezethez való illeszkedésre - az
építésügyi hatósági engedélykérele m benyújtásakor rendelkezésre álló és jogszabályokon alapu ló
bizonyítékként veszi figyelembe.
A településképi véleménynek az illetékes építésügyi hatósághoz történő benyújtása építtető
feladata.
Felhívom figyelmét arra, hogy amennyiben a véleményezet t t ervdokumentáció eltér az építési
engedélyezésre benyújtott tervdokumentációtól, a módosított dokumentációnak az illetékes
építésügyi hatósághoz történő benyújtása szintén építtető feladata.
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

"AX: +36 42 524 5J1
E-MAll: POLGARViESTER@"!YIRE.:'.iYHAZA.HU

A Korm. rendelet 26/A. § (8) bekezdésében fogla ltak szerint a településképi vélemény ellen önálló
jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében
vitatható.

Nyíregyháza, 2018. február S.

Tisztelettel:
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Dr. r<ovacs'"' Ferenc
.

polgármester

Erről értesül:
1. ép íttető: M -Home Ingatlanforgalmazó Kft. (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 42.)
2. felelős ter~ező : Nyitrai Norbert (4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 10~
.)
3. Helyben: Epítésügyi Osztá ly Éva Péter osztályvezető
N '(
'
4 . Irattár
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M-HOME INGATLANF"ORGALMAZO KFT.
4400 NYÍREGYH ÁZA, DOZSA GYÖRGY U 42.
ADÓSZÁM: 25976030·2·1SCÉGJEGYZÉKSZÁM:15·09·08443 1

TELErCN: t 3670/708·7030 I E·MAIL: MHCME@MHCM!.HU I we:e: www.MHCME.HU

TÁRSASHÁZ UTCAKÉPI ELRENDEZÉSE
TÁRSASHÁZ ÉPÍTÉSE
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MEGBÍZÓ:
M - HOME INGATLANFORGALMAZÓ KFT
4400 NYÍREGY HÁZA, DÓZSA GYÖRGY U. 42.

TERVEZŐ:
NYITRAI NORBERT
4547 SZABOLCSBÁKA, KOSSUTH U. 102.
ÉPÍTÉSZ É·lS-0369

INGATLAN ADATAI:

M -Home Kft.

1- 11 - 111 - IV ÜTEM
Dózsa György u 62-64-66-68.

DÁTUM:
2018. április 16.

M· HOME INGATLANFORGALMAZÓ KFT.
4400

NYÍREGYHÁZA ,

DÓZSA GYÖRGY U

42.

ADÓSZÁM : 25976030·2· 1 5 CÉGJEGYZÉKllZÁM: l 5·09· 08443 1

HaM E

TELEFON: t 3670/70B·7030 I E· MAIL: MHOME@MHDME:.HU / WEB: WWW.MHDME:,HU

TARTALOMJEGYZÉK
TÁRSASHÁZ ÉPÍTÉ S E
4 4 00 NYÍ RE G Y H Á ZA , ÓS Z ÓLÓ
DÓZSA

GYÖRGY U.

U 5.

ÉS

62 - 64-66 - 68 I NGATLANON

Borító
Településképi vélemény
Építészeti műszaki leírás

Fotódokumentáció (meglévő-átalakítás előtti állapot)

Tervezett - rendezés utáni állapot:
H-01 Helyszínrajz
HF-01 utcaképi látványterv
HF-02 utcaképi látványterv
HF-03 utcaképi látványterv

l-es számú melléklet

1

T.\RS \SHAL EPÍTESC

4-100 \IYÍRF-,GYH.ÁZA. DÓ/.SA GYÖRGY U. ó'.!-6-1-66-C.8

MŰSZAKI LEÍRÁS
ELŐZMÉNYE K

A Dózsa György út 62-64-66-68. alatti ingatlanon, Társasházi lakások kialakítási
munkálatai kapcsán a városi Főépítész Úr kérte a Tisztelt megrendelőt, a
tulajdonában lévő ingatlanok előtti járda, padka és előkert i rendszer egységes
utcaképi megjelenítésének kialakítására.
A Tisztelt megrendelő a kérésnek eleget téve megbízást adott cégünknek a tervezési
feladatok ellátására.

ÉPÜLETSZETRKEZETEK
Az utca kép rendezést éri ntő épületegyüttes 4 különálló társasházi épület.
Az érintett épületeket egységes anyag használattal látjuk el, amelyeket a HF-01 -0203-es tervlapon részletesen is bemutatunk.
Az épületek előtt elh el yezkedő járdasor egységes burkola tát, mellette l évő padsorok
kialakítását és a padkarendszerrel körülvett zöldövezeti kialakítást a H-01 helyszínrajz
részletesen mutatja.

ALKALMAZOTT ANY AGTECHNIKA
Podkarendszer: A 1-es el őre gyártott utcai betonszerkezet.
Térburkolat: A l -es előre gyártott beton térburko ló szerkezet szürke és antracit
színkombinációval úgy, hogy két o ldalon a padkarendszer mellett a járda két oldalán
antracit színű vonal vezetés között szürke térburkoló helyezkedik el.
Épületenként 2-3db pihenő pad kerül kialakításra, térburkolattal körülvéve, amelyek
mellett egységesített szemetesek kerültek elhelyezésre.
(lá sd : H-01 és HF-0 1 rajz)
Zöldövezet: A padkarendszer között lehelyezkedő fasori zöld övezetet teljes
mértékben új növényzettel, új telepített gyep-fúrendszerrel lá tjuk el humusz rétegre.
Melynek m eg tervezését és szakmai felügyeleté t Kohán Márk kertészmérnök végzi.
A gyepfű rendszer locsolását automata időzónában időre beállított automata
öntözőrendszer b iztosítja.
!lásd: H-01 és HF-01 rajz)
A padkarendszer között elhelyezkedő fasor kertészeti felújítása menet közben
szükségessé vált, ezáltal a Nyíregyháza Város Főkertészével közre működve a fasor
lombozata - korona kialakítása felújításra, vágási igazításra szorul.
Fent nevezett fasorrendszer kialakítása a dokumen tációban megtalálható l-es számú
melléklet részletes leírásában tevődik össze.
A H-01-es roizon m egtalálható 16-os sorszámmal szerepeltetett újonnan kialakított
mezőben új magas lombozatú, vastag fatörzsű , utcaképbe illeszked ő lombozattal és
színnel e llá tott fák te lepítése, F őkertéssze l egyeztetett módon (3db) .
(lá sd: H-01 és HF-0 1 rajz)
Cégünk a nevezett munka kialakítását a társasházak újonnani kiépítésével együtt
kivitelezi. melynek elkészülte után a Városi Po lgármesteri Hivatal részére átadja
térítésmentesen, parkfönntartásra.
A társasház építés kialakítása közben megegyezve a város tulajdonát képező NyírVV
Kft á ltal üzemeltetett, a mi nevesítve Ósző l ő utca 05 és Dózsa György ú 62-64-66-68-70
szám, végig a Sarkantyú u tca kereszteződésig tartandó közterületet a társasház
építés és a vele együtt kialakítandó lakótömbök előtt elhelyezkedő közcélú
forgalomra átadott területek felújításának idejére az M-Home Inga tlanforgalmazó
~\!.alrn~ _

rendelkezésére bocsájtja térítésmentesen.
NYITRAI NORBERT É 15· 0369
4432NYÍREGYHÁZAKOLLÉGIUM U.113/B
TEL.: +36704183762
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MELLtKLET SZERINT
FASOR LOMBKORONA KIALAKfTAs

Újonnan telepitett gyepf.ű
alatt a humuszréteg berakással
a ut omat_il ~ocsoll>fendsz~rre~ e~acva.

Tervezett padkarend~zer kiépitése
a D6zsa György u 62 stám ingatlantól
a Dózsa György 70 szám épü~el:ével befejezőleg
az úttes~en áthalad6 zebráig.
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ÚJONNAN TELEPÍTENDŐ FA
FÖKERTtSSZEL
EGYEZTETETT MÓDON

ME

FASOR L(

Újonnan telepitett gye~fú
alatta humuszréteg berakAssal
automata locsol6rendszerr ef e l látva.

ú
a l at
autöiilat

Pihen6pad,
mellette egységnyi szemétgyú

Tervezett padkarendszer
a Dózsa György u 62 szám
a Dó zsa György 70 szám épüle t~
az úttesten áthal ad6 '
Tervezett padkarendszer ki épitése
a D6zsa György u 62 szám ingatlant61
a Dózsa Gyö rgy 70 szám épületével befejezőleg
az út~ á t hal adó zebráig.

,.,

:

\

~ --

-

~a'ó\.

-

-J..

ai
'ó\.

>\/~
/

182 0

/,/

37

\
\
1
\
\

r---

1822

\
\

\

\
\

\
\

\

\

\

\\

1-1
-..]

\

\

____ ...i.---

-------

41

1

------í-

_r---

- 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

m
.............

\

\

1
1
1
\
1

1

.

,J

18
<ö

1

,- ----- ---------

()

\\

1
\

1813

IV ÜTEM

-1~·

N _

\
\
\

\

\.'ó\.t\.

\

00

~

\

\

'

F-'

39

\

\

-

\.

~

-

' :::J

:>.,

....... -

.µ
G

1
\
1

TERVEZETT
Társasház építés

J

.µ
:::J

<ö

Üz l et

1 82 4

~

/..i

<ö

·,___._.,

Cl)

7

r

·· . .

1 TÁRSASHÁZ

,ET ·.. ;

)

~~11~2.
@m~

+
66

. SZÁMÚ
KLET SZERINT
~ORONA KIALA.'<fTÁS

". 68+

A

70

L-

-

=

~

•pités
atla n t 1
bef eJ\ zo5-l.eg
•áig.

.

. .....-::::=..--=-,--

$'~

FŐKERTÉSSZEL

Tervezett p adl<are ndszeT kiépítése
a DózsaGjfórgy u 62 s zám i ngatlant11
a Dózsa György 70 szám épületével befej zöle~
. - .
~en áthaladó zebráig.
L.

~

~

n,_t#'

t\"
~ M~ HOME ~ -.::.***-.::.

t
;;

1

I ng a t lanf"o r ga lm azás

• I
"'

44 00 Nyí re gy h á z a, D ózsa Gy. u . 44 .
Tel. : 4 2 1 5 06 - 770 F ax · 4 2 1 50 6-771
~b•

•vény
u\.l"

2'_~

·71

.Jll"d~

fe '•0: ll"' 10:10 e

l(~·t•'uó· KOlesh F1a1Kft -Kertészet.szai«rvr.eezó
•k

Kohln M-11
r

·~~ -

''l

:<lile

Horv•lhT.mas

--- ---

Társa5h4Zt épulete'o; é~ M8se
Nylregyhaza OszOIO u 5 é5 06zu Gyorgf u 62-64-66-66

'"KIVITELI
"'
....osi...ei>t

t'J

1

t~ r~yJ

U1cak8 p1 kiala'< t.u

HELYSZÍNRAJZ
Nytf.~~~

'-(:(..A..-(:(
)..(

r.1~·10 !'IOZZO, ~ lJIU'

11:-r;.a·-;,..e-„„eveim·

;z!ltecl'1"1<0

M.ed~e~

Inpduf"'lallwú
-(:(
-(:(

·rr> 01

Ny1r•csád Koloz.sv6nut 10

<•rt•n·'6'

')

s

!f.,/n...'

'-~""""""

61 Q

~o-

Oé·
.
.~
~ M~HOME ?
·i'° Adószám:
*
~ ~5976030-2-15 1

1

EGYEZTETETT MÓDON

Pihenöpad,
1
me llette egységnyi s~emétgyújtö.

'

'-'\ot~a/~1

ÚJONNAN TELEPÍTENDÖ FA

I. SZÁMÚ
MELLÉKLET SZERINT
FASOR LOMBKORONA KIALAKJTAs

Pih en6pad,
lette egységnyi szemét gyújt6.

~-~

\

~

Újonnan telepített gyepfú
1an telep1 tett gyepfú
alatta humuszréteg ber akással
~u;A;:eg berakás~:lutom~locsolórendszerrel e l látva .
ocsdló re ndsze rrel ellátva.
1

m

-

.;>

_

•

-.L.

2018 04 16
l,l~re!

:rt"')'

, 500
,zsz

H-01

600

~
Ez

O

M-HOME Kii

Tna•rl•nfo r a.aJn1•7.11c
4400 N.:"'frcjJyhNz•. Vóz•a Gy. u 4 4 .
Tel; 42 50~ 770 F•x 4'.! 506-77 1

le"' Ol 1999 ...,; LXXI/!

~ trt•-~l'I

****

~

*'-tr-tf-t:i*

1Hf"l5; jo9"1'dl•.., o.att &·
0 t•...... z& l'lolld/?fll_,IO .... -..JI tilOI

Tli1H ·~H~ll YOQY ,..IZlltleol'Wlk tlOl"fTli'„"I flihmz.NllOIG

~ ....a...J.....o..

! ........2018-04.16.

-

HF.ol

·~.'l:l"'

M-HOME Kft
Társasház építés
utcaképi elrendezése

TERVEZŐ:
Nyitrai Norbert
É-15-0369
MEGBIZó:
M-Home Kft.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u 42.
INGATLAN ADATAI:
M-Home Kft.
1- 11 - 111 - IV ÜTEM
Dózsa György u 62-64-66-68.

DÁTUM:
2018. április 16.

AC

Bt,

5.

HF-03

601

Ujonnan telepit:ett gyep u
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1.

SZÁMÚ MELLÉKLET

4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 62-70 fák
Megjegyzés

Jelölés
1.

MEGLÉVŐ/M EG MARADÓ

Középtájban ki nőtt kb15cm átmérőjű , hosszú , az építendő telek felé
való belógás törzsnél való levágása. A magas nagy lombkorona
kezdéséig tartó törzstesten lévő oldalvízhajtások levágása.

2.

MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
oldalvízhajtások levágása.

lévő

3.

MEGLÉVŐ/ MEGMARAD Ó

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
oldalvízhajtások levágása.

lévő

4/a

M E GL ÉVŐ/KIVÁG ANDÓ

Teljes kivágás.

4/b

ÚJ L ÉTESÍTÉS Ű

t

A 4/a jelű fa helyett új fa ültetése a fasor vona lába.

5.

MEGLÉVŐ/MEG MARADÓ

Ép ítendő telek felé benyúló oldaltekervény törzsnél való levágása,
melynek átmérője kb35cm .
A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten lévő
oldalvízhajtások levágása.

6.

MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
oldalvízhajtások levágása.

1

1

lévő

1

1

7.

MEGLÉVŐ/MEGMARAD Ó

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
oldalvízhajtások levágása.

lévő

8.

MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
oldalvízhajtások levágása.

lévő

1

1

2/ 1 oldal
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Teljes kivágás. Helyette a 8 és 10 közé rendezetten,
v aló új fa ültetése.

egyenlő

távolságra

9/a

MEGLÉVŐ/KIVÁ G AND Ó

9/b

ÚJ LÉ TE SÍTÉSŰ

10.

MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
levágása .

lévő

oldalvízhajtások

11.

MEGLÉVŐ/ MEGMARADÓ

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
levágása.

lévő

oldalvízhajtások

12.

MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
levágása.

lévő

oldalvízhajtások

13.

MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
levágása.

lévő

oldalvízhajtások

14.

M EG LÉVŐ/ME GMARADÓ kb28cm.

15.

MEGLÉVŐ/ MEGMARADÓ

16.

TERVEZETT

1

1

1

jelű

1A9/a
fa helyett a8 és 10 közé rendezetten,
ültetése.

egyenlő távolságra való új fa

Épület felé benyúló oldaltekervény törzsnél való levágása, melynek átmérője
A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó
törzstesten lévő oldalvízhajtások levágása.

1
J

'

A magas nagy lombkorona kezdéséig tartó törzstesten
levágása.

lévő

oldalvízhajtások

l
újonnan kialakított, új magas lombozatú , vastag

j

fatörzsű ,

utcaképbe

illeszkedő

!lombozattal és színnel ellátott fák telepítése, Fökertésszel egyeztetett módon
(3db).

2/2 oldal
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYiREC.YHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: S3.
TELEFON: 136 •P 524-500
FAX: +;;6 42 5J.-4·501

E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: KULT-127-1/2018.
Ügy i ntéző: Doka Diána, Faragóné Széles Andrea
Előterjeszt és

- a Közgy űl éshe z a helyi önszerveződő közösségek 2017. évre biztosított pályázati támogatásainak
pénzügyi elszámolására

Dr.

vács Ferenc
polgármester '"t.

fi-;

L

Dr.
Attila
alpolgármester

~
Doka Diána

ku lturáli ~ osztály vezetője

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

r:- 11-

-

Dr. Krizsai Anita
szociális és köznevelési
osztály vezetője

....
Pató István
városfej lesztési és városüzemeltetési
osztály veze tőj e

törvényességi véleményezést végző
személy alá írása:

·e

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegy ző

(
Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

jegyzői

Az e l őterjesztést véleményezi:
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizott ság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Körn yezetvédel mi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
WWW.NY RfGVHAlA.HU

G

NY

R EGYHÁ ZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: • 36 4l 524-500
FAX: +36 42 524..i;o1
E-MAIL: POLGARM ESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Tisztelt

Közgyűl és!

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Közgyű l ése a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
re n djéről

szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján elismeri és támogatja azt a

t evéke nységet,

melyet

a településen

élő

önszerveződő

állampolgárok

önkormányzati feladatok megva lósít ása, polgáro k közéletbe

történő

közösségei

végeznek

az

bevonása, település fejlesztése,

szépít ése, a környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növe lése, az arra rászorulók támogatása, a
kultú ra és hagyományok ápolása, a la kosság művelőd ése , szórakozása, sportolása, egészségvédelme
érdekében.
Ezen célok megvalósulása érdekében a Közgyűlés az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló
re ndeletében - a város anyagi
ö nsze rvez ő d ő

l eh etősége itől függő e n

- minden évben keretösszeget állapít meg az

közösségek pénzügyi t ámogat ásá nak céljá ra és az

esélyegyenl őség

biztosítá sára támogatási-pályázati rendszert

rendjét a helyi

önsz e rveződő

önszerveződő

működtet,

közösségek pénzügyi támogatásának

közösségek közötti

melynek feltételeit és az eljárás

rendjéről

szóló 24/2008. (IV.29.)

önkormányzati rendelet (t ovábbiakban: Ör.) tartalmazza.
Az egyesülési jogról, a közhaszn ú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről

szóló 2011. évi

CLXXV. törvény, va lamint az Ör. alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi
költségvetési rendelete 25.000 .000 Ft összeget különített el a helyi
t ámogatására. A rendelet szerint a
rendelkező

különböző

önszerveződő

Alapokhoz beérkezett pályázatokat a

szakbizottsága megvizsgálja és j avaslatot t esz a támogatás

j avaslatai alapján a

Közgy ű l és

közösségek pénzügyi
Közgyűlés

oda ítéléséről.

hatáskörrel

A szakbizottságok

a 106/2017 .(IV.27. ) és a 274/2017.(Xl.30.) számú határozataival döntött a

t ámoga tá sok oda ítélé sérő l (23.125.000 Ft összegben).
Az önsze rveződő közösség a kapott támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.

Az Ör. 13.§ (2)

bekezdése alapján az elszámolás magában fogla lj a a részletes szakmai, tartalmi beszámolót (továbbiakban
szakmai beszámoló), a pénzügyi

beszámo lót és annak mellékleteként a támogatás összegének

fel használásáról szóló eredeti számlák és a kifizetést igazoló bizonylatok - támogatási szerződésben
meghatározott módon- hitelesít ett másolati példányát (továbbiakban pénzügyi beszámoló).
Az Ör. 13.§ (2)-(5) bekezdése rendelkezése szeri nt a szakmai és pénzügyi beszámolót a támogatásra
benyújtott pályázat ot vé l e ményező szakbizottsághoz kell benyújtani. A szakbizottság az elszámolási időszak
záró napját követően az elszá molást megvizsgálj a és javaslatot tesz az elszámolás elfogadására . A
po lgármester gondoskodik az elszámolásról alkotott bizottsági javaslatokat összesítő előterjesztés
e l kés zítésérő l. Az előte rje sz tést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képvi se lők számára világos legyen a

szakbizottságo k véleménye, az elszámolások elfoga dásával kapcsolatban tett javaslata.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHAZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: <~6 42 524-500
FAX: +36 4 2 524·)01
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Az 1. számú mellékletet a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság, a 2-3. számú mellékleteket a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, a 4. számú mellékletet a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság az
S. számú mellékletet a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság véleményezte.
Az alá bbi mellékletek tartalmazzák a kü l önböző szakbizottságok által elfogadott , a helyi önszerveződő
közösségek részére nyújtott 2017 . évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolásait.

1. számú melléklet: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság a Kulturális Alapból a helyi
öns zerve ződő

közösségek részére nyújtott 2017 . évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása,

2. szám ú melléklet: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a Civil Alapból a helyi
önsz erveződő

3.

szám ú

közösségek részére nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi elszá molása,

melléklet: Vá rosstratégiai és

Környezetvédelmi Alapból a helyi

Környezetvédelmi

önszerve ződ ő

Bizottság a Városfejlesztési

és

közösségek részére nyújtott 2017. évi pályázati

támogatások pénzügyi elszámolása,
4. számú mel léklet: a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság a Közbiztonsági Alapból a he lyi önszerve ző dő
közösségek részére nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolása,
S. számú melléklet: a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a Szociális és Egészségügyi Alapból
a helyi öns zerveződő közösségek részére nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi
elszámolása .

Kérem a Tisztelt Kö zgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet, valamint annak
mellékletei tartalmát elfogad ni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018 . ápril is 16.

Dr. Koyács Ferenc
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍRE.GYHAZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: •3Q 42 524-500
FAX: +36 .p 524.501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a KULT- 127-1/2018. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

..„.„./2018. (IV. 25.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösségek 2017. évre biztosított pályázati támogatásainak
pénzügyi elszámolásáról

A Közgyűlés

az előterje sztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján
1.) a Kulturális Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámo lását az 1. számú
me ll éklet szerint;
2.) a Civil Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 2. számú mellé klet
szerint;
3.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi
elszámolását a 3. számú mel léklet szerint;
4.) a Közbiztonsági Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását a 4. számú
melléklet szerint;
5.) a Szociá lis és Egészségügyi Alapból nyújtott 2017. évi pályázati támogatások pénzügyi elszámolását az 5.
számú melléklet sze rint
jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2018. április 25 .

Errő l

értesül:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
WWW.NVI RCGVHAZA. HU
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1. sz. melléklet a .... ./2018. (IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Kulturális Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s. sz.

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

Pályázó címe

Elnyert
támogatás

El utalt
összeg {Ft)

Tényleges
elszámolás
ideje

Visszafizetendő

határidő

2018.03.31

2017 .11.17

0

2018.03.31

2018.01.04

0

2018.03.31

2018 .01.10

0

2018.03.31

2018.01.11

0

Elszámolási

{Ft)

összeg

1.

106/2017.
(IV.27 .)

Közgyűlé s

Gyermekmosoly Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Stadion u. 32/a

50000

50000

2.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyű l és

Generációk Mandabokori
Szociális és Ku lturá lis
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Kalászos utca 2.

250 OOO

250 OOO

3.

106/2017.
(IV.27 .)

Kö zgyűl és

Nyírség Könyvtár
Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny 5.

100 OOO

100 OOO

4.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűl és

Agrárifjúságért Alapítvá ny

4400 Nyíregyháza,
Krúdy köz 2.

50000

50 OOO

5.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

VOKE Vasutas Műve l ődési
Ház és Könyvtár

4400 Nyíregyhá za,
Toldi u. 23.

50000

50000

2018.03.31

2018.01.17

0

6.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

TEMI Móricz Zsigmond
Művelődési és Ifjúsági Ház
Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Rákóczi u. 18-20.

30000

30000

2018.03.31

2018.01.24

0

7.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyű l és

Nyírség Táncegyüttes

4400 Nyíregyháza,
Honvéd u. 41.

300 OOO

300 OOO

2018.03.31

2018 .01.29

0

8.

106/2017.
(IV.27 .)

Közgyűlé s

Nyíregyházi ILCO Egyesü let

4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 9.

120 OOO

120 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Magyar Huszár Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Benczúr tér 21.

400 OOO

400 OOO

2018.03.31

2018.02.14

0

106/2017.
(IV.27. )

Közgyűlés

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
M egyei Egyesü lete

4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.

100 OOO

100 OOO

2018.03.31

2018.03 .07

0

-

,_

,_

,_
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10.
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11.

106/2017.
{IV.27 .)

Közgyű l és

" A tehetségért-Zrínyiért"
Alap ítvány

440 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 2933 .

80000

80000

2018.03.31

2018.0 3.13

0

12.

106/2017.
{IV.27 .)

Kö zgyűlés

Nyír1-Lokálpatrióta, Ifjúsági
és Közösségfejl esztő
Egyesület

4481 Nyíregyháza,
Lepke u. 14.

50000

50 OOO

2018.03.31

2018 .0 3. 13

0

13.

106/ 2017 .
(IV.27. )

Közgy ű l és

M adá rba rátok Nyíregyház i
Egyesü lete

4400 Nyíregyháza,
Csaba út 15.

30000

30 OOO

2018 .03.3 1

2018.03 .20

0

14.

106/ 2017 .
{IV.27.)

Közgy ű lé s

Pro Archi Egyesü let

4400 Nyíregyháza
Kürt u. 5-11.

230 OOO

230 OOO

2018.03 .31

2018.03.20

0

15.

106/ 2017.
{IV.27.)

K özgy ű lé s

Gyerekek, Családok, Anyák,
Kreatívan Közhasznú
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Geduly H. u. 15/B

100 OOO

100 OOO

2018.03 .31

2018.03.2 1

0

Közgyűlés

Átutazók Művészet i
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Tavasz u. 6/B

100 OOO

100 OOO

2018.0 3.31

2018.03.22

0

2018.03.31

2018.03.27

0

2018.03.31

2018.03.27

0

--

-

-

16.

106/2017.
(IV.27.)

17.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

4 for Dance Tánc, Sport és
Kulturális Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Csaló köz 3.

300 OOO

300 OOO

18.

106/2017.
{IV.27.)

Kö zgyűl és

4400 Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

100 OOO

100 OOO

19.

106/2017.
{IV.27 .)

Közgy ű l és

Talentum Európai
Fej lődésért Közhasznú
Alapítvány
Pro Homo Egyesü let

4405 Nyíregyháza,
Tünde utca 10/A

100 OOO

100 OOO

2018 .0 3.3 1

201801.04

0

20.

106/2017.
(IV.27 .)

Közgyű l és

Hadron Műves zeti
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Szent István u 2/b

100 OOO

98 850

2018.03.31

2018.03 .28

1.150 Ft-ot
visszautalta k

21.

106/2017.
{IV.27 .)

Közgyűlés

"Együtt a Gyermekekért"
Ala pítvány

4400 Nyíregyháza,
Koszorú u. 10

300 OOO

300 OOO

2018.03 .31

2018 .03 .29

0

22.

106/2017.
{IV.27 .)

Közgyűlés

Pe riférián Kult urális és
Műv elő d ési Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Benczúr tér 21 .

200 OOO

200 OOO

2018.03 .31

2018.03 .29

0

23 .

106/2017.
{IV.27.)

Közgyűlés

Nyíregyházi Városvé dő
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Őz utca 21.

200 OOO

200 OOO

2018 .0 3.31

2018.04.03

0

-

~
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106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

25.

106/2017.
(IV.27. )

Közgyűl és

- -

Összesen:

24.

Nyírség Turizmusáért

4400 Nyíregyháza

Egyesület

Rákóczi út 1. 2/12

Burattino Bábszínház
Egyesület

-

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 64 5/40

280 OOO

280 OOO

130 OOO

130 OOO

3 750 OOO

3 748 850

-

2018.03.31

2018.04.03

1

0

2018.03.31

2018.C04 .03

1

0
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2. sz. melléklet a„ „./2018 .(IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Civil Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

s. sz.

Döntés kelte

l.

106/2017.
(IV.27.)

2.
1--

.

3.

-

-

Pályázó neve

Közgyű l é s

Ízületi Betegek Sz-Sz-B.
Megyei Egyesülete

Közgyűlés

Almácska Alapítvány

Közgyűl és

Római Katolikus Nyugdíjas
Egyesület Nyíregyháza
Szabolcsi Honvéd M űsza ki
Hagyományőrző Bajtársi
Egyesület

Visszafizete ndő

Elnyert
támogatás
(Ft)

El utalt
összeg (Ft)

90000

90000

2018.03 .31

2017.07 .05

0

140 OOO

140 OOO

2018.03.31

2017.07.05

0

80000

80000

2018.03.31

2017.07.12

0

4400 Nyíregyháza,
Színhá z u. 2.

60000

60000

2018.03.31

2017 .10.09

0

Pályázó címe
4400 Nyíregyhá za,
Szántó Kovács J. u.
2. fsz.2.
4400 Nyíregyháza,
Etel köz 13.
4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 4.

Elszá molási
határidő

Tényleges
elszámolás
ideje

összeg

-

4.

106/2017.
(IV.27.)

Kö zgyűl és

5.

106/2017.
(IV.27 .)

Közgyű l és

Kalamá ris Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Budai Nagy A. u.
22.

130 OOO

130 OOO

2018.03.31

2017 .10.30

0

6.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Időse kért és
Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.

160 OOO

160 OOO

2018.03.31

2017.11.08

0

Közgyű l és

Dialóg Nyugdíjas Egyesület

110 OOO

110 OOO

2018.03. 31

2017.11.09

0

Közgyű l és

Simeon és Anna Nyugdíjas
Egyesület

90000

90000

2018.03.31

2017.11.09

0

Közgyűl és

Nyugo dt Életet Klu b

100000

100 OOO

2018.03.31

2017.11.13

0

170 OOO

170 OOO

2018.03.31

2017.11.23

0

90000

90000

2018.03 .31

2017.11.30

0

120 OOO

120 OOO

2018.03.3 1

2017 .12.11

0

7.
8.
9.
10.
11.

.
12.

(·„

106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

106/2017.
(IV.27. )
106/2017.
(IV.27.)
106/2017 .
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27 .)
106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27 .)

Közgyűl és
Kö zgyű l és
Közgyűl és

NYÍREG

Szent Imre Katolikus Szü l ők
Egyesülete
Szent István Nemesi Rend
El ső Alapítványa
Most Élsz Egyesü let

4400 Nyíregyhá za,
Szabadság tér 2.
4400 Nyíregyháza,
Bercsényi u.7.
4400 Nyíregyháza,
Szabadság t ér 2.
4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 19.
4481 Nyíregyháza,
Templom út 49 .
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

J-/

13.
14.
15.

106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27 .)

Közgyűlés
K özgyűlés
Közgyűlés

16.

106/2017.
{IV.27.)

Közgyű l és

Nyírségi Ízkirá lyok
Egyesület

17.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Omnis Alapítvá ny

18.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

Nyíregyháza és Térsége
Nyugdíjas Szövetség

19.

106/2017.
{IV.27.)

Közgyű lés

Borbányai Margaréta
Nyugdíjas Egyesület

20.

106/2017.
(IV.27. )

Közgyűlés

Nyíregyházi "Verda Stelo"
Eszperantó Egyesület

21.

-

106/2017.
{IV.27. )

Nyí regyháza-Sóstófürdői Közgyűlés

-

-

Nyíri Amatőr és Független
Filmesek Egyesület e
Vesebetegek Sz.-Sz-.B.
Megyei Egyesü lete
Sóstóhegyi Gyerekvilág
Alapítvány

22 .

106/2017.
(IV.27 .)

Közgyűlés

23 .

106/2017.
(IV.27 .)

Közgyűlés

24.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

( )')

N y

R E G Y

Sóstóhegyi Nyugdijasok
Szervezete
Tóth Edit a Többszörösen
Fogyatékosokért
Alapítvány
Halmozottan Sérült ek és
Szüle iknek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete
Otthon Egyesület

1-\ Z A

4400 Nyíregyháza,
Legyező u. 65.
4400 Nyíregyháza,
Szent 1. u. 68.
4481 Nyíregyháza,
Muskotály u. 37.
4481 NyíregyházaSóstóhegy,
Fejedelem u. 16.

150 OOO

150 OOO

2018.03 .31

2017.12.21

0

80000

80000

2018.03.31

2018.01.15

80 OOO

200 OOO

200 OOO

2018.03.31

2018.01.11

0

350 OOO

350 OOO

2018 .03.31

2018 .01.12

0

70 OOO

70000

2018.03 .31

2018.01.22

0

80000

80000

2018.03.31

2018.01.23

0

90 OOO

90 OOO

2018.03.31

2018.01.24

0

60000

60000

2018.03.31

2018.01.25

0

4481 Nyíregyhá za,
Igrice u. 6.

80000

80000

2018.03.31

2018 .01.29

0

4400 Nyíregyháza,
Kéz u. 12.

160 OOO

160 OOO

2018.03 .31

2018.01.29

0

4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 5.
10/39.

120 OOO

120 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

90000

90000

2018.03.31

2018.01.29

0

4405 Nyíregyháza,
Gömb u. 4
4400 Nyíregyháza,
Városmajor út 2.
Székhelye: 4405
Nyíregyháza,
Marga retta u. 50.
Levelezési címe:
4400 Nyíregyháza,
Margaretta u. 79 .
4400 Nyíregyháza,
Toldi u. 23.

.~

25.
26.

27 .

28 .
29.

106/2017.
(IV.27 .)
106/2017.
(IV.27 .)
106/2017.
(IV.27 .)
106/2017.
(IV.27 .)
106/2017.
(IV.27 .)

Közgyűlés

Konzervgyári Nyugdíjas
Egyesület

Közgyűlés

Teréz Anya Egyesület

Közgyű l és

Kö zgyűlés
Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Gasztronómiai
Egyesü let
Búzaszem Óvodásokért
Alapítvány
"Tégy a Gyermekekért
Ala pítvány"
Csil lagszem Alapítvány a
Nyírszőlősi Óvodásokért

106/2017.
(IV.27 .)

Közgyű lés

31.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

32.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

33.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

34.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

35.

106/2017.
(IV.27. )

Közgyűlés

Őzike Bölcsőde Alapítvány

Közgyűlés

Pszichotikus
Betegségekben Szenvedők
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Érdekvédelmi
Egyesülete

Közgyűlés

Tini Show Egyesület

Közgyű l és

Segítség Háza a tirpák
utódokért Alapítvány

30.

36.

37 .
38.

106/2017.
(IV.27.)

106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)

Nyíri Honvéd Egyesület
Örökzöld Nyugdíjas
Egyesület
Nyíregyházi Körúti
Nyugdíjas Egyesü let
Egymásért Családok
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Árpád u. 63.
4400 Nyíregyhá za,
Zrínyi 1. u. 2.
4400 Nyíregyhá za,
Míves u. 19.
4400 Nyíregyhá za,
Bú za u. 7-17.
4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.
4432 NyíregyházaNyí rsző lős,

Kollégium u. 50.
4400 Nyíregyháza,
Színház út 2.
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. S
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.
4400 Nyíregyhá za,
Epe rjes u. 10.
4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 31.

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 62 .

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 17.
4400 Nyíregyháza,
Luther té r 14.

110 OOO

110 OOO

2018.03.31

2018.01.29

0

210 OOO

210 OOO

2018.03.3 1

2018.01.29

0

320 OOO

320 OOO

2018.03.3 1

2018 .01.29

0

190 OOO

190 OOO

20 18.0 3.31

2018 .01.29

0

140 OOO

140 OOO

2018 .0 3.31

2018 .01.30

0

150 OOO

150 OOO

2018 .0 3.31

2018 .02 .01

0

70000

70000

2018.03 .31

2018.02.05

0

60000

60 OOO

2018.03.31

2018.02 .05

0

60000

60000

2018.03.31

2018 .02.09

0

70 OOO

70000

2018 .0 3.31

2018.02.12

0

80000

80 OOO

2018 .03.31

2018 .02 .14

0

50 OOO

50000

2018.03 .31

2018.02.14

0

120 OOO

120 OOO

2018.03.31

2018.02.28

0

170 OOO

170 OOO

2018.03.31

2018.03.05

0

",!1'\ .HU
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Együtt Egymásért KeletMagyarországon Egyesület
A Gyermekekért, a
Fiatalokért és a
Családokért Egyesület

39.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

40.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

41.

106/2017.
{IV.27.)

Közgyűlés

Patrónus Egyesület

42.

106/2017.
{IV.27.)

Közgyűlés

Együtt Veled Alapítvány

43.

106/2017.
(IV.27 .)

Közgyűlés

44.
45 .

106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)

Közgyű l és

Közgyű l és

46.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

47 .

106/2017.
(IV.27.)

Közgyű l és

48 .

106/2017.
{IV.2 7.)

Közgyűlés

49.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

50.

106/2017.
(IV.27.)

Közgyűlés

51.

106/2017.
{IV.27.)

Közgyűlés

" Romano Trajo" Cigány
Kulturális és
Közművelődési Egyesület
Változókorú Nők
Egyesülete
Boldog Jövő Alapítvány
Elfogadott másság, együtt
a fogyatékosokért
Alapítvány
Fegyveres Erők és
Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas Klubja
Gyertyafény Nyugdíjas
Egyesület
Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs-Sza tmár-Bereg
Megyei Szervezete
Nyíregyházi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesület
Alt erEgo Észak-Kelet
Magyarországi
Szenvedélybetegségeket
Mege lőző Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Belső krt. 31.

60000

60000

2018.03.31

2018.03.07

0

4400 Nyíregyhá za,
M ájus 1. tér 10.

90000

90000

2018.03.31

2018.03.07

0

100 OOO

100 OOO

2018.03.31

2018 .03.09

0

110 OOO

110 OOO

2018 .03.31

2018 .03.09

0

50000

50000

2018.03 .31

2018 .03 .13

0

60000

60000

2018.03.31

2018.03.13

0

350 OOO

350 OOO

2018.03.31

2018.03.14

0

4400 Nyíregyháza,
Szarvas út 10-12.

50000

50000

2018.03 .31

2018.03.14

0

4400 Nyíregyháza,
Színház u. 2.

60000

60000

2018.03 .31

2018.03.19

0

4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 33.

60000

60000

2018.03.31

2018.03.20

0

4400 Nyíregyháza,
István u. 3.

190 OOO

190 OOO

2018.03.31

2018.03.20

0

4400 Nyíregyháza,
Vasvá ri Pál u. 16.

50000

50000

2018.03.31

2018.03 .21

0

4400 Nyíregyháza,
Damjanich u. 4-6.

90000

90000

2018.03 .31

2018.03.22

90000

4400 Nyíregyháza,
Közép u. 19.
4400 Nyíregyháza,
Közép u. 17.
4400 Nyíregyháza,
Hegyi u. 7.
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 5.
4400 Nyíregyháza,
Csillag u. 12.
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106/2017.
(IV.27.)

52.

106/2017.
(IV.27.)
106/2017.
(IV.27.)

53.
54.

56.

.

58.

Közgyűlés
Közgyűlés

106/2017.
(IV.27.)

55.

57

Közgyűlés

106/2017.
(IV.27 .)
106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)

Közgyű l és

-

Közgyű l és
Közgyű lé s

-

-

Közgyűlés

59.

106/2017.
{IV.27.)

60.

106/2017.
{IV.27 .)

Közgyű l és

61.

106/2017.
(IV.27.)

Közgy ű l és

62 .

106/2017.
(IV.27 .)

63 .

106/2017.
{IV .27 .)

64 .
65.

106/2017.
{IV.27.)
106/2017.
{IV.27.)

Közgyű lés

4400 Nyíregyháza,
Tas u. 1.
Nyíregyházi Görög
4400 Nyíregyháza,
H ősö k tere 5.
Katolikus Ifjúsági Egyesület
Holdfény Nyugdíjas
4400 Nyíregyháza,
Egyesület
Hő sö k tere 5.
Fe l ső-Tisza Vízügyi
4400 Nyíregyháza,
Nyugdíjas Klub Egyesület
Széchenyi út 13.
4400 Nyíregyháza,
Gyermek-Mosoly Egyesület
Korányi F. u. 44 .
Jósavárosi Érte lmiségi
4400 Nyíregyháza,
Egyesület
Korányi F. u. 15/a.
4400 Nyíregyháza,
Felvidék 1947. Egyesület
Ady E. u. 19.
ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai Ottó
4400 Nyíregyháza,
Egyesület
Új u. 29.
4400 Nyíregyháza,
A Nyíregyházi 8. sz.
Nefelej cs Bölcsőde a
Sa rkantyú u. 30Gyermekeinkért Alapítvány
36.
Majorság Lovas és
4400 Nyíregyháza,
S z a b a did ő Egyesü let
Újtelekibokor 46.
Eszterlánc Alapítvány

Közgyű l és

ÁFÉSZ Nyugdíj as Egyesület

Közgyűlés
Közgyű l és

Közgyűlés

Roma Nagycsaládosok
4400 Nyíregyháza,
Regio nális Szervezete
Tompa M . u. 16.
XXl.sz-i Roma N ők Országos 4400 Nyíregyháza,
Damjan ich u. 4-6.
Egyesülete
Fiata lok Kulturális
4400 Nyíregyháza,
Szövetsége
Levendu la u. 1.
Összesen:

--,

Ct>

M y

R f (, Y

4400 Nyíregyháza,
Búza t ér 6.

190 OOO

190 OOO

2018.03.31

2018.03.22

0

130 OOO

130 OOO

2018.03.31

2018.03.23

0

60000

60000

2018.03.31

2018.03.26

0

60000

60000

2018.03 .31

2018.03.26

0

130 OOO

130 OOO

2018.03 .31

20 18.03.26

0

130 OOO

130 OOO

2018.03.31

2018.03 .27

0

70000

70000

2018.03 .31

2018.03.27

0

170 OOO

170 OOO

2018.03.31

2018.03.28

0

140 OOO

140 OOO

2018.03.31

2018.03.28

0

150 OOO

150 OOO

2018 .03 .31

2018.03.28

0

60 000

60000

2018.03.31

2018.03 .29

60000

70 OOO

70000

2018.03.31

2018.03.29

0

50000

50000

2018.03.31

2018.03.29

0

100 OOO

100 OOO

2018.03 .31

2018.04.03

100 OOO

7 500 OOO

7 500 OOO

~

3. számú melléklet a .. ./2018.(IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások
elszámolásáról

s. sz.

1.

2.

3.

4.

Döntés kelte

Hatáskört
gyakorló
megnevezése

Pályázó neve

Kö zgyűl és

Nyitni kék
Alapítvány

106/2017. {IV.27.)

Közgyűlés

Kutya fája
Közhasznú
Egyesület

106/2017. {IV.27)

Közgyűlés

Orosi
Gyermekekért
Alapítvány

Közgyűlés

"Játékkal a Kert
Közi
Óvodásokért"
Alapítvány

106/2017. {IV.27.)

106/2017. {IV.27 .)

-

Pályázó címe

4481
NyíregyházaSóstóhegy,
Jázmin u. 10.
4246
Nyíregyháza,
Mester utca 19.
4551
NyíregyházaOros, Deák
Ferenc u. 2.
4400
Nyíregyháza,
Kert köz 8.

4551
NyíregyházaKörnyezetvédők
Oros, Kezdő
Egyesülete
utca 21.
Krúdy Gyu la utcai 4400
Óvod a Aprónép
Nyíregyháza,
Alapítvány
Krúdy Gy. u. 27 .

Elnyert
támogatás
Ft

El utalt
összeg
Ft

Visszafizetett
összeg
Ft

150 OOO

150 OOO

0

150 OOO

150 OOO

150 OOO

Tényleges
elszámolás
ideje

Visszafizetendő

2018.03.31

2018 .03 .26

0

0

2018.03.31

2018.03.20

0

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.23

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018 .01 .26

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03 .27

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.21

0

Elszámolási
határidő

összeg
Ft

Bátor

5.

106/2017. {IV.27 .)

Közgyűlés

6.

106/2017. (IV.27.)

Közgyűlés

-~-..
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7.

106/2017. (IV.27. ) Közgyűlés

8.

106/2017. (JV.27. )

106/2017. (IV.27.)

9.

Közgyűlés

Közgyűlés

10.

106/2017. (JV.27.)

Közgyűlés

11.

106/2017. (IV.27.)

Közgyűlés

Zöld Kerék
Alapítvány

Százszorszép
Alapítvány

Orosért Közé leti
Alapítvány
Nyíregyházi
Aranykor
Nyugdíjas Klub
Egyesület
Alapítvány
Bölcsődés

Gyermekeink
Jövőjéért

106/2017. (IV.27.)

12.

Közgyű l és

106/2017. (IV.27.) Közgyűlés

13.

Óvodától Iskoláig
Alapítvány
Gyermekeink
Harmonikus
Fejlődésért

Alapítvány

Összesen:

--,

e)r)
\„

I

N y

R
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4400
Nyíregyháza,
Arany János út
7.
4405
Nyíregyháza,
Kállói u. 109/a.
4551
Nyíregyháza,
Meggyes u.
76/a
4481
Nyíregyháza,
Gu lyás Pál utca
1.
4400
Nyíregyháza,
Malom u. 5.
4400
Nyíregyháza,
Fa ze kas János
tér 14.
4400
Nyíregyháza,
Fazekas János
tér 25.

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.02.07

0

125 OOO

125 OOO

0

2018.03.31

2018.01.22

0

.
100 OOO

100 OOO

0

2018.03 .31

2018.03.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2017.11.20

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.02.06

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03 .19

0

150 OOO

150 OOO

0

2018.03.31

2018.03.29

0

1875 OOO

1875 OOO

0

0

r

4. sz. melléklet a „„.12018. (IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Közbiztonsági Alapból pályázat keretében nyújtott t ámogat ások elszámolásáról

Kért támogatás összege

A pályázó neve
Nyíregyháza-Borbánya
Egyesület

1.

Polgárőr

600 OOO Ft
375 OOO Ft

2.
Rozsrét i

Polgárőr

döntés

355. OOO Ft

-- --

Elszámolás tényleges
benyújtása
2018. március 07.

Szá mlával igazolt felhasznált
összeg
355.000.-Ft

255.000 Ft

2017 . december 21.

255 .000.-Ft

265.000- Ft

2018. március 29 .

265.000.-Ft

205.000- Ft

2018. március 21 .

205.000.-Ft

Egyesü let

Nyíregyháza - Kistelekisző l ő Polgárőr

3.

Közgyűl ési

800 OOO Ft

Egyesület

--

4.

Nyíregyháza Városközpont
Egyesület

Polgárőr

200 OOO Ft

5.

Nyíregyháza Kertvárosi Polgárőrség
Egyesület

600 OOO Ft

355.000- Ft

2018. ja nuár 23 .

355.000.-Ft

6.

Közlekedési

Polgárőrség

250 OOO Ft

255.000- Ft

2017 . decem ber 20.

255.000.- Ft

7.

Nyíregyháza - Nagyszállás
Egyesület

400.000 Ft

255.000.-Ft

2018. március 22 .

255.000.-Ft

370 OOO Ft

200.000. -Ft

2017. december 21.

200.000 .- Ft

600 OOO Ft
M indösszesen:

355.000- Ft
2.500.000 Ft

Nyíregyháza
Polgárőr

Nyíregyházi Déli-Alközpont
Egyesület

8.

Orosi

9.

Polgá rőr

Polgárőr

Egyesület

2018. március 22.

355.000.-Ft
2.500.000 Ft

(i
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S. sz. melléklet a .... ./2018. (IV.25.) számú határozathoz a 2017. évben Szociális és Egészségügyi Alapból pályázat keretében nyújtott támogatások elszámolásáról

S.sz.

Pályázó címe

Pályázó neve

A projekt leírása

Elnyert
támogatás

Az elszámolás
benyújtásának

Elszámolási
határidő

- 1

Nyíregyházi Körúti Nyugdíjas
Egyesü let 1960-1/2018

2

Szabolcs Honvéd Műszaki
Hagyom á nyőrző Bajtársi
Egyesü let 8113-3/2017

Nyh., Városmajor u.

2.

Nyh., Színház u. 2.

Nyíregyhá za-Sóstófürdői -

3

Sóstóhegyi Nyugdíjasok
Társadalmi Szervezete 1025-

Nyh., Igrice u. 6.

5

6

7

Római Katolikus Nyugdíjas
Egyesület 461-1/2018

Nyh., Kossuth tér 4 .

"Nyugodt Életet" Klub 1959-

Nyh ., Szabadság tér

1/2018

2.

Örökzöld Nyugdíja s Egyesület

Nyh ., Városmajor u.

1205-1/2018

5.

Nyíregyháza és Térsége
Nyugdíjas Szövetség 1310-

Nyh., Városmajor u.

1/2018

2.

..--..__
\.
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összeg

Tanulók megvendégelése 28 fő,
ünnepség szervezése, vacsora
tagok és tanulók részére 40 fő

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 28.

0 Ft

Generációk együttmű ködésé t
segítő ünnep megrendezése
(tagok és gyerekek 50 és 8 fő}

35 OOO Ft

2018. március
31.

2017. december
19.

0 Ft

120 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 8.

0 Ft

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

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 12.

0 Ft

Karácsonyi ünnepség és
ajándékozás a tagokkal és
unokáikkal 50 fő +10 gyerek

100 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

Tagok megajándékozása,
megvendégelése 74 fő

80 OOO Ft

2018. március
31.

2018. januá r 11.

0 Ft

Karácsonyi ünnepség és
óévbúcsúztató (aj ándékként 70
főnek 4000 Ft összegben} és
szervezési költség

100 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 15.

0 Ft

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

1/2018
4

időpontja

Visszafizetendő

A

8

Dialóg Nyugdíj as Egyesület
1957-1/2018

Nyh., Szabadság tér
2.

Közös karácsonyi ünnepség,
vacsora 72 fő, édesség 15 fő
gyereknek

110 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

9

Simeon és Anna Nyugdíja s
Egyesület 1961-1/ 2018

Nyh ., Bercsényi u. 7.

Vendéglátás, karácsonyi csomag
tago knak, unokáiknak és
t anulóknak 40 t ag és 28 gyerek

60 OOO Ft

2018. márci us
31.

2018 . ja nuár 26.

0 Ft

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

90 OOO Ft

2018. márci us
31.

2018. j anuár 8.

0 Ft

' -

10

Konzervgyári Nyugdíjas
Egyesület 2005-1/2018

Nyh . Árpád u. 63.
11/8.

70 - 80 éves i d őse k
aj ándékozása, fe llépő gyerekek
ajándékozása, vendéglátás kb. 92
fő

11

Nyíregyházi Ara nykor
Nyugdíjas Klub Egyesület
463-1/2018

Nyh., Gulyás P. u. 1.

52 fő óvodás részére
ajándékcsomag, 58 fő részé re
vacsora

12

Európa Egyesü let 20211/ 2018

Nyh., Rákóczi u. 1820.

Karácso nyi ünnepség a nyugdíjas
t agoknak {47 fő)

35 OOO Ft

2018. márci us
31.

2018. j anuár 29.

0 Ft

Nyh. Korányi F. u.
15/A.

Advent i koszorú készítése,
mikulásünnepség 70 gyermek
részére, kézműves készü l őd és, 4
alka lommal hajlékta lanok
részé re meleg ebéd osztása, 50
fő magányos ember részére
ajá ndékcsomag osztása

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018. j anuár 30.

0 Ft

Ge nerációs Karácsonyi Ünnepség
tagoknak 43 fő, és 20 fő
óvodásnak, iskolásnak

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. j anuár 26 .

0 Ft

-

13

Jósavárosi Ért elm iségi
Egyesület 2061-1/2018

14

Holdfény Nyugdíjas
Egyesület 2000-1/ 2018

15

Változókorú Nők Egyesülete
1965-1/2018

(f)

Nyh.,

Hősök

t ere 5.

Nyh., Városmajor u.
5.

N YÍHEG YMÁ
t- fi·-

Ünnepség általános iskolások és
óvod ásokbevonásáva~ tago k

aj ándékozása, vendéglátás 70 fő

16

Gyertyafény Nyugdíjas
Egyesület 1487/2018

Nyh., Ungvár stny.
33.

Ajándékcsomag és vendéglátás
41 főre

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 17.

0 Ft

17

Borbányai Margaréta
Nyugdíjas Egyesület
1108/2018

Nyh., Margaretta u.
50.

Ajándékozás és vendéglátás
tagoknak 65 fő és 25 fő
óvodásnak

55 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 10.

0 Ft

18

Luther Rózsa Eva ngélikus
Nyugdíjas Egyesület
1629/2018

Nyh., Luther tér 14.

Karácsonyi ünn epség a tagoknak
és fellépő gyerekeknek 35 fő

75 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 22.

0 Ft

19

Ezüst-kor Egészségügyi
Nyugdíj asok Egyesület e
2120-1/2018

Nyh., Szent 1. u. 68.

Ünnepi vacsora és
ajándékcsomag 50 fő részére

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. j anuár 31.

0 Ft

20

Orosi Nyugdíjasok Egyesü lete
2185-1/2018

Nyh., Deák F. u. 3.

Karácsonyi készü l ődés advent
alatt, karácsonyi koncert, 30 fő
részére ajá ndékozás

80 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

21

Nyíregyhá zi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesület 20041/2018

Nyh ., Vasvári P. u.
16.

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

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29 .

2805 Ft fel nem
használt összeget
vissza utalta .

22

Fegyveres E rők és
Rendvédelmi Szervek
Nyugdíj as Klubja 462/2018

Nyh., Színház u. 2.

Klubtagok 52 fő, unokák 3 fő és
óvodások 5 fő karácsonyi
rendezvénye (vacsora és
ajá ndékcso mag)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. j anuár 5.

0 Ft

23

és Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány 19241/2018

Nyh ., Vécsy köz 2.

Ajándékcsomag 300 fő részére és
vendéglátás

120 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 24.

0 Ft

24

Micimackó Ala pítvány 21321/2018

Nyh. Stad ion u. 8/A.

Karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó programsorozat

75 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31 .

0 Ft

Idősekért

('
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Nyh ., Vécsey köz 31.

Gyerekek ajándékozása,
ünnepség a 6. számú Idősek
klubjával

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 30.

0 Ft

26

A Nyíregyházi 8. sz. Nefelejcs
Bölcsőde Gyermekeiért
Alapítvány 2066-1/2018

Nyh ., Sarkantyú u.
30-36.

"Várjuk Együtt a Mikulást"
program

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

27

Alapítvány Bölcsődés
Gyermekeink Jövőjéért 20091/2018

Nyh ., Malom u. 5.

Karácsonyi programok,
ünnepség, aj ándék a bölcsődés
gyermekeknek (40 fő)

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. ja nuár 26.

0 Ft

25

Őzike Bölcsőde Alapítvány

2070-1/2018

28

"Tégy a gyermekekért"
Alapítvány 1964-1/2018

Nyh., Ferenc krt. 1.

Az ünnepeket megelőző
várakozás alatt hagyományok
felelevenítése szülőkkel,
nagyszülőkkel (123 óvodás, 16
dolgozó, 75 vendég)

29

Búzaszem Óvodásokért
Alapítvány 2016-1/2018

Nyh., Búza u. 7-17 .

Karácsonyi programok
szervezése, vendéglátás,
kézműves tevékenységek

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

30

Almácska Alapítvány 19961/2018

Nyh ., Etel köz 13.

Ajándékozás a
gyermekcsoportok számára,
ajándékeszközök beszerzése

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

31

"Csillagszem Alapítvány" a
nyírszőlősi óvodásokért
1627/2018

Nyh. - Nyírszőlős,
Kollégium u. 50.

Ajándékozás 77 gyermek részére,
nyugdíjas dolgozók
megvendégelése

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 22 .

0 Ft

32

Krúdy Gyula Óvoda Aprónép
Alapítvány 1956-1/2018

Nyh., Krúdy Gy. u.
27.

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás gyerekek részére
160 gyerek, ünnepi vacsora a
dolgozóknak és nyugdíjasoknak

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

('e
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"Játékkal a Kert közi
Óvodásokért" Alapítvány
1909-1/2018

Nyh ., Kert köz 8.

Nyugdíjasok megvendégelése
(30 fő)

100 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 25 .

0 Ft

34

Nyitnikék Alapítvány 20011/2018

Nyh., Jázmin u. 10.

Kéz műves foglalkozások,
karácso nyi ünnepség, óvodai
csoportok és hátrányos helyzetű
családok megajándékozása

75 OOO Ft

2018 . március
31.

2018. január 29.

0 Ft

35

"Óvodától Iskoláig"
Alapítvány 1958-1/2018

Nyh., Fazekas J. tér
14.

Adventi programok és
rendezvények

55 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

36

Együtt a Gyermekekért
Alapítvá ny 1968-1/2018

Nyh., Koszorú u. 10.

Karácsonyi ünnep az óvodában,
Tündérkert Szeretetotthonban
és az Ősziró zsa Nyugdíjas
Klubban

115 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26 .

43.500 Ft fel
nem használt
összeget
visszautalta.

37

Eszterlánc Alapítvány 21241/2018

Nyh., Tas u. 1-3.

Karácsonyi ünnepség az
óvodásokkal, iskolásokkal és
nyugdíjas kollégá kkal együtt

45 OOO Ft

2018. márci us
31.

2018. január 9.

0 Ft

38

"Gyermekink Harmonikus
Fejlődéséért" Alapítvány
2127-1/2018

Nyh ., Faze kas J. tér
25.

Mikulás nap és Karácsonyi
ünnepség az óvodásoknak,
dolgozóknak és nyugdíjas
dolgozóknak

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. j anuá r 31.

0 Ft

39

Sóstóhegyi Gyermekvilág
Alapítvány 1219/2018

Nyh ., Muskotály u.
37.

"Varázslatos Karácsony", VI.
Generációs Karácsonyi Ün ne pség

160 OOO Ft

2018. március
31 .

2018. január 11.

0 Ft

40

"Százszorszé p Alapítvány" a
Borbányai Óvodásokért
1502/2018

Nyh ., Kállói u.
109/a.

Karácsonyi műsor az óvodá ba n,
az iskolában és a Szent Katalin
Idősek Otthonában

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018. j anuár 18.

0 Ft

41

Gézengúz Alapítvány
9471/ 2017

Nyh ., Virág u. 67.

Karácsonyi készülőd és az
óvodásokkal

0 Ft

33
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42

Kutyafája Közhasznú
Egyesület 1309-1/2018

Nyh ., Mester u. 19.

Ajándék, vendéglátás
bokortanyákban é l ő hátrányos
helyzetű gyermekek, családok
számára (60 csomag)

107 OOO Ft

2018. március
31 .

2018 . január 15.

0 Ft

70 OOO Ft

2018 . március
31.

2018 . január 23 .

0 Ft

43

"Gyermekeinkért 16"
Alapítvány 1740-1/2018

Nyh., Kollégium u .
54.

Az iskola tanulói és a
lakásotthonok lakói, nyugdíjas
klub tagjai számára karácsonyi
ajándékozás (100 fő)

44

Szent Imre Katolikus
Alapítvány 1203-1/2018

Nyh ., Ungvár stny.
19.

75 család megajándékozása,
4000 Ft/fő

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 10.

0 Ft

45

Szent Imre Katolikus Szülők
Egyesülete 1202-1/2018

Nyh., Ungvár stny.
19.

65 család részére
élelmiszercsomag adományozása
( 4000 Ft/fő)

55 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 10.

0 Ft

46

Gyermekmosoly Alapítvány
1791-1/2018

Nyh., Stadion u.
32/ A.

Közös ünneplés az óvoda gyeden lévő és nyugdíjas
mun katársaival, szomszédos
isko la tanulóival

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 24.

0 Ft

47

Az "Orosi lskolásokért"
Alapítvány 2189-1/2018

Nyh ., Fő u. 60.

Mikulásvárás, Adventi
az iskola tanulóival,
óvodásokkal, id ősek ke l

75 OOO Ft

2018. m árcius
31.

2018. február 1.

0 Ft

48

Vidám Gyermekévek
Közhasznú Alapítvány 20131/2018

Nyh ., Vécsey köz 29.

Közös ünneplés óvodáso kkal,
bölcső d ése kk e l és 6. sz. Időse k
Klubja tagjaiva l

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

49

" M odern Kereskedele mért
Kelet Kapujában" Alapítvány
2133-1/2018

Nyh ., Krúdy Gy . u.
32.

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. február 1.

0 Ft

50

Bethlen Gá bor Oktatási
Alapítvány 2188-1/2018

Nyh ., Gomba u. 7.
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k észü l ő d és

Karácsonyi ün nepség diákokkal
és nyugdíjas ko llégákka l 150-200

-

fő

Karácsonyi élelmisze rcsomag az
ingyenkonyhát látogatók
számá ra

51

Kalamáris Egyesü let 17381/2018

Nyh., Buda i N. A. u.
22. 8/35 .

Szent Kamill Rehabilitációs
Központ lakói részére
progra msorozat közösségi
szolgálatos diákok bevonásával
(30 fő)

52

Gyermek-M osoly Egyesület
1998-1/2018

Nyh., Korá nyi F. u.
44. fsz/3.

Az Egyesület önkénteseinek, a
Nyugdíjas Baráti Klub tagjainak
és közösségi szolgálatot te ljes ítő
fiat aloknak megvend ége lése

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 23 .

0 Ft

35 OOO Ft

2018 . március
31.

2018 . január 29.

0 Ft

Adventi és M ikulás műsor,
önkéntesek
megvendégelése

35 OOO Ft

20 18. márciu s
31.

2018 . február 2.

34.546 Ft-ot
használtak fel, a
különbözetet
454 Ft-ot
vissza utalták.

Nyh., Sóstói u. 56/b .

"Karácsonyi vacsora,
ajándékcsomag gála" 50 fő
részére

45 OOO Ft

2018 . március
31.

2018 . január 29.

0 Ft

55 OOO Ft

2018 . március
31.

2018. január 22 .

0 Ft

53

Gyerekek, Családok, Anyák
Kreatívan Közhasznú
Egyesület 221-1/2018

Nyh., Gedu li u.
15/B.

54

Mentor Alapítvány 19971/2018

ké zműves műsor,

55

Orosi Gyermekekért
Alapítvány 1625/2018

Nyh ., Deák F. u. 2.

Óvodás, iskolás gyerekek
számára, az Idős Otthon lakói és
dolgozói,valamint a Nyugdíjas
Klub tagjai részére ünnepség
szervezése

56

Agrárifjúságért Alapítvány
1252-1/2018

Nyh. Krúdy Köz 2.

Ajándékozás hátrányos helyzetű
tanulók részére és ünnepség

45 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 12.

0 Ft

57

NOE Családi Kör Egyesület
2064-1/2018

Nyh., Vá rosmajor u.
5.

Ajándékozás nagycsaládosok
részére

80 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

58

Élet fény Alapítvány 21211/2018

Nyh., Ungvár stny
22.

Ajándékozás hátrányos h elyze tű
tanulók részére és ünnepség

55 OOO Ft

2018. március
31.

2018. ja nuár 31.

0 Ft
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Műsoros Karácsonyi Ünnepély 60

59

Boldog Jövő Alapítvány 12541/2018

Nyh ., Csillag u. 12.

60

Egymásért-Csa ládok
Egyesülete 1742-1/2018

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

61

" Együtt a Családért"
Kulturális Egyesü let 19631/2018

62

A Gyermekekért, a
Fiatalokért és a Családokért
Egyesület 2011-1/2018

250 OOO Ft

2018 . március
31.

2018. január 12.

0 Ft

Mikulás Party, Karácsonyi csa ládi
nap (kézműves tevékenység,
ajándékcsomag 6 család részére)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 23.

0 Ft

Nyh., Ungvár stny.
20. 10/42.

Jósavárosban élők számára
generációs programso rozat

35 OOO Ft

2018 . március
31.

2018. január 26.

0 Ft

Nyh ., Május 1. tér
10. fsz/4.

Karácsonyra készülődés és
Mikulásünnepség
(ajándékcsomag és a program
költségei)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

M ikulásvonatozás, adventi
barkácsolás, karácso nyi
ünnepség nagycsa ládosoknak,
nyugd íjasoknak

89 OOO Ft

2018. március
31.

2018. február 2.

0 Ft

40 OOO Ft

2018 . március
31.

2018. j anuár 30.

0 Ft

gyermekes család és gyermekét
egyedül neve l ő szülő részére

63

Három Királyfi Nagycsaládos
Egyesület 2202-1/2018

64

Luther Márton Kollégium
Tanulóiért Alapítvány
2063/2018

Nyh ., Iskola u . 2.

Karácso nyi ünnepség a ko llégium
t anulónak, a Joób Olivér
Szeretetintézmény nyugdíjas
klubja t agja inak

65

Nyíregyházi Görögkatolikus
Ifjúsági Egyesület 94 72/2017

Nyh., Bethlen G. u.
7.

Adventi koszorú készítése a
tanu lókka l (10 db)

35 OOO Ft

2018 . március
31.

66

Hátsó Színpad Alapítvány
1967-1/2018

Nyh., Dózsa Gy. u.
10. 11/ 12.

Utcaze nei koncerttel
egybekötött flashmob a Kossuth
téren

30 OOO Ft

2018. március
31.

-
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Nyh.

Főzde

GYHA ZA

u. 41.

A kapott
támogatást nem
használta fel,
visszauta lta.

2018. ja nuár 26.

0 Ft

67

"Kérlek Segíts„." Alapítvány
1962-1/2018

Nyh., Gádor B. u. 40.

Karácsonyi program a Jósa
András Oktatókórházban 100 fő

40 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 26 .

0 Ft

Nyh., Malom u. 3.

Meleg étel oszt ása a
rászorulóknak, élelmiszercsomag
adományozása helyi rászoruló
lakosok részére

400 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 30.

0 Ft

,__

68

Vöröskereszt Szabo lcsSzatmár-Bereg Megyei
Szervezete 2065-1/2018

69

Vesebetegek SzabolcsSzat már-Bereg Megyei
Egyesülete 1026-1/2018

Nyh ., Szent 1. u. 68.

Karácsonyi ajándék vásárlása a
betegek számá ra 221 fő

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 8.

0 Ft

70

Ízületi Betegek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesü lete 1440-1/2018

Nyh., Szántó K. J. u.
2. fsz/2.

Ka rácsonyi ünnepség t agoknak
60 fő, önkéntesek munkájának
megköszönésére ajándék

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 16.

0 Ft

71

Magda léneum Alapítvány
1441-1/2018

Nyh., Korányi F. u.
160.

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 16.

0 Ft

Fehérbot Sportegyesület
1794-1/2018

Nyh., Dózsa Gy. u.
10. 11/12.

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 23.

0 Ft

72

Sze ret etvendégség az otthon
lakóival és hozzátartozóival 250

-

fő

Karácsonyi összejövetel
(vendéglátás, ajánd ékcso mag) a
fogyatékkal é l ő sportolóknak 35
fő

73

Patrónus Egyesület 15981/2018

Nyh., Közép u. 19.

30 fő részére karácsonyi vacsora
és ajándékcsomag

50 OOO Ft

2018 . március
31.

2018. január 19.

0 Ft

74

Félszárnyú Angyalok Értelmi
Fogyaté kosok Egyesü lete
2121-1/2018

Nyh., Kiss Lajos u.
36.

Kará csonyi prog ramso rozat
fogyatékkal é l ő fiataloknak és
fiata loknak

35 OOO Ft

2018 . március
31.

2018. j anuár 31.

0 Ft

75

Ha lmozottan Sé rültek és
Szüleiknek Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesü lete
2006-1/2018

Nyh ., Ungvár stny.
5. 10/ 39 .

55 család részére
ajándékcsomag, 100 gyermek
részére mikuláscsomag

70 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 29.

0 Ft

()
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76

Szellemi Fogyatékos, Béna és
Epile psziás Tóth Edit,
valamint az Epilepsziás
Fogyatékos Fiatalok
M egsegítéséért Alapítvány
2007-1/2018

77

Nyh ., Kéz u. 12.

40 csa lád részére aj ándékcsomag
és 80 fő, fogyat ékosokat nevelő
csa lád megvendégelése

60 OOO Ft

2018 . m árcius
31.

2018. j anuár 29 .

0 Ft

Nyíregyházi ILCO Egyesület
2015/2018

Nyh ., Szabadság tér
9.

Sto má s betege k
m egajándékozása

90 OOO Ft

2018. március
31.

2018. j nauár 29.

0 Ft

Pszichotikus Betegségben
Sz.Sz.B. M egyei
Érdekvédelmi Egyesülete
2125-1/2018

Nyh ., Sóstó i u. 62.

Ajánd ékcso mag, rendezvény 100
fő részére

35 OOO Ft

2018. március
31 .

2018. januá r 31.

0 Ft

79

Nyírségi Diabéteszes
Gyermekekért és Fiata lokért
Egyesület 2203-1/2018

Kótaj, Kato na P. u.
26.

Adve nti délutá n, 40 gyermeknek
ajándék, 60 főnek vendéglátás

35 OOO Ft

2018. m árcius
31.

2018. február 2.

0 Ft

80

Omnis Alapítvány 1624/2018

Nyh., Göm b u. 4.

M usica l bem utatása

35 OOO Ft

2018. m árcius
31.

2018. január 22.

0 Ft

81

Cuko rbetegek Nyíregyházi
Egyesülete 1488/2018

Nyh„ Városmajor u.
2.

Egyesü leti Karácsonyi Ünnepség
tagoknak 70 fő és fe ll é pő
gyerekeknek 25 fő

60 OOO Ft

2018. má rcius
31 .

2018. ja nuá r 17.

0 Ft

82

Szent Kamill "Élet et az
Életnek " Közhasznú
Alapítv ány 2060/2018

Nyh ., Tallér u. 20.

Az intézm ény fogyatékkal élő
lakói számára karácsonyi
ünnepség és ajándékozás 60 fő

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. j anuár 30.

0 Ft

83

Vako k és Gyengénl át ók
Szabolcs-Szatmár-Bereg
M egyei Egyesülete
9280/2017

Nyh., István u . 3.
2/209-210

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás a látássérült
tagoknak 120 fő

60 OOO Ft

2018. márci us
31.

2017. december
27.

0 Ft

~
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84

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete 19661/2018

Nyh., Tiszavasvári u.
41.

Karácsonyi ünnepség,
aj ándékosztás 250 fő részére

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 26.

0 Ft

85

Rejtett Kincsek Down
Egyesü let 2067-1/2018

Nyh., Közép u. 17.

Karácsonyi műsor és aján dékozás
fogyatékkal élő gyermekek
számá ra 150 fő

40 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 30.

0 Ft

86

ÚJ ÉFOÉSZ Tarnai Ottóné
Egyesület 9327/2017

Nyh., Új u. 29.2/1.

Karácsonyi rendezvény, autista
és fogyatékos gyermekek és
szüleik részére (50 fő)

60 OOO Ft

2018. március
31.

2017 . december
29.

0 Ft

87

Fiatal Fogyatékkal Élők
Otthonáért Egyesület 20681/2018

Nyh., Barzó u. 19.

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. ja nuár 30.

0 Ft

Együtt Veled Alapítvány
1741-1/2018

Nyh ., Közép u. 17.

Ajándékcsomagok a Szent József
lakóinak 24 fő, lakók
és szülők megvendégelése

40 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 23.

0 Ft

Ridens Szakképző Iskola diákjai
számára karácsonyi projekthét
(vers és novellaíró, képeslap
készítő pályázat díjazása)

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 31.

0 Ft

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 23.

0 Ft

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . j anuár 24.

0 Ft

88

fő

89

Akadálymentes Tanulásért
Alapítvány 2130-1/2018

Nyh., Széchenyi u.
34-38.

90

"Romano Trajo" Cigány
Kulturális és Közművelődési
Egyesület 1739-1/2018

Nyh., Hegyi u. 7.

91

XXI. Századi Roma Nők
Országos Egyesülete 17931/2018

Nyh., Damjanich u.
4-6.

,
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" Nem vagyunk egyedül"
karácsonyi program (vendéglátás
és a rendezvény költségeire) 60

H

L

A

Védőotthon

Nyírszőlősi

lakásotthonban
karácsonyi rendezvény

"Adventi dal-és versmondó
verseny hátrányos helyzetű roma
fiataloknak

92

Roma Nagycsaládosok
Regionális Szervezete 21311/2018

Nyh., Tompa M. u.
16. fsz/1.

Ajándékcsomag gyerekeknek és
családoknak (200 Fő)

35 OOO Ft

2018. március
31 .

2018 . január 31.

0 Ft

93

Teréz Anya Egyesület 20021/2018

Nyh., Zrínyi 1. u. 2.

Élelmiszercsomag adományozása
300 család részére

100 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 29.

0 Ft

94

Joób Olivér Gondozó és
Rehabilitációs Otthon
Fejlesztéséért Alapítvány
2182-1/2018

Joób Olivér Szeretetintézmény
karácsonyi programja a tanyákon
élő időseknek óvodás-és iskolás
korú gyerekek bevonásával

45 OOO Ft

2018 . március
31.

2018. január 31 .

0 Ft

Nyh.,

Benkőbokor

23.

--

-

95

Periféria Egyesü let 19551/2018

96

Generációk Mandabokori
Szociá lis és Kulturális
Egyesülete 396/2018

Nyh., Eötvös u. l.

Az Egyesület programjában
résztvevő hátrányos helyzetű
gyermekek részére ünnepség
rendezése, 180 ajándékcsomag

65 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 26.

0 Ft

Nyh., Kalászos u. 2.

Civil Karácsony Felsősimán,
Vajdabokorban és
Mandabokorban hátrányos
h e lyzetű családoknak

110 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 5.

0 Ft

Nyh., Jegenye u. 13.

Generációk Mandabokori
Szociális és Kulturális Egyesü lete
ünnepségén rész tvevő gyerekek
megajándékozása 160 fő

60 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018 . január 24.

0 Ft

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 19.

0 Ft

97

Dominó Egyesület 212312/2018

98

Terü leti M űvelődési
Intézmények Egyesülete
Móricz Zsigmond Művelődési
és Ifjúsági Ház Közhasznú
Alapítványa 1792/2018

Nyh ., Rákóczi u. 1820.

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

99

Zöld Kerék Alapítvány
1597/2018

Nyh., Arany J. u. 7.
1/104.

Többgenerációs program diákok
bevonásával, ajándékozás 45 fő,
vacsora 50 fő

HA
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100

ViniBike Kerékpáros
Sportegyesület 2122-1/2018

Nyh., Arany J. u. 7.

Ünnepi mű sor és vacso ra az
egyesület tagjainak és
önkénteseinek (70 fő)

35 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 31.

0 Ft

Ft

2018. március
31.

2018. január 15.

0 Ft

101

VOKE Vasutas Művelődési
Ház és Könyvtár 1308/2018

Nyh., Toldi u. 23.

" Karácsony a Vasutasban",
Adventi Program a Vasutasban
kará cso nyi ünnepség a
művelődé s i házba n működő
egyesületek, klubok tagjainak,
gyerekeknek

102

Nyírség Könyvtár Alapítvány
1204/2018

Nyh., Ungvár stny.
5.

"Jósaváros karácsonya " Mikulás
futás, Kreatív Műhely, Karácsonyi
Ünnepség 70 fő részvételével

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 10.

0 Ft

103

Nyírségi Ízkirályok Egyesülete
1250/2018

Nyh., Fejedelem u.
16.

A városlakók számára lapcsánka
sütése és kiosztása 450-500 fő

350 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 12.

0

104

Sza bo lcs-Sza tmá r-Be reg
Megyei Gasztronómiai
Közhasznú Egyesü let
1596/ 2018

Nyh., Míves u. 19.

500 adag étel osztása a
belvárosban advent egyik
vasárnapján

350 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 19.

0 Ft

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

kiállítás,
gyermekműsorok a M óricz
Zsigmond Városi és M egyei
Könyvtár Kamaratermében
(gyermekek ellátása 120 fő és
előadó i díj)

30 OOO Ft

2018. má rcius
31.

2018. j anuár 31.

0

50 OOO Ft

2018. má rcius
31.

2018. január 18.

0 Ft

50 OOO Ft

2018. március
31.

2018. január 12.

0 Ft

80 OOO

Ft

K épző művészet i

105

Átutazók Művésze ti
Egyesület 2126-1/2018

106

Orosért Közé let i Egyesület
1574/2018

Nyh ., Meggyes u.
76/a.

Adventi programsorozat,
évértéke l ő karácsonyi vacsora,
t ago k részére ajándékcsomag

107

Nyíregyháza-Ke rtvá rosi
Polgárőrség Egyesület
1251/2018

Nyh ., Prága u. 7.

200 adag meleg étel és 200 adag
éle lmiszercsomag osztása az
Éjjeli Menedékhelyen

-
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108

Nyh., Fazekas J. tér
24.

Ünnepi vacsor a po l gárő röknek,
csa ládtagjaiknak

30 OOO Ft

Nyh., Templom u .
49.

Hátrányos h e lyze tű csa ládok
támogatása, 40 fő és az
Alapítvány tagjainak
megvendégelése 40 fő

80 OOO Ft

Nyh ., Kassa köz 3.

Karácsonyi programsorozat
szenvedé lybeteg kliens kör, egy
óvoda és egy nyugdíjas klub
bevonásával

30 OOO Ft

1/2018

Nyh., Városmajor u.
2.

Autista gyermekek részére
kirándulás Li llafüredre (50
gyermek+ 5 kísérő)

89 OOO Ft

G. Focisuli Sportegyesület
2183-1/2018

Nyh., Álmosvezér u.
4.

Ajándékcsomag 250 fő

30 OOO Ft

A népi hagyományok
ápolásáért Alapítvány 2069-

Nyh ., Öz köz 63.

Generációs Karácsonyi Program
a Búzaszem Nyugati Óvoda
óvodásaiva l és a Most Élsz
Egyesü let autista gyermekeivel

35 OOO Ft

Nyh ., Toldi u. 23.

"I llatos Karácso ny" egyedülállók
bevoná sa az ünnep lésbe

30 OOO Ft

Nyh. Vasvári P. u.
56. 1/2.

Közösségi ételosztás 200 adag, az
Írisz Hotelben vacsora 50 fő
r észére

30 OOO Ft

Örökösföld -Újvárosi Po lgárőr
Egyesület 2129-1/2018

109

"Szent István Nemesi Rend"
Első Alapítványa 464/2018

110

Talentum Eu rópai
Fejlődésé rt Közhasznú
Alapítvány 2184-1/2018

111

112

113

Most Élsz Egyesület 394-

4/3 .

1/2018

114

115

Otthon Egyesü let 20031/2018

Old Bikers Egyesület 1001/2018

Nyíregyháza, 2018.02.20.

2018. március

2018. január 31.

0 Ft

2018. január 5.

0 Ft

2018. március
31.

2018 .január 31.

0 Ft

2018. má rcius
31.

2018. január 4.

0 Ft

2018. január 31.

0 Ft

2018. január 30.

0 Ft

2018. január 29.

0 Ft

2018. ja nuár 3.

0 Ft

31.

2018. március
31.

2018. március
31.

2018. március
31.

2018 . március
31.

2018. március
31.

7 500 OOO Ft
A.llU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍEEGYHÁZA, KOSSUTH TÉ.R 1. PF.: S3.
TELE.FON: 136 41524500
FAX: +36 •P 524-501
E-MA IL• POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: KULT- 128-1/2018.
Ügy intéző : Doka Diána, Faragóné Széles Andrea
Előterjesztés

- a Közgyűléshez a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008.{IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására

Dr.

o~renc

polgá rmest er?

~~

Doka Diána
kultu rá lis osztály vezetője

rr e (M

Faragóné Széles Andrea
j e gyzői kabinet vezetője

,

Dr. Krizsai Anita
szociá lis és közn evelési
osztály vezetője

(_ -r-.
,..·,f--,-~:
ato stvan

vá rosf ejlesztési és városüzeme ltetési
osztály vezetője
törvényességi véle m é nye zést?ző
~~

személy alá írása:

Dr. Szemán Sándor
címzet es főjegyző

('
Faragóné Széles Andrea
jegy zői kabinet ve zetője
Az előte rjesztést véleményezi :
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

WWW,NYIRf.GYH A2.A.HU

N y
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: S3.
TELEFON: +36 4:? 524-soo
FAX: +36 •P 524-so1
E·MAIL: POLCARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
PO LGÁRMESTERE

Tisztelt Közgyűlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjérő l szóló 24/2008. {IV.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján elismeri és támogatja azt a

tevékenységet,

melyet

a

településen

élő

állampolgárok

önszerveződő

közösségei

végeznek

az

önkormá nyzati feladatok megvalósítása, polgárok közéletbe történ ő bevonása, település fejlesztése,
szépítése, a környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növelése, az arra rászorulók támogatása, a
kultúra és hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme
érdekében.
Ezen célok megvalósulása érdekében a Közgyűlés az Önkormányzat éves költségvetéséről

szóló

rendeletében - a város anyagi lehetőségeitől függően - minden évben keretösszeget állapít meg az
önszerve ződő

közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az önszerveződő közösségek közötti

esé lyegyenlőség

biztosítására támogatási-pályázati rendszert működtet, melynek feltételeit és az eljárás

rendjét a he lyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.)
önkormá nyzati rendelet (továbbiakban: Ör.) tartalmazza.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, valamint az Ör. alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi
költségvetési rendelet e 25.000.000 Ft összeget különített el a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatására. A rendelet szerint a különböző Alapokhoz beérkezett pályázatokat a Közgyűlés hatáskörrel
rendelke ző

szakbizottsága megvizsgálja és javaslatot tesz a támogatás odaítélésérő l. Az alábbi alapokhoz

2018. március 23. napjáig nyújthatták be kérelmüket a civil szervezetek:
Alap
megnevezése

Javaslattevő,

Célkitűzés

véleményező

Rendelkezésre álló
keret

bizottság
Civil Alap
30%

Civil szervezetek programokkal,
programsorozatokkal,
Városstratégiai és
Környezetvédelmi
Bizottság

rendezvényekkel kapcsolatos
költségeik finanszíro zása valamint
alkotások, kiadványok

7.500.000 Ft

megvalósításának támogatása .

Kulturális Alap
15%

Együttesek és kulturális tevékenységet
ellátó szervezetek városi
Köznevelési, Kulturális
és Sport Bizottság

programjainak, rendezvényeinek
szervezéséhez és színvonalas
lebonyol ításához kapcsolódó költségek

3.750.000 Ft

finanszírozása.
WWW .N YllHG~HAZA.~
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍRE.GYHÁZA, KOSSUTH TE.R 1. P".: 83.
TELEFON: 36 42 524-:;oo
FAX:' 36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIR~GYHAZAHU

„

POLGÁRMESTERE

1.875.000 Ft

A város természeti és épített

Városfej leszt ési

környezetének

megőr zése,

a

és
Kö rn yezetvédelm i
Alap

Városstrat égia i és

városszépítés, a környezetállapot

(maximálisa n

Környezetvédelmi

javítását szolgáló kezdeményezések

pá lyázhat ó összeg

7, 5%

Bizot tság

elősegítése

és a környezettudatos

1

150.000 Ft)

életmódra nevelés támogatása.
Azon civil szervezetek támogatása,

Közbiztonsági
Alap
10%

amelyek a lakosság biztonságérzetét, a

Ifj úsági
A lap
5%

2.S00.000 Ft

Jogi, Ügyrendi és

személyi és vagyonbiztonság

Etikai Bizottság

mértékének növelését biztosítjá k.

Szociális, Egészségügyi
és Ifjúsági Bizottság

A gyermekek és fiatalok programjai,
kezdeményezései és szervezeteik
1.250.000 Ft

támogatására.

Az l. számú m elléklet a Civil Alaphoz beny újtott SS db. pályázat, a 2. számú melléklet a Kult urális Alaphoz
beny újtott 31 db. pá lyázat, a 3. számú me lléklet a Városstratégiai és Környezetvédelmi Ala phoz be nyújtott
17 d b. pá lyázat, a 4 . számú melléklet a Közbizto nsági Alap hoz benyújtott lS db. pályá zat, és az S. sz.
mel léklet az Ifjúsági Alap hoz benyújtott 16 db . pályázat összefoglaló táblázatát tartalmazza.

A mellékletben szereplő t áblázatok a Közgyűlés hatáskörrel rendelkező szakbizottságainak javaslata alapján
a támogatás összegével a későbbiekben kiegészítésre kerülnek.

Ké rem a Tiszt elt Közgyűlést, hogy az előterjeszt ést megtárgyal ni és a hat ároza t-tervezetet, valamint annak
m el lékleteit elfogadn i szívesked je n.

Nyíregy háza, 20 18. április 16.

Dr.

A
'

Ferenc '
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER t. PF.: 83.
TELEíON: +3ó 4.1. 524-500
FAX: ~ 36 42 524-501
EMAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a KULT-128-1/2018. számú előterjeszté s hez

HATÁROZAT - TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ ...... /

2018. { IV. 25.) számú
határozata

a helyi önsze rveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008.{IV.29.} önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálásáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján
1.) a Civil Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatásokat az 1. számú melléklet szerint;
2.) a Kulturális Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatásokat a 2. számú melléklet szerint;
3.) a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapból nyújtott 2018. évi pályázati támogatásokat a 3. számú
melléklet szerint;
4.) a Közbiztonsági Alapbó l nyújtott 2018. évi pályázati támogatásokat a 4. számú melléklet szerint;
S.) az Ifjúsági Alapból nyújt ott 2018. évi pályázati támogatásokat az S. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
6.) Fe lhata lm azza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a támogatási szerződések alá írására .
7 .) Utasítja

a

Kulturális

Osztá ly

vezetőjét,

a Jegyzői

Kabinet

vezetőjét,

a Városfejlesztési

és

Városüzemeltetési Osztály vezetőjét és a Szociál is és Köznevelési Osztály vezetőjét a támogatási
sze rződések előkészítésével
F e lelős:

kapcsolatos feladatok végrehajtására.

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

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője (Városfejlesztési és
Környezetvéd elmi Alap)
Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezetője (Ifjúsági Alap)
H a tárid ő: 2018. május 9.
8.) Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét a támogatások utalásával kapcsolatos feladatok végrehajtására .
Fele lős: Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztá ly vezetője
Határid ő: 2018. május 18.
Nyíregyháza, 2018. április 25.
Erről

értesü lnek:

1./ A Közgyű l és tagjai
2./ A címzetes főj egyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
WWW .NYIREGYHAZA. HU
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MÓDOSÍTOTT
1.sz. melléklet a ....... ./2018. (IV.25.) számú határozathoz a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a 2018. évi Civil Alapra benyújtott
kérelmekről

S.sz.

1.

Pályázó neve

ké pvise l ője

Római Katolikus
Nyugdíjas Egyesület
Nyíregyháza
Pecsenya László elnök

Pályázó címe

4400
Nyíregyháza,
Kossuth tér 4.

'

2.

3.

Szent Imre Katolikus
Szü lők Egyesülete
Szabóné Oláh Erika elnök

Patrónus Egyesület
Eisert Lászlóné elnök

4400
Nyíregyháza,
Ungvár stny.
19.

4400
Nyíregyháza,
Közép u. 19.

Kérelem tárgya

2018. június 18-án a Nyugdíjas Klub
20 éves jubileumát ünnepli /étkezési
költség/.
2018.08.28-2018.09.02.
idő tarta mban az Országos Nyugdíjas
Fesztivá lon vesznek részt az
egyesület tagjai Berekfürdőn /szállás
és étkezési költség/.
2018.09 .22-én Család Éve Gene rá ciós
Kirándulást szervez az egyesü let a
Mátrába / étkezési és buszköltség/ .
2018. október 19-20-án a Kárpátmedencei Fiatalok Ill. Ta lálkozóját
szervezi az egyesü let és az egyesület
megalapításának 25. évfordulóját
ünneplik /szállás és étkezési költség/.
2018. szeptember 14-én
Szilvásváradra szervez az egyesület
egy csa patépítő kirándulást az
ellátottak és családtagjaik számára
/ utazási költség/.

2017.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

Kért
támogatás
(Ft)

140 OOO Ft

700 OOO Ft

100 OOO Ft

170000Ft

399 OOO Ft

180 OOO Ft

150 OOO Ft

120 650 Ft

100 OOO Ft

Javasolt
támogatás
(Ft)

- --

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés
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4.

5.

Együtt Veled Alapítvány
Eisert Lászlóné elnök

4400
Nyíregyháza,
Közép u. 17.

Omnis Alapítvány
Juhász Renáta elnök

4405
Nyíregyháza,
Göm b u. 4.

A Népi Hagyományok
Ápolásáért Alapítvány
Bálint Ramona elnök

4432
Nyíregyháza,
Iza bella u. 2.

,_

6.

2018. augusztus 23 -án az alapítvány
egy Családi Napot szervez a Lugas
Hotelben az ellátottak és
családtagjaik számára /terembérlet
és étkezés költsége, ita lfogyasztás
költsége/.
2018. október 29-én az alapítvány
megszervezi az álta la fenntartott
intézmények hátrányos helyzetű
ellátottjainak részére az "ÉLJ A
MÁNAK" e. sportnapot /étkezési
költség, ha ngtechnika és bérleti díj
költsége, sporteszközök és irodaszer
költsége, tiszt ítószerek költsége,
postaköltség, üzemanyag költsége,
t elefonköltség, kézműves
fogla lkozások költsége, arcfest és
költ sége, serlegek és érmék díja/.
2018 .szeptember 28-án az alapítvány
megszervezi az alapítvá ny által elért
fiata lok szá mára a Mese-Mese Mát ka
- A Magya r Népmese Na pj a c.
rendezvényt /ét kezési költség,
megbízási díj ak, bérleti díjak,
technikai eszközök díja, kéz műves
alapanyagok költsége, népi
ját szópark bérleti díj a/.

... ,

150 OOO Ft

100 OOO Ft

70 OOO Ft

105 OOO Ft

526 600 Ft

150 OOO Ft

35 OOO Ft

400 OOO Ft

150 OOO Ft

-
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7.

Dialóg Nyugdíjas
Egyesület
Kardos Lászlóné elnök

4400
Nyíregyhá za,
Szabadság tér
2.

2018. június 07-1 n i z egyesület
kirándulást szen ez a középkori
"Templomok útj " :ímmel Lónya,
Tá kos, Csaroda, Ma rokpapi, Ta rpa
Kölcse, Kisvárda út onalo n /belépők
díja, buszköltség é kezési kö ltség/.
2018. augusztus 28 ·án Aggtelekre
szervez egy kirár du lást az egyesület,
Színpetriben pec g 3 guiness
világrekord mén tú könyvet

,.

-

220 OOO Ft

250 OOO Ft

120 OOO Ft

150 OOO Ft

168 OOO Ft

100 OOO Ft

1'
,

szeretnék megn1 zn i /buszköltség,
étkezési kö ltsé~ be lépők díja/.
2018. szept embe r2 0-án Évfordu lós
Ünnepséget szerve az egyesület
/é tkezési költség b ~teg látogatás
költsége, higiéné s f, !!tételek
megteremtéséhez zükséges

8.

Simeon és Anna
Nyugdíjas Egyesü let
Puskásné M ajoros Ilona
elnök

(

N y

4400
Nyíregyháza,
Bercsényi u. 7.

eszközök beszen és ~nek költsége/ .
2018 . évben hat alk 3lommal csiga
tészta készítést sze vez az egyesü let
/alapanyagok kö ts ge, higiénés
eszközök kö ltség e/
2018. június e l ső he tében egy
kiránduláson ves zn ~k részt az
egyesület tagjai 1 öz ~ pkori
templomokat sze re :né nek megnézni
/étkezési költség b JSZköltség,
belépők díja/.

REGYHÁZf\

~

9.

Cukorbetegek
Nyíregyházi Egyesülete
Sinka Gáborné elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
2.

10.

"Romano Trajo" Cigány
Ku lturális és
Közművel ődési Egyesület
Erdei Virág elnök

4400
Nyíregyháza,
Hegyi u. 7.

Fogyatékosokért

12.

Jószolgálat Alapítvány
Szilvásiné Bojda M árta
elnök

Örökzöld Nyugdíjas
Egyesület
Szondy Barna elnök

t'

60 OOO Ft

110 OOO Ft

100 OOO Ft

85 OOO Ft

75 OOO Ft

70 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz. 2.

2018 . június hónapban az alapítvány
egy kirándulást szervez Tokajba és
Tiszadobra nyíregyházi idősek
számára /autóbusz és be l épőjegyek
költsége, étkezési költség/.

280 OOO Ft

210 OOO Ft

150 OOO Ft

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
5.

2018. június 30-án Városmajori
Örökzöld Csa ládi Napok e.
rendezvényt szeretné megszervezni
az egyesület több egyesület
részvételével, melynek keretében
egészségügyi előadásokon, vércukor
mérésen vérnyomás mérésen és
vetélkedőkön vehetnek részt az
érdek lődők /étkezési költség,
meghívók és em léklapok költsége/.

140 OOO Ft

150 OOO Ft

80 OOO Ft

Idős ekért és

11.

2018. május és 2018. november
között az egyesület oktatást szervez
a cu korbetegek számára /előadói
díja k, oktatási eszközök költsége
stb./ A fenti időtartamban szűréseket
is szervez az egyesület /tűk,
fertőt l enítő anyagok, kötszerek
kö ltsége/. Az egyesület egy
Csapatépítő Kirándulást szervez
Poroszlóra a Tisza -tavi
Ökocentrumba /buszkö ltség/.
2018. szeptember hónapban az
egyesület megszervezi a "Roma Ki
m it tud?" e. vetélkedőt elsőso rba n
cigány szá rmazású fiatalok számára
/ írósze rek és ajándéktá rgyak
költ sége, t ársas fej l e sztő játé kok
költsége, könyvek költsége/.
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13.

Sóstóhegyi Gyerekvilág
Alapítvány
Tornai István elnök

4481
Nyíregyháza,
Muskotály u.
37.

14.

Nyíri Amatőr és
Független Filmesek
Egyesülete a Kultú ráért
Petrusák János elnök

4400
Nyíregyháza,
Legyező u. 65.

2018. május 23-án egy
Egészségnapot szervez az alapítvány
/juta lomkönyvek, virágok és
plakettek költsége, meghívók
költsége, kellékek díja, progra m
költsége/.
2018. június 06-án színház és
repülőté r látogatást szervez az
alapítvány /uta zás költsége, bel é pő k
díja/.
2018. augusztus 23-27 .
időtartamban az alapítvány Nyári
Tábort szervez Szigligeten a
legaktívabb illetve hátrányosa n
rászorult gyermekek részére /szállás
költsége/.
2018.októbe r hónapban az egyesület
megsze rvezi IX. Országos Független
Helytörténet i Dokumentumfilm
Szemlét illetve ennek keretében
ünneplik a Klub 50 éves jubileumát
és az egyesület 10 éves
születésnapját egy rendezvény
keretében /meghívók, plakátok,
propaganda költsége, zsűri díjazása,
állófogadás költsége, díjak költsége
(számítástechnika i- és audiovizuáli s
eszközö k és kiegészítők},
postaköltség/.
2018. június-október hónapokban az
egyesület e-könyvet szeretne
létrehozni /nyomtatási költség/.

'

„

.,

f

200 OOO Ft

376 OOO Ft

250 OOO Ft

150 OOO Ft

230 OOO Ft

220 OOO Ft
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15.

Konzervgyári Nyugdíjas
Egyesület
Juhász Lászlóné elnök

16.

Vidám Gyermekévek
Közhasznú Alapítvány
Éles Gizella elnök

17.

Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó
Egyesület
Tarnai Ottóné elnök

4400
Nyíregyháza,
Árpád u. 63 .

2018. június 29-én László napi
rendezvényt szervez az egyesület
/étkezési költség, zenészek díja/.
2018. szeptember 21-én Szüreti
Fesztivált szervez az egyesület
/étkezési költség, zenészek díja/.

2018.május 25-én vagy 2018. június
15-én időjárástól függően az
alapítvány "Gyermeknapi Kerti
Party"c. rendezvényt szervez a
4400
Gyermekek Háza Déli Óvoda
Nyíregyháza,
óvodásai és szüleik részére /étkezési
Vécsey köz 29.
költ ség, arcfest és és csillámtet ová lás
díj a, díszítő eszközök költsége, póniló
bé rlés díja, ját ékeszközök bérlésének
díja, fellépők díja/.
2018. május 27-én Gyermeknapi
Rendezvényt szervez az egyesület
autista és fogyatékosságga l élő
gyermeket nevelő csa ládok számára
/étkezési költség, szakemberek és
4400
gye rmekfelügyelők díja/.
Nyíregyhá za, Új 2018. július 15-én az egyesület
autista és fogyatékossággal élő
u. 29.
fiatalok részére hajókirándulással
egybekötött t alálkozót szervez
Szabolcs községbe /étkezési költség,
szakemberek és gyermekfelügyelők
díja, belépők költsége/.

'

170 OOO Ft

250 OOO Ft

120 OOO Ft

45 OOO Ft

190 OOO Ft

170 OOO Ft

436 OOO Ft

310 OOO Ft

200 OOO Ft

'

"
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Szabolcsi Honvéd

18.

19.

4400
Nyíregyháza,
Színház u. 2.

Műszaki Hagyományőrző

Bajtársi Egyesület
Kovács József elnök

Őzike Bölcsőde
Alapítvány
Molnárné Tóth Katalin
elnök

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz 31.

2018. május 27-én az egyesület
katonákkal közös Anyák Napi
Ünnepséget szervez /étkezési
költség/. 2018. május 26-án az
egyesület katonai tiszteletadással
felavatja a felújított emlékművet
Tarcalon, valamint megünneplik a
Honvédség 170. éves évfordulóját
/buszköltség, koszorúk díja/.
2018. június 01-10. között Vízügyi
Szakmai Napot szervez az egyesület
/buszköltség és terembérlet
költsége/.
2018. június 08-án az alapítvány
"Családias Gyerek Nap" e.
rendezvényt szervez
/mozgásfejlesztő játék költsége,
légvárbérlés költsége, "Pörgő Forgó"
kosaras körhinta bérlés díja, Naninski
Show költsége, vendéglátás
költsége/.

t

95 OOO Ft

180 OOO Ft

80 OOO Ft

125 OOO Ft

175 OOO Ft

150 OOO Ft

1

~
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20.

Egymásért - Családok
Egyesülete
Bodnár Sándorné elnök

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

21.

Változókorú N ők
Egyesülete
dr. Jakó Jánosné elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
5.

2018. július hónapban az egyesület
egy Városismereti Tábort szervez
általános iskolások számára
/szakemberek díja, anyagköltség,
étkezési és utazási költség, belépők
díja, tárlatvezetés díja, szervezési és
reklámköltség, kommunikációs
költség, bérleti díjak/.
2018. augusztus 10-11. időtartamban
az egyesület Jósa TOTÓT és Kvízt
szervez a Jósavárosi Napok
keretében az érdeklődők számára
/szervezési-, reklám- és
kommunikációs költség, ajándékok
költsége/.
2018. november hónapban az
egyesü let Jósa Vetélkedőt szervez
középisko lás csapatok részére / az
anyag összeállításának és a
vetélkedő lebonyolításának díja,
szervezési-, reklám és
kommunikációs költség,
anyagköltség, vetélkedők díja i,
bérleti díjak/.
2018. szeptember 01 - 2018.
december 15. között az egyesület
osteoporosis prevenciós és
osteoporosis gyógytornákat szervez
a Városmajori Művelődési Házban
/megbízási díjak és terembérlet
költsége/.

(1

105 OOO Ft

178 OOO Ft

110 OOO Ft

95 OOO Ft

100 OOO Ft

70 OOO Ft

I
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23.

Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
Nemes-Nagy Tünde
elnök

4400
Nyíregyháza,
István u. 3.

Nyugodt Életet Klub
Virág Gyuláné elnök

4400
Nyíregyhá za,
Szabadság tér
2.

2018. évben a Hangélmény 2. e.
projekt keretében egy német és
magyar nyelvű turisztikai kiadványt
szeretne elkészíteni az egyesü let Dr.
Csiky Nándor egyetemi oktató
segítségével. Ez a kiadvány tartalmaz
speciálisan a látássérült emberek
igényét is figyelembe vett
élethelyzeteket, melyek a vakvezető
kutyával történő utazásra, a

250 OOO Ft

280 OOO Ft

250 OOO Ft

200 OOO Ft

200 OOO Ft

100 OOO Ft

/1

t

L

.
I

repü lőtéren történő segítő

szolgálatra valamint a
szobafoglalásnál a megfelelő
betűméretben történő kitöltésre is
fókuszá lnak /megbízási díjak és
járulékok költsége, postaköltség,
tintapatron díja, reprezentációs
költség, papírköltség, CD díja/.
2018. június hónapban egy
kirándulást szervez az egyesület ahol
a középkori templomokat szeretnék
megtekinteni a résztvevők
/buszköltség, belépődíjak és étkezés
költsége/.
2018. augusztus hónapban egy
kirándulást szervez az egyesület
Aggtelekre és Szinpetribe
/buszköltség, belépődíjak és étkezés
költsége/.

___._,_____
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Nyíregyházi Körúti
Nyugdíjas Egyesület
Vareha Tamásné elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmaj or u.
2.

25.

Teréz Anya Egyesület
Morauszki Andrásné
elnök

4400
Nyíregyháza,
Zrínyi. 1. u. 2.

26.

Roma Nagycsaládosok
Regionális Szervezete
Teremi Lászlóné elnök

4400
Nyíregyháza,
Tompa M. u.
16. fsz.1.

27 .

Fegyveres Erők és
Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas Klubja
Szluk István elnök

4400
Nyíregyháza,
Színház u. 2.

20 18.május 18-án az egyesület egy
Férfia k Napja Ünnepséget szervez
/anyagköltség és étkezési költség/.
2018 . szeptember 12-én egy Főzés i
Versenyt szervez az egyesület az
Erdei Tornapá lyán /anyagkölt ség és
étkezési költség/.
2018. október hónapban Házi Ki mit
tud? versenyt szervez az egyesület a
tagj ai szá mára /ajándékok díja/.
2018. auguszt us 17-21. i dőtarta m ban
az egyesület a dévai gyermekek
táboroztatását szervezi meg / szá llás
és étkezés költsége, csónakázás
költsége, belépők díja/.
2018. augusztus 20-án az egyesület
egy autóbuszos zarándoklatot
szervez Budapestre /buszköltség és
étkezési költség/.
2018. július 16-20. időtartamban az
egyesület Nyá ri Élményfoglalkozás e.
programot szervez Környezetvédelmi
Családi Nappal egybekötve
halmozottan hátrányos helyzetben
lévő iskolás gyermekek és 3 fő
felnőtt kísérő részére va la mint
2018 . július 17-én családjaik számára
/utazási kö ltség, belépőjegyek díja,
reprezentációs költség,
anyagköltség/.
2018. május 12-én a Honvéd
Népdalkör fellép Abasáron a XXIV.
Nemzetközi Katona- és Bordal
Fesztiválon /utazási költség/.

•
(;

130 OOO Ft

110 OOO Ft

80 OOO Ft

310 OOO Ft

550 OOO Ft

270 OOO Ft

70 OOO Ft

261 340 Ft

100 OOO Ft

95 OOO Ft

100 OOO Ft

80 OOO Ft
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Felső-Tis za Vízügyi

28.

29.

30.

Nyugdíjas Klub Egyesület
Radványi Ildikó elnök

Vesebetegek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete
Kutasi Irén elnök

Halmozottan Sérültek és
Szüleiknek SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete
Tóth Andrásné Bacskai
Edit elnök

e)

4400
Nyíregyháza,
Széchenyi u.
19.

4400
Nyíregyháza,
Szent 1. u. 68.

4400
Nyíregyháza,
Ungvár stny S.
10/39.

2018. május hóna pban az egyesület
egy Szakmai Tanulmányutat szervez
a Folyamos Szakaszmérnökség
területén /buszköltség és étkezési
2018. május
kö ltség/.
hónapban egy tanulmányutat
szervez az egyesület GyulaÓpusztaszer- Hódmezővásárhely
helyszínekre /étkezési költség/.
2018. szeptember hónapban egy
tanulmányutat szervez az egyesület
Kár pátaljára /szállás és étkezés
költsége/ .
2018 . augusztus hóna pban az
egyesület megszervezi a
Vesebetege k II. Regionális
Találkozóját Nyíregyháza-Sóst ón
/étkezési költség, területbérlés díja,
fellépők díja, hangosítás költsége/ .

2018. július vagy szeptember
hónapban egy Család i Napot sze rvez
az egyesület halmozottan sérült és
egészséges gyermekek valamint
családtagjaik számára
/sportrendezvény kellékeinek
költsége, léggömb és egyéb kellékek
díja/. 2018. május és június valamint
szeptember és december
hónapokban Kreatív Klub
Foglalkozásokat szervez az egyesület
fogyatékkal élő fiatalok és szüleik
számára /kellékek díja, étkezési
költség/.

/.
....

60 OOO Ft

750 OOO Ft

80 OOO Ft

115 OOO Ft

200 OOO Ft

150 OOO Ft

190 OOO Ft

420 OOO Ft

170 OOO Ft
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31.

Együtt Egymásért KeletMagyarországon
Egyesület
Stankóczi László elnök

4400
Nyíregyháza,
Belső krt. 31.

32.

Tóth Edit a Többszörösen
Fogyatékosokért
Alapítvány
Braun Mária elnök

4400
Nyíregyháza,
Kéz u. 12.

2018 .a u .usztus, szeptember és
október ónapokban az egyesület a
tagok sza 11ára kulturális és
szabadid is programokat szervez az
Aquarius Élményfürdőbe, a Jósa
András M úzeumba és a Móricz
Zsigmon Színházba /színházjegyek,
fürdőbe! pök költsége, múzeumi
belépők líja/.
2018.év en Pünkösdkor vagy
Márton apján sérült és egészséges
fiatalok v ilamint szüleik számá ra
mú zeum Hogatást szervez az
alapítván 1 /belépő díjak és étkezési
költség/.
2018. júl JS vagy augusztus
hónapba 1 egy Közösségi Napot
szervez a : alapítvány integrált
részvét e el, sérült és egészséges
gyermek k va la mint szü leik szá mára
/sportes <özök díja, étkezési
költség/.
Iskola k' zdés idejére legalább 2
alkalomm al Kreatív Foglalkozásokat
szervez a : alapítvány fogyatékkal élő
gyermek kés fiatalok részére
/foglalko ások kellékeinek költsége,
étkezési öltség, megbízási díj/.

t
'

60 OOO Ft

166 OOO Ft

70 OOO Ft

220 OOO Ft

315 265 Ft

250 OOO Ft
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33.

Borbányai Margaréta
Nyugdíjas Egyesület
Lovass Istvánné elnök

4405
Nyíregyháza,
Margaretta u.
50.

34.

Segítség Háza a t irpák
utódokért Alapítvány
Pelles Fere nc elnök

4400
Nyíregyháza,
Luther tér 14.

2018. június hónapban az "Ismerjük
meg megyénket" Program keretében
egy kirándulást szervez az egyesület
Vásárosnaményba, Nagyarba és
Baktalóránthá zára /útiköltség és
belépőjegyek díja, tárlatvezetés és
fotózás díja/.
2018. augusztus 20-án az egyesü let
egy Generációk Ügyességi
Vetélkedője c. rendezvényt szervez
/emléklapok és díjak költsége,
főzőversenyhez alapanyagok
költsége, kézműves kellékek díja/.
2018. július 06-11. időtartamban
Csapatépítő Tréningeket szervez az
alapítvány önkéntesek részére
/szállás és étkezés költsége,
ismeretfejlesztő kiadványok díja/.
2018. szeptember 08-án az
alapítvány Családi Napot szervez
generációk talá lko zása és a
hagyományok átadása cé lj ából
/ugráló várak bérlésének díja,
foglalkoztató kellékek díja, étkezési
költség/.
2018. szeptember 22-én az
alapítvány szeretne részt venni a
Tirpák Fesztiválon, ahol a "tirpák
utódok" mai életét mutatnák be az
érdeklődőknek /kiadványok költsége,
technikai eszközök díja, étkezési
költség/.

'

~

145 OOO Ft

240 OOO Ft

90 OOO Ft

170000Ft

610 OOO Ft

180 OOO Ft
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35 .

36.

lzületi Betegek SzabolcsSzatmár-Bereg M egyei
Egyesület e
Fu llajtár Andrásné elnök

Ezüst -kor Egészségügyi
Nyugdíjasok Egyesület e
Tógyerné Csik Julianna
elnök

Nyíregyháza37.

38.

Sóstófürdői-Sóstóh egyi

Nyugdíjasok Szervezet e
Tóth Ernőn é elnök

Luther Rózsa Evangélikus
Nyugdíjas Egyesü let
Hugyecz Jánosné elnök

2018. június hónapban az egyesület
sze ret né megszervezni a "Ne nézz
félre- segít s!" c. rendezvényt az
4400
Országos M en tőszo lgálat
Nyíregyháza, kam pányához kapcsolódva, melynek
Szántó Kovács célja, hogy a résztvevők az itt
Já nos út. 2. fsz. szerzett ismeret ekkel bármikor
segíthesse nek a rászoru lóko n
2.
/szóró lap és ajándékok költsége,
dekorációk költsége, étkezési
költség/.
2018. június hónapban egy
kirándulást szervez az egyesület a
sza tm ári kulturá lis és t örténe lmi
4400
nevezetességek fe lkeresése célj ából
Nyíregyháza, Tiszacsécse, Szatmárcseke, Nagyar,
Szent 1. u. 68. Csa roda és Tákos útvonalon
/buszköltség, bel é pők díja, étkezési
költség/ .

4481
Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

4400
Nyíregyháza,
Lut her t ér 14.

2018 . szeptember, novem ber és
decembe r hónapokban Generációs
Fogla lkozásokat szervez az egyesület
2018. auguszt us
/a nyagköltség/.
hónapban kirá ndulást szervez az
egyesület a tagja inak Szigligetre
/ buszköltség és be lé p őjegye k díja/ .

2018. június hónapba n az egyesület
megszervezi a 20. Jubileumi
Ünnepségét / vi rágok és emléklapok
kö ltsége, étkezési és reprezen tációs
költség, ajá ndékok díja, dekorációk,
kiegészítő k díja/.

'
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125 OOO Ft

150 OOO Ft

1

120 OOO Ft
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35 OOO Ft

245 500 Ft

90 OOO Ft

200 OOO Ft

170000 Ft

90 OOO Ft

75 OOO Ft

108 OOO Ft

90 OOO Ft
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Alapítvány Bölcsődés
Gyermekeink Jövőjéért
Szána Zsuzsanna elnök

4400
Nyíregyháza,
Malom u. 5.

2018. június 08-án az alapítvány
Családi Napot szervez a 7. sz. Hóvirág
Bölcsődéb en /készségfejlesztő játék
költsége, ugráló vár kölcsönzésének
díja, étkezési költség, dekorációk

195 OOO Ft

145 OOO Ft

140 OOO Ft

195 OOO Ft

340 OOO Ft

160 OOO Ft

125 OOO Ft

560 OOO Ft

150 OOO Ft

95 OOO Ft

113 500 Ft

70 OOO Ft

--

díja/.

40.

41.

42.

Krúdy Gyula utcai Óvoda
APRÓNÉP Alapítvány
Bodnárné Teschmayer
Tímea elnök

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

Holdfény Nyugdíjas
Egyesület
Agura Péterné elnök

4400
Nyíregyháza,
Krúdy Gyula u.

27.

2018. június hónapban egy Családi
Napot szervez az alapítvány /népi
játékok kitelepülésének díja,
Burattino Bábszínház költsége,
kutyás bemutató díja, kézműves
kellékek költsége, festőá llványok
díja, vetélkedők eszközeinek díja,
ajándékok, díjak költsége/.

2018. szeptember és október
hónapokban 6 alkalommal
előadásokat szervez az egyesület
elsősegé l ynyújtással kapcsolatban
4400
/szakemberek díja, koordinátor díja,
Nyíregyháza,
Május 1. tér 10 terembérleti díj, technikai eszközök 1
felszerelések díja, elsősegély
.fszt. 4.
csomagok díja, könyvelési díj,
szórólapok költsége, kiadvány

4400
Nyíregyháza,
Hősök tere S.

költsége/.
2018 . június hónapban az egyesület
tagjai szeretnék megnézni a tiszadobi
Andrássy-kastélyt és a Tisza löki
Erőművet /útiköltség, étkezési
költség/.
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VOKE Vasutas
Művelődési Ház és

43.

Könyvtár
Malamidesz Szilvia
tagintézményvezető

44.

45.

Jósavárosi Értelmiségi
Egyesület
Koleszár Anna elnök

A Kereszt Utcai Óvoda
Gyermekeiért Közhasznú
Alapítvány
Pankotainé Dr. Pristyák
Anita elnök

(Y ,

2018. június-július hónapokban az
egyesület az alábbi rendezvényt
szeretné megvalósítani:
l. Modellvasút Kiállítás
gyermekfoglalkoztatóval /hirdetési
és nyomtatási költség, grafikai
tervezés költsége, szá llítási
4400
költség,bérleti díjak és üzemeltetés
Nyíregyhá za,
költsége, hangtechnika díja, táblák és
Toldi u. 23.
feliratok díja/.
2. Fotókiál lítás a Nyírvidéki
Kisvasútról /fotónyomtatás költsége,
fotókarton költsége, szórólapok és
hirdetés költsége/. 3.l<é zműves
Játszóhá z /kézműves kel lékek díja,
hirdetés és szórólapok költsége/.
2018. június hónapban az egyesület
Nyári Napközis Tábort szervez
nagycsaládosok számára /étkezési és
utazási költség, belépők díja ,
4400
Nyíregyháza, sporteszközök díja/.
Korányi Frigyes 2018. június végén július elején az
egyesület Családi Napot szervez
u. 15/a.
egybekötve az egyesület 25 .
évfordulójának megünneplésével
/szá llásköltség/.
2018. szeptember-október hónapban
/az időjárástó l és felújítástól
függően/ az alapítvány Családi Napot
szervez óvodások és szüleik számára
4400
/ugrálóvár bérleti díja, előadói díjak/.
Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

NYÍEEGYHAZ1\
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130 OOO Ft

634 900 Ft

300 OOO Ft

200 OOO Ft

625 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

150 OOO Ft

0 Ft

Városfejlesztési és
Környezetvédelmi
Alap javasolja
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46.

47

Váci Mihály Társaság
Kulturális Egyesület
Stick Gyula Mihály elnök

Tini Show Egyesület
Nagy Zoltán elnök

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.

2.

4400
Nyíregyháza,
Sóstói u. 17.

2018. évben az egyesület az alábbi
célokat szeretné megvalósítani:
1. Infrastrukturális fejlesztés
/eszközök beszerzése/.
2. Író -olvasó, Kulturális, Sport és
Életmód Tábor szervezése
többszörösen hátrányos helyzetű
fiatalok számára /étkezési költség,
szállásköltség, kézműves kellékek és
sportszerek díja, ajándékok díja/.
3. Könyv megjelentetése állami
gondozásban il letve gondoskodásban
lévő fiata lokról /szerkesztési
munkad íj, fotók digitalizálásának
díja, nyomdaköltség, archív
dokumentumok könyvalakba történ ő
beszerkesztése/ .
2018 . július és augusztus
hónapokban három programot
szervez az egyesület:
1. Hátrányos helyzetű gyermekek
számára " Magyar vidék" Nemzeti
Expedíció címmel egy tábort
szeretne megva lósítani az egyesület
/étkezés, szá llás, utazás és belépők
díja, versenyeszközök költsége, díjak
költsége/.
2. Határon túli gyermekek és
szakemberek részére Enfilade 2.
Nemzetközi Szaktábort szervez az
egyesület /étkezés és szállás
költsége, szá llítási költség, belépők
díja, versenyeszközök díja, díjak
költsége/.
3. "Atelier" -képzős csoportjainak
kiállítását szervezi az egyesület
/szakmai anyagok költsége/.

l' , ._"'

0 Ft

1 250 OOO Ft

160 OOO Ft

120 OOO Ft

400 OOO Ft

200 OOO Ft
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48.

MAJORSÁG Lovas és
Szabadidő Egyesület
Czuczku Norbert elnök

49.

Fehérbot Sportegyesület
Csonka Ferenc elnök

4400
Nyíregyháza,
Újt elek bokor
46.

4400
Nyíregyháza,
Dózsa Gy. u .

10.

50.

Nyíregyházi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesü let
Szokol Tiborné elnök

4400
Nyíregyháza,
Vasvári Pál u.
16.

2018. szeptember hónapban az
egyesület Lovas Ügyességi Versenyt
szervez gyermeke k számára
/akadá lypá lya kialakít ásának
költsége, nyereg beszerzésének
költsége/.
2018. október végén az egyesület
egy bemutatót szervez szülők
számára a gyermekek lovaglótudása
fej l ődésének bemutatása céljából
/ reprezentációs költség, főzéshez
anyagköltség/.
2018. o któ ber 15-én a Lát ássérültek
Nemzetközi Napja alkalmából egy
irodalmi m űso rt és egy segédeszköz
kiáll ítást szeretne szervezni az
egyesület /étkezési és utazási
költség, t erembérlet díja, gyógyászati
segédeszközök díja/.
2018. évben két kirándulást szervez
az egyesület közösségépítési célból
Kisvárdára, Anarcsra és Mándokra
valamint Szarvasra és Kecskemétre
/belépőjegye k és tárlatvezetés díja,
utazás és szállás költség/.
2018. május 25-30. között Sport és
Főzőversenyt szervez az egyesület az
Erdei Tornapályán /főzéshez
alapanyagok költsége/.

t. :; _,

150 OOO Ft

340 OOO Ft

280 OOO Ft

600 OOO Ft

180 OOO Ft

150 OOO Ft

85 OOO Ft

140 OOO Ft

90 OOO Ft
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51.

Dominó Egyesület
S I
k' M . . I „k
e mecz 1 ana e no

52.

•
,
•
• •
Ny1regyhaza es Tersege
•
" s „
Nyug d •Jas zovetseg
b. , d C. .
5za one r. s1szar
"k
·
Ga b n e 11 a e1no

53.

· h 'k
PSZIC Otl US
· b
s
d "k
Bet egseg en zenve o
·
Sza bo 1cs-Sza t mar- 8 ereg
. •
•
.
Megyei Erdekvedelm1
"I t
Egyesu e e
' d' s - • E
Herna 1 z11v1a mese
elnök

l \t)

NY

4400
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2018 . június - augusztus hónapokban
egy Nyári Fesztivált szervez az
egyesület Mandabokorban és
környékén /kézműves kellékek
költsége, étkezési költség,
irodaszerek díja, evőeszközök díja,
higiénés eszközök díja,
adminisztrációs díj/.
2018. szeptember - október
h,
kb
„„ .
, 11
onapo an egy 0 sz1 zsongas c.
d
,
..
ren ezve nyt szervez az egyesu 1et
Nyíregyháza külterületi részén
kreatív foglalkozásokka l egybekötve.
Az Időse k Napja alkalmából a
résztvevő időseknek ajándékokat
készítenek /kézműves kellékek
költsége, adminisztrációs költség,
irodaszerek díja, benzin költsége/.
2018. szeptember hónapban az
egyesület egy Városi Nyugdíjas
Találkozót és Főzőversenyt szervez
/meghívók és emléklapok költsége,
. , d ' k k , d" k k " I , /
aian e o es tJa o tsege .
,
2018. oktober vagy november
,
, .
.
honapban egy Generac1ós Szellemi
" szervez az egyesu-- 1et
Vete' lked ot
/fénymásolás és irodaszerek
költsége, díjak és ajándékok
költsége/.
2018. másod ik félévében az
egyesület egy kb. 12 oldalas
„ •
.
taiekoztato fuzetet/k1advanyt
.
.
szeretne letrehozn1 mely a
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60 OOO Ft

250 OOO Ft

100 OOO Ft

180 OOO Ft

270 OOO Ft

100 OOO Ft

85 OOO Ft

100 OOO Ft

80 OOO Ft
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"Együtt a Gyermekekért
" Alapítvány
Tölgyesiné Ferencz
Gabriella elnök

Eszterlánc Alapítvány
Tenkéné Melegh Ildikó
elnök

4400
Nyíregyhá za,
Koszorú út 10.

4400
Nyíregyháza,
Tas u. 1-3.

' 1

2018. szeptember 24. és szeptember
29. között az alapítvány az alábbi
rendezvényeket szeretné
megvalósítani a "Szőlőskerti Napok"
e. Programsorozat keretében:
1. Sportnap /sporteszközök díja/.
2. Kirándulás Tokajba, szőlőszüret
/buszköltség/.
3. Sző lőskerti Gála /kézműves
kellékek és arcfestés díja, játszóházak
szervezésének díja, fellépők
tiszteletdíja, ugráló vár bérlésének
díja/.

415 OOO Ft

460 OOO Ft

200 OOO Ft

2018. május második felében egy
Eszterlánc Napot szervez az
alapítvány /dekorációs anyagok és
virágok költsége, vendéglátás
költsége, fellépők díja, kézműves
kellékek díja/.

335 OOO Ft

345 OOO Ft

170000Ft

16 377 755
Ft

7 500 OOO Ft
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2.sz. melléklet a ......../2018. {IV.25.) számú határozathoz a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a 2018. évi Kulturális Alapra benyújtott
kérelmekről

S.sz.

1

Pályázó neve

Kérelem tárgya

Pályázó címe

képviselője

Szent István Nemesi
Rend Első
Alapítványa

4481, Nyíregyhá za
Templom utca 49.

Móré Mihály
kuratóriumi elnök

Gyermekmosoly
Alapítvány
2
Rácz Anikó
kuratóriumi elnök

4400 Nyíregyhá za,
Stadion út 32/a

A 2018 őszén "Gulyás Pál utcai gulyás
parti" rendezvény megrendezéséhez
kérnek támogatást. A rendezvény
segíti az itt é lő embereket abban, hogy
megismerjék egymást, aktív közösség
jöjjön létre. 2017 évben 220 fő vett
részt a rendezvényen. A rendezvény
keretében a néptáncbemutatót
követően táncház és utcabál kerül
megtartásra.
Támogatást kérnek az élelmiszer
alapanyagokhoz, eldobható
evőeszközök, ásványvíz megvételéhez;
a rendezvényhez kapcsolódó
műsorszolgáltató tiszteletdíjára és a
higiénia feltételeinek biztosításához.
Az Alapítvány 2018. szeptember 24-28
napja között megrendezendő
"Népmese hete" programjához kér
támogatást. A rendezvénysorozat
részeként a szülők és a gyerekek is
mondanak mesét, a gyermekek
számára mesemondó és rajzversenyt
rendeznek a legjobb mesemondókat
díjazzák.
Támogatást kérnek az oklevelek,
mesekönyvek, kézműves eszközök,
könyvjutalmak vásárlásához.

2017. évben
támogatásként
kapott összeg
{Ft)

Kért
támogatás

Javasolt
támogatás

Elnyert
támogatás

{Ft)

{Ft)

{Ft)

Megjegyzés
-

170.000 Ft

241 OOO Ft

80 OOO Ft

95.000 Ft

170 OOO Ft

100 OOO Ft
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Nyíri Honvéd
Egyesület

4400 Nyíregyháza,
Színház út 2.

Tóth Sándor elnök

4

Madárbarátok
Nyíregyházi
Egyesü let

Jámbor Istvá n
elnök

4400 Nyíregyháza,
Csaba út 15.

A Nyíregy háza Megyei Jogú Város
Önkormányzata zász lajával elismert
Nyíri Honvéd Egyesület 2018 . októ ber
26-án ünnepli megalakulásának 20 .
évfordulóját. Az ünnepi közgy ű l ésre a
Korona Szálló éttermében kerül sor.
Ez alkalomra kiadványt jelentetnek
meg, tablókat, emléklapokat adnak át.
A kulturális műsorral egybekötött
közgyűlés ünnepi vacsorájához kérnek
hozzájárulást.
2018 októberében megrendezésre
kerülő "Díszmadár Kiállítás"
megtartásához kérnek támogatást. A
kiállítás célja az egyesület tagsága által
elért t enyésztési eredmények
elbírálása standard normák alapján,
ismert és különleges díszmadarak
bemutatása az é rdeklődőknek, hely és
lehetőség biztosítá sa a társszervezetek
bemutatkozására. A fiatalok számára
egy kézzelfogható ha sznos időtö ltés
megismertetése.
A támogatási összeget t erembérleti
díjra fordítanák.

-

70.000 Ft

NY Í REGYHÁZA

80 OOO Ft

-

30.000 Ft
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150 OOO Ft

100 OOO Ft

50 OOO Ft
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Naplövő

s

Egyesület

Madják András
elnök

Nyírségi Ízkirályok
Egyesület

6
Szoboszlai Gyula
elnök

Nyírség Könyvtár
Alapítvány

7
Onderó Szilárd
kuratórium elnöke

4400 Nyíregyháza,
Damjanich utca 46.

4481 Nyíregyháza,
Fejede lem u. 16.

4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány S.

2018. szeptem ber 19-20 között a
Nyíregyházi Művészeti
Szakgimnáziumban megrendezésre
kerülő "Nyitott tér" elnevezésű íjász
programokat népszerűsítő
rendezvényükhöz kérnek támogatást.
A fejlesztő hatású programokon az
egészséges fiatalok túl részt vehetnek
sérült, hátrányos helyzetű fiatalok is. A
programok fejlesztő hatásai: mozgás
és téré rzék fejlesztése, gyorsaság és
stratégia . A tervezett létszám 400 fő .
A támogatási összegből fedeznék a
szállítási, kézműves alapanyagok
költségét, a sza kmai előadók
tiszteletdíját és a szórólapok, plakátok
nyomtatási költségét.
A " Városnapok" rendezvényen való
lepcsánka és szabolcsi egytálétel
kóstoltatás megvalósításához kérnek
támogatást.
A támogatási összegből fedeznék az
alapanyag költségeket és a
kóstoltatáshoz szükséges eszközök
megvételét.

"EZ-KI projekt" című előadássorozatuk
folytatásaként 2018 évben is havi
rendszerességgel, meghívott előadók
segítségével mi nden korosztály
számára érdekes előadássorozatot
valósítanak meg.
Támogatást kérnek a meghívott
előadók megbízási díjához és egy
szerény reprezentációs költségükhöz.
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180 OOO Ft

80 OOO Ft

·-

700.000 Ft

490 OOO Ft

370 OOO Ft

150.000 Ft

281855 Ft

100 OOO Ft

"Periférián"
Kulturális és
Műve l ődési

8

4405 Nyíregyháza,
Tímár u. 2

Alapítvány

Dr. Szilassy Géza
elnök

Pro Archi Egyesület

9

10

Nagyné Ligeti Edit
elnök

Együtt a Családért
Kulturális Egyesület

Szalay László elnök

\

N y

4400 Nyíregyháza
Kürt u. 5-11.

4400 Nyíregyháza,
Ungvár sét ány 20.
10/42

Az alapítvány 2018 évben fo lytatni
kívánja a "Mozaikok Nyíregyháza és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye XX.
századi történelméből" című
e l őadássoro zatát. Az e lőadáso k
anyagát történelmi füzetek
formájában megjelentetnék és a
rendszervá ltás 30 éves jubileum ára
egy szociográfiai filmet készítenének .
A Piccoli Archi Ifjúsági Zenekar és a
Gyermekzenekar támogat ást kérnek
hangszerjavítási költségeikhez,
szóróanyag készítéséhez.
2018 évben is több alka lommal
hangversenyt adna k a Vikár Sándor
Zeneiskolában és decemberben
Karácso nyi Hangve rsenyt adnak
városunk lakóinak.
Az egyesület támogatást kér "/. Családi
Sportnap " című rendezvényének
megvalósításához. Az Erdei
Tornapályán megvalósuló egész napos
sport és kulturá lis rendezvény
tervezett időpontja : 2018. július 07. a
tervezett rész tvevők száma 200 fő .
Támogatást kérnek a főzőversenyhe z
és a kéz műves foglalkozásokhoz
szükséges alapanyagok beszerzéséhez,
játszópark bérlésé re és a fellépő
csoportok és pedagógusok
díjazásá hoz.

REGYHÁZ/\

200.000 Ft

400 OOO Ft

250 OOO Ft

230.000 Ft

830 OOO Ft

300 OOO Ft

35.000 Ft

250 OOO Ft

70 OOO Ft

'
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XXI. Századi Roma
Nők Országos
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Május 1. tér 12.
8/52 .

Makula Réka elnök

-

12

Sza bolcsiSzimfonikus
Zenekar Közhasznú
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Szent István út 12.

Nagy Gyula elnök

Az egyesület a "Hagyományteremtés
Mesterfokon" projektjének célja a
roma identit ás megőrzése,
megerő sítése, továbbá a roma
származású hősökre, áldozatokra való
tiszteletteljes megemlékezés.
Támogatást kérnek a Roma
Holokauszt Dandos Gyula 1956-os
roma hősről való megemlékezések
megszervezéséhez és egy Roma
Gyermek Szépségverseny
megrendezéséhez.
A Szabolcsi-Szimfonikus Zenekar 2018.
május 25.-én részt vesz
testvérvárosunk Szatmárnémeti
Városnapi re ndezvényén és ün nepi
koncertet ad a szatmárnémeti római
katolikus székesegyhá zban. 2018.
máj us 27 .-én ezen ünnepi koncertet
Nyíregyházán is megtartják Dr. Fátyol
Rudolf a szatmárnémeti Fi lharmónia
iga zgatójának közreműködésével.
Támogatást kérnek az e l őadói-művészi
tiszteletdíjakhoz.
Az egyesü let "Lelki egészség

85.000 Ft

360 OOO Ft

60 OOO Ft

5.850.000 Ft

500 OOO Ft

400 OOO Ft

35.000 Ft

300 OOO Ft

0 Ft

megőrzése időkorban" cím ű

13

előad ásso rozatuk

Ezüst-kor
Egészségügyi
Nyugdíjasok
Egyesület e

4400 Nyíregyháza,
Szent István u. 68.

Tógyerné Csík
Julianna elnök

megtartásához
kérnek támogatást. A kórházi dolgozók
nyugdíjba vonulással egy új
élethelyzetbe kerü lnek . A
beilleszkedést egy új életformá ban
segíti az e l őadássorozat .
A t ámogatást előadói díjra, szórólap,
em léklapok nyomtatására,
záróműsor ra fordítanák.
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Civil Alap
javasolja

Közlekedési
Polgárőrség

14
Kukucska András
elnök

Átutazók Műv észeti
Egyesület
15
Mihálka György
elnök

4405 Nyíregyháza,
Kéményseprő út
12/a.

4400 Nyíregyháza,
Tavasz u. 6/B.

A polgárőrség e lőadá si soroza tot
szervez az általános és középiskolások
részére a rendő rség bevonásával azzal
a céllal, hogy a tanulók az önmaguk és
mások számára biztonságos gya logosés kerékpárral történ ő közlekedésre
képessé váljanak.
Az egyesület ala ptevékenységének
megfelelően 2018 évben is a
művészetek, művészeti alkotás
népszerűsítését kívánja folytatni. Részt
vesznek a "Városnap" című
rendezvényen ahol egy művész-sarok
kialakításával nyújtanak betekintést az
alko tás folyamatába az érdeklődők
számára . Az elmú lt évekhez hasonlóan
2018 évben is megszervezik a
"Varázslatos akvarell" című

255.000 Ft

350 OOO Ft

0 Ft

130.000 Ft

330 OOO Ft

150 OOO Ft

65.000 Ft

230 OOO Ft

80 OOO Ft

festőkurzusokat.

Támogatást kérnek a festészeti
alapanyagok beszerzéséhez és a festő
kurzus helyszínbérleti díjához.

16

TEMI M óricz
Zsigmond
Műve l őd ési és
Ifjúsági Ház
Alapítvány
Kasaróczki Ágnes
kuratórium elnöke

4400 Nyíregyháza,
Rákóczi u. 18-20.

Az Alapítvány kulturális és
i smeretterjesztő programjainak
megvalósításához kér támogatást.
Fogyatékkal élők XVI. Művészeti
Fesztiválja és kiállítás kapcsán
támogatást kér az étkezési
költségekhez és a fell épők díjazásához.

,~
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Közbiztonsági
Alap javasolj a

17

Generációk
Mandabokori
Szociális és
Kulturális
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Kalászos utca 2.

Az egyesü let részt kíván venni a
"Tirpák Fesztivál" című városi
nagyrendezvényen. A fesztiválra 1000
adag hagyományos tirpák süteményt
készítenek. Az egyesület az "Idősek
napjához" kapcsolódva a
te lepülésrészen élő i dősek számára
kulturális előadást és vendéglátást
szervez.
A támogatási összegből élelmiszeripari
alapa nyagokat, fellépők tiszteletdíját
fizetnék meg.

360.000 Ft

350 OOO Ft

250 OOO Ft

4405 Nyíregyhá za,
M íves u. 19.

A "Városnapok" rendezvényen
szeretnének· - profiljukba illesz k edően
- a tirpákságra jellemző süteményeket
készíteni és kínálni az érdek lődő
vá roslakóknak. Utánpótlás nevelési
szándékukat a szak kép ző iskolák
bevonásával kívánják realizá lni.
Elképzelésük alapján a tanulóknak az
alapanyagot bizt osítanának a
t ermékek el készítéséhez. Ezen
tú l m e n őe n városunk cukrászai is
bekapcsolódnának a programba a
hagyom ányos alapanyagokból
készített saját kreációjukkal.
A t ámoga tási összegb ől az
élelmiszeripari alapanyagokat és
segédeszkö zöket vásárolnák meg.

640.000 Ft

390 OOO Ft

320 OOO Ft

Vassné Harman
Gyöngyi
elnök

18

Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Gasztronómiai
Egyesület
Tót hné Medved
Zsuzsanna elnök
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Talentum Európai
Fejlődésért

19

Közhasznú
Alapítvány

4400 Nyíregyháza,
Kassa köz 3.

Hornyákné Pásztor
Enikő

kuratóriumi elnök

Gyerekek, Családok,
Anyák, Kreatívan

20

Közhasznú
Egyesülete

4400 Nyíregyháza,
Geduly H. u. 15/B

Valcsák Vikt ória
elnök
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Az Alapítvány 13 éve foglalkozik
szenvedé lybetegekkel és a jelenlegi
ellátottai között vannak olyan
klienseik, akik hosszabb rövidebb ideje
absztinens élete t élnek. 2018 . évben is
szeretnének egy olyan egyhetes tábort
szervezni Nyíregyházán "Tábor a
szermentes életért 11" címen, amely az
ő részükre nyújt segítséget.
A tábort alapvetően három módszer
kiemelt használata köré szervezik:
motivációs tréningek tartása, OH
kártya használat, coaching
munkafolyamatok. A táborban a
művészetteráp iás módszereket is
alkalmaznak.
Támogatást kérnek a szállás,
művészetterápiás alapanyagok,
étkezési költségek, buszjegyek
vásárlásához .
Az egyesület az idei évben immár 10.
alkalommal fog csatlakozni a
Nemzetközi Babahordozó Héthez
"Bizalom és biztonság: Hordozott
gyermekek találkozója" című
programjukkal. A rendezvénnyel
kiemelten szeretné k hangsúlyozni,
hogy Nyíregyháza családbarát város és
olyan hely, amely élhető teret ad fiatal
kisgyermekes szülő k számára.
Támogatást kérnek az előadók
tiszteletdíjára, hangtechnika
biztosítására, terem bérletre.

1:

f\

140.000 Ft

100.000 Ft

1176 160 Ft

322 OOO Ft

140 OOO Ft

0 Ft

A pályázó álta l
benyújtott
pályázati
program nem
felel meg a
pályázati
fe lhívásban
szerep l ő

célok nak.

21

Százszorszép
Alapítvány a
Borbányai
óvodásokért

4400 Nyíregyhá za,
Kállói út 109/a

Hegedűs Józsefné

Az alapítvány az idei évben is
megrendezi a "Szüreti hét"
programsorozatát a Keleti Óvoda
Százszorszép tagintézményében. Az
egyhetes rendezvény fő célja, hogy a
gyermekek és a szülők figyelmét
felhívják tájegységünk
hagyományainak ápolására,
megőrzésére, továbbá az egészséges
életmódra, egészséges táplálkozásra .
Támogatást kérnek a sportverseny

295.000 Ft

208 180 Ft

150 OOO Ft

300 OOO Ft

100 OOO Ft

díjainak megvásá rlásáho z (rostos
levek, gyümölcslevek}, az asza lás,
turmixolás és párolás bemut atásához

elnök

szükséges eszközök beszerzéséhez,
kézműves foglalkozáshoz szükséges
alapanyagok beszerzéséhez.

22

Vörös Postakocsi
Alapítvány
Kulin Borbá la elnök

4400 Nyíregyháza,
Nyár u. 7.

A „Művészasztal" című különleges
irodalmi-színházi
rendezvénysorozatuk három estj ének
megvalósításához kérnek támogatást.
A „Művészaszta l" célja, hogy a magyar
írók, drámaírók színe-javát bemutassa
Nyíregyházán. Az est két egység ből áll.
Az első részben a meghívott művésszel
folytatnak beszélgetést egy megadott
vezértéma mentén. A második rész a
színpadi produkció, annak
megmutatása, hogyan működik együtt
az irodalom és a színház.
Támogatást kérnek a közreműködő
művészek tiszteletdíjára.
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Nyíregyházi
Városvédő

Egyesület
23

24

Dr. Daragóné
Cservenyák Katalin
Zsuzsanna
elnök

ViniBike Kerékpáros
Sportegyesület

4400 Nyíregyháza ,
Őz utca 21.

4400 Nyíregyháza,
Arany J. út 7.

Vinnai Zso lt elnök

" Nyíregyhá za utcaneveinek törté nete
és utcanév lexikona" cím ű könyv 1000
példányban tört é nő kia dásához és a
kötet bemutat ása kapcsá n tartandó
tudományos tanácskozáshoz és
sajtótájékoztató tartásá hoz kérnek
támogatást.
A könyv az 1753-as újra te l ep ít éstő l
számba veszi Nyíregyháza
utcaneveinek t örténet ét elemzés és
lexikon szócikkek formájába n.
Az egyesület 2018 évben rendezi meg
a IV. Tirpák Cross Kerékpáros
Futamsorozatot. A fu tamsorozat 4
versenyből áll (Robinson Kupa, Vá rda
Cross, Decathlon-Mikulás Kupa,
Szilveszteri Kupa), 1-1futamon80-120
versenyző áll rajthoz .
Támogatást kérnek az érmek, kupák és
díjak beszerzésé hez és a rendezvény
ma rketingkiad ása ihoz.

200.000 Ft

35 .000 Ft

500 OOO Ft

265 OOO Ft

100 OOO Ft

0 Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati
program nem
felel meg a
pályázati
felhívá sban
szereplő

céloknak.

Bessenyei György
Irodalmi és
Műve lődési

25

Társaság
dr. Kührner Éva
elnök

4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b.

Céljuk a társaság 21. század i igényes
arculatának kialakítása, szeretnék
megreformálni a kommunikációjukat .
2018 harmadik negyedévében a
Nemesi és Polgári Füzetek című
sorozat 2 kötetét kívánják
megjelentetni a 2017-es Bessenyei
emléküléshez kapcsolódó kutatási
anyaggal. Támogatást kérnek az új
arculat kialakításának költségeihez és
a Nemesi és Polgári Füzetek kiadási
költségeihez.

200.000 Ft

500 OOO Ft

200 OOO Ft

-;il
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Eötvös Károly
Magyar - Izraeli
Baráti Kör

4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 5.
Fsz./3 .

Gá ll Ottó elnök

Kalamáris Egyesület

27
Groska Éva elnök

28

Váci Mihály
Társaság Kulturális
Egyesület
Stick Gyula Mihály
elnök

4400 Nyíregyháza,
Budai Nagy Antal u.
22.

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.
1/34

Izrael állam megalakulásának 70
évfordulója című rendezvény
megva lósításához kérnek támogatást.
A támogatást a terembérleti díjra,
előadó tiszteletdíjára és utazási
költségeinek megtérítésére és
reprezent ációs kiadásra fordít anák.
A 25 éve alakult egyesület 2018-ban
egy három alkalomból álló sorozattal
szeretné megün nepelni az elmúlt évek
munkáj át illetve újragondolni az
egyesület következő éveit.
2018. május végén egy szakmai
workshopot tartanak Nyíregyházán az
egyesületi jógyakorlatok
bemutatásával és multiplikálásával.
2018. június 12.-én egy társada lmi
vállalkozói szakma i műhelyt
szerveznek a Labor Közösségi
Kávézóban .
2018. június 19. -én Nyírgyulajon
rendezik meg a Kalamáris Családi
Napot.
Támogatást kérnek az e l ő adói díjhoz,
étkezési költségekhez és a bérleti
díjhoz.
Az egyesü let támogatást kér Váci
Mihály író-költői tevékenységének
további népszerűsítéséhez, irodalmi
tevékenységének ébrenta rtásához . A
támogatást Petőfi Irodalmi
Múzeumban végzendő kutatómunka
kö ltségeire, egy asztal i naptár
kiadására és egy kiadvány
előkészítésére fordítanák.

-

195 OOO Ft

100 OOO Ft

170.000 Ft

280 OOO Ft

80 OOO Ft

-

800 OOO Ft

0 Ft
Civil Alap
javasolja
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Majorság Lovas és
Egyesület

Szabadidő

29
Czuczku Norbert
elnök

Nyíregyházi ILCO
Egyesület
30
Kovács Istvánné
elnök

4400 Nyíregyháza,
Újteleki bokor 46.

4400 Nyíregyháza
Szabad ság t ér 9.

4400 Nyíregyháza,
Deák Ferenc út 8.

Egyesület
Dr. Rácz Éva elnök

műsorban.

.

-

150.000 Ft

410 OOO Ft

Civil Alap
javasolja

210.000 Ft

550 OOO Ft

szereplő

"Csa ládbarát munkahelyek
Nyíregyházán . Egy nap a kisgyermekes
anyákért" című program
megvalósításához kér támogatást az
egyesület.
A rendezvényen álláskeresési,
pénzügyi, tá rsa dalombiztosít ási és
oktatási ta nácsadást is tartanak. A
gyermekek számá ra kézműves sa rok,
mesesarok kerül kia lakításra .

-

549 OOO Ft

R [ G Y H A Z A

0 Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati
program nem
felel meg a
pályázati
felhívásban
szereplő

céloknak.

W\',

N y

0 Ft

A pályázó által
benyújtott
pályázati
program nem
felel meg a
pályázati
felhívásban
céloknak.

11 958 195 Ft

('

0 Ft

Támogatást kérnek az utazási, szállás,
étkezési és fellépő c ipő és ruha
költségeikhez.

É l őújság Közhasznú

31

Az egyesület 2018 sze ptemberében
egy gyermek lovas ügyességi versenyt
szervez a nyíregyházi és környékbeli
iskolák kis lovasainak, hogy a
gyermekek felmérhessék saj át
tudásukat egy erre a célra kiépített
akadá lypá lyán.
Támogatást kérnek a
területbérléshez„ védőmellények
beszerzéséhez, akadá lypá lya
kialakításához szükséges eszközök
beszerzéséhez élelmiszer alapanyagok
vásá rlásához.
"Petőfi útján Koltón" című programon
va ló részvételre kér támogatást az
egyesület. Az egyesületből 3 fő indul a
versmondásban és az egyesület
énekkara közreműködik az ünnepi

~·:„t-t ~f~(~YHA;A;H(J

3 610 OOO Ft

3.sz. melléklet a ....... ./2018. (IV.25.) számú határozathoz a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a 2018. évi Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz. Pályázó neve képviselője

Pályázó címe

Kérelem tárgya

4481
Nyíregyhá za,
Gulyás Pá l u. l.

2018-ban Sóstón
virágosítás, a Berenát és a
Fü rdő utcában, a korábbi
évekhez haso nlóan.

2017.évben
támogatásként
kapott összeg

Kért támogatás
(Ft)

Javasolt
támogatás (Ft)

150 OOO Ft

240 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

106 500 Ft

105 OOO Ft

0 Ft

100 OOO Ft

0 Ft

0 Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

(Ft)
l.

2.

3.

Nyíregyházi Aranykor
Nyugdíjas Klub Egyesület
Lendvai Zo ltán
A Kereszt Utcai Óvoda
Gyermekeiért Közhasznú
Alapítvány
Pankotainé dr. Pristyák
Anita
Pszichotikus
Betegségben Szenvedők
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Érdekvédelmi
Egyesülete
Hernádi Szilvia Emese

4400
Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

4400
Nyíregyháza,
Sóstói u. 62 .

4.
Csillagszem Al apítvány a
Nyírsző lősi Óvodásokért
Fedorné Hamza Mariann

4432
Nyíregyháza-

á ll apotmegőrzése,

,)

kerítés

felújítás.

Civil Alap javasolja

Parkosítás, kerti aszta l és
pad vásárlása .

Kollégium u. 50.

4400
Nyíregyháza,
Kert köz 8.

Esővízgyűjt ő tartály
vásárlása a
fenntarthatóság jegyében.

- -,
\

Megjegyzés

Az egyesület
környezetének

Nyírsző lős,

s.
Játékka l a Kert közi
Óvodásokért Alapítvány
Bárány Istvánné

Sóstói erdő b en
környezetvédelmi túra
szervezése 4-7 éves
óvodásoknak.

Elnyert
támogatás
(Ft)

NYÍRf:GYH/\Zt\
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6.

Krúdy Gyula utcai Óvoda
APRÓNÉP Alapítvány
Bodnárné Teschm ayer
Tímea

4400
Nyíregyháza,
Krúdy Gyula u.

9.

10.

11.

vásárlása.

150 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

100 OOO Ft

150 OOO Ft

145 OOO Ft

Telepü lés szépítése,
v irágosítás, állapotjavít ás.

Orosért Közéleti
Egyesület
Szécsi Jó zsefné

4551
Ny íregyhá za,
M eggyes u . 76/a

Agrárifjúságért
Alapítvány
Gajdos István Péter

4400
Nyíregyháza,
Krúdy köz 2.

Gazda nap megtartása
el ő ad áso kka l a
környezettudatosság
j egyében.

0 Ft

200 OOO Ft

150 OOO Ft

Vidám Gyermekévek
Közhasznú Alapítvány
Orovecz Gábor Zsolt

4400
Nyíregyháza,
Vécsey köz 29.

Parkosítás,
környezetv édelemmel
kapcso latos könyvek
vásárlása.

0 Ft

150 OOO Ft

0 Ft

Tégy a Gye rmekekért
Alapítvány
Luca Sándor Józsefné

4400
Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.

0 Ft

180 OOO Ft

150 OOO Ft

Százszorszép Alapítvá ny
a Borbányai
Óvodások ért
Hegedüs Józsefné

4405
Nyíregyháza ,
Kállói u. 109/a

125 OOO Ft

128 600 Ft

125 OOO Ft

0 Ft

500 OOO Ft

150 OOO Ft

12.
Búzaszem Óvodásokért
Alapítvány
Kiss Jánosné

4400
Nyíregyháza,
Búza u. 7-17 .

\~Y)

N y

Civil Alap javasolja

Kőkosaras növényágyások

kialakítása, kerítés, udvari
játékok felújítása.
Erdei óvoda programok
népszerűsítése.

"Gyermekek Hónapja"
rendezvényeinek anyagi
támogatása: parkosítás,
környezetvédelmi
könyvek, kézműves
kellékek vásárlása.
Kirándulás.

---·-·.-···--- -··· ·---- - - - - -~"'

Civil Alap javasolja

27.

7.

8.

Pa rkosítás, szelektív
h u ll adékgyűjtők, j átékok

H E. G Y H Á Z A
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13.
Almácska Alapítvány
Szőllősi Katalin

4400
Nyíregyháza,
Etel köz 13.

Parkosítás, gyerek kerti
szerszámok vásárlása .
0 Ft

150 OOO Ft

-

14.
Nyitni kék Alapítvány
Kovács Ágnes

15.
Zöld Kerék Alapítvány
Kazai Béla

16.
Orosi Gyermekekért
Alapítvány
Kun End réné
17.

Bátor Környezetvédők
Egyesülete
Tóthné Nagy Éva

Virágosítás, interaktív
gyerekműsor szervezése,
4481 Sóstóhegy,
környezetvédelmi
Jázmin u.10.
könyvek, játékok
vásárlása.
30 ezer kilomét er
Nyíregyházáért program
4400
támogatása.
Nyíregyháza,
Kerékpártúrák szervezése.
Arany J. u. 7.
Figyelő szo lgálat
fenntartása.
Óvodakert, maga s
4551
ágyások kialakítása,
Nyíregyháza,
Napkori Erdei Iskola
Deák F. u. 2.
m eglátogatása.
4551
Nyíregyháza,
Kezdő u. 21.

Örö kösföldön parkosítás,
környezetállapot j avítás,
virágosítás.

Mindösszesen:

~~·

150 OOO Ft

-

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

2 955 100 Ft

1875 OOO Ft

Ifjúsági Alap
javasolja

~. F
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4.sz. melléklet a ....... ./2018. (IV.25 .) számú határozathoz a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság javaslata alapján a 2018. évi Közbiztonsági Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz

1.

Pályázó neve
képvise l ője

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete
Ba logh Zo ltánné
Rozsréti Polgárőr

2.

3.

4.

Egyesület
Nagy Istvá n

Nyíregyháza
Városközpont Polgárőr
Egyesület
Szokol Tibor
Nyíregyhá za Kertvárosi
Polgárőrség Egyesü let
Ková cs Aladár

6.

4400 Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 41.

irodaszer, toner, telefonköltség,
eszközök, e l őadók díja, ajándékok,
vendéglátás

0

190 OOO Ft

OFt

4400, Nyíregyháza,
Fenyő u. 1.

üzemanyag költsége, polgárőrnap
költ ségei, könyvelési díj, irodaszer

255 OOO Ft

400 OOO Ft

200.000 Ft

4400
Nyíregyháza,Toldi u.

polgárőrruházat

205 OOO Ft

210 440 Ft

150.000 Ft

gépjármű üzemanyag költség,
telefonkölt ség, könyvelési költség

355 OOO Ft

600 OOO Ft

200.000 Ft

üzemanyag, gépj ármű fenntartás,
rendszám felismerő üzemeltetése,
telefon és internet költsége

255 OOO Ft

300 OOO Ft

150. OOO Ft

255 OOO Ft

410 OOO Ft

237 .500 Ft

4400
Nyíregyháza, Prága
u .7.

Nyíregyháza
Kukucska András

Kéményseprő u. 12/a

N y

vásárlása 200.e.-Ft

Elnyert
támogatás
(Ft)

Megjegyzés

Ifjúsági Alap
javasolja

28.

4405, Nyíregyháza,

\

J avasolt
támogatás
(Ft)

Kérelem tárgya

Polgárő rség

Nyíregyháza Nagyszállás Polgárőr
Egyesü let
Czuczku Norbert

Kért
támogatás
(Ft)

Pályázó címe

Közlekedési
5.

2017.évben
támogatásként
kapott összeg
(Ft)

4401 Nyíregyháza,
Arató u.5 .

gépjármű üzemanyag és fenntartási

költsége, polgárőrn ap, irodaszer és posta
költsége, könyvelési díj

HEG\'H/\Z/\
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7.

Nyíregyháza -Borbánya
Polgárőr Egyesü let
Ka lenyák János

4405 Nyíregyháza,
Margaretta u.50

működés i költségek, felszerelés
beszerzése, pol gá rőrök oktat ása

355 OOO Ft

400 OOO Ft

200.000 Ft

8.

Orosi Pol gá rőr, Tűzo l tó
és Környezetvédelm i
Egyesület
Broda István

4551, Nyíregyháza,
Deák Ferenc u. 3.

üzemanyag és gépjármű, üze mben
tartási, javítás költségei, formaruha
beszerzése, irodatechnikai eszközök

355 OOO Ft

760 OOO Ft

237.500Ft

9.

Nyíregyházi Délialközpont Polgárőr
Egyesület
Kozma László Sándor

4400, Nyíregyháza,
Debreceni út 87.

formaruha beszerzés, irodaszer,
telefon köl tség, könyve lési díj, kerékpár
javítás

200.000 Ft

247 OOO Ft

100.000 Ft

10.

Jósavárosi Polgárőr
Egyesület
Butola Sándor

4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány 25.

0

700 OOO Ft

237.500 Ft

11.

Örökösföld-Újvárosi
Polgárőr Egyesü let
Szikora Zoltán Máté

4400,
Nyíregyháza, Fazekas
János tér 24.

0

800 OOO Ft

200.000 Ft

12.

Nyíregyházi Légi
Felderítő Polgári
Egyesület
Kovács Dániel

4551 Nyíregyháza,
Pető u. 7.

0

400 OOO Ft

\- •J

Csapatépítő

tevékenység határon túli
egyesü letekkel, fiatal polgárőrök
továbbképzése, polgá rőr találkozók
költsége,

működési

költség, polgárőr fe lszere lés,
közbiztonsági polgárőr akciók
szervezése, toborzás, szórólap

Üzemeltetési (üzemanyag) költség,
formaruha, overál beszerzése,
informatikai eszközök beszerzése

100.000 Ft

n
NYÍREGYHÁZA

l
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13.

Nyíregyháza Bűnügyi
Polgárőr Egyesület
Cidor Mihály

Nyíregyháza Manda
14.

Polgárőrség

Hibján Zoltán János

-

'

4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

formaruha, technikai eszközök
beszerzése, működési költségek (bank,
irodaszer, posta), láthatósági szalag
beszerzése, üzemanyag költség

0

500 OOO Ft

100.000 Ft

4400 Nyíregyháza,
Kalászos utca 1.

kiküldetés és működési költségre

0

300 OOO Ft

150.000 Ft

4431 Nyíregyháza,
Szivárvány köz 6.

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

0

700.000 Ft

237.500 Ft

6.917.440 Ft

2.500.000 Ft

1

t -

15.

Sóstói Polgárőr
Egyesület, Kósa Sándor

1-

2.235.000.-Ft.

Mindösszesen:

f(

o~

N Y i K E G Y H 1\ Z A

I

)

S.sz. melléklet a „„„„„/2018. (IV.25.) számú határozata a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság j avaslat a alapján a 2018. évi Ifj úsági Alapra benyújtott kérelm ekről

.
S.sz.

Pályázó neve, képvi selőj e

Pályázó címe

Kérelem tárgya

4481
Nyíregyháza,
Igrice u. 6.

Generációs kirándulás (szeptember
hónapban) Arany J.G. - Szabó
Lőrinc Tagint ézmény Arany J.G. Szabó Lő rin c Tagintézmény tanulói
és a Nyugdíjas Szervezet tagjainak.
; útiköltség, belépők biztosítása.

4481
NyíregyházaSóstóhegy,
Muskotály u.
37.

"Közbiztonsági Csa ládi Nap"
2018.09 .2 9. Arany J.G. - Szabó
Lő r inc Tagintézmény
(csapatversenyek, keré kpáros
ügyességi játékok, kresz-drogélet mód-környezetvédelmi totó,
vérad ás szervezése);
Ha gyo m á nyő rz ő "XII . Szüreti
Mulatság" 2018.10.06. AJG-Szabó
Lő rin c Tagintézmény (zenés-t áncos
m űs or, m ulat ság); Célcsoport:
óvodások, isko lások, helyi lakosok,
nyugdíjaso k. Játékos eszközökkel
segít eni a kult urált és
balesetment es közlekedésre való
nevelés. Hagyományok ápolása és
közösséget összefogó programok
megvalósítása.

,__
Nyíregyháza-Sóstófürdői-

1

Sóstóhegyi Nyugdíj asok
Szervezete
Tóth Ernőné elnök
SZOC/3743/2018

.
2017.évben
t ámogatásként
ka pott összeg (Ft)

Kért
t ámogat ás
(Ft)

Javasolt
támogatás
(Ft)

200 OOO Ft

150 OOO Ft

0 Ft

Civil Alap
javasolja

200 OOO Ft

472 OOO Ft

0 Ft

Civil Alap
javaso lja

--

Elnyert
t ámogatás
(Ft)

Megjegyzés

,_

2

Sóstóhegyi Gyerekvilág
Alapítvány
Tornai Ist ván kuratóriumi
elnök
SZOC/ 3744/2018

WW\V.HY'fR(CYHAZ.A-HU
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3

Kut yafáj a Közhasznú
Egyesület
Barzó László Pál elnök
SZOC/3762/2018

4246
Nyíregyháza
M ester u.19.

-4

Most Élsz Egyesület
Farkas Árpád elnö k
SZOC/ 379 1/2018

4400
Nyíregyháza,
Városmajor u.
2.

5

Fehérbot Sportegyesület
Csonka Ferenc elnök
SZOC/3843/2018

4400
Nyíregyháza,
Dózsa Gy .u.
10. 2.em.

Gyermeknapi rendezvény a
bokortanyákon (kb. 200 fő).
Játékos, zenés program biztosítása,
játszóház és ugráló vár
működtetése.; Ugrá ló vár,
játszóház, e l őa d ó és élelmiszer
biztosítása a rendezvényen.
Autista gyermekek részére (42 fő
gye rmek és 8 fő felnő tt kísérő)
gyermeknapi kirándulás szervezése
a debreceni Ke re kerdő
Élményparkba. (50 fő ) ; buszbérlés,
be l épőj egye k, hideg éle lem
biztosítása.
Fogyat ékossággal é lő fiatalok (20
fő) nyári "t áboroztatása",
2018.07.20-22 . között. Helyszín:
VMKK; A résztvevők megismerhetik
a látássérült emberek tanulását,
munkavállalását, s egítő esz közök
használatát; Terembé rleti díj,
speciá lis (hang, fény, ta pint ásos)
eszközö k beszerzése, utazási és
étkezési költségek biztosítása.

t' '
150 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

209 OOO Ft

282 550 Ft

150 OOO Ft

600 OOO Ft

252 700 Ft

0 Ft
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Civil Alap
javaso lja

.'

Nyírl-Lokálpatrióta,
Ifjúsági és
Közösségfejlesztő

6

Egyesület
Majch rovics Andó Linda
elnök
SZOC/3842/2018

4400
Nyíregyháza,
Lepke u.14.

7

Orosi Polgárőr, Tűzoltó és
Környezetvédelmi
Egyesület Broda István
elnök SZOC/3867 /2018

4551
Nyíregyháza,
Deák Ferenc
u.3.

8

Nyíregyházi Extrém BMX
Egyesület
Ujváry Zolt án elnök
SZOC/3866/2018

4400
Nyíregyháza,
Géza u. 8-16.

9

Közös N evező Egyesület
Huszti Éva elnök
SZOC/3938/2018

4400
Nyíregyháza,
Ósző l ő u.123.
3/14.

Matiné gyermek és ifjúsági
rendezvények (április-szeptember
között). Közös ség fejlesztő táncos
és művészeti foglalkozások
lebonyolítása, két táncfesztivál
megszervezése. Célja : ifjú
tehetségek felkutatása, segítése,
kulturá lis fejlesztés. Célcsoport: 625 év közötti korosztály, 80-200 fő
összesen ( a ké t féle
rendezvénytípusnak m egfe l elően);
PR, marketing, kommunikációs
kö ltségek, jelmezek elkészítése,
kellékbeszerzés,
rendezvénytechnikai kiad ások)
Tö bb általános iskolában, alsósfe lsős gyerekeknek
környezetvédelm i oktatás
sze rvezése, valamint a polgá rő r
tevékenység bemutatása (m ájus-);
Pros pektus készítése,
reprezentációs aj ándékok
vásá rlása, irodaszer beszerzés.
1. Nyíregyházi BMX Contest,
Amatőr és Profi Roller és BMX
pénzdíjas verseny. 2018 . május 20.
(eső na p 21.); Érme k, serlegek,
reklám, mentő, hangosítás,
biztosítás. Pénzdíjak.
Az Egyesület által m ű ködtet e tt
gyermek és ifjúság célcsoport
számára tervezett honlap
létrehozása. Funkcionális honlap
működésének kialakítása .

,„

\.'

50 OOO Ft

1 250 OOO Ft

115 OOO Ft

355 OOO Ft

250 OOO Ft

0 Ft

0 Ft

700 OOO Ft

115 OOO Ft

0 Ft

250 OOO Ft

120 OOO Ft
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Közbiztonsági
Alap javasolja

10

Wesselényi Miklós
Alapítvány
Dr. Rubiné Pető Lívia
kuratórium i elnök
SZOC/3937/2018

4400
Nyíregyháza,
Dugonics u.
10-12.

11

Kulturális Életért
Közhasznú Egyesület
Dombóvári Gábor elnök
SZOC/3936/2018

4400
Nyíregyháza,
Szent István
u.20.

12

Gyermek- Mosoly
Egyesület Fodor Éva
elnök SZOC/3835/2018

4400
Nyíregyháza,
Korányi
F.u.44. fsz.3.

13

Nyírségi Diabétesz
Gyermekekért és
Fiatalokért Egyesü let
Szabóné Ba logh Zsuzsa
elnök
SZOC/3934/2018

4482 Kótaj,
Katona Pá l út
26.

--

\ f,)

Ny

Az Alapítvány és a "tekerd!"
csopo rt 1 hetes programsorozata.
A fiatalok lakóhely iránti
szeretetének erősítése .
Monumentális mozaik készítése
Nyíregyháza nevezetességeirő l.
2018.09.03-07. között.
Anyagköltség, ragasztó, tervezési
költségek, ellátás biztosítása,
drónfelvétel megrendelése.
Diák Polgármesteri Iroda
programja: 2018 május- Iskolák
közötti játékos vetélkedő; 2018
június- Éjszakai sportnap+ Nyár
Indító Mini Fesztivál a
Mustárházban; 2018 jú lius- éjszakai
kvíz show+ city rally; 2018
szeptember- filmklubok elindítása
+ Kocsmasport oli mpia; 2018
október- Cosplay fesztivál;
Terembérlet, anyag és
élelm iszerköltség,
E-sport népszerűsítése, sport
közösség létrehozása, támogatása,
iskolák közötti bajnokság
létre ho zása. 2018 szeptembernovember.; Szervezési PR
költségek, díjak, számítástechnikai
eszközök biztosítása, étkezés.
A diéta és a mozgás "reklámozása",
főzőklub létrehozása se rdülő k
számá ra, 4 alkalommal. 2
alkalomma l kerékpártúra
szervezése (Tokaj és Sóstó) 2018
március-december.; Tankonyha
bérleti díj, alapanyagok, diabétesz
étrendbe illeszthető ebéd.

R E G Y H A Z A
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0 Ft

1110 OOO Ft

0 Ft

0 Ft

300 OOO Ft

150 OOO Ft

160 OOO Ft

230 OOO Ft

150 OOO Ft

30 OOO Ft

250 OOO Ft

0 Ft

\
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Human- Net SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
Humán Erőforrás
Fejlesztési Alapítvány
Nyírcsák János
kuratóriumi elnök
SZOC/3933/2018

4400
Nyíregyháza,
Semmelweis
u.24.

15

Mozgáskorlátozottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesülete
Balogh Zoltánné elnök
SZOC/3909/2018

4400
Nyíregyháza,
Tiszavasvári
út 41.

16

Zöld Kerék Alapítvány
Kazai Béla kuratóriumi
elnök
SZOC/3954/2018

4400
Nyíregyháza,
Arany J.út.7.

"Fordított nap" Önkéntes közösség
segítése (Zay-s és Westsik-es
diákok), ismeretszerzés, készség- és
közösségfejlesztés, ötletek
megvalósítása . A kortárs-segítés
elősegítése . Mini fesztivál
szervezése. 2018 októbernovember.; Anyag és
eszközköltség, ellátás és étkezés
biztosítása, fellépő díja .
Egy nap a lelki egészség és
önállóság jegyében. Célcsoport:
egészségkárosodással élők (25-40
fő), cél a kölcsönös együttműködés
kialakítása, a helyzetük elfogadása.
2018. szeptember 12. Esély
Centrum konferencia terme;
Irodaszer, toner, telefon és
postaköltség, előadói díjak,
alapanyagok, vendéglátás.
Bringa sulit Nyíregyházának
program (folyamatos, városi
nagyrendezvényekre és a Ridens
iskolába); Szervezési és
kommunikációs költségek, tanpálya
kitelepítése, KRESZ oktatás, drog és
alkohol prevenció, pálya felügyelet,
szállítás.

t..

'-

0 Ft

152 500 Ft

70 OOO Ft

255 OOO Ft

150 OOO Ft

80 OOO Ft

180 OOO Ft

150 OOO Ft

150 OOO Ft

6 099 750 Ft

1 250 OOO Ft

Nyíregyháza, 2018. április
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: S3.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NY!REGYHAZA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám : KULT-132-1 /2018.
Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez Szándéknyilatkozat partnervárosi kapcsolat kialakítására
Bielsko-Biala (Lengyelország) és Nyíregyháza (Magyarország)
Önkormányzatai között

. . . . . AJ. . . . . ..
ITT. Kovács Ferenc
polgármester \

alpolgármester
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Doka Diána
az előterje sztés szakmai előkészítéséért
fe l e lős osztályvezető

az e lőterjes ztés törvényességi
e ll en őrzését végző személy :

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

6.'.... .'.~.·~~ „.„~.~~„

„ •• „ •••

„ ••

••

• •• • „ ••

Fa ragóné Széles Andrea
J egyz ői Kabinet vezetője
Az előterjesztést vé leményezi:
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Köznevelési, Kultu rális és Sport Bizottság

(~j ~
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Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki a már meglevő testvérvárosi kapcsolatok
minőségi fejlesztését,

új abb együtt mű ködés i területek keresését. Fontosnak tartja továbbá, hogy a

leggyakoribb kapcsolattartási területe k - kultúra, oktatás, sport - mellett újabb együttműködési, elsősorban
gazdasági kapcso latok is kialakulj anak és fejlődj enek.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolataiban kiemelt hangsúlyt kap a
lengyel városokkal való együttműködés. Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolat ot ápol több mint 20 éve
Rzeszów várossal, és több éve együttműködik Gorlice-vel, Jaroszlaw-val, valamint három éve Bielsko-Biala
város Önkormányzatával.
Bielsko-Biafa Lengyelország déli részén a Grodzki járásban, Krakkótól 90 km-re, az ország határától 30 km-re
helyezkedik el.

Bielsko-Biata Dél-Lengyelország je l entős közigazgatási, ipari és ku lturá lis központja. Története a középkorra
nyúlik vissza. Bielsko-Biala a turizmus számára is jelentős von zerőt gyakorol, a tiszta hegyi levegő és a jól
kiépített sípályák sok vendéget vonzanak.
Bielsko-Biala város - hasonlóan Nyíregyházához - határmenti város, fontos közlekedési csomópontokkal
rende lkezik és gazdagsága a ku lturál is sokszínűségben rejlik.
A múlt értékeit őrző város egyben multikulturális központ is. Számos zenei és tánc fesztivál mellett
kiemelkedő

a Partnervá rosok Fesztiválja, a két évente megrendezésre kerülő nemzetközi FotoArtFestival, a

Bábjátékok Fesztiválja, és a BWA Galéria, amely nemzetközileg elismert modern kultúra kiállításainak ad
helyet. Bielsko-Biala szülővárosa a gyermekek által jól ismert „ Lo lka és Bolka" rajzfilmnek.
Nyíregyháza és Bielsko-Biala kapcsolata a 2015 . évi nagybányai „ Gesztenye Fesztivál" alkalmával alakult ki,
és 2015. novemberében Nyíregyházán egy kulturális szakmai találkozóra került sor, amelyen Bielsko-Biala
város szakemberei egyeztetéseket folytattak kulturál is-, ifjúsági-, sport -, és az oktatás területén történő
együttműködés lehetőségeiről. Nyíregyháza már két ízben vett részt kulturális és turisztikai bemutatkozással

Bielsko-Biala-ban a „ Partnervárosok Fesztiválján

11
,

ahol több mint 20 testvérvárosuk legjelentősebb kulturális

csoportja képviselteti magát.
2016. év végén Bie lsko-Biala város polgármestere személyes látogatásával e rősítette meg a két város közötti
kapcsolat kialakításának szándékát. 2017. áprilisában Dr. Kovács Fere nc polgármester úr vezetésével
Nyíregyháza turisztikai szakemberei egy nagyon eredményes turisztikai marketingkampányt valósíthattak
meg Bielsko-Bialában, amely később Nyíregyházán folytatódott study tourral, így a lengyel turisztikai-, és
média szakemberek személyesen is megtapasztalhatták a városunk kínálta attrakciókat.
2017. szeptemberében a Tirpák Fesztiválon láttuk vendégül Bielsko-Biala város delegációját, a nemzetközileg
is ismert Damian Luber zenekarát, valamint a város turisztikai képvi selő it.

e:
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A turisztika és kultúra mellett a két vá ros sport szake mberei is több ízben folytattak tárgyalásokat, a
kapcsolatok elm élyít ése érdeké ben.
201 7. októberében Bielsko-Biala-ban megrendezett Xll.„Gaude Cantem" nemzetközi kórusversenyen nagy
sikerrel vett részt a Nyíregyházi Ca ntemus Kórus Gyermekkara. Hat díj at hoztak el, köztük a verseny
Nagydíját és Szabó Dénes Kossuth-d íjas karnagyunk a Legjobb Karvezető Különdíját.

A Partnervárosi Szándéknyilatkozat aláírása Nyíregyházán, 2018. május 18-án, a Városnapon az Ünnepi
Közgyűlés

keret ében, a végleges Partnervárosi Megállapodás aláírásá ra 2018. június 9-én, Bielsko-Bia la

városban, a Nemzetközi Partnervárosok Fesztiválja keretében kerül sor.
Kérem a Tisztelt Közgyű l ést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfo gadni
szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 18.

4

Dr. IS-Ovács Ferenc
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Melléklet a KU LT-132-1/2018. szám ú előte rjes z té s h ez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.... ./2018. (IV.25.) számú
határozat a

Szándéknyilatkozat partnervárosi kapcsolat kialakításáról
Bielsko-Biala (Lengyelország) és Nyíregyháza (Magyarország)
Önkormányzatai között

A Közgyűlés
1. az

előterjesztést

együttműködés

2.

megtárgyalta és elfogadja a mellékelt szándé knyilatkozatot a pa rtnervárosi
kialakítására Bielsko-Biala várossal.

utasítja a Gazdaság Osztályt, hogy a jövő évi költségvetésben bizt osítsa a bővülő pa rtnervárosi
kapcsolat sikeres műkö d éséhez szükséges pénzügyi fedezetet.
Felelős:

Pató né Nagy Magdolna Gazdasági Osztá ly vezetője
H atárid ő: 2019 . január 15.
3.

utasítja a Kultu rális Osztályt a szándéknyilatkozat aláírásának előkészítésére.
Fele lős:

Doka Diána Kulturális Osztá ly vezetőj e
2018. május 18.

Ha táridő :

4.

fel hatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgá rmestert a partnervárosi szándéknyilatkozat aláírására .

Nyíregyháza, 2018. ápri lis 25.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagj ai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek ve zetői
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Melléklet a .... 2018.(IV.25.) számú hatá rozathoz

(Tervezet)
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
PARTNERVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA
BIELSKO - BIALA /LENGYELORSZÁG/ és
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS /MAGYARORSZÁG/
ÖNKORMÁNYZATAI között
Bielsko-Biala Város Önko rmányzatának Képviselőtestülete és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyű lése eze nnel kijelentik a PARTNERVÁROSI KAPCSOLAT kialakításának szándékát
azon célból, hogy létrehozzák és előmozd ítsák a két város közötti együttműködést a lakosság baráti
kapcsolatainak ösztönzése érdekében, a két ország népeinek kölcsönös tisztelete és megértése alapján.
A kapcso lato kat a kölcsönösség jegyében a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a sport, az egészségügy, a
környezetvédelem és az idegenforgalom területén kívánják kibontakoztatni, nagy hangsúlyt fektetve a
polgárok - különösen a fiatalok - közötti személyes kapcsolatok kialakítására, egymás országainak jobb
megismerésére .
Az együttműködés erősíté se jegyében közös programokat szerveznek és közös projektek kidolgozásában
együttműködn ek, bekapcsolva a városok intézményeit, társadalmi és civil szervezeteit.
Je len megálla podás le ngyel és magyar nyelven 2 - 2 példányban kerül aláírásra, mindegyike egyforma jogi
érvényességgel bír.

Kelt : ................................................. .

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Önkormányzata képviseletébe n

BIELSKO-BIALA VÁORS
Önkormányzata képviseletében

Dr. Kovács Ferenc

Jacek Krywult
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
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Pató István
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
osztályvezető

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúravezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

,.. (
Véleményező

bizottság vagy bizottságok:

/
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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NYIREGVHÁZA
MEGYEI JOGU VAROS
POLGARMESTERI HIVATALA VAROSFEJLESZTE.SI tS
VÁROSUZEMEl.TElÉSI OSZTALY

REFERATURA

4400 NYÍREGYHAZA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
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Tisztelt

4 401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF•• 83.
TELEFON: 36 42 524-547. FAX: •36 42 310·647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@)NYIREGYHAZA.HU

Közgyűl és!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmú lt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni
mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer álta l kínált

forráslehetőségeket.

Ennek okán több pá lyázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozitív elbírá lásban
részesült. Továbbá a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek mellett számos beruházás megvalósítására
ad

le hetőséget

az elsősorban kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is.

Jelen el őte rjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatá sból
megvalósuló lezárás alatt

lévő,

megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban

pályázataina k, projektjeinek j elenlegi állásáról, melyek adatlapja it az

előterjeszté s

lévő

1., 2., és 3. számú

mellékletei tartalmazzák.
Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív
jellegűe k, ugyanis a projekt adat lapokon megadott kezdő és befejezési időpontok a pályázatok készítésekor

készült adatlapokon szerep lő tervezett adatok szerint, ill etve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és
Köz rem ű köd ő

Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási

Szerződés

szerint kerültek

felt üntetésre.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az e lő t e rjesz tést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mel lé kletek szerint
jóváhagyni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2018. április 18.

Pató István

Hagymási Gyula

Városfejlesztési és

Pályázatok és

Városüzemeltetési

Projektmenedzsment

Osztá lyvez ető

Referatúravezető
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NYIREGYHAZA
MEGYEI JOGU VÁROS
P< LGARMESTERI HIVATALA VAROSFEJLESZTESI ES
VAROSÜZEMELTETl:.SI OSZTÁLY

NYÍRECYHAZA
MEGYEIJOGUVAROS

POLGARMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEt,TMENEDZ.SMENT
REFERATURA
4400

NYiREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4401 NYÍREGYHAZA. KOSSUTH TER 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: „36 42 311-041

TELEFON: •36 42 5:.4-547; FAX: ~36 42 310-647

E·MAIL: H.C GYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
„„„./2018. (IV.25 .) számú
határozat a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

A Közgyűlés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és
lezárás alatt lévő pá lyázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak sze rint jóváhagyja.

Felelős:

Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályve zető
Gazdasági Osztályve zető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

fo lyamatos

Nyíregyháza, 2018. április 25 .

Erről értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagja i
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal bels ő szervezeti egységeinek vezető i

)

N y

R E GY H Á ZA

1. számú melléklet a PKAB /59-1 - /2018. számú előterjesztéshez

Lezárás alatt

lévő

projektek
Projekt címe és kódszáma

1.

Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén

2.

Közművelődési érdekeltségnövelő

3.

4.

s.

A

Hősök temetőjében

támogatás

található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra való

méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán
ANDRÁS
JÁRÁSSZÉKHELY
MÚZEUMOK
SZAKMAI
TÁMOGATÁSA
JÓSA
ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1.
NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

N y

R e

e y

H
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A

MÚZEUM

1.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜ LETÉN

Proj ekt
összköltsége :
Támogat ás
összege:

240 590 070 Ft
142 833 581 Ft

Támogatá si
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befej ezése:
Támogatási

75 %
Kezdet: 2016.09.30.
Befejezés: 2017.12.31.

Szerződés

2016. szeptember 27.

megköt ésének,
módosítása inak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztá ly) :
Projekt rövid
( m ű szaki, szakma i)
tarta lma:

Tilki Sza bolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A Jósa And rás Oktatókórház terül etén létesít ésre kerülő új óvoda a Nagyvárad
utca - Zalka M áté utca által behatárolt sarokban kerül megvalósításra, földszinti
un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündérkert Keleti
Óvoda feladat ellátási helye lesz eggyel t öbb. Az elhelyezkedésből adódóan a
kórházi dolgozók óvodáskorú gyermeke inek és a körzetben lakók gyermekeinek
biztosít fé rő h elyet. A Tündérkert Ke leti Óvoda há rom tagintézmé nyé ben is 27-28
fő/cs opo rt az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a t elít ettségén
enyhítene a megé p ülő új óvoda.
A jogerős építési engedéllyel ren d e l kező t erve k alapján az óvoda 3 db, egyenként
25 férőh e lye s csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel
került tervezésre, figyelembe véve az M SZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények
tervezési e l őírása it és a nevelési-oktatási int ézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(Vl ll. 31.) EMMI
rendelet 2. sz. mellékletét.
A t ervezési program szerint
va lamennyi csoportszobához egy-egy gyer meköltöző és WC kapcsolódik,
tornaszoba készü l, sportszertárral,
az ét kezt etés m el e gít őkonyháva l biztosít ott,
mozgáskorlátozott gy ermekek/fe l nőtte k számára akadálymentes bejárat
és akadá lymentes WC kialakít ása szükséges,
sószoba kerül kia lakításra,
a logopédiai fogla lkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is
helyet biztosít.

Rl:.GYHAZ.A

A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m 2-re eső fajlagos költségek,
valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely
kötelezővé teszi a 3 éves ko rtól az óvodába járást.

A 2016.06.15-én benyújtott pályázat a 2016.09.05-én hozott döntés alapján

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

142.833.581,-Ft támogatásban részesült. A kiviteli tervek elkészültek, va lamint
elkészült a t erület megosztás utáni állapotát tükröző megosztási vázrajza és

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

folyamatban van annak földhivatali átvezettetése.
A terület megosztásából adódó helyrajzi szám változás miatt az építési engedélyt
módosítani kellett.
A külső és be l ső eszközök beszerzése megtörtént. Jogerős haszná latbavételi
engedéllyel is rendelkezünk.
A pályázat elszámolása benyújtásra került és a hiánypótlás is teljesítve lett.
A pályázatban 11.239.500 Ft-ot állítottunk be eszközbeszerzésre, melyből csak a
be l ső eszközök elszámolhatóak. Így az eszköz soron keletkezett 5 074 460 Ft

támogatást vissza kellene fizetni . Viszont a pályázathoz jelentős összegű saját
forrást biztosított Önkormányzatunk, ezért az elszámolással együtt kérelmeztük a
Nemzetgazdasági Minisztériumot az eszköz soron keletkezett megtakarítási
összeg átcsoportosítását az építési sorra, ezzel is csökkentve a biztosított saját
erő

mérté két és a támogatás teljes felhasználását.

A projekt megvalósításához szintén a saját forrás csökkentése érdekében TOP
fo rrást is igényeltünk több mint 72 mi llió forint összegben, amely összeg az
eszköz szintén csökkent az eszköz soron keletkezett megtakarítás miatt.
Hazai forrás:
TOP forrás:
Saját erő:

142 833 581 Ft
68 433 296 Ft
111130 282 Ft

Mindösszesen : 322 397 159 Ft
A fentiek szerint állna össze így a projekt forrás összetétele.
A zárásról értesítést még nem kaptunk.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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2. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KÖZMŰ VELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS

Projekt
összköltsége :

2 214 943 Ft

Támogatás
összege:

555 OOO Ft

Támogatási
intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

25,06%
Kezdet: 2016.10.30.
Befejezés: 2017 .12.31

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Projekt jelenlegi
állása (készü ltségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

2016. októ be r 6.

Ti lki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési
megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény
műszaki technikai eszközállományának, berendezései tárgyainak gyarapítására,
épületé nek karba ntartására, felújítására van le h etőség. A pályázat keretében
Önkormányzatunk a Nyíregyháza, Bo rbányai Műve lődési Ház (Nyíregyháza,
Margaretta u. 50.) hom lokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati
nyílászáróinak cseréjét kívánja megva lósíta ni.
A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege. A végleges
szakmai tartalom átalakítása megtörtént. A megvá ltozott műszaki tartalom 7 db
kü l ső nyílászáró cse réjét és a nyílászárók körüli javítási mu nkákat tartalmazza,
valam int az épületben ta lálható színpad elhasználódott deszkázatának cseréjét,
amely összességében bruttó 2.214.943,-Ft .
A kiv i telező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás alapján a vállalkozási
szerződést

megkötésre került, a kivitelezés lezajlott és 2017. november 30-án

megtörtént a m űszaki átadás-átvétel. A pályázat megva lósulásá ról a pénzügyi és
szakmai beszámoló benyújtásra került, a zárásró l értesítést még nem kaptunk.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N y

Nem releváns.
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3. számú adat lap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A Hősök temetőjében ta lálható hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra
való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán

Projekt
összköltsége:

80 516 988 Ft

Támogatás
összege :
Támogatá si
intenzit ás(%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

80 516 988 Ft
100 %
Kezdet: 20 17.05.01
Befejezés : 2017 .11.30

Sze rző dés

megköt ésének,
módosításainak
dátumai:
Projektme nedzser
(név, oszt ály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
t arta lma :

Tilki Sza bolcs Pá lyázatok és projektmenedzsment referat úra

Projekt je lenlegi

A 2017. április 13-án kelt támogatási d öntésről szóló határozat alapján

_.)

N

y

Nyíregyháza M egye i Jogú Város Önkormányzata 2016. november 23-án nyújtotta
be pá lyázatát a Magyarországon ta lál ható 1. világháborús had isírok és
e m l é kművek felúj ítása témában. Mivel a pá lyázat i felhívás alapjá n pályázat ot a
rendelkezésre álló keretösszeg kimerü léséig va n lehető ség benyújtani, a kiíró
lehető séget biztosítot t plusz forrás igénybevételére, ami alapj án a proj ekt
szakmai tartalmána k bővítésére került sor.
A Nyíregyháza Kertvárosában ta lálható Hősök Teme tőjén ek rekonstrukciója az új
szakmai ta rt alom mellet t t artalmazza a tavaly novemberében benyújtott 325 db
sisa kos sír kő felújítását, am i b ő l 150 db cserére szorul, valamint 15 db új sírkő
kerül elkészítésre, a sírkövekhez 340 db alap készül, és t ovábbi 165 db fémtá ba is
feliratta l. Az ehhez kapcsolódó te repre ndezési mun kálatok mellett a sírköve k
tisztítása is megval ósul. A 269 db párnaköves/ferde lapú sírok a szükséges
ta lajmu nká k elvégzését követő e n egységesen új beton alapokat kapnak,
megtörténik további 139 új sírkő legyártása alappal együt t, és 339 db fémtábla és
annak f eliratozása . A fejkövek legyártásán kívü l, megvalósul azok lerakása és
tiszt ítása magasnyomá sú mosóval és vegyszerrel, a b etű k vésése és festése és
impregnálása kézi e rőve l.
A te m etőbe n 1791 db kettő s keresztes fej köves síremlék t alál ható, melyből 4 dbot cse rélni ke ll, és t ová bbi 102 sírkövet alappal együtt le kell gyártani. 1787 db
fejköves síremlé k tisztítása, impregnálása, fel iratozása is megva lósul.
A sírkövek legyártásához összese n 9 db ö n tőformá ra van szükség.
A j elenlegi vörös sa lakkal borított sétány helyett, 572 m 2 -en, díszbu rkolat tal
ellátott sétányt alakítunk ki. A kerít és be l ső része köré több mint 20 éve telepített
ciprus helyett, egybibés oszlopos galagonya kerül telepítésre, valam int
megtörtén ik az elöregedett fák gallyazása is. A kopjafás, turul és a
megemlékezések központi helyéül szolgáló fő em l ékm ű szintén felújításra kerü l.
A munká latok elvégzése után a felújít ásra ke rü l ő sírhelyek és em l ékművek hosszú
évekre biztosítj ák a méltó m egem lékezés helyszínét.

REGYHÁZA

állása (készü ltségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kére lmek
stb.)

Önkormá nyzatunk 100%-os támogatásban részesült. A Támogatási
2017 . július 13-án került aláírásra . A

kivite l ezővel

2017 . szeptember 22-én

megköt öttük a vállalkozási szerződést, majd a kivitelezést követően 2017 .
december 11-én megtörtént a

műszaki

átadás-átvét el.

A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló benyújt ása megtörtént.
Megva lósítást
hátrá ltató
problémák,
nehézségek:

Szerződés

Nem releváns .

NYf REC YHÁZ A

4. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1.

Projekt
összköltsége :

3 127 OOO Ft

Támogatás
összege:

3 127 OOO Ft

Támogatási
intenzitás{%):

100 %

Projekt (t ervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016.06.01.
Befejezés: 2017.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosítása inak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt rövid
szakmai )
tarta lma :
(műszaki,

2016. szept ember

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A pá lyázat cé lja, a j árásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott
múzeumok mode ll értékű j ó gyako rlata ina k sza kmai támogatása a kulturális
örökség hozzá fé rh etővé tétele és megóvása érdekében.
Andrá s Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző
nemcsak az „ anyaintéz ményben", de az állományvédelmi
felada t ok el látása során valamennyi vidéki m úzeum ban, gyűjteményben és
múzeumi kiál lítóhelyen is. A múzeu m szakem berei a program keretében
t izennyolc helyszínen végzik támogató munkáj ukat folyamatosan (Máriapócs,
Nagykál ló, Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény,
Szatmárcseke, M átészalka, Csenger, Tiszacsécse, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárda,
A támogató munka folyamán, a helyszíneken
Hodász, Nagyecsed).
hőmérsékl etet, páratartalmat, ultraibolya sugárzást és infravörös sugárzást is
mérnek. A megvalósítandó program ke retében a tervszerűen végrehajtott
bejárások során észrevételekkel, szakma i t anácso kkal látják el az int ézményeket.
Feltárják a mű tárgybarát környezet kialakít ásának lehetőségeit, a megfelelő
körülmények kia lakításában szakma i tanácsokat nyújt anak. Kialakítják a helyszín
adottsága i alapjá n a helyes szellőztetés i elj árás módját , a műtárgyak anyag fajt ák
sze ri nti különválogatását, a káros fényhatáso k ki küszöbölésének módját.
A beszerzésre kerü lő mobil mérőm ű sz erekke l és eszközökkel lehetőség nyílik
azonnali párat artalom, UV és IR értékek mérésére az eredmények
dokumentá lásra és adminisztrációjára .
A Jósa

műtárgyvéde l em re,

Projekt j ele nlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
idős zako k,

kifizetési kérelmek
stb. )

2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 OOO Ft
támogatásban részesült. A támogatási szerződ és megkötését követ ően a projekt
megvalósítása folyamatos volt és 2017. december 31-ig megvalósult, melyről
pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtottun k be 2018 . januárban. A zárásról
értesítést még nem kaptunk.

Megvalósítást
hátrá ltató
problémák,
nehézségek:

Ny

Nem releváns.

R E G Y H
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2.

J\

S.számú adatla p:

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIU MA

Projekt tervezett
összköltsége:

2.098.000.000 Ft

Igényelt
támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt
(tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
tervezett dátuma:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
( műszaki,

szakmai}
tartalma:

2.098.000.000 Ft
100

Kezdet: 2014. 01. 01.
Befejezés: 2016.06.30

2014. március S.

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabi net
Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése
érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látj uk
indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni
lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban
már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést,
építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt
homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetősz igetelést tartjuk indokoltnak.
A fej lesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő
fej lesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó
fej lesztéseket részesítjük előnyben .

Projekt j elenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

_,)

Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely
2014 őszére készült el.
A kiviteli tervek elkészültek, a kivitele ző vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési
eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre
vonatko zó kivitelezési szerződ és aláírásra került.
A kivite l ező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjáép ítését".
A műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen lezárásra került.
A kivitelezés során olyan előre nem látható műszak i problémák jelentkeztek,
amely miat t a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. A
műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak önerőt szükséges a
projektbe illesztenie.
A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések
megtörténtek.
A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is sikeresen befejeződött . Az
ünnepélyes átadó rendezvény egy nagyszabású, nemzetközi röplabdatorna

NVfREC'i

HAZA

megrendezésével került megvalósításra.
Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének
meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt.
A projekt záróbeszámo lója és záró kifizetési kérelme 2016. szeptemberé ben került
benyújtásra a Minisztérium részére. Hiánypótlási felhívást megkaptuk augusztus
végén, amelyet szeptember első felében teljesítettünk. Ezt követően volt egy 2.
körös hiánypótlás is, amelyet szintén határidőben teljesítettünk.
Várjuk a projekt lezárását tartalmazó levelet.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

_)

A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel
nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalkozási szerződés többszöri módosítását
tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata.

NYIREGYHÁZA

2. számú m elléklet a PKAB /59-1-/2018. számú előterjesztésh ez

Megvalósítás alatt

lévő

projektek
Projekt címe és kódszáma

1.

FENNTARTHATÓ VÁ ROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍRE GYHÁZÁN
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS

2.

UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTIYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA
UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN

TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE

3.

ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE
1

4.

KO P-3.2.0 -15-2016-00013

TOP
6.3.1-15
BARNAMEZŐS
TERÜLETEK
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN

REHABILITÁCIÓJA

NYÍREGYHÁZA

TO P 6.3.1-15-NYl-2016-00001

5.

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN

TO P 6.3.2-15 -NYl-2016-00001
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRU KTÚRÁJ Á NAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE

6.

NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/ 131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/ A .
(HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT

TOP-6. 6.2-15-NYl-2016-00001
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZER ŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

7.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001

8.

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

TOP-6.2.1-15-NYl -2016-00001
NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ
9.

ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

10.

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁ LIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE
ÉRDEKÉBEN

TO P-6.1.4-15-NYl-2016-00001
LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI
11.

ÁLLATPARK TERÜLETÉN

TO P-6.1.4-15-NYl-2016-00002
GAZDASÁGFEJLESZTÉST
12.

ÉS

MUNKAERŐ

TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002

13.

MOBILITÁS

ÖSZTÖNZÉSÉT

SZOLGÁLÓ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN
NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE

NEMZETI STADIONFEJ LESZTÉSI PROG RAM

NYÍREGYHÁZ A

14.

„ EGÉSZSÉG ÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"
TOP-6.6.l-15-NYl-2016-00001

15.

KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁ RSA DALMI EGYÜTIMŰKÖDÉS EROSITESET
SZOLGÁLÓ KOM PLEX PROGRAM N YÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TOP-6.9 .1-15-NYl-2016-00001

16.

„ URBACT 111 - TECHTOW N"
TechTown 186

,

'

„
„
'
HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELOSSEGU EURÓPAI TERÜLETI
EGYÜTIMŰ KÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE

AZ
17.

„, ,

EURÓPAI

ETT-17-0009
HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS
18.

VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001

19.

ERA SMUS+ Silver Learner s
2016-1-D E02-KA204-003327

20.

ERASMUS+ Back to {Net)Work
2016-1-N L01-KA204-023027

21.

ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN
GZR-T-Ö-2016-0004/2016
TERÜLETI INFRASTRUKTU RÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)

22.

NYÍREGYHÁZÁ N
G F/ SZKF /26/7 /2017
TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ

23.

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/75/6/201 7

24.

25.

„ A Nyíregyh ázi Szabadtéri Színpad r eko nstrukciója és a „Kiserdők"
t e rületének funkci o nális bővít ése"
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI
PROGRAMJA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

26.

„INTERREG DANUBE - CityWalk"
DTPl-045-3.1

27.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-l.2.1-VEKOP-16-2017-01217

28.

ERDEI SÉTÁ NY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6. l.4-16-NYl-2017-00004

29.

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKA I SPORTCENTRUM KIA LAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM
„ Bölcs őd efej le s ztés

30.

Nyíregyháza
TOP-6 .2.l -16-NYl-2017-00001

31.

Kerékpá rút és csom ópont f ejlesztés Nyíregyháza területén
TOP-6 .4 .l-16-NYl-2017-00001

32.

Önkormányzat i épü letek energetikai ko rszerűsítése II. ütem
TOP-6.5 .l -16-NYl-2017-00003

33.

„ Muzeális intézmény ek szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)"

34.

VESZÉLYEZTETETT

(jy

HELYZETŰ

Megyei

ÉPÍTETI

N Y í R E G Y H ;\ Z ;\

Jogú

Város

M ŰEMLÉKE K

Önkormányzatánál"

VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK,

ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

1

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI

35.

STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
TOP-7 .1.1-16-2016-00067
„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"

36.

EFOP-3.3 .6-17-2017-00016
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS
SZÁLLODA ÉPÍTÉSE

37.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV
Á LLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA

38.

MODERN VÁROSO K PROGRAM
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II.
39.

ÜTEM
TOP-6 .6.2-15-NYl-2017-00001

NŐ I INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN
EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN

40.

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán

41.

TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001
Közösen a kiútért
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

42.
43 .

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6. l.4-16-NYl-2017-00002

44.

„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
TOP-6.7. l -16-NYl-2017-00001

45.

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén
TO P-6. l.4- 16-NYl-2017-0000

46.

KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM
TOP-6.4.l- 16-NY l -2017-00002

47.

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6 .5.l-16-NYl-2017-00004

48.

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002

49.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.l-16-NYl -2017-00001

50.

„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban
körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása"
TOP-6. l.5-16-NYl-20 17-00003
"Gazdaságfejlesztést

51.

és

munkaerő

mobilitást

ösztönző

közlekedésfejlesztés

Nyíregyháza hat pontján "
TOP-6. l.5-16-NYl-2017-00002
„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáná l - II. ütem"
TOP-6.2. l -16-NYl-2017-00003

52.

TISZAVASVÁRI ÚT - DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE

53.

TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00001

~

'YÍREGYHÁZA

1

Értékünk a család programsorozat"
CSP-CSBM-17-0052
„ Nyíregyháza MJV KEF koordináció fej lesztése"
KAB-KEF-17-A-26004

S4.
SS.

\

)

NYÍRfCYHÁ?/\

1.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN

TOP-6.4.1- 15-NYl-2016-00001

Projekt tervezett
összköltsége :
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%}:
Projekt (tervezett)
kezdete és
befej ezése:
Támogatási
Szerződ és

1.500.000.000 Ft
1.500.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2016.08.01.
Befejezés: 2018.10.31.

Megkötés: 2016.09.16.
1. sz. módosítás: 2017.03.14.
2. sz. módosítás: 2017.10.27.

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):

Veczánné Repka Jolán szakmai vezető, Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Batizi Tamás Projektmenedzser

Projekt rövid
(műszaki, szakmai}
tartalma :

A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca
három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek
megteremtése, hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az
Örökösföld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút
révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.
A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontbó l kedvezőtlen
csomópontja geometriailag kedvezőbbé módosul. A csomópontban mind a
Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gya l ogátkelőhely létesül. A Kígyó utca
Virág utcai útcsatlakozása szintén átépítésre kerül, megszüntetve ezzel a
balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán
két-irányú kerékpárút épül. A kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó
utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde
utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán
a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a
Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan kialakításra kerülő kerékpáros
létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik
Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi az érintett városrész
kerékpárosbaráttá tételét.
A Törzs utca Pazonyi úti, Semme lwei s utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a
közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A
kerékpáros barát módon kialakítandó Törzs utca - Semmelweis utca
csomóponti átépítésével megs zűnik az Oros településrész és Örökösföld
közötti kerékpáros hálózat közötti szakadási pont, ezáltal biztosítva a
kerékpárosok biztonságos eljutásának feltéte leit fenti két településrész
között. Ez járul hozzá majd az örökösföldi városrész kerékpáros
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alaphálózatának
változtatásához.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

kibővítéséhez

és

a

városrész

kerékpárosbaráttá

A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés
2016.09 .16-án került megkötésre.
A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős
vá llalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.08.01-én kerü lt
megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot adó vállalkozóval.
A Kígyó utca - Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési
munkálatok elvégzésére a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytattunk le . A közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával a vállalkozási
szerződés 2016.09.06-án került aláírásra. A beruházás elkészült, a műszaki
átadás-átvétel megtörtént.
A Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációj át a
feladatta l megbízott vállalkozó elkészítette, a joge rős engedélyek kiadásra
kerültek.
A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv
készítésére az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016.09.19-én. A
kerékpáros hálózati terv elkészült, amelyet a pályázati felhívásnak való
megfelelés érdekében tervzsűri elé terjesztettünk. A tervzsűri a
kerékpá rforgalmi hálózati tervet j óváhagyta.
Az Önkormányzat, „ Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza,
Debreceni út (Kígyó utcától) - Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út Csárda utca közötti szakaszon" tárgyban Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési
eljárást indított 2016.12.23-án. Az eljárás eredményeként 2017.03.06-án
vállalkozási szerződés kötésre került sor a nyertes ajánlattevővel.
A közbeszerzési eljárás dokumentumait utólagos ellenőrzésre bocsátottuk, a
Közreműköd ő Szervezet u tóellenőrzési jelentését 2017 .03.08-án vettük
kézhez. A jelentés szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. Két
alkalommal került sor szerződésmódosításra , mindkét esetben tájékoztattuk
a Közreműködő Szervezetet a módosítás tényéről. Az 1. sz.
szerződésmódosítás
esetében megkaptuk a jogi állásfoglalást és
nyilatkozatot, mely szerint a módosítás a Kbt. rendelkezéseinek megfelel. A
2. sz. módos ítás esetében még nem került sor a jogi állásfoglalás kiadására a
Közreműködő Szervezet részérő l.
A felhívás rendelkezéseinek való

megfe lelés érdekében a megb ízási

szerződés került megkötésre közúti biztonsági audit elvégzésére, aki az

egyes szakaszokra vonatkozó tervdokumentációk auditálását elvégezte.
A kivitel i te rvdokumentáció leszállításra került.
A projekt keretében megvalósítandó Törzs utca i csomópontok fejlesztése,
fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító
számú, Gazdaságösz tönző közlekedésfejleszt és a Szegfű utca bővítése, a
Törzs, a Szalag, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca
felújítása révén c. pályázatun kban szereplő Törzs, Szalag, Semmelweis utcák
fejlesztésével, így a jelen projektben a Törzs utcai csomópontok fejlesztése
--..__
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esetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás
együttesen kerül kiírásra a TOP-6.l.S-15-NYl-2016-00001 azonosít ó számú
projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszámítási
szabályok miatt.
A fentiek okán a kivitelezőt Kbt. 117 .§ szerinti nemzeti nyílt eljárás
keretében terveztük kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési
előzetes
m i nőségbiztos ításra
feltöltésre
kerültek
dokumentumok
2017.10.19-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án
kaptuk meg az ellenőrzési jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra
került 2017.11.22-én, tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámítandó a
„Debreceni út - Tünde utca - Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények
te rvdokumentáció
tervezői
kialakítása"
tárgyban
elkészült
költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt eljárás (Kbt. Második rész
81. § sze rinti) szabályainak megfelelően kell lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás
dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes ellenőrzése 2017 .11.22-én a
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását
követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok
bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok értékelése jelenleg tart,
várhatóan májusban lesz eredményhirdetés.
A TOP-6.4.l-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt keretében,
"Keré kpáros létesítmény kivitelezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó
utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti
szakaszon" tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás a fentiekben
részlet ezett összeszámítási szabályok miatt a Kbt. Második rész 81. § szerinti
eljárás szabályainak megfelelően kerül lefolytatásra. Az elkészített
dokumentumokat
előzetes
ellenőrzésre
bocsátottuk
közbeszerzési
2017 .11.29-én
a
Közbeszerzési
Felügyeli
Főosztály
részére.
A
dokumentumok jóváhagyását követően 2018.03.09-én az ajánlati felhívás
közzé lett téve, a közbeszerzés feltételesen elindult (hiszen több helyen
ingatlan problémák vannak), az ajánlatok bontására 2018.04.27-én kerülhet
sor.
2018 .03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 25. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel
arra, hogy a Kerékpáros létesítményhez kapcsolódó területrendezési
problémák miatt (ki sajátítás) a közbeszerzés csak feltételesen indulhatott
meg, így a 2. mérföldkőben előírt tevékenységek (pl. közbeszerzés
lebonyolítás és vállalkozói szerződés megkötése) időben nem biztosított. A
2. mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli eltolódás maga után vonja
több mérföldkő elérésének módosulását.
A mérföldkő módosuláshoz
benyújtott alátámasztó dokumentumokat a Közreműköd ő szervezet jelenleg
értékeli.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló
kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek .
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2. szá m ú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGF Ű UTCA BŐVÍTÉSE, A
TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS
UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:

950.000.000 Ft

Támogatás összege:

950.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100 %

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016. augusztus 01.
Befejezés: 2018. október 31.

Támogatási
Szerződ és

M egkötés: 2016 .09 .26.
1. sz. módosítás: 2017 .10.16.

megkötésének,
módosítása inak
dátumai :

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Kapcsolattartó:
Projekt rövid
(műszaki, sza kmai)
tartalma:

A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi terü letei jobban,
könnyebben megközel íthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások
számára . A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari
terület ek fejles ztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP 1. prioritási
tengelye, amely a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását
szo lgálja, a magántulajdonban lévő iparte rü letek, üzleti infrastruktúra
fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti infra struktúra megfele lő kiépítéséhez
azo nban a két intézkedés közötti szinergia megte remtése elengedhetetlen,
hiszen az önkormányzat által fel újításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az
önkormányzati tulajdonú iparterületek mellett a vál lalkozásokhoz való
eljutást is.
Nyíregyháza j elen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni,
t ekintettel arra, hogy a projekt keretében fej leszteni kívánt utak olyan
iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és
középvál la lkozásoknak is helyet adnak.
A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca,
illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szeri nt:
A Szegfű utca m eglévő 2 sávos útburkolatának 2x2 sávosra történő
szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerü l kialakítása
b) Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása
(bővítésse l), irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó
járdaszakaszok kiépítése
c) Törzs utca fe lújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis
a)
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utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása
d) Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes
létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése

A pályázat 2016.06.03-án került benyújtásra, a Támogatási
2016.09.26-án került megkötésre.

Projekt jelenlegi
állása:

kerékpáros

Szerződés

A Szegfű utca 2x2 sávosra történő bővítése és a kerékpárút kialakításának
kivitelezésére az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek
eredményeként a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött
2016.08.15-én. A kivitelezés lezárult, a beruházás műszaki átadás-átvétele
megtörtént.
A Szalag utcához, Semmelweis utcához, Törzs utcához, Bottyán János utcához
és a Lujza utcához kapcsolódóan a tervdokumentáció leszállításra került, a
jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. A kerékpáros fejlesztést
tartalmazó tervdokumentációt tervzsűri elé terjesztettük. A pályázati felhívás
rendelkezéseinek megfelelően közúti biztonsági auditort választottunk ki, aki
elvégezte a tervdokumentáció auditálását.
A projekt keretében megvalósítandó Törzs utca, Szalag utca, Semmelweis
utca fejlesztése fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán c. pályázatunkban
szereplő Törzs utcai fejlesztéssel (Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi
út és Törzs utca-Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a
Semmelweis és Orosi út között) , ezért a jelen projekt keretében a Törzs,
Szalag, Semmelweis, Bottyán, Lujza utcák fejlesztése esetében a kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás együttesen került kiírásra a
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt Törzs utcai
csomópontjainak fejlesztésével az összeszámítási szabályok miatt.
A kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás keretében terveztük
kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes
minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2017.10.19-én a Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án kaptuk meg az ellenőrzési
jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra került 2017.11.22-én,
tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámítandó a „Debreceni út - Tünde utca
- Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények kialakítása" tárgyban elkészült
tervdokumentáció tervezői költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt
eljárás (Kbt. Második rész 81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell
lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes
ellenőrzése 2017.11.22-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A
dokumentumok jóváhagyását követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás
közzé lett téve, az ajánlatok bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok
értékelése jelenleg tart, várhatóan májusban lesz eredményhirdetés.
2017.09.20-21-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a
projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében,
ahol az ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.
2018.03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 27. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel
arra, hogy a „Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi út és Törzs utca-
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Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a Semmelweis és
Orosi út között" tárgyban az ajánlatok értékelése még folyamatban van, és
várhatóan 2018. április végén lesz eredményhirdetés, így a mérföldkőben
vállalt közbeszerzési folyamatok lezárása tevékenység nem biztosított a
jelenlegi határidőben. A 2. mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli
eltolódás maga után vonja több mérföldkő elérésének módosulását. A
mérföldkő módosuláshoz benyújtott alátámasztó dokumentumokat a
Közreműködő szervezet elfogadta és a módosított Támogatási szerződés
aláírásra került.
Egyéb problémák:

A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló
kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.

3. számú adatlap
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ} BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE
IKOP-3.2.0-15-2016-00013

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

7 OOO OOO OOO Ft
7 OOO OOO OOO Ft
100 %
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2019.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2016. október 10.

Dr. Podlovics Roland Projektvezető
Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153
kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán
többségében dízel EUR02 és EUR03 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek
nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az
elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új
buszokat vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a
város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió
közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi
gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is.
2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt
közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön
41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élhető város
elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett
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járműállomány

végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a
füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla.
A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az
elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek
zajterhelése jelentősen alacsonyabb.

járművek

A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról
készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF
jóváhagyta.
A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek
között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése,
szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése stb.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.}

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július
05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A
támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus 05-én
érkezett. A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A
projektben szereplő közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi,
járműbeszerzési tanácsadó kiválasztása, 2016. november 17-én az MT, CBA,
SUMP 2016. december 21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember
kiválasztása 2016.december 22. napján szerződéskötéssel lezárult.
Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG töltőállomás engedélyes és
kiviteli tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása, - 2017. március 30.
napján szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG
kivitelezőjének kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A
kivitelezésre rendelkezésre álló határidő 120 nap. A kivitelezés befejeződött
műszaki átadás-átvétellel 2018.01.19. napján, 2018.02.23. napján üzemeltetésre
történő átadás történt az ÉMKK részére.
A 1691/2016 (Xl.29.} Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak
szerint: „Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése
érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású)
beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása." Tehát
a projekttartalom kibővült az előzek szerint.
Az 1145/2017. (111.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK
módosításáról, benne a projekt összköltségvetésének 7 .OOO.OOO.OOO Ft-ra való
emeléséről. A támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett
megnövekedett
projekttartalommal,
módosított
költségvetéssel
és
megvalósítási időtartammal, így a projekt megvalósítása 2019.12.31-ig
esedékes.
2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekttartalom vonatkozásában
igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz
telephely tervezéshez kapcsolódó eljárás előkészítése van folyamatban.
előleg

Az új autóbuszokat szállító MAN adásvételi szerződésének
megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.} KöHÉM
rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM

NYÍREGYHA

A.

módosítása is
és forgalomban
rendelet 107. §
rendelet útján.

Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától". 107. § (5) A városi forgalomban közösségi
közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 1. osztályú)
autóbuszt - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell
látni az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező önműködő,
tűzoltótechnikai termékkel. A beszerzett 41 db CNG kút üzembehelyezésre került,
próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018. 02.14. napján került átadásra az
ÉMKK részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

4.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001

Projekt
összköltsége:

1 774 798 OOO Ft

Támogatás
összege:

1 740 OOO OOO Ft

Támogatási
intenzitás(%):

98,0393 %

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2016. november 28.

Kapcsolattartó
(név, osztály):

Dicső Péter Projektvezető
Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
legfőbb
célja,
a
A
pályázat
vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség
megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt
eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó,
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat
kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaövezetek,
barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve
ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt
használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint
gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés
hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak)
Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési j:!rogram alaj:!ján:
e) Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglevő volt parancsnoki
(:,1'\;'fh,M\J

y

{ R

G

H Á Z A

épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati
raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási
munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.
f) Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt
részeként
g) Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)
h) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi
rekreációs fejlesztés
i) Extenzív fenntartású zöldfelületek
j) Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület
Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt
keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)
k) Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés

Terület északi részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:

•
•
•
•
•
•

Extenzív fenntartású zöldfelület (kereskedelmi fejlesztési terület)
kialakítása
P+R parkoló kialakítása minimum 12000 m 2 területtel
Intenzív fenntartású (közpark, rekreációs célú) zöldfelület kialakítása
Extenzív fenntartású zöldfelületek
Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés
Sportolási célú zöldfelület kialakítása

A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata
többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja.
A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május
25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június 01-én került benyújtásra. A
támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK
felületen 2016. június 06-án érkezett. 2016. augusztus 31-én megjelent az
1474/2016. (Vlll.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezett a támogatási
szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016. november 28. napján
hatályba lépett. A projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 Ft értékben.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A tervezési program elfogadását követően 2017. február 08. napján megindult a
Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. április 07. napján zárult,
szerződéskötésre 2017. május 3-án került sor. A tervezéshez kapcsolódóan
megtörtént a területen lévő ingatlanok belterületbe vonása, valamint a
szabályozási terv módosítása is. Lezajlottak a szükséges telekalakítások, mellyel
összefüggésben a Tervezői szerződés módosítása is megtörtént. A kiviteli tervek
alapján megindult 2018. április 11. napján a kivitelezésre irányuló uniós nyílt
közbeszerzési eljárás. A beruházáshoz kapcsolódóan energetikai szakmérnök, és
rehabilitációs szakmérnök beszerzése zajlik.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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5.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001

1197 241 535 Ft
1197 241 535 Ft
100%
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2016. december 13.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet
biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a
helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen
található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az
önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a
magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a
városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését
is eredményezheti.
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra,
hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti
fenntarthatóság
követelményeit
szolgálják, a városi
zöld
környezet
megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A
beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint
a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi
környezet, települési arculat kialakítása.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a):
- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása,
városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).
- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya
kialakítása.
- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással,
növényesítéssel.
- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével,

ültetésse 1. B.)

- A Szegfű utcától északra található Kiserdők fejlesztése, ütemezett fakivágás,
növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek
létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. - ez a projektelem a Zöld
Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében,
hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II.
ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat
2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projektelem
áthelyezése a projektelem megvalósítási, valamint járulékos költségeinek
(tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a
támogatási összeg 1.250.000.000 Ft-ról 1.197.241.535 Ft-ra csökkent a
támogatási intenzitás változatlanul hagyása mellett.
B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a):
- Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési
céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alapműködéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon
kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer") kialakítása.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes
városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása,
kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak
esetében a közművek már ki vannak építve.
- Bujtosi városliget: Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése,
esőbeállók, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz
napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése- Vörösmarty tér: Zöldterület
használatot segítő parkoló-férőhelyek létesítése.
- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.
- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt
számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.
- Egyéb: Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv
kidolgozása.
Kötelezően megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt
mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása,
Partnerségi tervezés, „Soft" tevékenység.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult,
feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.
A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június
22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A
2016. augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én
került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03án érkezett. A támogatási szerződés 2016. december 13-án hatályba lépett,
előleg igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben.
A Benczúr - Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15. napján a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása
megtörtént, az eljárás jelenleg is folyamatban van. A további projektelemek
tekintetében - a tervezési program elfogadását követően -

2017. május 3. napján

megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. május 22.
napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. A kivitelezési
tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 135 nap. A
Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett mosdói
építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént minden
projektelem vonatkozásában, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás minőségbiztosítása lezajlott, az eljárások 2018. április 13. napján
elindultak. A Pazonyi tér és az Arany János utcai fasorra vonatkozó kivitelezési
közbeszerzési eljárás ugyancsak elindult.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

6.

Nem releváns.

számú adatlap
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ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
SZOCIÁLIS
INFRASTRUKTURAJANAK
BOVITESE,
FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE
KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATI
TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:

224 731 353 Ft
224 731 353 Ft

Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

100%
Kezdet: 2016.07.01.
Befejezés: 2017 .02.28.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Kezdet: 2016.07.01.
Befejezés: 2018.05.31.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi
felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös
tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.
A Qál~ázat fejlesztései:
Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és
gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül
kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.
Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő
gyermekjóléti központ fog működni a
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továbbiakban. A

meglévő

körülbelül 80

m2-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny
készül 140 m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés
nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások
kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával.
Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és
tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint
új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása
radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer
telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.
A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június
09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A
2016. július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került
megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett.
Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor.
A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A
projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren
elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni.
1. kifizetési kérem benyújtásra került 2016.
elfogadásáról 2017.április 25-én érkezett értesítés.

november 28-án,

melynek

A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek
használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások
közül a sporteszközök beszerzése van folyamatban. A projekt ezt követően
fizikailag lezárható.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

7.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA

SZÁMA:

TOP-6. 5.1-15-NYl-2016-00001

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt kezdete és
befejezése:

1 022 003 083 Ft

1 OOO OOO OOO Ft
100%
A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12.
Tervezett befejezése: 2018. szeptember 30.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21.
1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02.
2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28.
3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22.
Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 2018.04.03án (jelenleg bírálat alatt van).

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

Ka pcso latta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így
korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az
energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során:
• Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)
• Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)
• Sipkay
Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula
utca 32.)
• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 29-37.)
• Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Árok u. 17.)
• Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.)
• Polgármesteri Hivatal „B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
A projekt
•

•

szakmai-műszaki

tartalma

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)
hő-termelő
berendezések
Fosszilis
energiahordozó
alapú
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek
korszerűsítése.

NY

•

Projektarányos akadálymentesítés;

•

Nyilvánosság biztosítása;

F~EGYHÁZA

•
•
•

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;
Azbesztmentesítés
Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték

megőrzése.

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli
tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2016. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2016. július
6-án hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2016. július 14-én teljesítésre került,
majd július 22-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Augusztus 30-án
tisztázó kérdés érkezett, melyre válaszunkat szeptember 7-én megküldtük. A
támogatói döntés 2016. november 10-én érkezett meg, a Támogatási
Szerződés 2016.12.21-én megkötésre került. A tervezésre irányuló beszerzési
eljárások lezajlottak, a tervezési szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes
minőségbiztosítása megindult a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál 2017.
szeptember 13-án, a támogató tanúsítványt megkaptuk, így a közbeszerzési
eljárás megindult. Az ajánlatok 2017. november 24-én beérkeztek, bírálatuk
megtörtént, így a 3 nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződések 2018.
február végén aláírásra kerültek.
A kivitelezések 2 ütemben zajlanak:
•
1. ütemben a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (ahol a munkaterült
2018. március S-én átadásra került), a Polgármesteri Hivatal B épület,
az 1. sz. Idősek Klubja, valamint a Mustárház Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere)
valamint a fűtés korszerűsítése történik.
• II. ütemében további három intézmény - a Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma, a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény, valamint a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium energetikai korszerűsítése kezdődik meg a tervek szerint júniusban,
szintén az épületek homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere)
valamint a fűtés korszerűsítése történik meg.
Az 1. és 2. mérföldkövek vonatkozásában a beszámoló és kifizetési kérelem
benyújtásra került, az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló elfogadásra
került (a többi bírálat alatt van).
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8. számú adatlap

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási

700 OOO OOO Ft
700 OOO OOO Ft
100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19.
Tervezett befejezése: 2019. szeptember 30.

A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28.
l. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14.

Szerződés

megkötésének
dátuma:

2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.03.03.
3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.07.06.
4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10.
A projektfejlesztés végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került
2018. április 11-én.

Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási
helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem
műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.
Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex
felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
óvoda
Városmajori
Tagintézmény
(4400
•
Búzaszem
Nyugati
Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)

•

Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert
köz 8.)
• Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza
Fazekas János tér 25.)
•
Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.)
•
Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza
u. 17.)
•
Eszterlánc Északi óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.)
A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve
a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket)
sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak
az

egészségükre,

megküzdeniük

munkavégzésük

nehézségekkel.

Javítani

szolgáltatások

színvonalának

leterheltségének

NY

fejlődésükre.

REGY

képesek

Az
során

A

a

leromlott

a nevelési
növelése

kiegyenlítődéséhez,

AZ

óvoda-pedagógusoknak

ugyanis

állapotokból

körülményeket.

hozzájárul
előrébb

nem

az

Az

kell
adódó

óvodai

intézmények

lépnek a szívesen

választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé
válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra
A.

Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
a.

felújítás

(beleértve

.

főzőkonyha/melegítőkonyha

az

épületgépészetet,

a

fejlesztését is)

b.

udvar, játszóudvar felújítása

c.

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
szabadidős

programoknak

lehetőséget

biztosító

terek

fejlesztése, kialakítása
d.
B.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

tornaszoba építése

Eszközbeszerzés, ezen belül:
a.

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

b.

informatikai eszközök, berendezések

A.

gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése

B.

akadálymentesítés

C.

szórt azbeszt mentesítés

D.

energiahatékonysági intézkedések

E.

nyilvánosság biztosítása

A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én
hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május 11-én teljesítésre került, majd május
19-én megkezdték a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án
érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek
ítélte. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 28-án hatályba lépett. A
kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása elindult 2017.
szeptember 27-én, majd a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Tanúsítványának
kézhezvételét követően a közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlatok
beérkeztek. Bírálatot követően a nyertes 3 kivitelezővel megkötésre kerültek a
Vállalkozási Szerződések. A munkálatok kezdete: 2018. május 1.
A projekt 1., 2. és 3. mérföldkövéhez kapcsolódóan a beszámoló és elszámolás
benyújtásra került. Az 1. és 2. mérföldkövek beszámolói és elszámolásai
elfogadásra kerültek, a 3. mérföldkőhöz kapcsolódóak pedig bírálat alatt
vannak.

Nem releváns.
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9 .számú adatlap
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

662 869 721 Ft
662 869 721 Ft
100 %
Kezdet: 2016.07 .27.
Befejezés: 2018.06.30.
2017.04.28

Szerződés

2017.07.03

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2018.04.12

Tii ki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

A

11

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz

elvezető

hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése" című pályázat

fejlesztései az alábbiak:
a.)

a Tüzér

utca területén

kapacitásának növelése a
keresztmetszetű

meglévő

műanyag

meglévő

a

beton

zárt csapadékcsatorna

esőcsatornák

esőcsatornák,

rendszer

elbontásával és a nagyobb

burkolt árkok építésével, útpálya

szerkezet bontással, helyreállítással;
b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a
meglévő csapadékátemelő mellett 3 db, összesen 329 m3 térfogatú záportározó
létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték
kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával;
c.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya
szerkezet bontással, helyreállítással;
d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer
kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya
szerkezet bontással, helyreállítással.
A projektben keletkezett megtakarítás terhére új műszaki tartalom került
bevonásra:
e.) A Virágfürt utca területén új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli

részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó

NY

RECYHAZJ\

Napsugár úti
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

kereszteződésig

A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, a szükséges
hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a
támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07.15-én megkaptuk
az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés
megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően
lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező
előleg igénybevételére.
A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli
tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást
folytattunk le, és 2016.07.27-én a megtörtént a
szerződés

kivitelezőkkel

a vállalkozási

aláírása és a munkaterület átadása is. Az említett két szakaszon a

kivitelezések és a

műszaki

átadás-átvételi eljárásai is 2016. október 25-én

lezárultak.
A Lujza utca, Alma utcán a közbeszerzési eljárás

utóellenőrzése

munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént,
munkálatok

befejeződtek

és

lezárt

a

műszaki

időközben

lezárult. A

a kivitelezési

átadás-átvételi

eljárás

is

2017 .08.14-én.
A Tünde utcai szakasz

kivitelezőjének

kiválasztására irányuló közbeszerzési

eljárást

követően

műszaki

átadás-átvétel lezárása 2017. november 27-én megtörtént.

A támogatási

2017. április 21-én megtörtént a munkaterület átadása is. A

szerződés

bejelentést, amelyek

megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás

időpontjai:

2016.09.23
2016.09.26
2016.09.30
2016.11.24
Jóváhagyásra került a 3. sz. támogatási

szerződés

módosítása, amelyet Irányító

Hatóság döntése a lapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett
kezdeményezzünk.

A projektben

keletkezett

további

megtakarítás

miatt

612.494.148,-Ft-ra módosult a támogatási összeg. Hét alkalommal nyújtottunk
elszámolást és szakmai beszámolót. Ezek feldolgozása a
részéről

Közreműködő

Szervezet

folyamatos.

A Virágfürt utcán a munkaterület átadása 2018.03.26-án megtörtént. Az azóta
eltelt

időszakban

eleje.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

nehézségek:

Nem releváns.

a kivitelezési munka folyamatos. Várható befejezés 2018. június

10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK
MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN
TOP-6.l.4-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%}:
Projekt (tervezett}
kezdete és
befejezése:

274.976.400 Ft+ ÁFA
274.976.400 Ft+ ÁFA
100 %
Kezdet: 2016.12.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.09.30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2016. december 08.

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Benes Villa
(Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi
megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő
Benes Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A
projektben nagy hangsúlyt fektetünk a

minőségi

turizmus feltételeinek

kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a
város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és
hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai
fejlesztéseket generál a térségben.
A Benes villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás,
felmenő

falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok,

vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső
térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat,
illetve

a

Villa

energiahatékony

működését

javító

beruházások

is

megvalósulnak.
Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső
tereiben korabeli

enteriőrök

váltakoznak az új igényeket

anyagokkal, technikákkal. A régi és új
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egyidejű,

kielégítő korszerű

egymás melletti alkalmazása,

a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé
teszik a helyiségeket.
Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is
kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt
formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly
módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását
szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy

korhű

borkóstoló terem is.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került.
A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a
pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés
2016.11.09. napján érkezett.
A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én
lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új
Közbeszerzési Törvénynek megfelelve, a közbeszerzési eljárást előkészítette
a közbeszerző.
A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1)
bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény
közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított,
tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.
Az ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25. napja.
A közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le.
Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó lmbrex'95 Kft.-vel
2017.04.03. napján szerződés megkötésére került sor.
A munkaterület átadása 2017.04.03. napján megtörtént.
A kivitelezés a felvonulást követően 2017 .04.05. napjától kezdődött, a
műszaki átadás átvétel sikeresen lezárult.
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján
megindult, az ajánlatok bontására 2017.08.15. napján került sor. A
közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja alapján eredménytelenül
zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018 január 8.
napján megindult. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.02.05. napján
megtörtént. Jelenleg az ajánlatok bírálata folyik. A konyhatechnológia,
evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és audió
eszközök szállítói szerződései megkötésre kerültek. A konyhatechnológia, az
evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése megtörtént. A
számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén megtörtént, az
eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe helyezésükre, az épület
teljes berendezettségét követően kerülhet sor. A textíliák beszerzése
folyamatban van. A kivitelezési szerződés 2 alkalommal, pótmunka igény
miatt szerződésmódosításra került sor. A villamos áram bekötésének hiánya
miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő
kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban
került meghatározásra. A műszaki átadás-átvétel 2017.11.29. napján
megkezdődött, amely 2018.12.19. napján zárult le.
Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló (TSZ szerinti) forrást, de
az eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, jelenleg zajlik a
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költségek racionalizálása projekt szinten, illetve a projektfejlesztés szakasz
végi támogatási szerződés módosítás folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

11.számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002
nettó 381 775 OOO Ft
nettó 371 907 388 Ft
97,42 %
Kezdet: 2016. november 1.
Befejezés: 2018. június 30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Ka pcso latta rtó

2016.11.28. napjával hatályba lépett a Támogatási

Szerződés.

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark NKft.
Karóczkai Adrienn és Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és
Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik,
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét
tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az
állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai
háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel-és
külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban
a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot,
torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos
feladat.
A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum
látvány fóka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása NyíregyházaSóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi
Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés
nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely
hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a
tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát
biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is
javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének
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javításához.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15
számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
című pályázati felhívásra, amelynek Támogatói döntését 2016.10.17-én kaptuk
meg. A Támogatási Szerződés 2016.11.28. napjával lépett hatályba.
A közbeszerzés előzetes minőségellenőrzése megkezdődött 2017.03.10-én,
mely eredményeképpen 2017.05.08-án került kiállításra a Minőség ellenőrzési
tanúsítvány.
2017 .05.26-án közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztása
tekintetében, melynek eredményeképpen a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017.09.04-én
vállalkozási szerződést kötöttünk.
2017.09.05-én a kivitelező részére átadásra került a munkaterület, amelytől
számított 180 nap áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására. Az építés a
tervezettnek megfelelő ütemben haladt és a beruházás 2018. márciusban
elkészült. Az épületek ünnepélyes keretek között átadásra kerültek
2018.03.28-án.
A projekt fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása van jelenleg folyamatban,
amelyhez minden tevékenység szerződése rendelkezésre áll. A tevékenységek
közül jelenleg még a marketing tevékenység és a nyilvánosság feladatok
vannak folyamatban, melyek 2018.06.30-ával kerülnek teljesítésre.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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12.számú adatlap
GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
NYÍREGYHÁZA
DÉLKELETI
ÉS
DÉLNYUGATI
TERÜLETEIN
TOP-6. l.5-15-NYl-2016-00002

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

2.914.000.000 Ft
2.914.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2017.01.01.
Befejezés: 2019.06.30.

Szerződés

2016.12.20.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának
fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca
és a Tünde utca felújítását tartalmazza.
A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új
körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg
geometriailag és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen
kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont
forgalom lassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok
csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése.
A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdődően felújításra kerül a
út teljes hosszában. A Szélsőbokori út lakóövezeti részein a
hiányzó járdaszakaszokat kiegészítjük, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos
közlekedést. A Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán János utca
csomópontjában kerül kialakításra.
Szélsőbokori

A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, a Dugonics utca a Rozsnyó
utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában
bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó
járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett
irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk.
A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól
külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának
meglévő csomóponti ágig.
Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti
szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó
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kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük.
A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a
Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos
létesítmények felülvizsgálata is megtörténik.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázat 2016.08.31-én került
2016.12. 20-á n került megkötésre.

benyújtásra.

A Támogatási

Szerződés

Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a
megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra.

időszakok,

kifizetési
kérelmek):

2017.05.08-án került megindításra a tervező kiválasztására vonatkozó Kbt. 117.
§-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt
közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés
került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a
Tiszavasvári út - Szélsőbokori úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út,
Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk
elkészítésére
vonatkozik.
A

közbeszerzési eljárás dokumentumait 2017.06.13-án megküldtük a
Szervezet részére utóellenőrzés céljából. Az ellenőrző szerv két
alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást, melyek teljesítése után kiadásra
került az utóellenőrzési jelentés. A jelentés tartalmát tekintve támogató
tartamú, kisebb észrevételek kerültek megállapításra.
Közreműködő

Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedély kiadásra került.
2017.11.27-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt
szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az
ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.
Nyilvánosság
biztosítására
árajánlatkérést
folytattunk
le,
melynek
eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk. A kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás - előzetes minőségbiztosítást
követően- 2018. április 13-án megindult. Műszaki ellenőr szolgáltatás
tekintetében eredményes beszerzési eljárást folytattunk le. A Tiszavasvári úti
csomópont fejlesztése a 36. sz. főúton (Nyíregyháza, Tiszavasvári út) a
Szélsőbokori útnál tervezett. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a
Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát
és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 29.§ (1) bekezdését, a
Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építtetői feladatok ellátására a NIF
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte
ki. A tárgyalások elkezdődtek, a konzorciumi szerződés és együttműködési
megállapodás egyeztetés alatt van.
A Tünde utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra
(Dugonics - Bottyán) vonatkozó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás
elindult.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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13 .. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

Projekt összköltsége:

500.000.000 Ft

Támogatás összege:

500.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kezdet: 2014. 01. 01.
Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került
átvezetésre)

Szerződés

megkötésének
tervezett dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2014.05.16.
TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba.
TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási
területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.
A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld
stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre
szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B
kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és
előírások további tennivalókat eredményeznek.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek):

A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki
ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező
kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy
szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható,
többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény
lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion"
megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő
tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C"
kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási
igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb,
modern, fenntartható, többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása
érdekében.
Az „új" projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére
irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január
11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros
együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra
került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek.
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A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúrafejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének
biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 mrd Ft biztosított
egy 8000 fős stadion építésére és kedvezményezettnek a Nemzeti
Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási
tervek NSK által történő megvétele folyamatban van.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a
Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként
kapott 80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM
kérésére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az
előleg elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyhez
kapcsolódóan hiánypótlás még nem érkezett.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Projektgazda váltás folyamatban van, ebből
kérdésekben folyamatosak az egyeztetések.

NYÍREGYHÁ

A

adódóan

az

elszámolási

14. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"
TOP-6.6.1-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:

183.079.463 Ft

Támogatás összege:

125.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

A támogatás intenzitása: 100%
A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 68,28 %

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17.
A projekt tényleges befejezése: 2018. február 13.

Támogatási

Támogatási

Szerződés

Szerződés

megkötése: 2017. január 26.

Szerződésmódosítás:

1. sz. Támogatási

2017.08.28.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Projektfejlesztési
végi
Támogatási
2017 .09.28-án (jelenleg bírálat alatt van)

Kapcsolattartók:

dr. Kása Brigitta,

Szerződésmódosítás

benyújtva:

Projektvezető

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A projekt célja

az

alapellátáshoz sorolt

szolgáltatások fejlesztésének

keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásnak és a

védőnői

szolgáltatásoknak helyt adó épület,

épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára
megfelelő

infrastrukturális

ellátottsággal

hozzáférhetővé

rendelkező

váljanak a

egészségügyi

intézmények szolgáltatásai.
szereplő

A projektben
szereplő,

Rendelő

Városi

Intézetben a pályázati felhívásban

önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5

fogorvosi, 3

védőnői

rendelő,

valamint közösségi terek és személyzeti

helyiségek kerülnek felújításra illetve kialakításra. Az épület felújítása
alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe
rendelő,

tartozó helyiségekben (sportorvosi
rendelő,

fogszabályzás, fogröntgen,

korszerűsítése.

foglalkoztatás egészségügyi

szemészet) az elektromos hálózat

A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil

informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési
engedélyben és az OEP finanszírozási

szerződésben

foglalt tevékenységek

végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához
elengedhetetlenek. A Városi
korszerűbb

jelentős

Intézet épületének gazdaságosabb,

üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel

energia

csökkentése

NY

Rendelő

megtakarítás,

érthető

REGYHÁZA

el.

illetve

A felújítással

üvegházhatású
megtörténik

az

gázkibocsátás
épület

teljes

i
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akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.
A projekt során az

Projekt jelenlegi
állása:

elkészültek, a

előkészítési

kivitelező

folyamatok lezajlottak, a kiviteli tervek

kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadás

2017. április 21-én rendben lezajlott, a munkálatok befejeződtek. A műszaki
átadás-átvétel 2017. szeptember 11-én megkezdődött, október S-én hiba és
hiánymentesen

átadásra

került.

Az

engedélyének megszerzése lezajlott. A
engedély megérkezett 2018. február

intézmény
működéshez

használatba

vételi

szükséges minden

13-ig. A projekt záró

kifizetési

igénylésének benyújtási határideje 2018. május 14.
A pályázat benyújtásakor (2016. 05. 31-én) az előzetes költségek alapján a
projekt tervezett költségvetése 139 055 784 Ft volt, így a támogatási
szerződésben is ez az összeg kerül szerepeltetésre.
A nyertes kivitelező
ajánlata, valamint a felmerült pótmunkák okán a projekt összköltsége nőtt
183.079.463 Ft-ra (a támogatás változatlanul 125.000.000 Ft).

Megva !ásítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

15. számú adatlap

POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI
EGYÜTIMŰKÖDÉS
NYÍREGYHÁZA
ERŐSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ
KOMPLEX
PROGRAM
POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TOP-6.9. l-15-NYl-2016-00001
KÖZÖSEN

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

50.000.000 Ft
50.000.000 Ft
100 %
Kezdet: 2016.10.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10.

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a
szegregációt okozó folyamatok megá 11 ítá sáv a1 és a hátrányos helyzetű
lakosok tartós felzárkózásával.
A tervezett beavatkozások -

illeszkedve a felhívás

előírásaihoz

-

a

következők:

l.

Közösségfejlesztési programok:

Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű
célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha
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ebben egy olyan személy is

közreműködik,

akit ismernek és elfogadnak.

Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan
közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi
problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.
Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok,
események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen
előkészítik

és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap,
utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.).

Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába
járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik
vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális
oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is
biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra,
mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai
lemorzsolódás,
nemi
betegségek,
droghasználat
és
prostitúció
szempontjából egyaránt.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel
attitűdök
kialakításának
érdekében
kerülnek
kapcsolatos
pozitív
megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi,
önszerveződő
közösségek,
kulturális
csoportok
környékbeli
bemutatkozására.
2.

Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező
folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni
fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.
Életvezetési

és

háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok
életminőségének
javítását célozza a műhelysorozat.
Kiscsoportos
foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és
saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk.
A műhelyek tematikája
az
igényekhez
alakítható:
Háztartási
életvezetési
folyamatosan
csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi
praktikák, konyhakertünk termései
hagyományápolás.
3.

Gyermekek felzárkózását

segítő

-

kertgondozás,

kertgazdálkodás),

programok:

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül
hatássa 1 lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai
előmenetelhez.
Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az
édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program
hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés
alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális
kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.
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Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a
szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.
4.

Egészségügyi programok:

Szemléletformáló előadássorozat: az egészsegügy1 szemléletformáló
előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a
folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon
javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek
többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok
fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje
alatt félévente, összesen 6 alkalommal - a helyi igényekhez illeszkedve.
Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási
lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon
keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi
állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.
Szűrőprogram:

a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3
alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége
lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt
venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A projekt első és második mérföldköve megvalósult. A tervezett programok
megvalósítása az ütemezésnek megfelelően zajlik. Folyamatos a szociális
munkások jelenléte az akcióterületen.
Az első mérföldkő szakmai beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra
került. A második mérföldkő elszámolása folyamatban van.

Nem releváns.
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16.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„URBACT 111 -TECHTOWN"
TechTown 186

50 997,5 €

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €

43 347,875 €
85 %
Kezdete: 2016. május 3.
Befejezése: 2018. május 3.

Szerződés

2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási
aláírása folyamatban van.

Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020)
pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé
partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.
A pályázat célja:
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció,
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja
merni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A
projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális
gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők
eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek formájában -,
és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra,
hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a
folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.
A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni
a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek
teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter
jellegű) együttműködését.

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a
fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek
kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb
megértésére fokuszál:
a digitális gazdaság jobb megértése
digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése
kapcsolatépítési terek kialakítása
-

NY

megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket

REGY

Á

z /\

·~. !

-

önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése

A pályázat konzorciuma:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) - Vezető Partner
2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország)
3. Cesis Önkormányzata (Lettország)
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)
S. Gavle Önkormányzata (Svédország)
6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)
7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)
8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)
9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)
10. Limerick Önkormányzata (Írország)
11. Loop City- Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
A TechTown projekt 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér,
március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról
szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás
kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis
Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők
képviselték városunkat. A találkozókon a digitális gazdaságfejlesztéssel
kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül
szakértők
bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 4 db
partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint
2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság
2017. június: Gave, Svédország
2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország
2017. november: Koppenhága, Dánia
Nyíregyháza részéről a projektmenedzser, külső szakértők, illetve a Helyi
Támogató Csoport 2 tagja vett részt a találkozókon.
A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország
fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került
bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt a
Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.
Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének
kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató
Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi
Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS
megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22.
között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy
Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Jelenleg az akcióterv
véglegesítése van folyamatban, valamint a projekt szakmai és pénzügyi
zárására kerül sor 2018. májusában.
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17 .számú adatlap
AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI
PROJEKTJE
ETI-17-0009

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

3.333.333 Ft
3.000.000 Ft
90%
Kezdet: 2017. július 15.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. május 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2017. november 9.

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési

osztályvezető,

ETI igazgató

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések
száma): A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le,
mely mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.
Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi
megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás
jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti
közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési
program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és
társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése
a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése,
hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak
átjárhatósága mellett.
A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése
érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók
közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi
Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti
tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás
keretében kapjanak támogatást.
együttműködésben

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A pályázat az Európai Határvárosok ETI
nyújt támogatást.

működési

költségeinek fedezésére

A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási
szerződés

keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd,
~VV?W"N}H%(?'< MA;tA.vl-~0
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NY

REG'l'HÁZA

tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további
lehetőséget biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer
beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj
megtérítésére.
A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését
Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető
a csoportosulás honlapján.
Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ
menti

Főosztályával.

A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETI

műhely

találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első
kézből történő

-

hozzájutásához. Az elmúlt időszak alkalmai:

2016.
2016.
2017.
2017.
2017.
2018.

június 8-9. Mórahalom
szeptember 28-29. Kassa
március 7-8. Esztergom
október 4-5. Győr
december 12. Tatabánya
március 8-9. Tótszerdahely

Készül a Csoportosulás a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország Románia Határ menti fejlesztési program, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA)
határ-menti együttműködési program felhívásaira, amellyel nagyobb
lépéseket tud majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi
munkálatok folyamatosak.
A 2017. évi pályázat támogatási

szerződése

aláírásra került.

Az ETI 2018. évi pályázati támogatásának előkészítése folyamatban van,
továbbá a társulás pályázatot tervez benyújtani a ETI középtávú
stratégiájának elkészítésére.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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18.számú adatlap
HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

PAKTUM

SZÁMA:

TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

2.056.000.000 Ft
2.056.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2016.10.04.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2016. szeptember hó

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én
támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" címmel, TOP6.8.2-15-NYl-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült.
A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A

pályázat

megvalósítása
konzorciumi
formában
történik.
Konzorciumvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal.

A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó,
jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön
létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város
foglalkoztatás problémáira.
A pályázati program főtevékenységeként
támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását,
illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok,
képzések
megvalósítására, célcsoport támogatására.
A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a
gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek
együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások
koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási
partnerség
együttműködik
a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.

e::'~
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A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb
munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási
programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac
bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni
szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás": a képzés és
foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja
el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet
létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező
nyilvánosság stb).
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07 .20. napján támogatásba részesítette.
A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04.
A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3
fővel.

A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési
megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat,
illetve a Magyar
Államkincstár képviselői is.
Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően
2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek
összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés
volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.
A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2
(paktumiroda vezető, paktumiroda munkatárs).
2016.12.16-án megrendezésre
Városháza Krúdy termében.

került

a

projektnyitó

fővel

rendezvénye

a

A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig
az alábbi dokumentumok készültek el:
Előkészítési dokumentumok
• Ügyrend
• Szervezeti- és Működési szabályzat
• Kézikönyv
• Munkaprogram
•
Együttműködési megállapodás
• Projekttervek (5 db)
Foglalkoztatási stratégia és akcióterv
Megvalósíthatósági tanulmány
Igényfelmérések
Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került
megrendezésre:
1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25.
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2.
3.

partnerségi rendezvény: 2017. április 26.
partnerségi rendezvény: 2017. április 28.

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32
taggal.
Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar
Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a
projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés
módosítást.
Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a
Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a
megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár vizsgálta
2017. szeptember 13-14.-én. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény
bejelentés folyamatosan zajlik. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb
tevékenységek előkészítése és indítása folyamatos.
A támogatási szerződésben foglaltaknak
és pénzügyi elszámolások benyújtása.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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megfelelően

folyamatos a szakmai

19. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

ERASMUS+ Silver Learners
2016-1-DE02-KA204-003327

160 155

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 12 OOO€

12 OOO€
100%

Kezdete: 2016. szeptember 01.
Befejezése: 2018. szeptember 30.
Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (lserlohn Város;
Németország) köt a Német Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek
nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program
Irányító Hatóságával.

Szerződés

megkötésének
dátuma:

A

partnerek

a

projekt

szerződést/megállapodást,

szerepüket,
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

felelősségüket

vezető

partnerével kötnek együttműködési
amely szabályozza a projektben betöltött
és kifizetéseket.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja:
A projekt az általános és szakképzésre, valamint az ifjúságra és sportra kiírt
ERASMUS+ EU program keretén belül valósul meg. A projekt fő célja
stratégiai partnerség kialakítása nemzetközi partnerekkel. A stratégiai
partnerségnek az innovációk átadására, fejlesztésére és megvalósítására kell
fókuszálnia, különös tekintettel a felnőtt médiaismeretek és az egészségügyi
oktatás szakterületekre. A projekt alapja a demográfiai változás és az ezzel
járó megváltozott körülmények, a nyugdíj trendek, valamint a 60 év feletti
generáció tanulási szokásai. A projekt során médiával és egészségüggyel
kapcsolatos új koncepciókat kell kidolgozni a célcsoport számára, mely
számos, a háttérben meghúzódó körülmény következtében az oktatási
szempontból hátrányos helyzetűnek nevezett társadalmi réteghez tartozik.
Részletesen be kell mutatni a tanulási motivációkat, az oktatási
lehetőségeket és az oktatás útjában álló akadályokat, továbbá meg kell
vizsgálni a társadalmi környezet oktatási tevékenységekre gyakorolt hatását,
később pedig pedagógiai modelleket kell kidolgozni a 60 év feletti generáció
oktatási helyzetének javítása céljából. További célok közé tartozik a volt és a
jelenlegi résztvevők felnőttoktatási központ iránti elkötelezettségének
növelése olyan, felnőtteknek szóló oktatási ajánlatok kidolgozása révén,
melyek figyelembe veszik az életkörülményeiket, valamint a célcsoportnak
és az egészen előrehaladott korúaknak nyújtott oktatási tevékenységek
élénkítése révén.
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A pályázat konzorciuma:

lserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner}
Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság}
Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság)
Kilcooley Központ (Egyesült Királyság}
Learn far Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia}
Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége
(Lengyelország}
7. Nemzeti ldősügyi Alapítvány (Hollandia}
8. RBS ldősügyi Központ (Luxemburg}
9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország}
10. Chorzow Megyei Jogú Város Önkormányzata
A projekt ötletet Nyíregyháza német testvérvárosa, lserlohn dolgozta ki, aki
egyben a projekt vezető partnere is. Nyíregyháza részéről projekt
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park
Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás
első
hónapjában (2016. szeptember} partnerként részt vett a
megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október ül.tői az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A projekt indító rendezvényére 2016. október 19-21. között került sor
lserlohn városában, ahol Nyíregyháza Város Önkormányzatának munkatársai
vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének
megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.
A projekt 2. partnertalálkozójára 2017. március 22-24. között került sor
Nyíregyházán. A találkozó témája a jó gyakorlatok megismerése az idősebb
korosztály tanulási lehetőségei. Nyíregyháza ebben élen jár, tekintve, hogy
működik egy Idősek Tanácsa az Önkormányzat támogatásával, valamint a
Debreceni Egyetem Egészségügyi karának szervezésében megrendezésre
kerül a Szépkorúak Akadémiája minden évben. Ezen felül a város kiemelt
hangsúlyt fektet az idősebb korosztály támogatására.
A projekt l. szakmai beszámolója megküldésre került a Vezető Partnernek
2017. május 02.-án, amelyet a Német Nemzeti Hatóság el is fogadott.
A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. június 28-30. között került sor
Luxemburgban
A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került
megrendezésre Middelburgban (Hollandia} ..
A projekt 5. partnertalálkozójára 2018. március 14-16. között került
megrendezésre Stockportban (Anglia}
A következő partnertalálkozó 2018.
megrendezésre Cambridge-ben (Anglia)
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június

20-22.

között

kerül

20.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

ERASMUS+ Back to (Net)Work

2016-1-N L01-KA204-023027
58 960 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási

17 400 €

100 %
Kezdete: 2016. szeptember 01.
Befejezése: 2018. augusztus 31.
Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-M IJ Group Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal.
Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti
Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával.

Szerződés

megkötésének
dátuma:

partnerével kötnek együttműködési
szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.
A

Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

partnerek

a

projekt

vezető

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja:
A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ
szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony
használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A
projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi
szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat.
A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan
kisebb, helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével
kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális
világhoz való csatlakozásuk akadályait.
Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési
intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés
megoldására helyi szinten.
A pályázat konzorciuma:

kifizetési

1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner)
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)
3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)
A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park
Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás
első
hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a
megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari

kérelmek):

Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,
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a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október ül.tői az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.

A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor
Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési
és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt
tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek
megismerése.
A projekt 2. rendezvényére
Middelburg-ban (Hollandia),
munkatársai vettek részt.

2017. január 18-21. között került sor
melyen a Nyíregyházi Önkormányzat

A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor
Nyíregyházán.
A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres
Vedras (Portugália) városában.
A projekt 5. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor
Middelburg (Hollandia) városában.
A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között kerül sor
Nyíregyházán.
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21. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:

Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
TERÜLETÉN
GZR-T-Ö-2016-0004/2016
bruttó 26.215.200 Ft
bruttó 24.660.000 Ft
94,0675 %
Kezdet: 2017. június 26.
Befejezés: 2018. június

A projekt megvalósítási szakaszba került.
Támogatói döntés született: 2017.04.07.
Támogatási szerződés aláírása: 2017.06.26.

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A támogatás általános célja, hogy a

közlekedésből

gázok emissziójának csökkentése és az ország
történő

a

származó üvegházhatású

környezetkímélő

gépkocsikkal

átjárhatóságának megteremtése. A támogatás közvetlen célja az, hogy

töltőoszlopok

kerüljenek. A
terjedjenek el

a felhasználók mindennapi életteréhez a
környezetkímélő

gépkocsik

jellemzően

lehető

legközelebb

városi használatban

először.

A program keretében az Önkormányzat 10 db töltőberendezésre pályázhat. A
jogcímen a pályázati célra rendelkezésre álló 1.250 millió Ft-os keretből
Önkormányzatunk a következő 10 helyszínen valósítja meg a projektet:

1., Búza tér (nagy parkoló TR állomás felőli rész); helyrajzi száma: 386/7 (ldb)
848872,60 - 294020,62

47° 57' 33,67" 21° 42' 38,62"

2., Jósa András Oktatókórházzal szemben - Szent István u. parkoló; helyrajzi
száma: 4080/63 (ldb) 850282,96 - 293019,43

47° 56' 59,69" 21° 43' 44,89"

3., Krúdy Ház mögötti parkoló (Szabadság tér) helyrajzi száma: 119/4 (ldb)
849518,63 - 293791,79

47° 57' 25,55" 21° 43' 09,37"

4., Bujtos u. 12., a parkoló helyrajzi száma: 82/3 (ldb) 849796,01293627,85 47° 57' 19,93" 21° 43' 22,44"

5.,

Hősök

tere 9. CIB Bank felőli parkoló helyrajzi száma: 232 (ldb)

849164,35 - 293858,16 47° 57' 28,07" 21° 42' 52,37

6., A Samassa József tér, a Könyvtár mögötti parkoló Helyrajzi szám: 47 /4 (1
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db)
849501,03 - 293675,73 47° 57' 21,81" 21° 43' 08,31"

7., Univerzum Üzletház mögötti rész
849250,7615 - 294083,9628; 47*57'35,29" - 21 *42'56,94"
8., Selyem u. - Tavasz u. sarkán

849543,3441- 294021,8832; 47*57'32,96" - 21 *43'10,90"
9., Búza utca Bethlen Gábor utca sarok

848667,1468 - 293647,6445; 47*57'21,83" - 21 *42'28,09"
10., Vasvári Pál u. - Dob u. - Holló u. (SZÜV) mögötti rész

848999,3652 - 294186,4947; 47*57'38,87" - 21 *42'44,96"
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a GZT-Ö2016

„Jedlik

Ányos

Terv"

önkormányzatok részére

című

töltőállomás

Elektromos
kiírásra.

alprogram

helyi

2016. október 19-én hiánypótlási

felhívást kaptunk, melyet 2016. október 24-én teljesítettünk.
döntés született: 2017.04.07. A Támogatási

Szerződés

Támogatói

2017. 06.26-án került

aláírásra. 24.660.000 Ft támogatási összeget 2017.08.28-án kaptuk meg. A 10
db „A" típusú elektromos töltőberendezés villamos energia ellátásának
tervezése, engedélyeztetése megtörtént. A

töltőoszlop

beszerzési eljárás

2018. március 02-án eredménytelenül zárult. Jelenleg folyamatban van egy új
beszerzési eljárás részleteinek kidolgozása.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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22. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK {ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)
NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/26/7/2017

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Bruttó 1.882.190.000 Ft
Bruttó 1.882.190.000 Ft
100%
Kezdet: 2017.01.27.
Befejezés: 2018.08.31

Szerződés

2017.01.27.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Gál István, Városfejlesztési Osztály
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak
és járdák felújítására, kerékpárút építésre.
A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott.
burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló
repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések,
hosszirányú
gyűrődések,
valamint
nyomvályúk
és
letöredezett
útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint
kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző
burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett
burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. - Mogyoró utca
közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy
ezen keleti településrész, valamint Jósaváros/Korányi kertváros közötti
településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására.
Jellemző

A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen
leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a
meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése,
korszerűsítése.

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:
Lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca,
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút.
Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal),
Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi
u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u. - Pazonyi
u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi u. -

Inczédy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között,
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Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u. 54-60. előtt és
Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczédy sor (Bocskai utcától-Belső körutig),
Nagykállói út (Butykai u. - Benkő 1. u. között), Stadion utcai járdák
Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró - Berenát utca),
Bocskai u. (Hunyadi u - Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag
u. - Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. - Dózsa György u. között),
Meggyes utca (41. sz. főút - Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó
utca, Mogyoró utca (Templom u. - Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.
Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca - Mogyoró utca között)
A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása,
közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.
A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a
gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők- illetve a
kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.
A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik
a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható
közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő
Sóstóhegyi
kerékpáros
létesítmény
reven
Nyíregyháza
kerékpáros
vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is,
növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az
érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város
teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe
venni.
A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a
gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket.
A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a
2017 .01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően,
2017.01.27-én került megkötésre.
Az útépítés projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a
építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre
irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési
engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre áll.

jogerős

A Kemecsei szervizút terveztetése megvalósult.
Az Önkormányzat a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás
nyújtására irányulóan beszerzési eljárást indított.
A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt
gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése,
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.02.10.-én egyetértett, a 43/2017
(11.10.) számú határozatával jóváhagyta.
Az ajánlattételi felhívás 2017.02.10. napjával került kiküldésre.
Az ajánlattételek benyújtási határideje hosszabbítást követően
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2017.02.17.

napja volt.
Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ
Közbeszerzés Kft.-vel 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés.
A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján indult meg, a beérkezett
ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. Az eljárás keretében az
Önkormányzat a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel kötött kivitelezési vállalkozási szerződést
2018.03.13. napján, nettó 1.377.401.670.- Ft vállalkozói díj ellenében.
Munkaterület átadása megtörtént. A munkafolyamat megindításáról sajtó
nyilvános Polgármesteri helyszíni szemlére került sor 2018.04.04. napján. A
munkálatok várható befejezése 2018.08.31. napja.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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23. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ
SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/75/6/2017

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

nettó 117.810.000 Ft
nettó 117 .810.000 Ft
100%
Kezdet: 2017.01.27.
Befejezés: 2018.06.30

Szerződés

2017.01.27.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Márkus Eleonóra, Városfejlesztési Osztály
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésre kerül sor az alábbi
nyíregyházi utcákban: Nárcisz utca, Csabagyöngye utca, Felhő köz, Bottyán
János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Zsálya utca, Szamóca utca,
Mezsgye utca. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unió
Kohéziós Alapjának támogatásából valósította meg Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programját, amely 2015-ben
fejeződött be. A program 2008. évi jóváhagyásakor a - jelen szennyvízhálózatfejlesztéssel
megcélzott - utcák beépítettsége
nem indokolta a
hálózatfejlesztést, így beruházás ott nem valósult meg. Az elmúlt évek során az
utcában sok ingatlan beépült, így vízbázis- és a környezetvédelem érdekében
számos utcában indokolttá vált a csatornahálózat megépítése. A fejlesztés
megvalósítására
jogerős
vízjogi
létesítési
engedéllyel
és
kiviteli
tervdokumentációval rendelkezünk.
A fejlesztés által érintett területek többsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonában van. A magántulajdonban lévő területek
esetében a jogerős vízjogi létesítési engedély alapján a vízügyi hatóság
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szolgalmi jogot
alapított. A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen
leválasztható, melynek célja új műtárgyak létrehozása. Jelen támogatási
kérelemben igényelt támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztés a Modern
Városok Program keretében nem támogatott és támogatni nem tervezett. Ezen
felül a projektben elszámolni kívánt költségek nem irányulnak más forrásból
finanszírozott projektre, illetve más projektek nem elszámolható költségeinek
finanszírozására. A projekt közvetlen célja a nyíregyházi szennyvízcsatornahálózat fejlesztése révén a felszíni vizek szennyezésének csökkentése,
vízminőség javítása, talajszennyezés csökkentése. A szennyvízcsatornázás
hiányában a keletkező szennyvíz jelentős része a talajba kerül, ahol az
elszikkad, elszivárog. Ennek környezetvédelmi, és közegészségügyi veszélyei is

vannak.
A fejlesztés hozzájárulásával a környezet terhelése csökken, nő a vízbázis-
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

védelem, és ez által javul az életminőség. A beruházás hozzájárul Nyíregyháza
infrastrukturális feltételeinek javításához. A projekt által létrehozott
eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai,
közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások
veszik igénybe. Nyíregyháza területén a szennyvízhálózat üzemeltetést a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi, akivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
közmű bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a szennyvízelvezetés és tisztítási
tevékenységre.
A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a
2017 .01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően,
2017.01.27-én került megkötésre. A projekt keretében megvalósítani kívánt 10
db utca szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozóan az engedélyes és kiviteli
tervdokumentációk, illetve jogerős vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre
állnak.
A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányuló
ajánlatkérések 2017.02.23. napjával kiküldésre kerültek, amelyre az ajánlatok
2017 .03.01.-én érkeztek be.
Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ
Közbeszerzés Kft.-vel, 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés.
A 10 db utcát érintő közüzemi szennyvízcsatorna hálózati vezeték-hosszabbítás
kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottsága 2017.03.29.-én egyetértett, a 97/2017 (111.29.) számú határozatával
jóváhagyta.
A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként
2017.05.08. napján 11 órakor ajánlattételi bontásra került sor, amely
alkalmával 4 db érvényes ajánlat érkezett be. 2017.09.04. napjával az eljárás
kerethiányra való tekintettel eredménytelenül zárult.
Az eredménytelen eljárást követően ln-house beszerzési eljárás lefolytatására
került sor, amely keretében a piaci ár alátámasztása érdekében 3 db piaci
szereplőtől kértünk be indikatív árajánlatot, illetve a rendelkezésre álló keret
terhére árajánlatot adó NyírségVíz Zrt.-vel 2017.11.30. napján kivitelezésre
vonatkozó vállalkozási szerződés került aláírásra. A teljesítési határidő a
szerződés aláírásától számított 7 hónap. 2017. év december hónapjában a
Vasút utca kivitelezői munkálatai befejeződtek, 2018. év március 7. napján
megtörtént a Csabagyöngye, a Bottyán és a Zsálya utca munkaterület átadása,
amelyek kivitelezése jelenleg folyik.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

24. számú adatlap
„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése"
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001

PROJEKT CÍME

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt kezdete és
befejezése:

1 218 575 663 Ft
1150 758 OOO Ft
100%
Kezdete: 2017. október 10.
Befejezése: 2018. december 31.

Támogatási
Szerződés

Támogatási

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Szerződés

hatályba lépése: 2017. október 6.

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek
környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy a
beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság
követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.
Jelenleg a Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban van, a mai
kor követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felel meg, így teljes körű
felújítása évek óta indokolt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben való
elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a területen
lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti megfogalmazása, a
vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen jellegzetes, fontos
intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a „Kiserdők", mely szintén
központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való elhelyezkedéséből
adódóan frekventált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni kívánók körében.
Szabadtéri Színpad
Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki
tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad
műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló
hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési
szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő,
széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és
a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai
berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.
„Kiserdők"

A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítés,
városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését,
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

öko-akadálypálya és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló
tervezés projektfejlesztési szakaszban történik meg, a pontos műszaki tartalom
meghatározásával együtt.
A támogatási kérelem 2017. augusztus 31-én került benyújtásra, majd
hiánypótlást követően a támogatói döntés 2017. október 5-én érkezett meg. A
támogatás szerződés 2017. október 6-án hatályba lépett.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként
kiválasztott nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződés 2017. október 10-én
került aláírásra, ezen a napon a munkaterület átadás is megtörtént. A bontási
munkálatok 2017. november 10-éig zajlottak, ezt követően indultak meg az
alapozási munkák. Az építés jelenleg is folyik.
A 11 Kiserdők" projektelem vonatkozásában a Tervezési szerződés 2018. március
28-án megkötésre került, a kiviteli tervek birtokában elkezdődhet a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.
A Szabadtéri Színpad projektelem vonatkozásában megkötött Vállalkozási
Szerződés szerződéses összege, valamint a jelentkező pótmunkák alapján nőtt a
projekt összköltsége 1 218 575 663 Ft-ra. A szükséges forrás a TOP-6.3.3
konstrukció során jelentkező megtakarításból átcsoportosításra kerül jelen
projekt költségvetésébe.
Az eszközbeszerzés (Szabadtéri Színpad) közbeszerzési eljárása is már
folyamatban van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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25. számú adatlap
PROJEKT CÍME

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA

MODERN VÁROSOK PROGRAM
4 289 982 OOO Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek
értéke adja)

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege
(tervezett):
Támogatási
intenzitás (%)
(tervezett)
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

3 999 982 OOO Ft+ ÁFA

93 %

Kezdete: 2016. január 1.
Befejezése: 2018.04.01
2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére)
Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28.
Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint

Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Loványi Ágnes, portfólió referatúra
A szállodafejlesztés távlati célja,
területén

hogy a Nyíregyháza-

korábban megvalósult komplex

Sóstógyógyfürdő

turisztikai fejlesztés elemeit

bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és
fenntartható

kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb

fogadóterületté

teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan

turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely
versenyképes, innovatív, hosszabb

időtartamra

szóló, tartalmas utazást nyújtó

helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.
A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy
olyan

kínálat

kerüljön

megteremtésre,

mely

alkalmas

a

szezonalitás

megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében
hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával,
professzionális

marketing,

értékesítési

és

üzemeltetési

biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a
kihasználtságát

is javítja,

ezzel

segítve

a térség

tevékenységgel

meglévő

attrakciók

versenyképességének

erősítését.

A projekt közvetett céljának

tekinthető

továbbá

Sóstógyógyfürdő

turisztikai

komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének
javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi

iparűzési

adóbevételek növelése.
A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal
rendelkező

NY

szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.
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A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel. A projekt a teljes
hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály
Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak
jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai
Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is 11 belépett", az egyeztetések
folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása érdekében. Hétről
hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat, dokumentumokat küldünk az
imént említett szervezetek számára.
A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió
forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek
pontosítása befejeződött, a Minisztérium (NFM) 10 millió euróban
maximalizálta a támogatást.
Az előkészítési tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk szerződést
az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen
2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az Önkormányzat, az építési
engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.
A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017.
január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az
Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők. A kivitelezési
szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án
megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a
kivitelezői szerződés a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte a
munkát, a várható befejezés 2018. második félévére tehető.
Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Az
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás zárásához közelít, a
szerződéskötés várható időpontja április vége. Az eszközbeszerzési tenderek
előkészítése is folyamatban van. A projekt megvalósítása folyamatos.
Jelenleg a Támogató Okirat mellékletét képező Kormány előterjesztésben
rögzített projekt befejezési határidő 2018.04.30, amelyet 2018. december 31-ig
szeretnénk meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy az építés közben előre
nem látható körülmények következtek be, illetve az építési tevékenység
befejezésével, és az eszközbeszerzések elindításával célszerű megvárni a leendő
üzemeltetőt is.
Mindezekre tekintettel szeretnénk a támogatási szerződés határidejét, 2018.
december 31. napjára módosítani, amelyről a módosítási kérelmet már
benyújtottuk a kezelő szerv felé.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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26. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„INTERREG DANUBE - CityWalk"
DTPl-045-3.1

2 229 590,5 €
ERFA: 1 669 430,16 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata: 185 635 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt önerő: 9 281,75 €

Projekt
összköltsége:

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás{%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

43 347,875 €
ERFA: 85 %
Nemzeti társfinanszírozás: 10%
Önerő: 5%
Kezdete: 2016. december 8.
Befejezése: 2019. május 31.

2017. február 14.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja, hogy hozzájáruljon a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez,
illetve egy biztonságosabb,

élhetőbb

környezet kialakításához úgy, hogy

erősíti

a "fenntartható" közlekedési formák szerepét a helyi közlekedésbe, kiemelve a
a közlekedés aktív formáit, mint a séta és a kerékpározás. Ennek érdekében a
projekt

fő

fókusza a séta városi feltételeinek fejlesztése.

A városi fejlesztések egyik kulcskérdése, hogy hogyan lehet egy olyan helyi
közlekedést fejleszteni, amely szem előtt tartja a környezettudatosságot és az
elérhetőséget.

helyi

A projekt várt eredményként létrejöhet egy olyan korszerűsített

közlekedési

rendszer

alapja,

mely

kibocsátásának csökkentéséhez, illetve egy

hozzájárul

élhetőbb,

a

károsanyagok

biztonságosabb város

kialakításához.
Bár a projekt

fő

területe a séta, mint aktív közlekedési mód vizsgálata, szeretné

kombinálni más, aktív és egészséges közlekedési formákkal.
A projektben létrejön egy ún. Walkability Plan (mennyire járható egy város és
hogyan lehet azt fejleszteni) amely tartalmaz egy részletes felmérést a városra
vonatkozóan, hogy az mennyire "sétálóbarát". Különböző felmérésekkel és
számításokkal kimutatható, hogy egy adott városrész mennyire jól kapcsolódik
a város többi részéhez. Ennek mentén pedig kidolgozható egy terv a mutatók
javítására.
Megvalósításra kerülnek továbbá Pilot intézkedések, melyeknek célja a sétálás
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népszerűsítése

kampányokon

keresztül,

illetve

az

iskolás

biztonságos

közlekedésre való nevelése.
Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Város az elmúlt években jelentős energiát
fordított a projekthez szorosan kapcsolódó fejlesztésekre (kerékpárutak, járdák
fejlesztése), a Város nem csak tanulhat a többi partnertől, de ugyanakkor
átadhatja tapasztalatát a partnerségnek.
A pályázat konzorciuma:

ERFA Partnerek

1. First Hungarian Responsible lnnovation Association (HU)
2. Development centre of the Heart of Slovenia (SI)
3. Nyíregyháza lndustrial Park Ltd. (HU)
4. Cassovia Life Sciences (SK)
5. City municipality Varazdin (HR)
6. Municipality of Oradea (RO)
7. Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (BG)
8. Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)
9. Municipality of Weiz (A)
10. Varna Municipality (BG)
IPA Partnerek
11. City of Valjevo (SRB)
12. Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB)
Társult partnerek

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

13. City municipality Ptuj (SI)
14. City of Stríbro (CZ)
15. Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HU)
16. Ministry of Construction, Transport and lnfrastructure (SRB)
A projekt indító találkozójára 2017. február 7-8. között került sor Szegeden. A
rendezvény célja a projekt ütemezésének ismertetése, feladatok
meghatározása. A 2. találkozóra 2017. június 5-9. között került sor Belgrádban
(Szerbia), ahol a partnerek megismerték az elszámolással és kommunikációval
kapcsolatos követelményeket, valamint Belgrád közlekedésfejlesztési terveit,
illetve tapasztalatot cseréltek.
A 3. partnertalálkozóra 2017. november 27.-29. között került sor a vezető
partner szervezésében Ptuj (Szlovénia) városában. A rendezvény alatt sor került
egy képzésre, amelyen bemutatásra kerültek azok a követelmények és
útmutatók, amelyek alapján valamennyi partnernek elkészítenie a saját
városára vonatkozó helyi sétálhatósági tervét. Ezen felül sor került egy
szimpóziumra, ahol a helyi szakértőkön kívül, a témában elismert külföldi
szakértők is bemutatták a témával kapcsolatos kutatásaikat.
A projektben Nyíregyháza a 3. munkacsomag vezetését látja el, amely a
sétál hatóság tervezésével foglalkozik. A munkacsomagban elkészített
dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseihez,
irányaihoz. Készül a sétál hatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató,

amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket.

A soron következő, partnertalálkozóra 2018.
(Ausztria) városában.

első

félévében kerül sor Weiz

A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési
osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják
el.
2018. január 30.-án sor került a Helyi Támogató Csoport ülésére, amelyen
bemutatásra kerültek a szakmai anyagok, a projekt célja és ütemezése. A
következő ülésre előreláthatólag 2018. májusában kerül sor.

27. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-l.2. l-VEKOP-16-2017-01217
9 OOO OOO Ft
9 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2015.05.07.
Befejezés: 2019.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2017.05.03. Támogatói Okirat aláírása

Projektvezető:

Dr. Kása Brigitta

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

aljegyző

A 257 /2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP
rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást
nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP
Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A
Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott
ügyek száma meghaladta a 200.000-et.
Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja,
ezért az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.

-

A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói authentikációhoz
szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. összesen 252

db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz
W'W>i\-.N-.<R!>:'.,.Y*Á;;'.:A,t'lH
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beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az
önkormányzat saját forrásból szerzi be.
Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ,
Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni
külső erőforrást is.
Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő
útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus
Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati
rendelet módosítása.
A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás
formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert.
-

Belső erőforrások

segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek
adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan
alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek
megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.

Belső
erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a
kialakításra kerülő szolgáltatások és rendszerek megfelelőségét, megtörténik
azok élesítése.
Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel
rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik
projekt keretében megtörtént.
Várhatóan a beszerzések kapcsán
keletkezik.

közbeszerzési

kötelezettségünk nem

A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán
erőforrást biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a
belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június
30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely
még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.:
kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az
önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását,
legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május
3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Uniós
Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a
Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon.
A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május
12-én
megkaptuk.
Az
előleg
nem
került
még
felhasználásra.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2019.06.30-ra módosult.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

t~>,
\!

Nem releváns
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28. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:

Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004

bruttó 298.107.435 Ft
bruttó 298.107 .435 Ft
100 %
Kezdet: 2017. november 01.
Befejezés: 2018. október 31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

A támogatási szerződés 2017. 12.15-én került aláírásra.

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonp. Kft
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra
Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói
hektáros terület,

jelentős

része a

Nyírerdő

erdő.

kezelésében

A több mint 300

működik,

egy része a

városé, és egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.
Az

erdő

parkerdőként

egésze Natura 2000-es terület egy része pedig

is

funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a
Sóstói

erdőt

egy különleges hangulatú sétán.

A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása
Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi
Állatparkba

történő

belépéshez

nyújtásához. Egy térségi

és

jelentőségű

a

szélesebb

körű

élményszerzés

látogatóbarát fejlesztés a cél, mely

hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási

idő

növeléséhez,

valamint a szezonalitás csökkentéséhez. A projekt közvetett célja Sóstófürdő
turisztikai

komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság

életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon
Hoteltől,

az erdei tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres

szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató
nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató
és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói

erdő

flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz
lehetővé.

A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz,

melyen a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog-

NY

REGYHA

kerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalogkerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárútjához csatlakozik. Az
Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül
beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a
kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. A
kihelyezett

tájékoztató

táblákon

a

Föld

növény

-

és

állatvilágával

ismerkedhetnek meg.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Előzmény:

Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében
benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő
pályázat újbóli beadása.
A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017. szeptember 29- én kerül benyújtásra
a támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült,
majd a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra. A szerződés
aláírását követően felállt a projekt team és megkezdődött a fejlesztési szakasz
tevékenységeinek előkészítése, amely tevékenységek egyrészt már
megvalósultak a korábbi, visszavont pályázat keretében, így főként azok
aktualizálása szükséges. Fentiek alapján elkészültek a kiviteli tervek, szerződést
kötöttünk a műszaki ellenőrrel, a nyilvánosságot biztosító vállalkozóval és a
közbeszerzési szakértővel is, aki lebonyolította a kivitelezőre irányuló
közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen szerződést kötöttünk a
Közmű-Generál Kft-vel 2018. 02.27-én. A kivitelezés 2018.05.07-én meg is
indult és folyamatosan zajlanak a munkálatok. Aktualizálva lett a marketing
stratégia, és folyamatban van az üzleti terv készítése is. Az Állatparkon belüli
térkőburoklat változtatása miatt a kivitelezési határidőt módosítani szükséges.

Nem releváns
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29. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt összköltsége:

3.818.078.070 Ft+ ÁFA

Támogatás összege:

3.818.078.070 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016. január 1.
Befejezés: 2019. május 31.
keltezésű

Támogatási

2016.01.15.

Szerződés

térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

melyet több projekt

előkészítési

tevékenységeinek fedezetére fordít.

2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a
projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.

Projektfelelős:

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

A tiszavasvári úti atlétikai sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó,
súlyemelő, cselgáncs, amerikai focisták, ökölvívók, tollaslabdázók, tájfutók),
amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A
sportolók további fejlődéshez, felkészüléshez szükséges infrastrukturális
feltételek színvonala jó néhány területen már nem éri el azt a szintet, amely
egy nemzetközi eredményes szereplésre való felkészüléshez szükséges.

(műszaki,

Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése

A jelenlegi 6 sávos atlétikai pálya teljes körű átalakítása megvalósul. Az
atlétikai pálya nyugati oldalán, előregyártott szerkezettel épített lelátó épül,
ahol a nappali a TV közvetítés feltételei biztosítottak. A közönségforgalmi
szociális helyiségek és a raktározási területek a nézőtér alatti térrészben
kerülnek elhelyezésre. A pálya körül 2 sávos, szabadidős futókör épül,
amelyen üzemi út létesül. Az atlétikai pálya nyugati oldalán lévő
sportterületek versenyszintű megvilágítása a többi részen általános
megvilágítás készül.
Dobó pálya

A szabadtéri dobópálya az új atlétikai centrum épületegyüttese és a meglévő,
megmaradó földszintes épület között helyezkedik al. A pálya geometriai
kialakítása, műszaki felszereltségek az edzéslehetőségeit biztosítja. A pálya
élőfüves, automata öntözőrendszerrel felszerelt.
Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése

A fedett atlétikai csarnok és sportcentrum épületegyüttese két fő építészeti
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elemből

áll. A 200 méteres, IAAF minősítésű atlétikai pályarendszer nagy
belmagasságú, acél áthidalószerkezettel, könnyűszerkezetes függönyfalakkal
határolt épületrész. A csarnok nyugati részén előregyártott vasbeton
szerkezetű lelátó készül, a csatlakozó fejépület 1. emeleti szintjén a kiszolgáló
helyiségcsoportok találhatók. A csarnoképülethez épül a 4 szintes,
előregyártott
vasbeton tartóvázszerkezetű fejépület ahol dobó és
erősítőtermek,
öltözőcsoportok,
az
irodai,
igazgatási
helyiségek,
közönségforgalmi kiszolgáló helyiségcsoportok, sportszálló, orvosi és
rehabilitációs helyiségek, a TV közvetítéshez szükséges helyiségcsoportok,
ezen kívül vívó, a tollaslabda és az általános erősítőterem, valamint szertárak
kerülnek kialakításra.

A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése
A területen megvalósítani kívánt fejlesztés a belső közműhálózat - víz,
csatorna, szennyvíz és gáz-bővítését - igényli. A telken belül épül meg a
funkcióhoz méretezett parkolófelület és az egyes funkcionális egységeket
kiszolgáló üzemi úthálózat. A belső közműhálózat valamint a külső
csatlakozási kapacitások átalakításánál a szakági műszaki leírásokban foglalt
fejlesztési programokat kell megvalósítani.
Projekt jelenlegi
állása:

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen
500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott
Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési
tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai
sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft.
A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei
jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési
megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.)
Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország
Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai
sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására
250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az
Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján
kiállított Támogatói Okirat keretében.
A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, az
építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani
kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős
módosított engedély 2017.02.09-én kiadásra került.
Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott meg,
aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr előírásainak
megfelelően módosította.
A 200/2017 (Vll.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű
üggyé
nyilvánították,
illetve
a
Beruházási,
Műszaki
Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói
tevékenység
biztosítójának,
valamint
beruházás
lebonyolítójának.
A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (Vlll.28.)
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Korm. határozat a

Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére
nyújtott támogatás biztosításáról.
A 3 482 4SO 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra
került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december 23.
napján kiállított Támogatói Okirat keretében.
Jelenleg egyeztetés zajlik a BMSK Zrt.-vel a projekt megvalósításának
részleteit illetően.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

30.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Bölcsődefejlesztés
Nyíregyháza
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál

237 92S OOO Ft
237 92S OOO Ft
100%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó(k)
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017.10.31.

Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában
lévő bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bölcsőde került kiválasztásra:
16.sz. Aprajafalva Bölcsőde
9.sz Micimackó Bölcsőde
- S.sz Őzike Bölcsőde
6. sz Napsugár Bölcsőde
Közülük 1 intézményben (16.sz. Aprajafalva Bölcsőde-Nyh. Fazekas J. tér 13.)
komplett felújítás valósul meg, energetikai korszerűsítés (homlokzat szigetelés,
fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás formájában.
2 intézményben pedig (9.sz Micimackó Bölcsőde-Nyh. Stadion u.8/A és az S.sz
Őzike Bölcsőde-Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra kerül sor, mert itt már az
épületenergetikai fejlesztések megvalósultak.
A

belső

NYÍ R

felújítás

során

a főzőkonyhák

korszerűsítésére

és a részleges

akadálymentesítésre is sor kerül.
Az intézményekben eszközfejlesztést is megkívánunk valósítani, amelybe az
említett 3 intézményen túl a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.l.) került
bevonásra. Az eszközbeszerzésre, az igényelt 237 millió forint támogatási
összegből 27 millió forintot kívánunk elszámolni.
A pályázat 2017. 04. 30-án került benyújtásra. 2017.09.15-én kelt értesítés
keretében tájékoztatást kaptunk a támogatási kérelem támogatásáról, melynek
összege 237.925.000 Ft. A Támogatási szerződés 2017.10.31-én került aláírásra,
melyet követően felállt a projekt team és megkezdődött az előkészületek, a
fejlesztési szakasz tevékenységeihez. A fejlesztés során szerződést kötöttünk a
közbeszerzési tanácsadóval, kisgyermekellátás területén jártas szakértővel, a
nyilvánosság, rehabilitációs és energetikai szakértővel, tervezővel. Folyamatban
van a műszaki ellenőr kiválasztása, továbbá 2018.04.13-án a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás is elindult, az ajánlatok bontása
várhatóan 2018.04.27.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

31. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

685 112 500 Ft
685 112 500 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2020.06.30

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017.12.29.

Pató István, Gál István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, Bozán
Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra, Horváth Tímea - Gazdasági

Osztály
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és
erősítő

közlekedésfejlesztési

intézkedések

valósuljanak

meg,

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid

melyek
kibocsátás

csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és
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a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre
és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:

a.) Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának
átépítése:

A széthúzott, nagy burkolatfelületű, s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági
szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden
közlekedő

(és így a gépjárművezetők számára is)

biztonságosabb

közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak
között

biztosítana

kapcsolatot,

az azok mellett található

hanem

kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a
COOP kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő
Intézet, Mentő bejárat) biztonságos megközelíthetőségét is hivatott
megoldani.
A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolyást,
biztonságosabb

közlekedési

sebességcsökkentő

feltételeket

valósítana

meg,

egyben

és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő

úthálózatnak.
A Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcai csomópont, és a
Kórházi gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a
Czuczor Gergely utca irányából lenne biztosítva. Oly módon, hogy a
kialakítandó körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem
érintő,

lehetőséget

egyirányú, megállási

is biztosító szervizút

jellegű

nyomvonal tervezett a Kállói út Kórház felőli oldalában.
A

beavatkozási

szakasz

a

Kórház

főbejáratát,

jelenlegi

annak

forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos
kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett
kialakítás során

elsődleges

szempont kell legyen a közlekedésbiztonság,

ezért a meglévő csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen
projekt keretében.
A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és
csillapító, közlekedésbiztonságot

növelő

átépítése.

A csomópont kialakításához kapcsolódóan átépülnének továbbá a
környező

utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával

együttesen.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának a növeléséhez.
b.) Kállói út - Tünde utca csomópontjának átépítése:

A Kállói út - Tünde utcai

útkereszteződés

forgalmi rendje

jelzőtáblákkal

szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen. A
w~<":%"<rmt<.'fMAJA,M~'
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jelentős

Kállói úton napközben is

a forgalom, de a reggeli munkába

indulási és az esti hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kállói útra történő
balra és jobbra kanyarodások az
járművek

rendszeres

elsőbbségadások

feltorlódása

miatt nehézkesek, így a

egyre

elviselhetetlenebb,

balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási
sebesség a Kállói út érintett szakaszai a csúcsidőszakon kívüli időszakban
gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba történő becsatlakozása az
által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való
tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde
utca felől
gyorsulni

kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan
képes

feltételeinek

tehergépjármű.

javítása

tehergépjárművek

A

érdekében

korábban

közlekedési

megépített

nagy

sebességű

burkolatszélesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, nagy
kanyarodó mozgás lehetséges.
A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület
balra

kanyarodó

jelentős

közúti

felől érkező,

forgalom

és Centrum felé

biztonságos

levezetése

érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.
A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és
kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló
öbölbe

történő

helyezése,

meglévő

öbölbe helyezett autóbuszmegálló

részleges áthelyezése tervezett.
Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén
megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő
kerékpáros

átvezetések

lehetővé

tervezésével

teszik

az

érintett

városrészek kerékpáros baráttá tételét.
A

csúcsidőszakokban

kívül

jelentős

drasztikusan

sebességgel

megnövekedő,

közlekedő

illetve

forgalmat

csúcsidőszakon

egy

körforgalmi

csomópont kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.
A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett
utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és
ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen.
e.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:

A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként
jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt
egyik fő célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid
kibocsájtásának

csökkentéséhez

és

az

élhető

városi

környezet

(levegőszennyezés,

zajterhelés)

kia la kításá hoz.
A projekt a városi mobilitás környezetileg
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és pénzügyileg

{működtetők

és a

közlekedők

oldalán) fenntarthatóbbá

tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások
esetén

fő

közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi

közlekedési módot választók részaránya" prioritási eredményindikátor
értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.
A projekt keretében az alábbi utcákat kívánjuk kerékpáros baráttá
alakítani:
Megvalósítási hely (Utca neve)

Tervezett kerékpárforgalmi

létesítmény hossza
Arany János utca

700m

Jósa András utca

200m

Honvéd u .-Serház u.

1000m

Nádor u.-Szilfa u.

1000m

Széchenyi u. {Toldi utcától - Petőfi utcáig)

110m

Toldi utca {Széchényi - Damjanich u között)

820m

Árpád utca {Széchényi - Kiss Ernő u között)

300m

Kiss Ernő utca {Árpád utca - Benczúr gyula tér között)

600m

Malom utca

490m

Színház utca {Bessenyei tér- Széchényi u között)

685m

Garibaldi utca

740m

ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)

780m

Fészek utca

lOOOm

A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai:
1.

II.

lrányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése {nyom/sáv), 30as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése.
Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel {burkolatjel festés, közúti
jelzőtáblák kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és
szegély átépítésekkel megvalósíthatóak.
Meglévő burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt
gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a
burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti
forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.

A pályázat 2017. június 30. napjával beadásra került. A költségbecslés alapján a
pályázat költségvetése a következőképpen alakul:
A becsült építési költségek az alábbiak szerint alakulnak:

Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának
átépítés:

300.000.000 Ft

Kállói út- Tünde utca csomópontjának átépítése:
250.000.000 Ft

Nvíreqvházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:

45. 750. OOO Ft
A beruházás becsült összköltsége az alábbiak szerint alakul:
•

Csomópont fejlesztések tervezett költsége:

632.500.000 Ft
•

Utcák kerékpáros baráttá fejlesztésének költsége:

52.612.500 Ft
•

A projekt tervezett összköltsége:

685.112.500 Ft
•

Az

igényelendő

támogatás tervezett összege:

685.112.500 Ft
•

Saját

erő:

0 Ft

A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás
100%-ig.
A támogatott tevékenység megvalósítási
hatályba lépését
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

követően

időtartama

a támogatási

szerződés

legfeljebb 36 hónap.

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott
jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási
felelős

szerződés

hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely
eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának
tervezői

lehetősége.

A

feladatok ellátása tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az

ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett
ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az
Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018.04.05. napján.
Teljesítési
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

határidő

180 nap. Jelenleg a tervezés folyik.

Nem releváns.
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32. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%}:
Projekt (tervezett}
kezdete és
befejezése:
Támogatási

156 432 161 Ft
156 432 161 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2019.08.31

Szerződés

2017. december 12.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály}:
Projekt rövid

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában

(műszaki, szakmai}
tartalma:

lévő

intézmények energetikai

korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

•

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése,
határoló

külső

határoló szerkezeteik

szerkezetek

utólagos

korszerűsítése

hőszigetelése,

által

külső

(külső

nyílászárók

cseréje};
•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

rendszerek
•

cseréje,

alapú

hő-termelő

berendezések

és/vagy a kapcsolódó fűtési

és HMV

korszerűsítése;

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer
kialakítása

saját

villamosenergia-igény

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai

kielégítése

céljából.

korszerűsítése

valósul

meg:

1.

Eszterlánc Északi óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Sóstóhegy,
Jázmin u. 10., 13043/1 hrsz.}

2.

Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza,
Állomás u.6., 0176/1 hrsz.}

3.

Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyírszőlős,
Kollégium u. 50., 16004 hrsz.)

4.

Gyermekek

Háza

Déli

óvoda

Mandabokor

Telephely

(4400

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza-Mandabokor, 13723 hrsz.)
5.

Gyermekek

Háza

Déli

Óvoda

Manóvár

Nyíregyháza, Tünde utca 2., 8245 hrsz.)
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Gyermekek Háza Déli óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza-

6.

Felsősima,

7.

Hosszúháti utca 59., 13551/2 hrsz.)

Gyermekek

Háza

Déli

Óvoda

Butykatelep

Telephely

(4246

Butykatelep, Bajcsy-Zs. utca 12., 17096 hrsz.)
A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:
•

a projekt tervezett összköltsége: 156 432 161 Ft.

•

az igényelendő támogatás tervezett összege: 156 432 161 Ft.

•

saját

erő:

várhatóan 0 Ft

A pályázat benyújtása 2017. július 31-én megtörtént, a hiánypótlás teljesítésre
került. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási
szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.
A projekt
megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban
kerül kidolgozásra, ezt követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a
tervezett költségek is pontosításra kerülnek.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott
jogosultsági feltételeknek. 2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, a
Támogatási Szerződés 2017.12.12-én lépett hatályba.
A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői
szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező
szakmérnök.
2018. március 26-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló
és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt van. A kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A tervezői költségvetések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A
megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.
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33. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)"

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:

29 724 350 Ft
26 751915 Ft

Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

90%
Kezdet: 2017.07.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

2017. október 26.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített
„emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és
évfordulóját ünnepli

a Jósa András

bővítése.

Múzeum.

Ebből

2018-ban 150 éves
az alkalomból

egy

nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek
mintegy

előkészítő

meglévő

kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás

lépése a tervezett felújítás és

bővítés.

A pályázati

célkitűzés

bővítése

a

által

Jósa András munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal.
A pályázati kiírás 1.a) pont szerinti pályázati cél esetén a támogatási 1geny,
valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió
forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a
települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.
A támogatás felhasználása során kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi
tevékenység", a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység",
a „Múzeumi kiállítási tevékenység", valamint a „Múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység" kormányzati funkciókon elszámolt kiadások
vehetők figyelembe".

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Egyéb Problémák:

A 2017. május 24-én benyújtott pályázat 6.000.000,-Ft támogatásban részesült, a
támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat megvalósítása folyamatban
van. A megvalósítás határideje 2018.12.31.

Nem releváns
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34. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK,
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Projekt
összköltsége:

8 595 632 Ft

Támogatás
összege:

2 OOO OOO Ft

Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

23,26 %
Kezdet: 2017.04.01.
Befejezés: 2018.06.30.

Szerződés

2017. november 20.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Tii ki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Kulturális Alap által - Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján
- meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok
vagyonkezelői
épített
műemlékek
veszélyelhárításának,
tulajdonosai,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására.
Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű
ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be. A projekt keretében végzendő
felújítási munkák az épület külső homlokzatán valósulnak meg.
Az épületnél problémát jelent a falszerkezetbe bejutó talajnedvesség, továbbá a
párkány és az eresznél található tagozatok rossz állapota, lehullása.

fő

Ennek megszüntetése érdekében szükséges a megrongálódott vakolat
eltávolítása, ezt követően a beavatkozási terület minimum 1 hónapig tartó
szellőztetése, majd falszárító vakolat elkészítése.
A teljes homlokzat új vakolatot és műemléki festést kap a régi, eredeti műemléki
színek visszaállításával, ezáltal vonzóbb utca-, és városkép kialakítását célozva.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projekt keretében tehát a külső homlokzatok teljes körű eredeti állapotba
történő visszaállítása, a lehulló vakolatok, stukkók, helyreállítása, a lábazat
rehabilitációja, eredeti állapotba történő visszaállítása valósulna meg
A pályázat 2017.02.15-én került benyújtásra. A 2017. 07.27-én született döntés
alapján Önkormányzatunk 2.000.000,-Ft támogatásban részesült, mely lábazat
szigetelésére használható. A kivitelező kiválasztása megtörtént, és 2018. március
29-én megtörtént a munkaterület átadása a vállalkozó Nyír-Raska Kft. részére. A
szerződés

teljesítési határideje 2018.06.30., melyet

elszámolást és szakmai beszámolót kell benyújtani.
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követően

2018.08.29-ig

"

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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35. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS
HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
TOP-7 .l.1-16-2016-00067

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás {%):
Projekt {tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

750.000.000 Ft
750.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2017.09.01.
Befejezés: 2020.12.30.

Szerződés

2017. 10. 03.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó {név,
osztály):
Projekt rövid
{műszaki, szakmai)
tartalma:

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy
átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi
közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a
közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó
fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet
széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség
annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél
nagyobb mértékben beépülhessenek.
A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat
és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb
igény a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések
iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi
Közösség a stratégia célrendszerét.
A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető
város, ahol a városi közösségek erősek és befogadóak, ahol otthonos, élettel
teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó
közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt
(Nyíregyháza, a családbarát város - Al; Nyíregyháza, a fiatalok városa - A2)
és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi
közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése - Sl; A városi
lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek
támogatása - S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek
biztosítása a városi lakosság - különösen a város kreatív és innovatív fiataljai
- számára - S3; A városi polgárok - kiemelten a fiatalok - városi közéletbe
történő aktív bevonása - S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.
A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első
beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt
összesen 670.250.000,-Ft értékben {ez magában foglalja a HACS
együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési
költség a végrehajtás 40 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi
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pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog
összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A
felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások
pályázhatnak.
Beavatkozási

területek/műveletek

(azaz tervezett pályázati felhívások):

Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális
fejlesztése - Ml
Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése - M2
Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport,
programok szervezése - M3

szabadidős

és egyéb

Lakosság szemléletformálása, tudatosítás - M4
A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált
tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező
szervezeti
egységek
biztosítják,
amelyekben
a
civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti
magát.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek):

A támogatási döntésről szóló értesítést 2017. augusztus 1-én kaptuk meg. A
Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár vezetője 750 millió Ft
összegű
támogatásra érdemesnek ítélte. A HKFS megvalósítására
felhasználható támogatási keretösszeg: 750 millió Ft, melyből 79,75 millió
forint fordítható a HACS működési költségeinek finanszírozására.
Kulcsprojektre fordítható maximális összeg: 268.1 millió Ft.
A Támogatási Szerződés 2017. október 3-án lépett hatályba.
Az elmúlt időszakban beszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek
kommunikációs és marketing szakemberek, valamint szakértők kiválasztása
is megtörtént, akik a pályázati felhívások tervezésében közreműködnek.
Létrehoztuk a Felhívás Előkészítő Munkacsoportokat, akik munkájukat még
januárban kezdték el.
Az elmúlt hetekben megtörtént az első művelethez tartozó, kulcsprojektekre
(Kölyökvár és Alvégesi Művelődési Ház felújítása, Robinson domb
revitalizációja) vonatkozó pályázati felhívás elkészítése, melyet 2018. január
31-én küldtünk meg az Irányító Hatóságnak tanúsításra, s mely folyamat
jelenleg is tart. A pályázati felhívás meghirdetésének tervezett ideje 2018.
második negyedéve.
Április végéig elkészülnek a maradandó műveletek keretében meghirdetésre
kerülő felhívás tervezetek,
melyek tanúsítását követően szakaszos
meghirdetésre kerül sor. Elképzeléseink szerint minden művelet pályázati
felhívásának meghirdetése megtörténik 2019. első félévéig.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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36. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Megítélt
támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"

EFOP-3.3.6-17-2017-00016
bruttó 499 901 332 Ft
NYHMJV: 200 025 612 Ft
bruttó 499 901 332 Ft
NYHMJV: 200 025 612 Ft
100%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2020.10.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Aláírás

időpontja:

2017. szeptember 27.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Az átfogó cél a természettudományos és műszaki pályát végzettek
számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák
keretében

biztosítható

hozzáférésének

élménypedagógia

biztosításán

keresztül,

programok

kifejlesztése

melyek

képesek

és
a

természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére,
valamint

a

természettudományos

alapképességek

fejlesztésére

a

hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.
A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

-

Élményközpont

kialakítása

infrastrukturális

fejlesztéssel

és

eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával,
amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre).
-

Természettudományos

élménypedagógiai

programok

programtervének kidolgozása;
A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;
A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak
fejlesztése és alkalmazása;
A programok lebonyolításában

résztvevő

oktatók, pedagógusok,

szakemberek bevonása, felkészítése;
Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló
tevékenységek;
Programok kiajánlása, csoportok szervezése;
Az

új programot bemutató,

az élményközpont

működéséhez

kialakított honlap fejlesztése;
A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat,

műhely-

és klubfoglalkozás,

rendszeres

tapasztalatcserék

természettudományos óra, versenyek,
valamint tábor formájában.
-

Szakmai

műhelyek

szervezése,

megvalósítása;
A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat
iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása.

Projekt jelenlegi
állása {készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

kialakítására,

és

A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017.
november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a
közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A
konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy
bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről
bevonásra kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a
tervezés folyamat gördülékenységét.
Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli terveket elkészültek,
a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.án megindításra került. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. április
27.
Folyamatban van az épület berendezéséhez szükséges eszközök
beszerzésének előkészítése, valamint a kapcsolódó marketing és
nyilvánossági szolgáltatások.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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37. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Kapcsolattartó:
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM
ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE
MODERN VÁROSOK PROGRAM

nettó 1 642 623 840 Ft
nettó 1 642 623 840 Ft
100%
Kezdet: 2016. január
Befejezés: 2018. június
2016.01.15.
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások
előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a
Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó
54 122 880 Ft.
2017.07.31.
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti
beruházások fedezetére fordít. Ebből az összegből a Pangea Ökocentrum
fejlesztésének megvalósítására elkülönített összeg nettó 1 588 500 960 Ft.
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik,
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét
tekintve is példaértékű. Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani
az ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos,
oktatási tevékenységeinek kereteit biztosító épületegységet. Szükséges
létrehozni egy olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai
szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény- és
konferencia terem, valamint a rendezvényt látogatók elhelyezésére alkalmas
szállodai szobák is.
A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a
sóstói tó partján helyezkedik el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark
belső területéről történő megközelítési lehetőséggel.
Olyan élményteret
szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, alkalmas
konferenciák szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény- és
állatbemutató látványosságként is funkcionálna. Célunk, hogy az ide érkező
látogatók az állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai
élményben részesülhessenek.

Projekt jelenlegi

állása (készültségi

(~
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A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között
2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:

RECYHÁZt'\

fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.}

GF/JSZF/25/4/2016.} értelmében a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67.
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére
mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást
MJV Önkormányzata,
melyet az előkészítési
kapott
Nyíregyháza
tevékenységek fedezetére fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési
projekt előkészítésére nettó 54 122 880 Ft került elkülönítésre.
Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított,
melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én
megbízási szerződést kötött.
A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés
érdekében 2016. október 10-én kötöttünk szerződést üzemeltetési
tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos volt.
A beruházásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon
elemzés készítésre 2016. október 20-án kötöttünk szerződést. A
dokumentumok 2017. januárban elkészültek.
A tanulmányban foglalt
számítások szerint a költségvetési forrásból 2017- 2018-ban megvalósítani
tervezett Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetése jövedelmező, és a 15
éves referenciaidőszak alatt pozitív halmozott cash- flow-t biztosít az azt
működtető Állatpark - ezen keresztül az Önkormányzat - számára. Ez
biztosítékot jelent a kormányzati támogatásból megépülő Ökocentrum és
Szálloda értékének megtartására, illetve növelésére.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan
Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek
eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A
kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedély kiadásra került.
A kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítására 2017. február 27-én nyílt,
feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, mely eredményesen zárult. 2017.
május 9-én aláírásra került a feltételes vállalkozási szerződés, amely június 19én lépett hatályba, ekkor kaptunk értesítést a támogató döntésről. A Blaha
Lujza sétányon június 23-án megkezdődött a kivitelezés, szeptember 12-én
pedig megtörtént az alapkőletétel is. A beruházás befejezésének tervezett
ideje 2018 nyara. A beruházás készültsége elérte az 50 %-ot.
A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételesen megkötésre
került a szerződés a generál műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezettel
2017. május S-én. Ez a szerződés is június 19-én lépett hatályba.
A megvalósítási költségek kormányzati forrásból történő támogatása
érdekében 2016. októberben elkészítettük az előterjesztést a Modern Városok
Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében a
Nyíregyházi Állatpark fejlesztése érdekében támogatás biztosításához
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címmel. Az eredetileg
nettó 1,5 milliárd Ft-os projekt összköltséget a kivitelezésre és
eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes, legalacsonyabb
összegű ajánlata miatt szükséges volt emelni, nettó 142.623.840 Ft-al. A
költség növekmény fedezete szintén kormányzati támogatás lenne, ezért az
előterjesztésünket ebben a tekintetben áprilisban módosítottuk. A támogatási

igényünk vonatkozásában június 19-én pozitív döntés született.
A
Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között
2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:
GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78.
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft
vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A
Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt megvalósítására nettó 1 588
500 960 került elkülönítésre, mely összeg szeptember 4-én támogatási előleg
formájában utalásra került.
A projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatokra
szeptember 6-án kötöttünk szerződést, a feladatok ellátása a projekt
befejezéséig folyamatos, 2018. februárban sajtónyilvános helyszíni bejárásra
került sor az építkezés helyszínén.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
38. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:

Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Projektvezető:

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

("".'.'.".,
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NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

nettó 3 557 376 160 Ft
nettó 3 557 376 160 Ft
100%
Kezdet: 2017. október
Befejezés: 2019. szeptember
2017.07.31.
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti
beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít.
Ebből az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének
előkészítésére és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 557 376 160 Ft.
Loványi Ágnes, Portfólió Menedzsment Referatúra
A Jégkorszaki interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern
technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme
egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények
érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal,
és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat,
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patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú,
interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló
módon mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valósághű
modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a
jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a
rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj.
Ezeket a bemutatókat valósághű, műgyantából készült demonstrációkból
hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt
egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark,
mely hangsúlyozottan eltartja saját magát, versenyképes maradjon.
A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd
mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés
projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket,
továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan
halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között
2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:
GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény l. melléklet Xl. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, l. Célelőirányzatok alcím, 78.
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft
vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A
Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és
megvalósítására nettó 3 557 376 160 Ft került elkülönítésre, mely összegből
szeptember 4-én 171499 040 Ft előkészítési költség támogatási előleg
formájában utalásra került.
A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017.
november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a
megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is,
amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A
tanulmány megállapításainak birtokában ezt követően megkezdődött az uniós
nyílt építészeti tervpályázat előkészítése, amelynek felhívása 2018. április 17én jelent meg az EU hivatalos lapjában (TED). Az ajánlattételi határidő
tervezetten 2018. június.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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39. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

SZÁMA:

TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK

BŐVÍTÉSE,

FEJLESZTÉSE II. ÜTEM

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás{%):
Projekt {tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

574 OOO OOO Ft
564 009 932 Ft
98,2595%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2019.10.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
{név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017.12.08.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a
cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben
található.
A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a
nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember l-től, a
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig
Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött.
2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság
nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését,
csupán nyitva álló helységként üzemelhetett. 2011. novembertől három házi
gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben.
Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda
helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt
található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső
nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága,
és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület
üzemeltetése nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt
üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az
ingatlan lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások
kerülnek elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában álló, leromlott épület jelenleg üresen áll.
A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása
alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és
terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek
alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször
átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben
korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a
körzeti megbízott is itt volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a
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Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt,
megosztva az épület részt a református egyházzal, akik a szociális étkeztetés
kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ házigondozói körzet működik ebben az épületrészben, amely egy
nagyobb kb. 25 m2 -es irodából és egy 6m 2 -es konyha, vizes helységből és
előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a padló burkolata hajópadló, amely
felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik épületrészt a Posta helyi
kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m 2 alapterületen. A zárt udvar felőli
épületrészben jelenleg 2013. május 1-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős emberek
számára.
A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:

A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:
a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén
b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti
fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) - A Nyíregyháza, Kollégium u. 58.
szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi
segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása;
c) új szolgáltatás létrehozása - a projekt keretében elsősorban a már működő
szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági
és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a
Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása,
ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek
nappali ellátása új telephelyen;
d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem
felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő
szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek
nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c)
pontban említett új szolgáltatásokkal;
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati
rendszerek kiépítése;

f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület)
kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén
releváns.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

B) Eszközbeszerzés:
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az
IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés,
részletezésre az eszközlistákban kerül sor;
b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik
e) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.
A pályázati dokumentáció 2017. július 31-én került benyújtásra. A 2017.
augusztus 09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz
benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés
2017.09.01. napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017. 12.08. napján
került sor. A tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november
24-én indult, szerződéskötésre 2018. január 5. napján került sor, a tervezési
szerződésben foglalt határidő 2018. április 30. Beszerzésre került a rehabilitációs
szakértő is.
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

40.számú adatlap
NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGVHÁZÁN
EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

200 OOO OOO Ft
200 OOO OOO Ft
Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 57%
Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 43%

Kezdet: 2017.03.01.
Befejezés: 2020.09.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. november 24.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján
támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel
konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen" pályázati
felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.
Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól
(2015-ben 70,3%). Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban
keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen
később térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is
meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős
hozzátartozókat.
A

női

foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar
nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének
kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása
vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata.
munkaerőpiac

Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív
szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit
kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és
család harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése,
a kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése,

sztenderdizálása.

('
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Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás
keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt
projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések,
felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női
Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított
informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és
tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.
A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban
jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása
érdekében. A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a
kedvezményezettek részére.
A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják,
hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
•

Női

Információs és Szolgáltató Központ

(Nő-Köz-Pont}

létrehozásához és

működtetéséhez,

•
•
•

a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus
foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez,
a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a
család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,
a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek
működési feltételeinek megteremtéséhez.

A konstrukció célja a nők

munkaerő-piaci

összeegyeztethetőségének

helyzetének javítása, a család és munka
helyi
megoldásokkal
és

előmozdítása

együttműködésekkel.

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi

tevékenységekből

áll:

1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a
költségvetés maximum 30%-a)
Helyi
munkaadók
és
szakmai
szervezeteik
tájékoztatása,
érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal
összhangban
Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport
számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi
szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel:
foglalkoztatási kerekasztalok szervezése
Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok
helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának
erősítése

tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok,
események, akciók szervezése, online tartalmak készítése
2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával
együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont)
létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések,
fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési,
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oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés
maximum 60%-a)
A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása
és működtetése
Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések
lebonyolítása
Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt
konstrukció
megvalósítója
által
szervezett
képzéseken,
fejlesztéseken, felkészítéseken.
kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele,
szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ
létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése
(költségvetés 10%-a}
informatikai háttér és mobilitás biztosítása
a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos
eszközök beszerzése
A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017. július
04-én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra. A
támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27.
napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a
válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely
hatálybalépésének dátuma 2017. november 24. Jelenleg a projekt előkészítési
tevékenysége zajlik. 2018. március 1. napjától felállt a projektmenedzsment
szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, illetve koordinálása. A Női
Információs és Szolgáltató Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család
és Karrier Pontra (CSAK) módosult. Jelenleg a „CSAKpont" auditálásához,
működésének megkezdéséhez szükséges előkészítő munka zajlik (igényfelmérés
és SZMSZ készítés), a „CSAKpont" munkatársainak bevonásával.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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41. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

1 036 OOO OOO Ft
1 036 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2017.10.01.
Befejezés: 2018.12.31.

2017.10.19.

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:
1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a
Rezeda utca között zárt esőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő
nyomvonalában sávos helyreállítással.
1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését
mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka,
padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.
1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca
kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és
záportározó műtárgy építése.
2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és
átemelőkkel.

2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és
átemelőkkel.

3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával,
záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.
4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a
befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész
Westsik Vilmos út felőli részének.
5.) Az Igrice (Vlll/1. ) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás
növelése mederburkolással, és mederkotrással.

Projekt jelenlegi

A hét szakasz vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és a

állása (készültségi

Nyulastó kivételével jogerős vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk.

"~
\)
..

A

\

fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.}
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

.:

kiviteli tervek készítésére 2018.04.06-án az eljárást megindító felhívás feladásra
került.

A 0386/150 hrsz kapcsán a NIF tulajdonosi hozzájárulására van szükségünk,
aminek a megszerzése folyamatban van. Az engedélyezési eljárás a NIF
tulajdonosi hozzájárulásának megszerzését követően indítható meg.

42. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Közösen a kiútért"
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

Projekt
összköltsége:

830 OOO OOO Ft

Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%}:
Projekt (tervezett}
kezdete és
befejezése:
Támogatási

830 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2021.12.31

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály}:
Projekt rövid
(műszaki, szakmai}
tartalma:

2017.11.30.

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a
hátrányos

helyzetű

lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság

társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához,
az

életminőség

javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként

megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett
városi területein

élők

közösségi és egyéni

szintű

társadalmi integrációja, aminek

eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása.
A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep,
és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát
célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg.
Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen
élő

lakosság komplex és integrált felzárkózására:

A} Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek
megteremtése

céljából

(azaz

közösségfejlesztés,

pl.

közösségfejlesztési

koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok,
,,

,,,

~rnMAáit'

mediáció);
B)

Folyamatos

foglalkoztatása,

szociális
egyem

munka

megteremtése

fejlesztési

tervek

(pl.

készítése

szociális
és

munkások

felülvizsgálata,

háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);

C) Törekvés a foglalkoztatás

elősegítésére

(pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes

programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli
fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);
E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok),
F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);
G) Bűnmegelőzést,
drogprevenció).

a

közbiztonság

javítását

elősegítő

programok

(pl.

A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében
benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai
rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt
keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett,
ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását
segítik a beavatkozási helyszíneken.
A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros
partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes
megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben
bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási
kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal. A Gyermekjóléti
Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió
forintos költségvetésből gazdálkodhat.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

A projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment kijelölésre került. A
közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik. Megalakult a Támogató
Csoport, kidolgozás alatt áll a Közösségi Beavatkozási Terv.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

G Y H Á Z A

43. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00002

Projekt összköltsége:

688.000.000 Ft

Támogatás összege:

688.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2018. január 1.
Befejezés: 2019. március 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Egyelőre

Projektvezető:

Kovácsné Szatai Ágnes, Vagyongazdálkodási Osztály

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

nem releváns

A projekt során célunk a Múzeumfalu mint meglévő attrakció fenntartható
turisztikai vonzerővé való alakítása a kulturális örökségi elemek
felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarát- és
élményelemekkel való bővítése. A fejlesztés eredményeként megteremtjük a
lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb időt tudjanak
eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdőn, Nyíregyházán.
A projekt keretében a Múzeumfalu által bemutatott kulturális örökség
turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés,
felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók
kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási
háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések
történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak
szerint:
1.

2.

Új látogatóközpont:
A meglévő főbejárati épület a funkcionális elrendezése, a terek
szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált
kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület
átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális
tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.
Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatásiigazgatási központ kialakítása:
A Múzeumfalu meglévő műtárgy épületeinek hangulatához,
építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő
műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű
műszaki feltételek között valósulhat meg.
Az épületben a
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Múzeumfalu igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a
kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.

3.

Szabadtéri Színpad megújítása:

A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri
elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőtér
megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősarok
létesüljenek.
A
közönségforgalom
kiszolgálására
központi
illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek
infrastruktúrája kiépül.

4.

Műtárgyépületek rekonstrukciója

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
öt
kisebb
tájegységéről
a
Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési
tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját
mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van,
rekonstrukciójuk - tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése,
homlokzatfelújítások- feltétlenül szükséges.

5.

Infrastrukturális fejlesztések

- út- és parkolóhálózat,
- meglévő utak felújítása,
- víz, szennyvíz, csapadélvíz és gázhálózat rekonstrukciója,
- térvilágítás kiépítése,
- bemutathatóságot szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések.

Projekt jelenlegi
állása:

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein
belül.
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása
érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány
1562/2016. {X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek
költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg.
A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a
TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati
elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem
támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése
projektünk szétválasztásra került:
o

a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16,

Társadalmi

és

környezeti

szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;
a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kívánná finanszírozni.
A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.
o

A TOP-os felhívásra 2017.09.29-én benyújtásra került a pályázat 688.000.000
Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási felszólítást. A
hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én kaptunk értesítést a
pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő megfelelésről. 2017.11.28án a Közreműködő Szervezet értesített minket arról, hogy a benyújtott
pályázatunk támogatásban részesült.
A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez
kapcsolódóan
üzleti
terv
és
CBA,
marketingstratégia,
illetve
energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést
kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a
engedélyek kiadásra kerültek.

jogerős

építési

A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
folyamatba épített minőségbiztosítás mellett zajlik, hamarosan sor kerülhet
az eredményhirdetésre is.
Előkészítés

alatt van a projekthez kapcsolódó marketing tevékenységek
elvégzésére irányuló beszerzési eljárás.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-
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44. számú adatlap
„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

PROJEKT CÍME

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

1 726 OOO OOO Ft
1 726 OOO OOO Ft

Támogatási
intenzitás(%):

100 %

Projekt kezdete és
befejezése:

A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01.
A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Ka pcso 1atta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. december 29.
dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
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 pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják,
úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi
infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell megvalósítani:
-

-

szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,
minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül,
szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált
környezetben, ún. beavatkozási helyszínen - ebben az esetben oda kell
költöztetni családokat a szegregátumból,
lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit később
teljesen fel akarnak számolni),
közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása,
polgárőrség épületének felújítása,
térfigyelő rendszer kialakítása,
közösségi kert kialakítása, illetve
kiegészítő
tevékenységek
(pl.
közüzemi,
közlekedési
egyéb
infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése).

A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14
önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen
184 lakás található. A 184 lakásból mintegy 42 kerül belülről felújításra. A
lakásfelújításon felül infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhat (új járda-, új út
építése, burkolt út felújítása, szennyvízcsatorna felújítása). Ezen kívül sor
kerülhet a célterületen működő Gyermekjóléti Központ új épületbe történő
költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel és
közparkkal kialakítva.
Projekt jelenlegi

A támogatási kérelem 2017. szeptember 4-én került benyújtásra, majd
WVfW'"NY::&J(,YttA!,"A,,H\}
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hiánypótlást követően 2017. november 23-án érkezett meg a hivatalos értesítő
a támogatói döntésről. A Támogatási Szerződés 2017. december 29-én lépett
hatályba, ezt követően alakult meg a projektmenedzsment szervezet, valamint
megkezdődött a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 18
lakóegység felújítására vonatkozóan. Az ajánlatok bontása 2018. április 16-án
projektelemek
megtörtént,
bírálatuk folyamatban van.
A további
vonatkozásában a tervezési program előkészítése folyamatos, a további
épületek tekintetében a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
megindítása júniusban tervezett.

állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

45. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

820 117 565 Ft
820 117 565 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.06.30

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2018.01.05.

Gajdos László projektvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág
bemutatására szolgáló India ház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika
madárvilágát bemutató Madár röpde létesítése.
A projekt fejlesztési elemei:

lndiaház:
Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy
központi

térből

láthatóan több

jellemző

faj bemutatása, mely meghatározó India

állatvilágában.

NY

-

Központi közösségi tér

-

Állatparki dolgozók szociális egysége

-

Indiai rinocérosz bemutató

-

Szirtcápa-mangrove bemutató

REGYHÁZA

-

Karantén medencék

-

Vidra bemutató

-

10db

-

Tigrispiton terrárium

-

Szalagos varánusz hely

-

Mókus hely

-

4 db rágcsáló hely

-

Látogató tér

-

Teknős

belső

madár röpde

Indiai mókuscickány hely
bemutató

Afrikai madár röpde
Indiai nagymacska kifutó
Több funkciós raktár épület

A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént.
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

hatályba lépését

követően

A Támogatási

Kérelem

legfeljebb 36 hónap.
megfelelt a pályázati

felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási szerződés hatályba lépett 2018.01.05. napján. A projekt keretében a
felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, továbbá a Kbt.
szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak
interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a
Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a
kiválasztására.

Az

eljárás

megindításához

előzetes

tervező

minőségbiztosítás

lefolytatására került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó
tanúsítvány 2018.04.12. napján kiállításra került, ami alapján a közbeszerzési
hirdetmény 2018.04.12. napján feladásra került.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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46. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem
TOP-6.4.l-16-NYl-2017-00002

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:

821 887 500 Ft
821 887 500 Ft

Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

100%
Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.06.30.

Szerződés

2017.12.29.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit

megteremtő

erősítő

meg,

közlekedésfejlesztési

intézkedések

valósuljanak

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid
csökkentéséhez, az

élhető

és

melyek
kibocsátás

városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és

a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható

fejlődésre

és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:

Család utca -

Belső

körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok

kialakítása:
Körforgalmak

létesítése:

Család

utcán,

a

Szalag

utca

és

Belső

körúti

csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros
átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe
történő

helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.

Belső körút

A

- László utca csomópont kialakítása:

Nagykörútról

balra

kanyarodások

tiltása

tervezett,

jelzőlámpás

forgalomszabályozás bevezetése mellett.
Kerékpáros létesítmények:
A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a
településrész kiszolgálását észak-dél
szakaszán
Berenát

(~

NY

történő

utcától

irányban

biztosító

Sóstógyógyfürdő

Fürdő

utca teljes

irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a
északra,

REGYHÁZA

Kemecsei

úttól

pedig

nyugatra

eső

belterületi

tömbrészlet csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.

Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gvalogos átvezetés tervezése,
gvalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal
átellenes oldali tovább vezetése mellett:
Az autóbusz öbölpár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés
kiépítése, a

Fürdő

utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok

által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi
szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas
létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.

Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben
kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti
szabályozása:

jelzőlámpás

csomópont
kanyarodó mozgások

A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út
között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka
Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé

eső

szakaszának

forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út Nagyvárad utca, és a Kállói út - Zimony utca csomópontokat.

Elsődleges

szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát
átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az
autóbuszmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.
A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került.
A támogatott tevékenység megvalósítási

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

hatályba lépését

követően

A Támogatási

Kérelem

időtartama

a támogatási

szerződés

legfeljebb 42 hónap.
megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási
felelős

szerződés

hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján
a Kbt. 117. §szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az
eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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47. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - IV. ütem"

SZÁMA:

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004

Projekt tervezett
összköltsége:

627 227 209 Ft

Igényelt támogatás
összege:

627 227 209 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt kezdete és
befejezése:

Tervezett kezdete: 2018. január 1.
Tervezett befejezése: 2019. augusztus 31.

Támogatási
Szerződés

2017. december 14.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így
korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az
energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során:
•
Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár
tér S.)
•
Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a)
•
Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.)
•
Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Kórház u. 13.)
•
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi
Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.)
A projekt
•

•

szakmai-műszaki

tartalma

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),
hő-termelő
berendezések
Fosszilis
energiahordozó
alapú
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek
korszerűsítése,

•
•
•
•
•

A

N

Megújuló energia hasznosítás,
Projektarányos akadálymentesítés;
Nyilvánosság biztosítása;
Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;
Azbesztmentesítés

műszaki

tartalom

R E G Y H

A

előzetes

A

becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik,

a

pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli
tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017.
augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd
szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói döntés
érkezett 2017. október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017. december 14-én
lépett hatályba.
A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői
szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező
szakmérnök.
2018. március 28-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó
beszámoló és kifizetési kérelem, mely jelenleg elbírálás alatt áll. A
tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel
egyeztetések szükségesek, tekintettel a tervtanácsi véleményre, amely
egyeztetések folyamatban vannak, illetve a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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48. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA

SZÁMA:

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

396.840.630 Ft
396.840.630 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2019.08.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017. december 13.

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:
•

•

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),
hő-termelő
berendezések
Fosszilis
energiahordozó
alapú
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek
korszerűsítése,

•

Egyéb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer
kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
tevékenységek:
Műszaki adatszolgáltatás
Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele
Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele
Kiviteli tervek elkészítése
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése
Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele
Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
Projektmenedzsment feladatok ellátása
Projektarányos akadálymentesítés - amennyiben releváns
Azbesztmentesítés - amennyiben releváns.

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai
valósul meg:

korszerűsítése

1. Tündérkert Keleti óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
''f'.;f1!.-nN.'N" if.-<.! (.~ t<l.;;.1,t;,,,Hlf
~~~~~·········~·~~~·······

N y

E G Y H

AZ

A

@•~~-

Kállói út 109/a - nagy épület)
2.
Tündérkert Keleti óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405
Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület)
3. Tündérkert Keleti óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza,
Koszorú út 10.)
4. Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros,
Élet út 30.)
5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.)
6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási
kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás
érkezett, melyet teljesítettünk. 2017 .10.30-án pozitív támogató döntés
született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződés 2017.
december 13-án lépett hatályba.
A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői
szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező
szakmérnök.
2018. március 27-én benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó
beszámoló és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt áll. A
tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel
egyeztetések szükségesek, tekintettel a műszaki tartalomi változtatásokra,
amely egyeztetések folyamatban vannak,illetve a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

(''
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49. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001

Projekt összköltsége:

Támogatás összege:
Támogatási intenzitás

(%):
Projekt kezdete és
(tervezett) befejezése:

407.800.000 Ft
407.800.000 Ft
A támogatás intenzitása: 100%

Kezdet: 2018. január 16.
Befejezés: 2019. december 31.

Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2018.01.15.

Kapcsolattartók:

Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek
hozzáférés

egyenlőtlenségeinek

korszerűsítése,

a

mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság

egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a

megelőzést,

a korai

felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség
javítását és a munkaképesség
erőforrások

mielőbbi

visszaállítását, valamint az

koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban

álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb
együttműködést,
minőségének

a

szolgáltatások

javítását segítik

elő,

költséghatékonyságának

és

továbbá hozzájárulnak a Semmelweis

Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi
Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is.
A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító
intézmények komplex felújítása valósul meg:
-

NY

Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú ingatlan
(itt jelenleg is folyik eü. alapellátás)
Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan
(jelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően
meglévő praxisok áthelyezése történik meg)

REGYH/\ZA

A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás
egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum épül:
Nyíregyháza, Bokréta u.22. 28501/30 hrsz-ú ingatlan

-

(itt zöldmezős beruházásként egy új épület épül)
Továbbá, a pályázat keretén belül egyes, infrastrukturális fejlesztéssel
nem érintett egészségügyi alapellátást biztosító intézményekben jelentős
eszközfejlesztés valósul meg.
A projekt keretében az új épületben a gazdaságosabb, korszerűbb
üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett, mellyel
jelentős

energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás

csökkentése

érthető

akadálymentesítése,

el,

továbbá

a felújítandó

megtörténik
épületeknél

az
pedig

épület
a

teljes

részleges

akadálymentesítés, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A
Támogatási
követően

szerződés

felállt a projekt team.

15-én

Elkezdődtek

került aláírásra,
az

előkészületek,

melyet

amelynek

során megkötésre került a tervezővel a szerződés és folyamatban vannak
a projekt egyéb

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

2018.január

előkészítő

tevékenységei.

A hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására épülő Egészségügyi
Centrumnak helyt adó ingatlan a jelenlegi hajléktalanok átmeneti szállása
mellett épülne, amely ingatlan terület besorolása gazdasági övezet, ezért
a HÉSZ módosítása folyamatban van.
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50. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:
Támogatási intenzitás
{%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi

Frigyes utca -

Csaló köz

csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása"

TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00003

1121 OOO OOO Ft
1121 OOO OOO Ft

0 Ft

100 %
2018. március 1. - 2020. december 31.
2018. április 6.
Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek,
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős
gépjárműforgalom
szamára biztonságosabb közlekedési feltételek és
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél
továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdaságikereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen
településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a
munkavállalók és a vállalkozások számára.
A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a
Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése;
2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz - Móricz Zsigmond utca között.
A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti
átépítések tervezettek.
A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben
szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése,
autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése, öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése
egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelősségének ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.
A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi
és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási

REGYHÁZA

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.
A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás,
akadálymentesítés,
kerékpárút
szakadási
pont
megszüntetése,
autóbuszmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése
egyaránt
tervezett,
a
csapadékvíz
elvezetés
megfelelőségének
ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások
megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált
lehetőséget
nyújtanak
utakon
keresztül
biztonságos
megközelítési
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.
A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden
közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére
törekszünk.
A pályázat hivatalos megvalósítása 2018. március 1-vel elkezdődött. A
Támogatási Szerződés hatályba lépése 2018. április 6-án történt meg.
A hivatalos projektkezdés óta eltelt időszakban kiválasztásra került a
közbeszerzési szakértő. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást
indítottunk a tervező kiválasztására vonatkozóan, akivel folyamatban van a
szerződéskötés. Jelenleg készítjük a projekt kommunikációs tervét és likviditási
tervét, mely utóbbi elfogadását követően lehívásra kerülhet a támogatási
előleg is.
Nem releváns.

51. számú adatlap
"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Nyíregyháza hat pontján"

TOP-6.l.S-16-NYl-2017-00002

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

999 500 OOO Ft
999 500 OOO Ft

0 Ft
100 %
2018. január 1. - 2020. december 31
2018. február 12.
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek,
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős
számara biztonságosabb közlekedési feltételek és
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél
továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdaságikereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen
településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a
munkavállalók és a vállalkozások számára.
gépjárműforgalom

A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
•

Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.)
között;

•

Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig;

•

Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i
körforgalomig;

•

Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig;

•

Blaha Lujza sétány felújítása;

•

Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca
kereszteződéséig.

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő
és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok
kiépítése egyaránt tervezett.

YÍREGYHÁZA

A
különböző
helyszíneken
tehát
burkolat
felújítás,
kerékpáros
létesítményekben
szakadási
pont
megszüntetése,
akadálymentesítés,
autóbuszöblök
szükség
szerinti
átépítése,
autóbuszperonok
akadálymentesítése, öbölpárok között szükség szerinti biztonságos gyalogos
átvezetés
kiépítése
egyaránt
tervezett,
a csapadékvíz
elvezetés
megfelelősségének ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások
megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált
lehetőséget
nyújtanak
utakon
keresztül
biztonságos
megközelítési
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.
Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken,
közlekedő
számára
biztonságos
közlekedési
feltételének
minden
megteremtésére törekszünk.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december
S-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017.
december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a
megítélt támogatás összege 999 500 OOO Ft.
A projekt megvalósítására kötött Támogatási
lépett hatályba.

Szerződés

2018. február 12-én

A projekt előkészítése megkezdődött, melynek keretében a kiviteli
tervdokumentáció elkészítése vált szükségessé. Az építési engedélyes és kiviteli
tervek elkészítésére vonatkozóan a Tervező kiválasztásra került, az erre
vonatkozó szerződés előkészítés alatt áll.
Megvalósítást hátrá Itató
problémák, nehézségek:

(~'

N Y

Nem releváns.
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52.számú adatlap

„óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II.
ütem"
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:

901 855 317 Ft
901 855 317 Ft
100 %
Tervezett kezdete: 2017.01.01.
Tervezett befejezése: 2018.10.31.

OTámogatási
Szerződés

2017. október 30.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási
helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem
műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.
Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra,
melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
•
14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)

vezetőivel

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Kassa u. 27. sz.)

•

Búzaszem

Nyugati

Óvoda

Benczúr

téri

Tagintézmény

(4400

Gyermekkert

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
•

Búzaszem

Nyugati

Óvoda

Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)
•

Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 NyíregyházaOros, Deák F. u. 2. sz.)

•

Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 14. sz.)

•

Eszterlánc Északi óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas
utca 1-3 sz.)

•

Eszterlánc

Északi

Óvoda

Gyermekmosoly

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)
•

Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 27. sz.
A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve
a sajátos nevelési

igényű

gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket)

sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába járás, a beruházások
kedvezően

NY

hatnak az egészségükre,

REG'lHÁZA

fejlődésükre.

Az óvoda-pedagógusoknak

''

'~

/"

1

nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó
nehézségekkel. Javítani
szolgáltatások

képesek

színvonalának

leterheltségének

a nevelési
növelése

kiegyenlítődéséhez,

körülményeket.

hozzájárul

ugyanis

előrébb

az

Az

óvodai

intézmények

lépnek a szívesen

választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé
válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra
•

Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
o

felújítás

(beleértve

főzőkonyha/melegítőkonyha

az

épületgépészetet,

a

fejlesztését is)

o

udvar, játszóudvar felújítása

o

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
szabadidős

programoknak

lehetőséget

biztosító

terek

fejlesztése, kialakítása
o
•

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

tornaszoba fejlesztés

Eszközbeszerzés, ezen belül:
o

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

o

informatikai eszközök, berendezések

•

akadálymentesítés

•

szórt azbeszt mentesítés

•

energiahatékonysági intézkedések

A pályázat 2017. április 28-án került benyújtásra, hiánypótlást követően a
támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a Közreműködő
Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási
szerződés 2017. október 30-án lett hatályos.
Jelenleg a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás zajlik (a beérkezett
ajánlatok hiánypótlás alatt vannak, határidő: 2017.12.05.). A tervezési
szerződés megkötésének ideje 2017.12.15. A kiviteli tervek elkészítésének
határideje 2018. április 16-a.

Nem releváns.
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53. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE
TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00001

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás{%):
Projekt {tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

600.000.000 Ft
600.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2018.03.01.
Befejezés: 2020.12.31.

Szerződés

2018.02.05.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
{név, osztály):

Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
{műszaki, szakmai)
tartalma:

A projekt célja a Tiszavasvári út {36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút)
Derkovits
Gyula
utca
csomópont
környezetének
átépítésével
közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító
beavatkozás
kivitelezése.
Az
érintett
útszakasz
kapacitásának
és
közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Tiszavasvári úti Derkovits és
Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított közelségére való
tekintettel - együtt szükséges fejleszteni. A keresztmetszet bővítése
szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának
módosítását, illetve a meglévő csapadékelvezető rendszer átépítését. A 36 sz.
út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos átkelőhely felüljárótól
távolabb történő áthelyezésére szintén szükség van.
A fejlesztendő Derkovits utcai csomópont jelentős ipari területekhez vezető
utak találkozási pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan jelentős
forgalommal és gazdasági szempontból stratégiai jelentőséggel bír. A város
nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a városközpont között
összeköttetést a 36 sz. főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül érhetőek el
továbbá a délnyugati ipartelepen található nagyobb gyáregységek, úgymint
például a Michelin, a ContiTech és az Eismann. Mindemellett igaza az is, hogy a
36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a
nyugati irányból érkező gazdasági forgalmat.
A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a lakossági forgalom
lebonyolítása szempontjából is kimagasló jelentőségűek. A kertvárosi lakórész
forgalmának kb. 90%-a a közúti felüljárón keresztül éri el a város többi részét,
haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé.

Projekt jelenlegi
állása {készültségi
fok, beszámolási

N "f

A Támogatási szerződés 2018.02.05-én hatályba lépett. A projektmenedzsment
szervezet 2018.03.01-ével elkezdte munkáját. Jelenleg folyamatban van a
tervező kiválasztása.
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időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

NY

REGYHÁZA

54. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Értékünk a család programsorozat"

CSP-CSBM-17-0052

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%}:
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

1 OOO OOO Ft
1 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2017 .06.01.
Befejezés: 2018.06.30

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2017.11.24.

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
A tervezett költségvetés szerint a Családbarát programsorozat keretében két
különböző programcsomag megvalósítását tervezzük:
1.
2.

szünidei tábor szervezése az őszi és tavaszi időszakban,
gyermekes szülők részére rekreációs kirándulás szervezése.

Először az őszi szünetben 4 munkanapon tervezzük a gyermekeket fogadni, a
programjaink „halloween" köré szerveződnek, de lehetőségük lesz a Jósa András
Múzeum „rejtett titkait" felfedezni, vagy a fényfestés technikáját kipróbálni.
A tavaszi szünidőben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellet az
élményfürdő szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni.

A második programcsomagunkban a szülők számára szervezünk rekreációs
kirándulást. Önkormányzatunk már több alkalommal szervezett önköltséges, vagy
pályázati forrásokból támogatott kirándulásokat dolgozói részére. Az úti célokat
igényfelmérés alapján határozzuk meg, így bel-és külföldi kirándulások valósultak
meg az elmúlt években. Tapasztalataink szerint a munkafeladatok elvégzése
során felgyülemlett stressz oldása, a jó közérzet kialakítása, a közösen megélt
programok közösségformáló hatása, kizökkentik a dolgozókat a család és a
munkahely által kialakított elvárások és napi rutinszerűen megélt feladataiból, így
hosszú távon beszélhetünk pozitív hangulat- és motivációváltozásról. Terveink
szerint egy 3 napos, belföldi kirándulás megvalósítása a cél. A támogatásból az
útiköltséget és a szállást szeretnénk finanszírozni összesen 30 fő számára.
A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, illetve
gyermekeik, összesen legfeljebb 25 - 40 fő gyermek és szülő jelentkezésével
számolunk.

Projekt jelenlegi

Az

őszi-

illetve tavaszi szünidei programok a terveknek

NYÍREG

megfelelően

lezajlottak. A

állása (készültségi
fok, beszámolási

rekreációs kirándulás 2018. május 10-12. között valósul meg. Az úti cél a
Kerekegyházán található Kunsági Major lesz.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

('

-
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SS.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
KAB-KEF-17-A-26004

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:

1 OOO OOO Ft
900 OOO Ft

Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

90%
Kezdet: 2018.01.lS
Befejezés: 2018.06.30

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

2018.01.26.

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
a) A projekt

elsőleges

célja, hogy szakmai út megszervezésével új tapasztalatokat

szerezzünk a KEF működésének javítása érdekében. Míg az előző kiírásban a
tagszervezetek megtapasztalhatták, hogy a KEF koordinációban a tagszervezetek
munkája

mennyire

meghatározó,

addig jelen projektünkkel egyrészt egy

eredményes önkormányzati koordináción alapuló KEF

működését

kívánjuk

megismerni, másrészt a helyi tagszervezetek jelzése alapján igény mutatkozik egy
drogterápiás intézmény kialakítására, amelyhez két szakintézmény látogatását
tervezzük.
Az utazás tervezett időpontja: 2018. március 08-10. között 3 nap/ 2 éjszaka
Tervezett létszám: 2S

fő

(KEF tagság szakemberei)

Helyszínek:
- Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézet; Forrás Lelki

Segítők

Egyesülete

Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye
- Ráckeresztúri drogterápiás központ; MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás
Otthona
- Ferencvárosi Kábítószerügyi
b)

Pályázatunkban

a

KEF

Egyeztető

tagság

Fórum
által

megfogalmazott

igény

szerint,

szenvedélybetegekkel folytatott kommunikáció fejlesztésére irányuló tréninget
kívánunk szervezni.

A tréning egyrészt

elősegíti

speciális kommunikációs

technikák elsajátítását, másrészt a szakembereket munkájuk során

N y

H Á Z A

érintő

burnout

ellen is hat. Célunk, hogy a tréningen minden tagszervezet képviselje magát,
amely a munkacsoportok

közötti

fejlődését

is

elősegíti.

Az

egy

tréningünkre megbízással kívánunk szakembert felkérni, valamint
vendéglátás biztosítását tervezzük 30
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

(~

NY

fő

részére.

A szakmai út megvalósult 2018. március 08-10. között.
A tréning szervezés alatt.

-

REGYHÁZA

napos

egyszerű

3. számú melléklet a PKAB/59-1- /2018. számú előterjesztéshez

Benyújtott és bírálat alatt

1.
2.

3.
4.

lévő

projektek

Projekt címe és kódszáma
„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál"
KEHOP-5.4.1-16-2016-00088
MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése
TFC-1-1-2-2017-2017-00008
„FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti
fesztiválokon keresztül"

s.

„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green transport network)

6.

„Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders)
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és

7.

8.

szolgá ltatásfej lesztése"
GI NOP-7 .1.9-17-2018-00005
A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE

TOP-6.4. l-15-NYl-2016-00001
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1.

számú adatlap
„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál"

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KEHOP-5.4.1-16-2016-00088

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
önerő összege:
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

5 119 950 Ft
5 OOO OOO Ft
119 950 Ft
100%
2017.01.01. - 2017.12.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített)
Nem releváns.
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt

fő

célja szemléletformáló programok, médiakampányok, oktatási

intézményekben

vetélkedők

és

előadások

megvalósítása, melyek eredménye a

lakosság körében egy olyan gondolkodásmód és a kapcsolódó viselkedésminták
és szokások elterjesztése, mely arra ösztönözi az itt

élőket,

az

megújuló

energiatakarékossági,

energiahatékonysági,

energiahasznosítási megoldásokat és
lakosok

ezekkel

kapcsolatos

lehetőségeket,

fogyasztói

és

hogy megismerjék
és

alternatív

illetve változzanak a
beidegződései.

társadalmi

Az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett, melyek részletesen kifejtésre
kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban:

-

települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
települési/intézményi
terjesztésében való

-

gyakorlatorientált

szereplők

közreműködés

ismereteket

energiatudatos
ösztönzése
átadó,

pozitív,

tevékenységek közé integrálható, jó példákat
tanulmányi versenyek szakmai

-

a

települési

szemléletének

előkészítése

programsorozathoz

és

a

mindennapos

közvetítő

térségi és helyi

és lebonyolítása
figyelemfelkeltő

akcióhoz

kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása

-

horizontális

tevékenységek

projektmenedzsment tevékenység,

(tájékoztatás
esélyegyenlőség

és

nyilvánosság,

és fenntarthatóság

biztosítása).
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

N

y

R

A pályázat 2016. október 3-án került benyújtásra, ezt követően a 2016.
november 16-án érkezett hiánypótlás teljesítését követően 2016. december 9én született döntés értelmében megfelelt a felhívásban meghatározott
jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmet döntésre terjesztették
fel. A 2017. március 7-én érkezett tisztázó kérdésre válaszainkat március 14-én
megküldtük, azóta értesítés nem érkezett a kérelemmel kapcsolatban.

Nem releváns.
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2.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN

Projekt összköltsége:

MVP: egyeztetés alatt (Modern Város Program)

Támogatás összege:

MVP: egyeztetés alatt

Támogatási
intenzitás(%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016. január 1.
Befejezés: 2019. december 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Egyelőre

Projektvezető:

Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark igazgatója

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai
vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk
megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik.

(műszaki,

nem releváns.

Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklyéit minél
szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor a mai
modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje.
Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és
a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni.
Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása,
aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára
kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalu
meglátogatása. Így megvalósul az ismeretterjesztés és a szórakoztatva
nevelés fontos eszméje. A Mesekertben a magyar mesevilágból, de
természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és
mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön
utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges
játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül
megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza. A
vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület
vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a betyár
világ elevenedik meg. Előtte népi fajátékok, csúzlizda, és egyéb vásári
szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre. Kialakításra kerülnek népmese

utak, magyar népmesék stációit járhatják körbe az

érdeklődők,

klasszikus

játszóház is készül, amelynek egy részében gyerek foglalkoztató kerül

t~···
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kialakításra. A terület nagy részét a telepített vidámparki játékok a
Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató
eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló
épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem
tartozik még.
A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein
belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások
megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány
1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek
költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A
kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a
TOP-6.l.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A
pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján
nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése projektünk szétválasztásra került:

Projekt jelenlegi
állása:

a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16
Társadalmi
és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én,
mely 2017.11.28-án támogatásban részesült.
o a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kívánná finanszírozni.
A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.
o

A Mesekert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Kulturális
Kapcsolatokért
és
Fejlesztésekért
Felelős
Helyettes
Államtitkársággal
történnek
egyeztetések
a
Mesekert
elképzelés
támogathatósága céljából. Nemrégiben személyes látogatást tett egy
minisztériumi delegáció nálunk, tehát az egyeztetések nemcsak írásban,
telefonon, de személyes találkozás keretében is megvalósulnak.
Hónapok óta folyik az egyeztetés a szakmai - műszaki tartalomról és a
vonatkozó költségekről, amelyre mindezekig nem lett pont téve. Legutóbb az
akadálymentesítésről küldtünk információkat a Minisztériumnak néhány
napja, azóta válasz nem érkezett.
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3. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése
TFC-1-1-2-2017-2017-00008

202 999 999 Ft
142 100 OOO Ft
70%

2018.01.02.-2019.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2017. november 30-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt van.

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja a Nyíregyháza, Csaló köz 2. szám alatti, jelenleg 2 *os Ózoon
Hotel és Vendégház szolgáltatási színvonalának emelése 3 *os minősítésűre. A
beruházás keretében új szolgáltatás kialakításához kapcsolódó infrastrukturális
beruházás, 2 új szoba kialakításával kapacitásbővítés történik, illetve az
üzemeltetés hatékonyságának javítását szolgáló energetikai beruházások és
belsőépítészeti fejlesztések is megvalósulnak. Kialakításra kerül egy kültéri
wellness egység, 2 db konferenciaterem, felújításra kerül a konyhatechnológia,
valamint új eszközök beszerzése és akadálymentesítés is megvalósul. Cél a
turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található
kereskedelmi szálláshely általános minőségének és szolgáltatási színvonalának
emelése, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése.
A pályázat benyújtására a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az NFM Kezelő
szerve által meghirdetett Kisfaludy Szá lláshelyfejlesztési Konstrukció szállodafejlesztés - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési
térségben című pályázati felhívás keretében került sor 2017. november 30-án.
A pályázat előkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás és üzleti- pénzügyi terv
elkészítésére kötöttünk szerződést.
Hiánypótlás érkezett 2017. december 7-én, amelyet teljesítettünk 2017.12.29én.
2018.01.08-án kaptunk értesítést arról, hogy a támogatási kérelem
megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért
támogatási kérelem tartalmi értékelése megkezdődött.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése
művészeti

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

fesztiválokon keresztül"

1109 853 EUR
1 035 394,33 EUR

Támogatási intenzitás
(%):

93 %

Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

2018. július 1. - 2020. május 31.
Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt

fő

motívuma a partnerek által 2018. szeptembere és 2020.

május között S helyszínen (lvano-Frankivsk, Ungvár, Szatmárnémeti,
Nyíregyháza, Eperjes) megszervezett kulturális fesztiválsorozat, mely a
fogadó

városok

bemutatja az

sokszínűsége

kulturális

együttműködő

és

gazdagsága

partnerek közös értékeit,

mellett
kulturális

kapcsolódási pontjait is. A tervezett fesztiválprogramok között szerepel
tánc-és zenei bemutatók,
népviselet,

kézművesség)

előadások

és

szervezése, a helyi tradíciók (így

konyhaművészet

A projekt keretében beruházási elemként

bemutatása is.

meglévő

kulturális örökségi

felső

szintjén gyalogos

elem megújítása (az ivano-frankivski bástya
sétány

kialakítása),

művésztelep

új

kulturális

érték

létrehozása

(nyíregyházi

kialakítása) valamint a hagyományok ápolásához illetve

kulturális rendezvények szervezéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése
is megvalósul.
Betervezésre kerültek továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó utazási-és
szállás, nyilvánossági és promóciós, adminisztratív, tervezési, fordítási
tevékenységek költségeit valamint a projekt személyzet biztosításának
anyagi terheit is.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:
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A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító
Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható.
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S. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás
(%):

Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green
transport network}
280 828,95 EUR
259 513,22 EUR

92 %
2018. július 1. - 2019. december 31.
Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja egy olyan

infrastruktúra fejlesztése, amelyben

ösztönzik az embereket és vállalkozásokat
járművek

környezetkímélő

elektromos

használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok

látogatása céljából. A koncepció szerint,
elektromos autók

töltőállomásainak

kitűzött

cél létrehozni az

hálózatát a projektben részt

vevő

városok turisztikai célpontja közelében.
A projekt megvalósításának további célja a turisztikai

vonzerő

és a

környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási
hálózat kialakítása.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft" tevékenységek
megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre
töltőállomás.

A projekt főbb tevékenységei:

-

Töltőállomások

telepítése turisztikai létesítmények közelében/

a belvárosi parkolókban.
-

Oktatási

események

-

Nemzetközi

szervezése

a

partnervárosokban,

iskolákban a környezettudatosság növelésére.
fórumok

szervezése

a

projekt

témájához

kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az
elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a
jövő

-
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városainak megtervezéséhez.

Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése,
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ezzel promotálva és

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

· ...-

..

elősegítve

a környezettudatosságot.

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító
Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható.

-

6. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders}

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás

(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

379 004,17 EUR
350 125,87 EUR

93 %
2018. július 1. - 2019. december 31.
Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja elsődlegesen egy többnyelvű online portál létrehozása,

amelynek segítségével

a térség

érdeklődök

iránt

információkat

kaphatnak Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna projektben
érintett

területeiről.

Az

elkészülő

portál lehetővé teszi a projekt

címében is jelzett határnélküliséget a közös weboldalon megosztott, a
turisták és látogatók számára nyíltan
Az

érdeklődők

információkon keresztül.

információt kapnak a weboldalon keresztül többek

között a látnivalókról, az érdekes
éttermekről,

útvonalakról,

elérhető

helyekről,

szállás

és

eseményekről,

kerékpár

turista

kölcsönzési

lehetőségekről.

A portál

üzemeltetését lva no-F ra n kivszk városa végzi

megvalósítása alatt és után. A

résztvevő

a projekt

partnerek biztosítják a

szükséges információkat.

A fentieken túl további cél a köz- és magánszektor közötti partnerségi
kapcsolatok
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erősítése

a vállalkozások,

közintézmények

és

helyi

:--··
-:'..

közösségek bevonásán keresztül, így
résztvevői

' .. i

elősegítve

a turizmus

fejlődését

a

régókban.

A projekt főbb tevékenységei:

-

Online portál létrehozása, valamint a szükséges kulturális,
gazdasági és történelmi információk

összegyűjtése

és feltöltése

több nyelven.
-

Rendezvények szervezése a partnerek jobb megismerésének
érdekében. Összesen 4 db nagyobb volumenű, a projekt
témájához

kapcsolódó

helyszíneken:

"fórum"

lvano-Frankivszk,

megtartása
Nyíregyháza,

a

következő

Nagymihály,

Nagybánya.
-

Promóciós kiadványok készítése és terjesztése: 4+24 oldalas, 4
nyelvű

-

kiadvány tervezése és készítése.

Fotóverseny: Regionális fotóverseny megszervezése, majd az
elkészült fotókból kiállítás rendezése a partnervárosokban, így
népszerűsítve

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

a régiót.

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító
Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható.
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7.számú adatlap:
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és

szolgá Itatástej lesztése"

GINOP-7.1.9-17-2018-00005
992 329 869 Ft
992 329 869 Ft
100%
Tervezett kezdete: 2018.06.01.
Tervezett befejezése: 2020.05.31.

Nem releváns.

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-.7.1.9-17
kódszámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás
fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a turisztikailag frekventált
térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi
működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos
fejlesztési elképzelések.
A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött el. A pályázat sikeressége
érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek
érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a
Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire
vonatkozóan.
A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:
Projekt előkészítése
~

Településképi tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői
költségbecslés elkészítése, településképi engedély megszerzése

~

Tervezői

~

Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése

~

Közbeszerzési szakértő alkalmazása

~

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

feladatok: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

Projekt megvalósítása
~

Projektmenedzsment tevékenység

~

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

~

Jogi szolgáltatás

~

Műszaki ellenőrzés

~

Üzleti marketing

'» Építés kivitelezése az alábbiak szerint:
> Szökőkútpark kialakítása az AQUARIUS Park-, Élmény- és
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Gyógyfürdő előtti

parkban és a volt Szeréna-laki ingatlan déli

részén hang- és fény effektekkel, és kapcsolódó vendégfogadó
terek kialakítása.

>

Kerékpárkölcsönző

pont és szervíz kialakítása Csapadékvíz

csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az Állatpark és az
AQUARIUS Park-, Élmény- és Gyógyfürdő előtti szakaszokon.

> Zöldfelület rekonstrukció a sóstói központi parkban, amely
öntözőrendszerrel
meglévő

játszótér

turisztikai

célú

kerül kiépítésre. Trambulin park építése a
felújításához

kapcsolódóan,

épített/telepített kiegészítő

és

egyéb

élményelemek

kialakítása.

>-

Eszközbeszerzés az alábbiak szerint:

> Kerékpárok beszerzése
> Nyilvános illemhelyek beszerzése (3 db, akadálymentesített
illemhely)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N y

A pályázat 2018. január 15-én került benyújtásra. Ezt követően 2018. január 23án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018. február
16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban
meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet
döntésre terjesztették fel.

Nem releváns.

G Y H

A

8.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
137.950.000 Ft, amelyből az igényelt támogatás 136.500.000 Ft és további
1.450.000 Ft önerő (a projekt keretében el nem számolható kiadás)
136.500.000 Ft, amelyből 70% a támogatott összeg, azaz 95.550.00 Ft és
30% az önerő 40.950.000 Ft
70%
Kezdet: 2018.04.01.
Befejezés: 2019.09.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Vajda Mariann pályázatok és projektmenedzsment referatúra
ÉPÍTÉS HELYE: 4031 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Blaha Lujza sétány. 41; Hrsz.:
15010/5
JELENLEGI HELYZET: A HOTEL DZSUNGEL-ben a vendégek elszállásolása,
ellátása jelenleg kevés ágyszámmal, alacsony komfort fokozattal, kis
szolgáltatási kínálattal történik. Az állatpark

népszerűségének köszönhetően

a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadásához, szálláshelyeinek
biztosításához a szálláshely további fejlesztésére van igény.
csillagos

A jelenleg 2

szállodában a férőhelyek kapacitásának növelése a szobák

komfortfokozatának javítása a közösségi terek szolgáltatásainak fejlesztése
az

elsődleges

szempont.

TERVEZETI FEJLESZTÉS: A fejlesztés az épület belső tereire, szerkezeteire,
megjelenésére korlátozódik, illetve az épület környezetének átalakítására
irányul. A fejlesztés során a szálloda épület el kell érje a 3 csillagos szállodai
kategória besorolást. A férőhely kapacitása növelése keretében 1 db új
kétágyas szoba kerül kialakításra, továbbá az akadálymentesített
vendégfogadás is megvalósul, így a jelenlegi 18 szobával működő szálloda 19
szobával fog rendelkezni, amelyből 1 db szoba akadálymentes lesz. A belső
átalakításokon túl a szálloda, környezetének alakításával, fejlesztésével
integrálódhat a Sóstói kialakulóban lévő szállodasor rendszerébe. A
környezet burkolt felületeinek, zöld felületeinek, kerítéseinek rendezésével,
átalakításával nem csak a szálloda közvetlen környezetének képe javul,
hanem a Blaha Lujza sétány összképe is alakul.
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FEJLESZTÉSI ELEMEK:
Előkert rendezés (kerítésbontás, kapu áthelyezés, zöldfelület rekonstrukció,
térburkolat)
Délnyugati homlokzat felőli fejlesztések (támfal újjáépítés, zöldfelület
rendezés, járda - rámpa -lépcső - külső terasz kialakítása);
Elektromos autótöltési pont kiépítése;
Kerékpártároló és kölcsönző pont kialakítása;
Főbejáratnál szélfogó kialakítása;
Épület belső felújítása (recepció áthelyezése, bővítése várakozóval,
konferenciaterem kialakítása, játszósarok kialakítása, kisállat simogató és vízi
világ bemutató tér kialakítása, 1 db új szoba kialakítása, 1 db akadálymentes
szoba kialakítása meglévő szoba átalakítással, szobák átalakítása nagyobb
alapterületűvé, bőrönd és csomagmegőrző kialakítása, festés, világítás
korszerűsítés stb.);
Napelemes rendszer telepítése;

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018.01.19-én került benyújtásra, majd a hiánypótlás teljesítését
követően 2018.03.03-án kaptunk értesítést a jogosultsági feltételek
teljesítéséről, miszerint értékelésre át lett adva a projekt, amely még
folyamatban van.
A benyújtás során elkészült a műszaki adatszolgáltatás és a projekt üzleti
terve. Az egyéb tevékenységekhez (tervezés, műszaki ellenőrzés... )
kapcsolódó szerződések megkötésére a pozitív támogatói döntés esetén
kerül sor.

nem releváns
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„A Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása"
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Kovács Ferenc
polgármester

az

Doka Diána
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Dr. Szemán Sándor
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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Tisztelt

~EGYHAZA.HU

Közgyűlé s!

Kelet-Magyarország egyik legrégebbi

közgyűjteményi

és tudományos intézménye az 1868. december l-jén

életre hívot t és 1918 őszétő l az alapító Jósa András nevét viselő megyei hatókörű városi múzeum, mely
2018-ban ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból a 2018-as évet az elődökre való
méltó megemlékezés jegyében tölti a Jósa András Múzeum. Ennek keretében számos rendezvény, kiállítás
kerül megrendezésre, mint például a múzeum 150 éves történetét bemutató múzeumtörténeti kiállítás, a
gyűjtemények

anyagát felhaszná lva 150 tárgyat felvonultató, havonta megújuló kamara kiállítás,

nemzet közi múzeumtörténeti konferencia, a múzeum támogatóinak,

kiemelkedő

személyiségeinek

ad ományozandó emlékplakettek átadása, a múzeum és a gyűjtemények történetét feldolgozó évkönyv és
szintén a múzeum

gyűjteményeinek

legszebb, legérdekesebb, esetleg ritkán vagy még be nem mutatott

tárgyait, leleteit felvonultató kiadvány.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be 2018. február 16. napján az Emberi
Erőforrások
keretéből

Minisztériumába, ami alapján Balog Zoltán miniszter úr a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri

4.000.000,-Ft támogatásban és további 2.000.000,-Ft

kiegészítő

támogatásban részesítette a Jósa

András M úzeum 150. évfordulója alkalmából rendezet kulturális programsorozatot.
Az Emberi

Erőforrások

Minisztériuma által nyújtott támogatást a Jósa András Múzeum

gyűjteményeinek

legszebb, legérdekesebb, esetleg ritkán vagy még be nem mut atott tárgyait, leleteit felvonultató kiadvány
megje lentetésé re kívánjuk fordítani.
A támogatás vissza nem
Kérem a Tisztelt

térítendő

Közgyűl é st

az

támogatás.

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni

szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 16.
Tisztelettel :
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Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

.... ./2018. (IV.25 .} számú
hat ár oz a ta

„A Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása"
pályázati program elfogadására
A

1.

című

benyújtott

Közgyűlés

Az Emberi Erőforrások minisztere által a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből 4 OOO OOO Ft vissza
nem térítendő támogatás és a 2 OOO OOO Ft vissza nem térítendő kiegé szítő tá mogatás tartalmával és
megvalósításával eg y e tért .
Felelős:

Doka Diána - Kulturális Osztály
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető
Pató né Nagy M agdolna - Gazdasági Osztály

Határidő :

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. április 25.

Errő l

értesülnek:

1./ a Közgyűl és tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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polgármester

1

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

1-

le;-

·····································~·············
az

Hagymási Gyula
szakmai előkészítéséért

előterjesztés

fele4s referatúravezető

··~
„.„ .. „„.„J;.„.„
... „ ... „„ .... „.„ .. „ ... „.„ ..
Veres István
városi főépítész

az előterjesztés törvényességi
e ll enőrzését végző személy:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

„.„.~?„.„ „„11„.„.„.„.„.„/„„.„.„.„.„„
Dr. Berényi Judit
Jogász
Véleményez ő bizottság vagy bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági 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

proje ktcsomagok 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
Közgyűlés

Az Irányító Hatóság útmutatása alapján készített, módosított verziót a

első

verzióját.

szintén jóváhagyta a

105/2015. (V.28.) számú határozatában. A 1562/2015. (Vlll.12.) számú Kormány határozatban a Kormány
Közgyűlés

által jóváhagyott

megfelelően

módosított ITP-t,

jóváhagyta Nyíregyháza MJV Integrált Területi Programját, amely a korábban a
verziótól

eltérő

adatokat tartalmazott. A Kormány határozatban foglaltaknak

valamint a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Megállapodást a

Közgyűlés

a 196/2015. (Vlll.27.)

számú határozatával fogadta el.
2016. évben a 272/2014. (XLS.) 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
milliá rd Ft területi forráskereten felül 5 milliárd Ft többletkötelezettséget vállaljon. A döntésnek
megfelelően átdolgozott ITP-t a Közgyűlés 362/2016. (Xll.15.) számú határozatában elfogadta.
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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,
hogy az ITP-ben szereplő projektek és az azokhoz rendelt források adatai összhangba kerüljenek a
benyújtásra kerülő pályázati projektek és azok költségvetésének adataival. Az aktualizált dokumentumot a
Közgyűlés 128/2017. (V.25.) számú határozatában fogadta el legutóbb.

Tekintettel arra, hogy 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 S mrd Ft-os többletforrását is
Támogatási

Szerződéssel

lekötötte, szükséges az ITP aktualizálása a benyújtott pályázatok adatai alapján.

Je len módosítás a fejlesztési csomag projektjeit és az ütemezést érintette. A Modern Városok Program S
mrd Ft-os többlet kötelezettség vállalásának terhére beadott pályázatok a szöveges dokumentum külön
fejezetében kerülnek bemutatásra, az Irányító Hatóság kérésére a táblázatokban ezek nem szerepelnek.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet
szerint jóváhagyni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2018. április 18.

Tisztelettel:

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért

felelős osztályvezető

felelős referatúravezető

~

Veres István
városi főépítész
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Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
.. „ /2018. (IV.25.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi
Program módosításának jóváhagyásáról

A

Közgyűlés

az

e lőterje sztést

megtárgya lta, és Nyíregyháza M egyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési
készített Integrált Területi Programjának módosított tartalmával az 1. számú melléklet
szerint egyetért.
i d őszakra

felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármest ert, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében
változtatásokat tegyen, amennyiben az Irányító Hatóság azt javasolja.

Felelős :

Pató István, az előterje sztés szakmai előkészítéséért fele lős osztályvezető, Városf ejlesztési és
Vá rosüzeme ltetési Osztály
Veres István, városi

főé pítész

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment

Refera tú raveze tő

Patóné Nagy M agdolna Gazdasági Osztályvezető

Határidő:

folyamat os

Nyíregyháza, 2018. április 25.
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1. számú melléklet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MÓDOSÍTOTT INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

N\'lf.{LGYHAZA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

2014-2020

Verzió
- - -

2.1
-

-

--

___Ji;

Megyei közgyűlési határozat
száma és dátuma

Területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős
minisztériumi jóváhagyás
száma és dátuma

.__ -

-- ----

--------

128/2017. (V.25.) számú határozat Nyfregyház~
Megyei Jogú Város 2014-2020. EU k61tstigvetés"
id6szakra készített Integrált Területi Program
módosításának "óváha ására, 2017. má"us 25
dokumentum hivatkozási száma, dátuma]

Finanszírozó operatív
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
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
Referatúravezető

hagymasi.gyula@nyiregyhaza.hu, +36 42 524 524/
184.

Készítette: MEGAKOM Tanácsadó Iroda

Nyíregyháza, 2018. április 16.
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BEVEZETŐ
A térségi

és városi gazdaságfejlesztést és

Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

a foglalkoztatás

lehetőséget

erősítését

biztosít a területi

célzó Terület- és
szereplők

igényei és

szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A 2014- 2020 közötti programozási
időszakban

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól,

valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm.
határozat (továbbiakban: 1702/2014. {XII. 3.) Korm. határozat) alapján a területi szereplők
rendelkezésére álló TOP forráskeret 1 felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és
programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg.
A terület-, településfejlesztési dokumentumok fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP
forráso kból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele
érdekében szükségessé vált tehát egy olyan - szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP
forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 20142020-as költségvetési

időszakra

vonatkozóan. E célból az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat rögzít i,

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 decentralizált fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió

erősítése,

mindez összhangban az Európai Unió stratégiai célkitűzéseivel, mint a foglalkoztatás növelése, az
energiahatékonyság javítása, az éghajlatvédelem, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem. A TO P az elérni kívánt európai uniós célok elérése érdekében két kiemelt fejlesztési
célt fogalmaz meg, amelyek a

1.
II.

következők:

Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek
biztosítása
Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás
javításához szükséges feltételek biztosítása

A TOP két kiemelt fejlesztési célja az operatív program prioritási t engelyeihez kapcsolódóan
megfogalmazott egyedi

célkitűzéseken

keresztül

egyértelműen

hozzájárul az Európai Unió 11

tematikus célja közül a 4. tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
elmozdulás támogatása minden ágazatban), 6. tematikus cél {A környezetvédelem és az

történő

erőforrás

/e/használás hatékonyságának előmozdítása), 8. tematikus cél (A fenntartható és 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 területi 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-Bereg megye forráskerete 89,28 milliárd forint.

3

A TOP tehát

elsődlegesen

gazdaságfejlesztésre fókuszál
előre

épülő,

a helyi adottságokra
erős

a területi

kiegyenlítődést

szolgáló

település- és területfejlesztési tartalommal. Az operatív program

meghatározott, területi szintekre allokált forráskereteket tartalmaz. 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 folyamat 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 Közgyűlésének 126/2014 (Vl.26.) számú
határozatával
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját képező Integrált
Településfejlesztési Stratégia
Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 185/2014 (IX.25.) számú
határozatáva 1
3.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020. EU költségvetési
időszakra készítendő

Elfogadva:

Integrált Területi Programjáról

Nyíregyháza

Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

80/2015 (IV.23.) számú

határozatával

Az ITP megnevezése:

Az

ITP-t végrehajtó területi

szereplő

megnevezése:

Az ITP teljes hét éves forrás
kerete:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi
Program 2014-2020

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

24,63 milliárd Ft
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1. PARTNERSÉG
A partnerség a területfejlesztési és területtervezési folyamat szerves részét
folyamat, amely Nyíregyházán végig kísérte a tervezési folyamat teljes

képező

támogató

időszakát.

Az Önkormányzat 2013 szeptemberében elkészítette 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 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 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
M iniszté rium,
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 fenntarthat ó 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)
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Az ITP tervezésekor a partnerség keretében további egyeztetéseket folytatott az Önkormányzat. Az
ITP tervezés

stratégiai

kérdéseiről,

az

intézkedések

közötti

forrásallokációról

és

az

ITP

munkaanyagairól a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 Közgyűlés és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozta és
működteti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési

Konzultációs

Fórum),

mint

a

területfejlesztéssel

Konzultációs Fórumot (Megyei

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

gazdasági életének meghatározó

szereplői.

voltak a helyi lakosok, valamint a város társadalmi és
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 Kivá lasztási Eljá rásrend alkalmazásá nak szükségességét a 20142020

időszakban

programozási

az

egyes eu rópai

uniós alapokból

származó támogatások

fel használásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. S.) Korm. rendelet keretében rögzítette, ami alapján :
54. § (4) Területi kivá lasztási 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
t erület fejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan krité riumokat 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 repl ő

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 Kiválaszt ási Kritérium Rendszer területi
Bizottsággal

történő

szereplőre

specifikált elemeinek a TOP Monitorig

elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének

kötelező, megel őző

lépése.

A krit ériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek
meghat ározásra .

AZ

IRÁNYÍTÓ

HATÓSÁG

ÁLTAL

MEGHATÁROZOTT,

KÖTELEZŐ

TERÜLETI

KIVÁLASZTÁSI

KRIT~RIUMOK
Sorszám

1.1.

1.2.

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

/lleszkedés 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 beavatko zás indokoltsága. Szükséges a
szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági
terv.
A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége,
megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló

1.3.

Megalapozottság

információk, és a benyújtásra
szempont

ennek

megfelelően

került doku mentumok alapján. A
garanciát

is jelent

pl.

a vállalt

indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.

1.4 .

Kockázatok

A kiválasztás kri tériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés
milyen kockázatokat hordoz.
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1.5.

Projekt komplexitása

1.6.

Hatás

1.7

Integrált megközelítés

A

kiválasztás

kritériuma,

hogy a beavatkozás

mennyire

képes

hozzájárulni működőképes 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
projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való
illeszkedése, szinergikus hatás.
Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló
produktum

társadalmi,

környezeti

és

leginkább

pénzügyi

fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyagkibocsátás

és

környezetterhelés,

a

környezettudatosság

(pl.

a

fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése,

1.8.

Fenntarthatóság

megújuló energiaforrások, a kedvezőbb 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

Esélyegyenlőség

semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport
számára sem.

1.10

Költséghatékonyság

1.11

Eredményesség

A

beruházás

költséghatékony

módon,

reális

takarékos

és

költségvetéssel tervezett.
A

fejlesztési

elképzelés

reálisan

járul

hozzá

a

releváns

indikátorteljesítéshez.

A TERÚLETI 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 indikátoroihoz

Tartalmi magyarázat
A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott
témában megjelenített indikátorokhoz való

Hozzájárulás a pénzügyi

A kritérium az önkormányzat költségvetési
egyensúlyának fenntartását erősíti .

kiegyenlítődéshez

Hozzájárulás belső társadalmi
kiegyenlítődéshez

IGEN/NEM

hozzájárulás.

egyensúly fenntartásához
Hozzájárulás belső területi

Alkalmazás

IGEN/NEM

A kritérium bevezetése az adott földrajti területen
belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott

IGEN/NEM

kiküszöbölni.
A kritérium a lakosságon belüli szociális és
életminőségre vonatkozó különbségek
kiegyenlítődését

IGEN/NEM

szolgálja.

Hozzájárulás a gazdasági

A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági

növekedéshez

növekedéshez történő hozzájárulása kerül

IGEN/NEM
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Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

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, pontosan:

IGEN/NEM

Nyíregyháza Megyei Jogú Város az 1702/2014. (Xll.3.) Korm. határozat alapján meghatározott
Int egrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat
kívánja figyelembe venni és elfogadásra
NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

előterjeszteni

VÁROS

a Monitoring Bizottság felé.

ÁLTAL

VÁLASZTOTI

SAJÁT

HATÁSKORBEN

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 cél (ok):

ITS

A kritérium az ITS adott fejlesztéshez kapcsolódó tematikus és területi

céljaihoz és a vonatkozó

céljaihoz és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való

Illeszkedés

II. 1.

az

indikátoraihoz

hozzájárulást erősíti.
Indoklás:
A város ITS-ja fogalmazza meg Nyíregyháza 2014-2020-as időszakra
szóló fejlesztési kereteit, így kiemelten fontos, hogy a dokumentum
illeszkedjen a város településfejlesztési stratégiájához. E területen
kiemelt célokként kezeli a város a helyi gazdaság, a városi környezet
fejlesztését, a fenntarthatóság növelését.
Alaphelyzet:
A város stabil pénzügyi gazdálkodása alapvető fontosságú a jövőbeli
fejlesztések eredményes megvalósításához.
I llesz kedő

ITS cél (ok):

A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását

Hozzájárulás a pénzügyi

II. 2.

egyensúly
fenntartásához

erősíti. Fontos szempont a beavatkozások eredményeként megvalósuló
fejlesztések pénzügyi fenntarthatósága .

Indoklás:
Az ITS célrendszerében több ponton is megjelenik a fejlesztések
fenntarthatóságának fontossága (TG. cél : fenntartható közlekedés, T7
cél: energiahatékony épületállomány), 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
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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.
Illeszked ő

Hozzájárulás
II. 3.

belső

A

ITS cél (ok):

kritérium

a

város

földrajzi

területén

területi

egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.

kiegyenlítődéshez

Indoklás:

Az ITS célrendszerében több

ponton

is

belüli

bárminemű

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 egyértelműen
levezethető

a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszeréből, 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 irányaival való összhang
megteremtését,

valamint azt,

hogy a városi

fejlesztések

a 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
értékteremtő,

rendelkezzen, amely

minőségi

munkahelyen keresztül

biztosítja

a város és

vonzáskörzete lakosságának magas szintű foglalkoztatottságát. A helyi gazdaság fejlesztésének
alapvető

célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén keresztül a helyi vállalkozások támogatása, további

beruházások

vonzása,

valamint

foglalkoztatási

együttműködési

megállapodások,

paktumok

támogatása által a térségi foglalkoztatottság növelése. A városi gazdaságfejlesztés legfontosabb
t erületei a városi üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari parkok, iparterületek fejlesztése), a
gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztési beruházások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés
erősítése

és a f enntartható városi turizmus feltételrendszerének javítása. A városfejlesztési cél

nagyban hozzájárul a Kormány 2014-2020 közötti

időszakra

megfogalmazott

cé lki tűzéseihez,

a helyi

gazdaság e rősítésén 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 közművek állapota. 2014-2020 között a fenntartható városfejlesztés kiemelt területeit
képezik a barnamezős területek, a városi zöldfelületek, valamint a környezetvédelmi infrastrukturális
beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztések.

3. ITP cél: Fenntartható városi közlekedés
A város

fejlődésének

egyik

kulcstényezője

a városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a

környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése. A
alapfeltétele a gazdasági

fejlődésnek,

megközelíthetőség

és

elérhetőség

fontos

a környezetbarát mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható

városfejlesztés egyik kiemelt területe.

4. JTP 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
t erületét. A

jövőbeli

beruházások során a hangsúly a szolgáltatások színvonalának,

minőségének

további javítására, a szükségletekhez igazodó fejlesztésére szükséges helyezni.
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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

J L 1

r

·~

„

·~

j~

Integrált Területi
Program
forrás
felhasználás
céljai

1 IJ l

•

TOP

Nyíregyháza MJV ITP-jának
abból közvetlenül

GINOP

célkitűzései

levezethetők.

koherenciát mutatnak. A

•
OP

OP

"
OP

szoros kapcsolatban állnak a város ITS-jának célrendszerével,

Az ITP céljai a TOP 6. prioritás intézkedéseinek céljaival is szoros

következőkben

röviden ismertetjük Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program beruházási prioritásokhoz kapcsolódó célrendszerét.
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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:
Jövő ké p -

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."
A f elvázolt jövő kép elérése érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési
koncepciójában a következő átfogó fej lesztési célokat jelölték ki:
•

Versenyképes

város:

Versenyképes,

nemzetközi

színvonalú

gazdaság,

értékteremtő

foglalkoztatás és az aktivitás növelése
•

Gondoskodó város: Javuló életm inőség és a társadalmi különbségek csökkentése

•

Környezettudatos város: Energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás

Az Integrált Településfej lesztési Stratégia 2020-ig megvalósítandó középtá vú (te matikus) céljai a
t elepülésfejlesztési koncepcióban fe lvázolt
stratégiához

kapcsolódó

tematikus

jövőkép

célok

és átfogó célok, valamint az Európa 2020

alapján

lettek

kijelölve.

Nyíregyháza

Integrált

Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott középtávú stratégia i célok a következők :
•

T1 . Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minőségi munkahely, magasabb jövedelmi szint

•

T2. Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció

•

T3.

•

T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások

•

TS. 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

Pezsgő kulturális

3.2.2.

élet, rekreációs

lehetőségek, fejlett

turizmus

A TOP 6. PRIORITÁS CÉUAI

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

elsődleges

célja az Európai Unió stratégiai

célkitűzéseivel (foglalkoztatás növelése, energiahatékonyság javítása, éghajlatvédelem, valamint a

szegénység és a t ársadalmi kirekesztés ellen i küzdelem) összhangban a területileg decentralizált
f ejleszt ések megvalósítása és a területi kohézió

erősítése .

A TOP az elérni kívánt európai uniós célok

megvalósulása érdekében két kiemelt fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők:

1.

II.

Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek
biztosítása
Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életm i nőség és társadalmi összetart ozás
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

cél

(A

környezetvédelem

és az

erőforrás-felhasználás

hatékonyságának előmozdítása), 8. tematikus cél (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás,
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi
erősítése

és

a

szegénység,

valamint

a

hátrányos

megkülönböztetés

együttműködés

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 értelmében egyedi prioritási tengelyek alkalmazása által kell
megvalósítani. Magyarország a 2014-2020-as programozási
vonatkozó

előírásokat

időszakban

a fenntartható városfejleszt és

egyedi prioritási tengely révén kívánja megvalósítani. A fenntartható

városfejlesztés komplexitása és integráltsága miatt, a TOP 6. prioritása keretében finanszírozandó
beruházások az elő b biekb en felsorolt 4 tematikus célhoz is hozzájárulnak.
TOP 6. prioritástengely
intézkedései

Alap

Célkitazés

Tematikus

Beruházási

célkitűzés

prioritás

8.

b)

8.

c)

6.

e)

4.

e)

4.

c)

9.

a)

9.

b)

8.

i)

9.

i)

6A - Megyei j ogú városok gazdasági
6.1 Gazdaságfejlesztés

ERFA

környezetének fejlesztése a foglalkoztatás
növelése érdekében
66 - Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő

6.2 Családbarát, munkába
állást segítő intézmények,

ERFA

visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások

közszolgáltatások fej lesztése

által

6.3 Gazdaságélénkítő és

6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a

népességmegtartó

ERFA

városfejlesztés
6.4 Fenntartható városi
közlekedésfej lesztés

népesség megtartása városfejlesztési
beavatkozásokkal

ERFA

60 - Fenntartható közösségi mobilitás
elősegítése

6.5 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energia-

6E - A megyei jogú város önkormányzatai
ERFA

felhasználás arányának

energiahatéko nyságának javítása és a megújuló
energiaforrások részarányának növelése

növelése
6.6 Városi közszolgáltatások
fej lesztése
6.7 Leromlott városi
területek rehabilitációja

ERFA

6F - Önkormányzati közszolgáltatások
hozzáférhetőségé nek

és minőségé ne k fejlesztése

6G - A leromlott városi területeken a jobb
ERFA

életlehetőségekkel rendelkező

hátrá nyos

helyzetű személyek számának növelése

6.8 Gazdaságfejlesztéshez

6H - A foglalkoztatható ság j avítása és a helyben,

ka pcsolódó foglalkoztatás

a helyi és térségi gazdasági szereplő k által

ESZA

foglalkoztatottak számának növelése

fej lesztés
6.9 Társadalmi kohéziót célzó
helyi programok

ESZA

61 - A leromlott városi területeken a jobb
életle hetősége kkel rendelkező hátrányos
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TOP 6. prioritástengely
intézkedései

Alap

Tematikus

Célkitazés

célkitűzés

Beruházási
prioritás

helyzetű személyek számának növelése valamint
a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás
nóvelése helyi szinten

3.2.3. AZ ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA A TOP 6. PRIORITÁS CÉLKITÚZÉSEIVEL ÉS A VÁROSI ITS
CÉUAIVAL
Kapcsolódó ITS célok
•

•

•

T1. Fejlett helyi gazdasóg,
nagyszámú
minőségi
magasabb
munkahely,
jövedelmi szint
T2. Fejlett, magas színvonalú
tudományos élet, innováció
T3. Pezsgő kulturális élet,
rekreóciós lehetőségek, fejlett
turizmus

Kapcsolódó TOP célkitűzések

ITP célok

•

1. Gazdasági
környezet
élénkítése

•

•

•

•

T7. Vonzó és energiahatékony
épített környezet,
táj- és
településkép

T6. Fejlett városi mobilitás,
fenntartható közlekedés

2. Fenntartható
városfejlesztés

3. Fenntartható
városi
közlekedés

•

•

6A - Megyei jogú vórosok gazdasógi
környezetének fejlesztése a foglalkoztatás
növelése érdekében
6H - A foglalkoztathatóság javítása és a
helyben, a helyi és térségi gazdasógi szereplők
által foglalkoztatottak számának növelése
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

Fenntartható

közösségi

mobilitás

elősegítése

68 - Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő
visszatérése a gyermekel/ótási szolgáltatások
által
• 6F
Önkormányzati
közszolgáltatások
hozzáférhetőségének
és
minőségének
fejlesztése
• 6G - A leromlott városi területeken a jobb
életlehetőségekkel
rendelkező
hátrányos
helyzetű személyek 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
• 6H - A foglalkoztathatóság javítása és a
helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők
általfoglalkoztatottak számának növelése
• 61 - A leromlott városi területeken a jobb
életlehetőségekkel
rendelkező
hátrányos
helyzetű
személyek
számának
növelése
valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi
összetartozós növelése helyi szinten
•

• T4 . Magas színvonalú humán
szolgáltatások

•
•

•

TS.
Közösségi,
szolidáris,
befogadó tórsadalom
Tl. Vonzó és energiahatékony
épített környezet,
táj- és
településkép

TB. Aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, vonzó vórosi
image

4. Magas
színvonalú
humán
szolgáltatások

5. Leromlott
városi területek
rehabilitációja

6. Vonzó
image

városi
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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 m egye - 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 fejlesztésekből
építkezik. A megyei ITP t ervezés 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 céljainak kapcsolódását az alábbi ábra
mutatja be.
A megye és a megyei jogú város céljainak kapcsolata

közvetlen, szoros kapcsolódás
közvetett kapcsolódás
nincs kapcsolat

A megyei és 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 városfejlesztés.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza között az alábbi tématerületek esetében mutatkozik
együttműködési lehetőség:

TOP 1.1 intézkedés: a Nyíregyházán megvalósuló gazdaságfejlesztési 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 előnyben kell részesíteni azokat a

fejlesztéseket, amelyek egymást erősítik, 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

egyes projektek esetében a megye és a megyei jogú város közötti együttműködésnek jelentős
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 l. 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

7. prioritási tengely (Turizmus)

nagyléptékű

kisléptékű

turisztikai fejlesztéseket érdemes a GINOP

turisztikai beruházásaihoz kapcsolva, azokat kiegészítve

megvalósítani
TOP 3.2 intézkedés: az önkormányzati energiahatékonysági beruházásokat kiegészíti a KEHOP 5.2

intézkedése

(Épületek

energiahatékonysági

korszerűsítése

megújuló

energiaforrások
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alkalmazásának kombinálásával), amely a magántulajdonban
korszerűsítését,

lévő

épületállomány energetikai

a megújuló energiafelhasználás arányának növelését tűzi ki célul

TOP 5.1 intézkedés. foglalkoztatási paktumok keretében megvalósuló fejlesztésekhez a GINOP S.

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
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4. AZ ITP FORRÁSALLOKÁCIÓJA
Nyíregyháza MJV teljes, kormányhatározatban megadott ITP keretösszege 24,63 Mrd Ft.
Az /TP keretösszeg valós igényeken alapuló elosztása tóblázatos formában (Excel fájl 1. munkalap)

6.2 Családbarát,
6.5 Önkormányzatok
munkába állást
6.3 GazdaSllgenergia6.4 Fenntartható
segít6
élénklt6 és
hat•konysllg&>ak a
városi közlekedésrnegOJuló energiaIntézmények, köz· népesség-megtartó
fejlesztés
felhasználás arányának
szolgáltatások
városfejlesztés
növelése
fejlesztése

•s

6.8 Gazdaság·
6.6 Városi köz·
srolgáltatások
fejlesztése

6.7 leromlott
városi terUletek
rehabllitáctója

ERFA

ERFA

ERFA

34,455

61,271

20,924

9,182

32,300

11,415

387,041

4,584

2,193

3,899

1,332

0,584

2,055

0,726

24,630

4,689

2,193

2,5

1,332

1,726

2,056

0,88

24,634

TOP 6. prioritás
intézkedései

6.1 Gazdaságfejlesztés

F°"'5t blztosltó Strukturális
Alap megnevezése

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

TOP 6. prtoritlis l~zke~sei
k6röttl fofrismepttás (Mrd
Ftl

115,420

30,044

72,030

Ai mjv forráskeretének
rnegoszlisa a TOP 6. prioritás
lrdzkeMsel k6z6tt (Mrd Ft)

7,345

1,912

Ai ecyes TOP priorit6sokon
belOI az l~zkedések közi!ttl
sljlit Igényeken alapuló
forismegoulés
(Mrd Ftl

7,346

1,912

fejlesztéshe•
kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

6.9 Társadalmi
kohéliót célzó
helyi programok

Ellen&ds

ESZA

2
4.1. AZ ITP TEUES KERETÖSSZEG INTÉZKEDÉSENKÉNT! FORRÁSALLOKÁCIÓJA

2014-2020 között a területi

szereplők a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében

1185,7 milliárd forint fejlesztési forráshoz 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

gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz

történő

alapuló

célkitűzéseihez,

többek között a

hozzájárulás érdekében az Európai Strukturális

és Beruházási alapoknak a rendeletben meghatározott 11 tematikus célkitűzés megvalósulását kell
támogatnia. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása a 4., 6., 8. és 9.
tematikus

célkitűzés

megvalósulásához kíván hozzájárulni.

A tematikus célokból jól kirajzolódik, hogy a TOP célja a gazdaságfejlesztésen keresztül a
foglalkoztatottság növelése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése valamennyi ágazatban, valamint a
társadalmi befogadás, szolidaritás támogatása.
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 vonatkozó stratégiai célkitűzésnek, valamint a helyi fejlesztési igényeknek és
adottságoknak

megfelelően

kiemelten

törekedtünk

a

helyi

gazdaságfejleszt ési

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 közvetve szolgálják.
Az operatív 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
forrásallokáció 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 kialakításának

alapvető

elemei a város épített környezetének,

a városi zöldterületeknek a fejlesztése, a barnamezős területek megújítása és a környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések. Nyíregyháza gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztéséhez
kapcsolódó fejlesztési elképzelései az intézkedésre előzetesen allokált forrást 100%-ban lefedi. A
későbbiekben felmerü lő

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 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 2,3%-kal
növekedett.)
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6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése:
Nyíregyházán az elmúlt években számos épületenergetikai korszerűsítés valósult meg a város
önkormányzati tulajdonú intézményeiben. A városban a legalapvetőbb energiahatékonyságot érintő
problémák megoldásra kerültek, a további fejlesztési szükségletek nem fedik 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

beépítésű

leszakadó városrészeket azonosított. Nyíregyháza leromlott városi területekhez kapcsolódó
előzetesen

megfogalmazott fejlesztési elképzelései az intézkedésre előzetesen allokált forrást 100%-

ban lefedi, ugyanakkor ezek az előzetesen megfogalmazott fejlesztési elképzelések csak két szociális
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 forintta l növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 20,5%-kal növekedett.)
A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján
(Mrd Ft)
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4.2. AZ INTÉZKEDÉSENKÉNT MEGHATÁROZOTI KERETÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSI MÓDOK
SZERINTI MEGOSZTÁSA

Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeretet a megyei jogú
város három forrás-felhasználási mód keretén belül használhatja fel. Az egyes felhasználási
módokhoz részben hasonló, részben eltérő tervezési és eljárási feladatok kapcsolódnak. Az egyes
intézkedéseken belül a felhasználási módok közötti forráselosztás arányai az ITP tervezését

végző

MJV önkormányzatok saját döntésén és mérlegelésén alapulnak. A felhasználási módok az alábbiak
lehetnek:
a) MJV önkormányzat fejlesztéseire fordított keret: ismert, stratégiai font osságú, akár
költségeiből

konzorciumi formában megvalósításra szánt MJV fejlesztési elképzelések

áll

össze (ez a felhasználási mód eltér az általános elvtől, miszerint az ITP projektek nélkül, csak
forráskeretekkel dolgozik - ebben az esetben ismertek a fejlesztési elképzelések}.
b) Kiemelt kedvezményezetti csoport(ok)ra vonatkozó keret: az adott intézkedés/konstrukció
esetében támogatásra jogosult helyi szereplők közü l az MJV előnyben részesíthet bizonyos
helyi kedvezményezetti csoportokat (nem MJV önkormányzat, hanem pl. egyház, civil
építtetők,

szervezetek, jogszabályban meghatározott

fenntartók) egy bizonyos keretösszeg

erejéig. Ez lehet egy vagy több pontosan defin iá lható kedvezményezetti csoport, de konkrét
szervezetek

nevesítése

a

forrás-felhasználási

módon

nem

lehetséges.

kedvezményezetti kört gazdálkodási formakód (GFO-kód) szintjén lehetséges

A

legszűkebb

kötelező

értelemben definiálni. Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem

kiemelt
a keret

létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni, ahol valóban indokolt és alátámasztható.
c)

Minden helyi

szere plő

által felhasználható keret: minden más, az adott konstrukció

esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrás (keretösszeg).
időszak

Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 2014-2020-as

tervezett projektjeinek ismeretében az

intézkedésekre allokált forrásokat a felhasználási módok között az alábbiak szerint kívánja elosztani:

tt.n":\ .

ll„
cu
N

i„„
„

"O
N

"„
IÓ

I~
1

...

MJV önkormányzat
projektjei

.

•

··-

·01011!mMH~

!ii
.i ·-

.;

~~i

:!

e:::11

E fi

J!
~

J,~

j .. ~
„:;;

.=
.i;

N
N
1()
\0 .......

-~

~

.., ! ..,„...
CIO CU

'l
E :;;
19 CIO 111
"2
'
S
„ tI ~...

'°fi'!

~

Q,

"41

0

~

e :o

1l

...

"!

~

S-fj!S!
~

;. ~:S!

~j

.:g.,e

ee ...
"i
.f J!

:6

~.;

>C:2!'!!

!'g
~ '! • ~

'()
~

!

~

.!!

~

~
~~

"

..,„"' :!!...."'e
~ i
.... -'=

1
1()

jj

~.s

•-o„
...o"i'S
e
~:;-}
&11 GI lf..,.

\0 ...

oó ~ E li

\0 ·-

IÓ

J!

11

i1

„

1:::11

!

:2
~

~j

·~

.e ...

l!
-.!!

~

t: ~

jl

e„e:"*
...,... -'="

ilJ
i_

\0

IÓ .:

0

:2

.0

•

GI

...

~

-

J!

E 0E
"i r„
ti l!
~

....

Q,

~

:!

... >

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%

22

S'

"11

1

IQ

3::
:;

'V

... ...t
e
~ „

~

~

i
i

„;-J

i
0

~

i

~

...

i

...

b.,,
°'

p

§

p

§

0

i

p

§

§

'§

i

~

~

°'

p

...
-;,,,,

p

0

programok

"'

1i

m

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi

kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés

6.8 Gazdaságfejlesztéshez

rehabilitációja

6.7 leromlott városi területek

fejlesztése

6.6 Városi közszolgáltatások

.........
w

energiahatékonyságának és a
megújuló energlafelhasználás
arányának növelése

6.5 Önkormányzatok

közlekedésfejlesztés

6.4 Fenntartható városi

népességmegtartó városfejlesztés

6.3 Gazdaságélénklt6 és

intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése
segítő

6.2 Családbarát, munkába állást

6.1 Gazdaságfejlesztés
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ITP intézkedésenkénti forrásainak forrás felhasználási módok közötti megosztása
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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 intézkedéseiből kerülnek megvalósításra, és a
beavatkozások gazdája az
üzemeltetők,

MJV Önkormányzata vagy jogszabá lyban

meghatározott, kijelölt

működtetők, építtetők . Az MJV fejlesztési csomagba tartozó beruházások teljes

forrásigénye 24,194 milliárd forint, ami a városra allokált teljes TOP forrás majdnem 100%-a (98,2%).

6.1 Gazdaság-fejlesztés
TOP-6.1.4-15-NYl-201600001

1

1

A Benes Villa turisztikai hasznosítása a kulturális
örökségünk megőrzése érdekében

TOP-6. l.4-15-NYl-201600002

Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó
kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén

614-14 TSM tartalék

-

TOP-6.l.4-16-NYl-201700003

274 976
400
381 775

OOO

1

223

A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése

Sóstófürdőn 1

TOP-6.l.4-16-NYl-201700005

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi
MGvelődési Otthon revitalizációja által

Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása

Gazdaságösztönző

OOO I 7 346 000000
OOO

26 376 040

TOP-6. l.4-16-NYl-201700004

OOO
OOO

218 225

OOO
755 647
560

-

közlekedésfejlesztés a Szegfű utca
TOP-6.1.5-15-NYl-2016- 1 bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis
00001
utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása
révén
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás
TOP-6.1.5-15-NYl-2016- 1 ösztönzését szolgáló
00002
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein
TOP_ _NYl _
6 1 5 16
2017
' ·
00002

7 346

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást
öszt~~ző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat
1
pontJan

950 OOO

OOO 1

1

2 914
1

OOO t ·
OOO

:~~

.. „
- ,_
,„

.:1'i~

,,

999 500

OOO

25

„.
~

~
~
~
~

lJU[:.1 ... 11:.l'l"'w.1·1.,..„

-..:.,-

1@
I~

1:r;J1 ,.

-~~(:J'Ed•Elb

l~ ~
t

IU.1:(ll

\;.

:m ·.....

{)WlfWil ! ;{!Il ~·am•

~ Crir;:'tifD ~~·-·
~-=. (flm
~d~
rlDJ .
Él.~

26

'

';..

'

~

"

.'

:~
~
-

.

1U1;1: • . - '"°

"

·~

,, · •

'

a

~l~

q.t®Jtm

~

~·

TOP-6.4.1-16-NYl-201700001

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán4

TOP-6.4.1-16-NYl-201700002

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.
ütem5

347 250

641-16 TSM tartalék

-

300 OOO

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

TOP-6.5.l-15-NYl-201600001

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzatánál

TOP-6.5.l-16-NYl-201700001

Energetikai fejlesztések a THG épületeiben

TOP-6.5.l-16-NYl-201700002
TOP-6.5.l-16-NYl-201700003
TOP-6.S.1-16-NYl-201700004
TOP-6.S.l-16-NYl-201700005

OOO
OOO

2 500000

OOO

-_1.'\

-

:,~~\\

~' ·''1~\~ ~\'

OOO
48 OOO OOO

11\i.~~~"

'

. ,:

~;\

\'~

396 840
630
156 432
161
627 227
209
188 997
199

korszerűsítése

651-16 TSM maradvány

2 500000000

1 OOO OOO

A Júlia Fürdő szabadidős létesítmény energetikai

~pületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél

.stumu~

45 750 OOO

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖnkormányzatánálIll. ütem
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖnkormányzatánálII. ütem
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem

TOP-6.5.l-16-NYl-201700006

~a1:1zro, ·

f.lllmt!ln ~
~~
~
Rm

6.5 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energiafelhasználás arányának
növelése

~

flmtlOOEffJaf.1

79 998 740

2 504 061

f /~::. ~
\.

- ·--

6.6 Városi
közszolgáltatások
fejlesztése

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

TOP-6.6.1-15-NYl-201600001

Nyíregyházi egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmény felújítása

125 OOO

TOP-6.6.l-16-NYl-201700001

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem

407 800

TOP-6.6. 2-15-NYl-201600001

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A.
(Hrsz: 2263/131), illetve Körte utca 41/A. (Hrsz:
1640/1) szám alatt

224 731
353

662-15 TSM maradvány

-

468 647

1332 OOO

OOO

·~~;.
~

' ..'

1332 OOO OOO

OOO
OOO
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TOP-6.6.2-16-NYl-201700001

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése és fej lesztése- II. ütem

662-16 TSM maradvány

-

9 990 068

6.7 Leromlott városi
területek rehabilitációja

az intézkedés fejleszt ési elképzelései összesen

17260001
OOO

TOP-6.7.l-16-NYl-201700001

Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált
területein

1 726 OOO
OOO

564 009
932

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó az int ézkedés f ejlesztési elképzelési összesen
foglalkoztatásfejlesztés

2 056 OOO I
OOO

TOP-6.8.2-15-NYl-201600001

Nyíregyházi foglalkoztatási paktum

2 056 OOO
OOO

6.9 Társadalmi kohéziót
célzó helyi programok

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

TOP-6.9.l-15-NYl-201600001

együttműködés erősítését szolgáló komplex program l 50 OOO OOO

8800001
OOO

1726000 000

2056 000000

880000 OOO

Közösen Polyákbokorért: A társadalmi
Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában

TOP-6.9.l-16-NYl-2017830 OOO
Közösen a kiútért
00001
OOO
1
1
A proj ekt megvalósításának teljes összege 298 107 435Ft. 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 1 201133 573Ft. A fennmaradó 1 098 OOO OOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

4

A projekt megvalósításának teljes összege 685 112 500Ft. A fennmaradó 639 362 500Ft a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

5

A projekt megvalósításának teljes összege 821 887 500Ft. A fennmaradó 474 637 500Ft a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

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

eléréséhez,

a

város
a

célok

2014-2020-as

fejlesztési

dokumentumaiban

eléréséhez

kapcsolódó

indikátorvállalások

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.

28

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 t6bl6zat módosult a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések listája
alapj6n.
l~••91if•l'•

I .,.~

.„~

lndiaház és Madárröpde
létesítése a Nyíregyházi
Állatpark területén

l&.]I

riifilJ

rP.r.fr.\

TOP-6.1.4-16NYl-2017-00001

~
~

11 l:w1:n::fn\1:rrif:flmn

lndiaház: Nyíregyházán élnek és tenyésztési
programban vesznek részt azok az indiai
rinocéroszok, melyekből már csak alig párszáz
van a világban. Szeretnénk számukra egy
olyan különleges és magas színvonalú házat
biztosítani, ahol az indiai dzsungel és a
820 117 565Ft
hatalmas ország atmoszférája is érzékelhető.
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

TOP-6.1.4-16NYl-2017-00002

1 TOP-6.1.4-16-

NYl-2017-00004

Tiszavasvári út- Derkovits· TOP-6.1.5-16utca csomópont
NYl-2017-00001
fejlesztése

Korányi Frigyes utca
felújítása, a Korányi

TOP-6.1.S-16NYl-2017-00003

A
projekt
célja
olyan
fejlesztések
megvalósítása, amely a nyíregyházi Sóstói
Múzeumfalu kínálatát még egyedibbé teszik.
Cél továbbá a meglévő attrakciók az új
688 OOO OOOFt 1 szolgáltatásokkal és az új attrakciókkal való
egybekapcsolása, a látogatók minél magasabb
színvonalon történő kiszolgálása, komplex
kulturális-turisztikai
élmény
nyújtása
a
turisták számára.
79 882 435Ft 1A projekt célja Sóstófürdő
turisztikai fejlesztése.

600 OOO OOOFt

fenntartható

A TOP-6.1.5 konstrukció keretében többek
között a Nyíregyháza Tiszavasvári út Derkovits utcai csomópont átépítésére
kívánunk pályázatot benyújtani. Ezen projekt
szorosan kapcsolódik 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
sorolható,
a megnövekedett forgalom,
valamint a meglévő felüljáróról történő
lekanyarodás veszélyessége miatt, ezért - a
kereszteződés
biztonságosabb kialakítása
érdekében - átépítése szükségessé vált.
600 OOO OOOFt 1 A projekt célja a városi
csomópontok fejlesztése.

balesetveszélyes

29

Frigyes utca - Csaló köz
csomópontban

körforgalom kiépítése és
Szarvas utca felújítása

A nyíregyházi Szabadtéri
Színpad rekonstrukciója
TOP-6.3.2-16és a Kiserdők területének NYl-2017-00001
funkcionális bővítése

Csomópont és
kerékpárút fejlesztés
Nyíregyházán
Csomópont és
kerékpárút fejlesztés
Nyíregyházán II. ütem

..

H
~;.

',, : '

1

<.'

"'.ír :.

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
rekonstrukciója
kapcsolódó
és
a
eszközbeszerzés megvalósítása.

TOP-6.4.1-16NYl-2017-00001

639 362 SOOFt

TOP-6.4.1-16NYl-2017-00002

474 637 SOOFt

A projekt célja a
közlekedésfejlesztés,
fejlesztése révén .

fenntartható városi
csomópontok

..

S OOO OOO OOOFt

30

...,,
A fejlesztési 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).

1[9.i!t...ktjel keretében tervezett beavatkoz6solc közötti kaecsolatok (g t6b/6zat módosult _az Excel 3.
-·

·•r:n~~1~r:.1..1.r::>.

~ttfJ$i.tiMOmt)

~~UiEffi1XW@mf [l.!JJ'tm-?J~'l?il
6.1 Gazdaság-fejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

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
,
á. ,
„
é
Nyiregyh z1 Allatpark terulet n
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.l.4-16-NYl-2017-00005

TOP-6.l.5-15-NYl-2016-00002

TOP-6.1.S-16-NYl-2017-00002
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003

TOP-6.1.4 intézkedéshez
kapcsolódó beavatkozások

közepes szinergia

1Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi MOvelődési
Otthon re\l~talizáci§JC3_;!1tal ····- _
Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfa utca bővítése,
a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János
utca és a Lujza utca felújítása révén
---

TOP-6.1.S-15-NYl-2016-00001

·••111.'l•lfiE~

~

----

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző
' Ny1regy
•
ha'_z_a hat p()n_Jan
t ''
k"ozIeked es
' f eJ·1 esz t es
Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló
köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca
felújítása 2
_ _ _ _ _ _ _ __

TOP-6.1.5 és TOP-6.4.1
intézkedéshez kapcsolódó

közepes és gyenge szinergia

beavatkozások

31
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az intézkedés fej lesztési elképzelései összesen

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001

Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00002

Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál
Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00003

óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

6.3 Gazdaság-élénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

TOP-6.3.l-15-NYl-2016-00001

Barnamező s területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári
úti laktanyák tekintetében

TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén
A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők
terü letének funkcionális bővítése3
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő
csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók
fejlesztése
Környezetvédelmi infrastruktúra-f ejlesztések Nyíregyházán

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.4.l-16-NYl-2017-00001
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán4
Csomópont és kerékpárút fej lesztés Nyíregyházán II. ütem5

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

...

~~-~
. ..

~~

TOP-6.2.1 intézkedéshez
kapcsolódó beavatkozások

közvetlen, szoros kapcsolódás

11

6.2 Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

..
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TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001

közepes szinergia

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 kapcsolódás
közepes szinergia
közvetlen, szoros kapcsolódás

TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

közvetlen, szoros kapcsolódás

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

közvetlen, szoros kapcsolódás

TOP-6.4.1 és TOP-6.1.S
intézkedéshez kapcsolódó
beavatkozások

közepes és gyenge szín ergia
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energia-felhasználás arányának
növelése
TOP- 6 .s_ 1_15 _NYl- 2016 _00001

Ön~ormá~yzati épü~etek. en:rge~!kai kors,zerűsí~é~e

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00001

Ny1regyhaza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal
Energetikai fejlesztések a THG épületeiben

TOP- 6.5 _1_16 _NYl-2017 _00002

Ön.kormá~yzati épü~etek. en:rge~!kai kor~zerűsí~és_e

TOP- _ . _ _NYl-20ll-0000
6 5 1 16
3

Ön~ormányzati épü~etek, en:rge~!kai kor~zerűsí~és,e

TOP-

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem

_
_ _NYl2017 00004
6 5 1 16
· ·

..
Ny1regyhaza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal- Ill. utem
„

Nyiregyháza Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanal- II. utem

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00005
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00006

A Júlia Fürdő szabadidős létesítmény energetikai korszerűsítése

6.6 Városi közszolgáltatások
é
.
f ei1eszt se

. , k d, f .
I' · „
• · lk •
az mtez e es ej1esztes1 e epze ese1 osszesen

TOP- . . _ _NYl_
6 6 1 15
2016 00001

Ny~.:g_vházi egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény
feluj1tasa

TOP-6.6.l-16-NYl-2017-00001

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem

TOP- _ , , TOP- . _ és TOP- . .
651
661
662
intézkedéshez kapcsolódó
beavatkozások

gyenge szinergia

Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ TOP - 6.5.1,TOP-6.6.lésTOP - 6.6.2

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001
TOP- . . _ _NYl_
2017 00001
6 6 2 16

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

gyenge szinergia

TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001
"OOO
1
T0 P-6..
9 1-16-NYl-20 17-v

közvetlen, szoros kapcsolódás
k..
k
l ' dá
ozvet1en, szoros apcso o s

Sz~ciáli~ alaps~~lgáltatások infrastruktúrájának bővítése és

fejlesztese- 11. utem

6.7 Leromlott városi területek
. . á 'ój
re hab 11t
1 c1 a

. • k dé f ·i
· · lk •
lé · „
az mtez e s ej esztes1 e epze se1 osszesen

TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

Szoc1ahs varosrehab1htac10 Ny1regyhaza szegregalt teruletem
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6.8 Gazdaság-fejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen

TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001

Nyíregyházi foglalkoztatási paktum

-

Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés
szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor
szegregátumában

TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001

nincs kapcsolat

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi
programok
TOP-6.9. l-15-NYl-2016-00001

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

erősítését

Közösen a kiútért

közvetlen, szoros kapcsolódás
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001
TOP-6.9. l-15-NYl-2016-00001
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

közvetlen, szoros kapcsolódás
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MJV által vállalt célérték ITP {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

teljesíthetők (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 5. munkalap).
Nyíregyháza Megyei Jogú Város az ütemezésében a MJV önkormányzat projektjeire allokált
forrásokat, valamint az egyéb területi szereplők számára pályázható forrásokat adta meg. A két forrás
felhasználási mód keretében Nyíregyháza 24,634 milliárd Ft forrás felhasználását ütemezte az alábbi
éves bontásban:

~v

2016
2017
2018
Összesen:

Források lekötésének
Otemezése (%)
55,21
25,54
19,25
100,00%

Miiiiárd forint
13,601
6,292
4,741
24,634

-

36

Nyíregyl)É!!! Megyei Jogú Vóros lntegrólt Területi Program 2014-2020 ütemezése (Excelfi.le 5. munkalap} (a tóbl6zat módosult az Excel 4. munkalapja
alapjón
Minden adat automatikusan
megjelenik az 1.
munkai apról

2016

2017

2018
összes

fOITás

6. prioritás ntékedései

Intézkedésre es6 összes

1né
6.L Gazdaságfejlesztés
6.2 Családbarát, munkába állást scgltll
intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

2.né

7,346

1,9U

.,,

6.3 Gazdaságélénkitó és népcsségmegtanó
városfejlesztés

Ell.

é

4689

3.né

4.né

0,950

3,571

lné

2.né

3.né

2,937

2.né

0,218

1,2225

1,385

3.n é

4.né

7.:wi

O.DDll

L912

!Ur'll

4.689

0000

2.193

nMll

2,ral

IUr'I:

1.m

Qtn!

1n6

0000

21!;1;

QODll

o.-

nnM

24,634

onm

1,139

1,500

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

1né

1,212

0,700

0,613

4.né

0,693

2193
6.5 Önkormányzatok
energiafelhasználás arányának növelése

1,500

1,000

energiahatékonyságának és a megújuló

2,500

0,225

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

0,125

0,575

0,408

1.m
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

1,726
1726

6.8 Gazdaság· fejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatásfcjlesztés

2,056
2,056

6.9 Társadalmi kohthiót célzó helyi
programok

0,830

0,050
O,llllll
M.811

ODDll

O.IDl

3.763

9.83'1

0.12S

O.DDll

O.IDl

6.167

3-151

1385

nnm

nnm

1. számú melléklet -

íre

háza ITP_20180416_2.

1.) Forráskeret allokáció 1.
2.) Forráskeret allokáció II.

című
című

munkalap
munkalap

3.) MJV önkormányzat projektje i munkalap
4.) Indikátor vállalások című munkalap
5.) Ütemezés című munkalap

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-510
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: ALPOLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE

Ügyiratszám : VFEJL/181-1/2018.
Ügyintéző : Zákány Zoltán

TÁJÉKOZTATÓ
- a Közgyűléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban
végzett 2017. évi tevékenységéről
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Tisztelt Közgyűlés!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás)
2006. március 6-án alakult azzal a céllal, hogy a térségben komplex hulladékgazdálkodási rendszert
hozzon létre és

működtessen.

A Társulás

működését

a Társulási megállapodás és a Társulás Alapító

Okirata szabályozza.
A Társulás öná lló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, így a gazdasági feladatokat a Társulás 100
%-os t ulajdonában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. menedzseri szervezetként végzi.
A Társulás célja a Társulás működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását,
újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón
va ló elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök
beszerzését, a szükséges beruházások megva lósítását, az illegá lis hulladéklerakók felszámolását, a
felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit.
A meghatározott cé lok megvalósítása érdekében a Társulás feladatai az alábbiak:
-

A Társulás területén létrehozandó térségi hulladékgazdálkodási rendszer felépítéséhez szükséges
projekt kidolgozása, illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, összefogása.

-

A tag-önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös tájékoztatás
biztosítása, valamint szakmai tanácsadás nyújtása.
A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a projekt
megvalósításában.

-

A Társu lás gazdálkodására

jellemző,

hogy állami feladatot nem lát el, ezért állami normatív

t ámogatásban nem részesül.
A Társulás 2017. évben összesen három alkalommal ülésezett.
Jelen tájékoztató

1. számú melléklete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2017. évi éves beszámolóját és 2018-as tervét
2. számú melléklet az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. éves
beszámolóját és 2018-as tervét
3. számú melléklet a Megyei Fejlesztési Ügynökség 2017. éves beszámolóját és 2018-as
tervét tarta lmazza.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 18.
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Jász ·
alpolgármester
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4. sz. melléklet a VFEJL/181-1/2018. Tájékoztatóhoz

Határozat - tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
.... /2018. {IV.25.)számú
határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban
végzett 2017. évi tevékenységéről

A Közgyűlés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. április 25.

Erről

1.
2.
3.
4.

értesülnek:

Közgyűlés tagjai,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője,
Nyíregyháza MJV Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Éberhardt Gábor, Észak-Alföldi Környezetga zdálkodási Kft. ügyvezetője .
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1. sz. melléklet a VFEJL/181-1/2018. Tájékoztatóhoz

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés

- a Társulási Üléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdltulladék-gazdálkodási Társulás
2017. évi költségvetés teljesülésének éves beszámolójáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2006.03.06-án alakult.
A Társulás önállóan gazdálkodó, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdés előírásainak megfelelően a
helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásai a helyi önkormányzatokra
vonatkozó szabályok szerint gazdálkodnak, de azoktól elkülönülten.
A Társulás 2012. március 19-től Titkárságot működtet általános adminisztratív teendők ellátására,
valamint közreműködik a Társulás folyamatban lévő projektjeinek a koordinálásában. A gazdasági
és pénzügyi feladatokat továbbra is a Társulás 100 %-os tulajdonában l évő SZSZBMFÜ Nonprofit
Kft., mint menedzsment szervezet végzi.
A Társulás tag önkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körükbe tartozik a településeken
az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárdhulladék keze lése, a hulladékkezelési
közszolgáltatás szervezése és fenntartása, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása, a
bezárt hulladéklerakók rekultivációs munkáinak elvégzése. Az ö nkormányzatok ezen
kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására és a meglévő re ndszerekkel együtt történő üzemeltetésére
hozták létre a Társulást.
A Hulladékgazdálkodási Program alapcél kitűzése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes (229) és
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11 települése hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása.
A Társulás által megvalósítani kívánt célok akadályoztatása miatt időközben 2 önkormányzat
(Kótaj Község Önkormányzata és Nyírbogdány Község Önkormányzata) kizárására került sor.

A Társulás 2017. évi gazdálkodásának jellemzői
BEVÉTELEK
1. Saját bevételek
A Társulás állami feladatot nem lát el, ezért normatív állami támogatásban nem részesül.
Az intézményi működési bevételek között a Társulás bankszámláján lévő pénzeszközei után
tervezett 224 eFt kamatbevétel nem teljesült, a pénzeszközök zárolt számlára folynak be, amely
után a bank kamatot nem fizet. A működési bevételek között terveztük az ÁFA bevételeket is,
271.630 eFt összegben, amelyből a tárgyévben a bérleti díj ÁFA-ja, 270.000 eFt átutalása a
fizetési határidőre megtörtént. A bérleti díj ÁFA-ja a NAV felé befizetendő ÁFA-ként jelenik meg,
ezért a működési bevételek illetve a működési kiadások között szerepeltettük.
A Nyíregyházi hulladékkezelő telepen a Mechanikai-biológiai kezelőtéren 20 17. április 0 l-én tűz
ütött ki, ami átterjedt a gépekre is. A tűzesetet a lakosság által kihelyezett lo mhulladék öngyulladása
okozta, nem emberi mulasztás miatt történt. A tűzeset óta a hulladék kezelés nélkül kerül lerakásra.
A kár mértéke jelentős. A Társulás a létesítményekre érvényes vagyonbiztosítással rendelkezik,
azonban a kárrendezési eljárás még nem zárult le, mivel a Biztosító a becsült kár értékétől jóval
kevesebbet
ajánlott
fel
kártérítésként,
a
2017.
évben
10.000 eFt kárelőleget fizetett ki a Biztosító. Év végén a tűzben megsérült tárgyi eszközök
tekintetében terven felüli értékcsökkenés került elszámo lásra.
A Kohéziós Alapból támogatott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt I. ütem (kisvárdai, nagyecsedi és nyíregyházi hulladéklerakók, a nyíregyházi válogatócsarnok,
valamint a kapcsolódó eszközállomány) befejezése és pénzügyi lezárása 201 1. december 31-én
történt meg. A KEOP-1.l.l/2F/09-11-2012-0003 azonosítószámú projekt - Szilárdhulladék JI .
ütem (mechanikai-biológiai kezelőterek létesítése a Nyíregyházi, a Kisvárdai és a Nagyecsedi
Hulladékkezelő Köz pontban, a szelektív hulladékrendszer fejlesztését szolgáló gyűjtőszigetek,
hulladékgyűjtő edények, házi komposztálók, eszközök és gyűjtőautók beszerzése) 2015 . november
25-én zárult. A beruházások keretében megvalósított hulladékkezelő eszközrendszer a projektzárást
követően aktiválásra került és a Társulás 100%-os tulajdonában álló társaság, az Észak-A lföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. átvette üzemeltetésre. A Közszolgáltató által fizetendő éves
bérleti díj összege minden tárgyévben a Társulás elfogadott költségvetésében kerül meghatározásra.
A Társulás, mint tulajdonos és az Üzemeltető Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés
alapján a hull adékkeze lő eszközrendszer bérbeadásából 2017. évben nettó !.OOO.OOO eFt bérleti díj
bevétellel számoltunk. Ezen felül a sajátos felhalmozási bevételek között tervezésre került
491 .200 eFt előző évek bérleti díj hátraléka is.
A tárgyévben a nettó bérleti díjból az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 136.047
eFt-ot kompenzálással egyenlített ki, mely szerint a fizetendő nettó bérleti díjba beszámításra került
a Társulást terhelő négy negyedéves kölcsön törlesztő részlet és annak kamatai, valamint a 2017.
évre megfizetett kezességvállalási díj. Továbbá átutalásra került 1.372.599 eFt, így összesen
1.508.646 eFt bérleti díjbevétel teljesült. Az ÉAK Nonprofit Kft. 2017. december 31-én az előző
évekről fennálló bérleti díj tartozásának összege 1.503.215 eFt.
A Kisvá rda déli tehermentesítő út - a 4. sz. föút és a 4108. j. összekötő út közötti szakasz nyomvonala érintette a Társulás 1/1 arányú tulajdonában l évő Kisvárda, 7120 hrsz. alatti ingatlant.
2
A 2380 m terület megszerzéséért felajánlott kártalanítási ellenértéket a Társulás elfogadta, az
adásvételi szerződés aláírásra került és április hónapban 7.510 eFt átutalása megtörtént.
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2.

Támogatásértékű

bevételek

2.1. Tagdíj
A Társulási Megállapodás a tag Önkormányzatok lakosságszámához kötötten 2007. évtől
kezdődően évenkénti tagdíjat állapított meg, melynek összege a Társulási Tanács 20/2009. (Xl.
18.) számú határozata alapján 30 Ft/fó/ lakos. A költségvetési törvényben meghatározott
lakosságszám figyelembe vételével kiszámítva, 2017. évre 17.665 eFt tagdíj bevételt terveztünk.
Tervezésre került továbbá a 2006. évi egyszeri hozzájárulás hátraléka 172 eFt összegben, valamint a
2007-2016 . évi tagdíj hátralék 3.199 eFt összegben. A támogatásértékű működési bevételként
tervezett, összesen 21.036 eft éves tagdíjból és előző évek tagdíjhátralékokból a 2017. évben
18.330 eFt-ot fizettek meg az Önkormányzatok, a teljesülés 87, 14 %.

2.2. Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025)
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel együttműködve a „ Komplex hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre " című projektre új támogatási kérelmet nyújtott
be 2017. novemberében a kibővített műszaki tartalommal, a projekt új azonosítószáma KEHOP3.2.1-15-2017-00025 lett. Az új támogatási szerződés 2017. december 13-án lépett hatályba.
A projekt tervezett forrásösszetétele a
Projekt nettó összköltsége:
Támogatás összege:
Önerő összege:

következő:

7.340.000 eft
6.599.915 eFt
740.085 eFt

A Projekt támogatott önerővel (10,08%) rendelkezik a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29 .) számú
módosított Korm. határozat 2. számú melléklete alapján.
A Társulási Tanács a tervezett beruházással létrehozott vagyont az üzembe helyezést követően
ingyenesen vagyonkezelésbe kívánja adni, így a beruházás során felmerülő ÁFA összegének
finanszírozására az 54912013. (Xll30.) Korm. rendelet 6. §. (1) bekezdés j) pontja szerinti
társfinanszírozásonfelüliforrást kívánja igénybe venni.
A projekt megvalósítását 2017. december 13. - 2018. december 31. közötti időszakra tervezzük. A
2017. költségvetési évet érintően felhalmozási bevételként került tervezésre 901.000 eFt KEHOP
támogatás, 99.000 e Ft önerő támogatás és 270.000 eFt ÁFA támogatás.
A támogatási szerződés hatályba lépését követően lehetőség volt KEHOP támogatási előleg
lehívására az Eszközbeszerzés és az Építés költségsorok tekintetében. A Társulás esetében a
támogatási előleg mértéke 100 %, mivel a támogatás kezelésére a Magyar Államkincstárnál külön
szám lával rendelkezik. A Társulás 5.766.024 eFt támogatási előleget igényelt, mely 2017.12. 14-én
került kiutalásra.

3. Kölcsön visszatérülése
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft-nek a Társulás által korábbi években nyújtott tagi kölcsön
összegéből 10.000 eFt visszatérülésével számoltunk a tárgyévi költségvetési tervben, amelyből
6.000 eFt visszafizetése történt meg.
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4. Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele
A Társulás 2017. évi költségvetésében a kiadások fedezetére az előző évben - a 2016. évi
költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként - képződött Felhalmozási
célú költségvetési maradvány igénybevétele 27.993 eFt értékben könyvelésre került.

A Társulás 2017. évi költségvetési bevételeinek pénzforgalmi teljesítése 7.614.503 eFt
főösszeggel zárult.

KIADÁSOK
1.

Működési

kiadások

A személyi jellegű juttatások között került elszámolásra a Társulásnál titkárságvezetőként
közalkalmazotti jogviszonyban lévő - koordináló, ügyviteli feladatokat ellátó - egy dolgozó éves
bruttó munkabére. A 2017. évben kifizetett bruttó munkabér 3.466 eFt volt.
A munkaadókat terhelő járulékok sor a személyi juttatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási
adó és egyéb járulékok megfizetését tartalmazza 915 eFt értékben.
A dologi kiadások között 2017. évre tervezett 306.380 eFt-ból 301.435 eFt került kifizetésre, mely
a következőket tartalmazza: a Társulás működéséhez kapcsolódó költségek, irodaszer beszerzés, a
társulási ülések szervezésével kapcsolatos bérleti költségek, szolgáltatási és hatósági díjak, a
könyvvizsgáló megbízási díja, bank és postaköltségek és ezek ÁFA kiadásai. Továbbá a dologi
kiadások között szerepeltettük a kiszámlázott bérleti díj bevételek ÁFA tartalmát, amely a NA V felé
ÁFA fizetési kötelezettségként jelentkezett. Szilárdhul ladék lerakó rekultivációjára a tárgyévben 14
tag önkormányzat kapott forrást. A Társulás az érintett önkormányzatokkal Konzorciumi
együttműködési megállapodást kötött, melyben a rekultivációs munkák teljes körű lebonyolítása
során szakmai segítségnyújtást vállalt. A Projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri
szolgáltatások és az építési beruházás tekintetében a beszerzési/közbeszerzési eljárásokat az
Önkormányzatok helyett és nevükben a Társulás bonyolította le. A közbeszerzési tanácsadóval és a
projekt menedzsment szervezettel a 14 lerakóra vonatkozóan egy összegben a Társulás kötött
szerződést és a saját szolgáltatási kiadásai között számolta el.
A Társulás által igénybevett a szilárdhulladék projekt saját erejét biztosító hosszú lejáratú kölcsön
után a tárgyévben összesen 45.284 eFt kamatkiadás merült fel.
A svájci frank alapú kötvényt kiváltó hitelhez kapcsolódóan - az önkormányzatok kezessége helyett
- a Hitelgarancia Zrt.-nek fizetendő készfizető kezességvállalási díj évente egy összegben kerül
megfizetésre, melyre a tárgyévben 5.000 e Ft került tervezésre. A 2017. évi kezességvállalási díj,
4.821 eFt értékben merült fel , amely a kiszámlázott bérleti díjjal szemben kompenzálással lett
kiegyenlítve.
A Társulás menedzsment szervezete a 100 %-os tulajdonában lévő SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.,
mely szervezet végzi a Társulás vagyonának használatával , hasznosításával, a költségvetésének
készítésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat módosításával, a pénzkezeléssel, beszámolási
kötelezettséggel, a Kincstári adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, valamint ellátja a
pályázható projektek megvalósításához szükséges operatív feladatokat. Az ehhez szükséges
személyi és technikai feltéte leket az Ügynökség biztosítja, viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő
költségeket. A Társulás 2017. évben 12.000 eFt működési célú pénzeszközt adott át az
SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. részére az előzőekben részletezett feladatok fedezetére.
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A Társulás 100%-os tulajdonában lévő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015.
évi elfogadott mérlege alapján a Társaság saját tőkéj e (mínusz) -830.453 eFt volt. A cég 2016. évi
pozitív eredménye -556.481 eFt-ra csökkentette a negatív saját tőke összegét. A továbbra is
fennmaradó negatív saját tőke összegét a Társulás, mint Alapító egyszeri pótbefizetéssel rendezte.
A Társulás 2017. évi költségvetésében a cég tőkeveszteségének pótlására előirányzott 835.000
eFt-ból ténylegesen 559.481 eFt került átutalásra, melyre az ÉAK Nonprofit Kft.-nek visszafizetési
kötelezettsége áll fenn a tulajdonos felé.
A Társu lási Tanács 1612017. (Xl. 06.) számú határozatával döntött az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének megemeléséről nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával. A Cégbírósági végzés alapján 2017 .12.20-án az apportált
tárgyi eszközök értéke a Társulás könyveiből kivezetésre került.
2. Felhalmozási kiadások
2.1. Szilá rd hulladék Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025)

A „ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállitási és előkezelő rendszerre" című projekt
támogatási összege a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szó ló Korm. határozat 2017. szeptember 12-én megjelent módosítása
alapján megemelésre került.
A projekt az NHKV Zrt-vel egyeztetett és elfogadott műszaki tartalom alapján fog megvalósulni. A
megnövelt összköltség szerinti műszaki tartalommal új támogatási kérelem benyújtására, majd
döntést követően december hónapban új támogatási szerződés megkötésére került sor.
A projekt tényleges műszaki megvalósítása a tárgyévben nem kezdődött el, így a 2017. évi
költségvetésben tervezett beruházási költség tekintetében teljesítés nem volt.
2.2. Kohéziós Ala pból támogatott Sz-Sz-B megyei H ulladékgazdálkodási Projekt - 1. ütem
A Kohéziós Alap támogatással megvalósult 2004/HU/16/C/PE/004 számú, az Sz-Sz-B megyei
Hulladékgazdálkodási Projekt - 1. ütem 5 éves fenntartási időszaka 2016. november 30-án lejárt, a
Záró fenntartási jelentés benyújtásra került.
Az EUTAF 2013. évben a Projekt szabályszerűségi ellenőrzését elvégezte. Az EUTAF
III/61 /27/2013. számú ellenőrzési jelentése alapján lefolytatott szabálytalansági eljárást az Irányító
Hatóság visszafizetési kötelezettség előírásával zárta, annak ellenére, hogy a Társulás, mint
Kedvezményezett annak jogalapját vitatta. Az építési tender közbeszerzései kapcsán találtak
szabálytalanságot, s ezen beruházások szerződött összegének 5%-a alapján állapították meg a
visszafizetési kötelezettséget. A Társulás kérte a Kormányzat közreműködését a visszafizetés
rendezése és a projekt lezárása érdekében.
A Miniszterelnökség 2017. május 26-án kelt levele értelmében a Társulásnak nem áll fenn
visszafizetési kötelezettsége a korábban megállapított 449 .500 e Ft ( 1.449 .99 1 EUR) pénzügyi
korrekciós összegre, mivel azt a Kormány átvállalta. Ezt követőe n 2017. augusztus 18-án a Záró
projektfenntartási jelentés jóváhagyásra került.
2.3. Rekultiváció
A Társulás 2012-20 15. közötti időszakban bruttó 8,4 milliárd Ft beruházási költséggel két részben
összesen 130 db bezárt hulladéklerakó rekultivációját valósította meg 100 %-os KEOP
támogatással. A Társulás a továbbiakban is elkötelezett abban, hogy a tag településeken lévő bezárt,

a hatóság által rekultivációra kötelezett hulladék lerakók rekultivációja teljes
megvalósuljon.
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körűen mielőbb

A 2016. évi központi költségvetési maradvány terhére az 18 18/20 16. (XI 1. 22.) Korm. határozat
szerint újabb 14 tag önkormányzat kapott forrást 939.500 eft összegben szi lárdhulladék lerakó
rekultivációjára. Az áll ami támogatás az Önkormányzatok részére került folyósításra. A Társulás az
érintett önkormányzatokkal Konzorciumi együttműködési megállapodást kötött, melyben a szakmai
segítségnyújtáson kívül az állami támogatás kiegészítését is vállalta a Társulás saját forrásaiból. A
hulladék lerakók rekultivációs kiviteli munkáinak beruházási költségeire és a kapcsolódó műszaki
ellenőri munkákra az érintett 14 Önkormányzat külön-külön kötött szerződést, így az
Önkormányzatok az állami támogatás rekultivációs célra történő fe lhasználásával el tudnak
számolni. Az érintett 14 önkormányzat: Baktalórántháza, Encsencs, Hodász, Jármi, Kálmánháza,
Kántorjánosi, Levelek, Mérk, Nyírbéltek, Nyírlugos, Nyírvasvári, Ófehértó, Penészlek, Tiszakóród.
A közbeszerzési eljárások során beérkezett ajánlatok a lapján a Társulásnak ki kellett egészíteni az
Önkormányzatok által kapott állami támogatást, ezek fedezetére a Társulás költségvetésében
100.000 eFt került tervezésre Felhalmozási célú pénzeszköz átadásként. A rekultivációs munkák
befejezését követően a benyújtott végszámlák kifizetéséhez a tárgyévben 99.779 eFt került
átutalásra az önkormányzatoknak.

3. Kölcsöntörlesztés
A Társulás a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges 10% önerő
biztosításához kötvénykibocsátás mellett döntött. A kötvénykibocsátást a Társulás 100%-os
tulajdonában lévő Észak-Al föld i Környezetgazdálkodási Kft. realizálta. Az ÉAK Kft.
2.000.000.000,- (kettömilliárd) Ft értékű, svájci frank (13.306.7 19 CHF, 150,3 Ft/CHF árfol yamon
kibocsátva) alapú kötvényt bocsátott ki, mely kötvényt az ERSTE Bank Hungary Nyrt. jegyezte le
2007. évben. A készfizető kezes a Hitelgarancia Zrt a kötvények névértékének 80%-ára. A
szilárdhulladék projekthez szükséges önkormányzati önrész átadására a Társulás és az ÉAK
Nonprofit Kft. között kölcsön szerződés jött létre. A kötvény töke- és kamattörlesztése - az 5 év
türelmi idő lejártát követően - 20 12. szeptember végén kezdődött el.
A kötvény forintosításáról a Társulási Tanács a 10/2015. (V. 20.) számú határozatával döntött. A
forint alapú hitel szerződés és a Társulás által vállalt készfizető kezességvállalási szerződés
megkötéséhez
szükséges
Kormány
engedélyek
rendelkezésre
álltak.
A
kötvény
visszavásároltatásához és a kiváltó hitel folyósításához a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. - maximum
835 millió HUF erejéig -vállalta a garanciát, így 20 16. december 09-én sor került a svájci frank
alapú kötvény forintosítására. A kötvény „átváltása" 290,25 CHF/HUF árfo lyamon történt. Az
aktuális 5.911.866,55 CHF (töke és tőkésített kamat) tartozás átváltása után 1.715.9 19.267 Ft lett a
fennálló tőketartozás . Ennek megfelelően a Társulás és az ÉAK Nonprofit Kft. közötti
kölcsönszerződés is módosításra került.
A Társulásnak 2017. évben az ÉAK Nonprofit Kft. fe lé négy - negyedévente esedékes - törlesztő
részletet kellett megfizetnie az ERSTE Bank által közölt tőke és kamat összeggel megegyező
mértékben. A tárgyévi költségvetésben 90 millió Ft tőke törlesztés megfizetését irányoztuk elő,
melyből december 3 1-ig négy részlet pé nzügyi teljesítése történt meg 86.007 eFt összegben. A
20 17. december 3 1-én fennálló kölcsön tőketartozás összege 1.608 .800 e Ft.
A kapcsolódó kamat és a kezességvállalási díj a dologi kiadások között szerepel.

A Társulás 2017. évi költségvetési kiadásainak pénzforgalmi teljesítése 1.113.188 eFt
főösszeggel zárult.
Nyíregyháza, 2018. március 19.

Társulás elnöke
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI ÜLÉSÉNEK
... ./2018.(111. 26.) számú
HATÁROZAT-TERVEZETE

A Társulás 2017. évi költségvetés teljesülésének éves beszámolójáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Önkormányzati
Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását,
beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31 .) Korm. rendelet előírásait - a 2017. évi költségvetés teljesülésének éves beszámolójáról
az alábbi határozatot alkotja:
A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.
(1.)

A Társulás 2017. évi költségvetésének teljesítése

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetés pénzforgalmi teljesítését 1. sz. melléklet
alapján

7.614.503 eFt bevételi
1.113.188 eFt kiadási

főösszeggel

főösszeggel

elfogadja.

(2.)
Költségvetési bevételek

A Társulás 2017. évi költségvetési bevételeinek rész letezését kiemelt
melléklet tartalmazza.

előirányzatonként

a 2. számú

A Társulás működési bevételi előirányzatainak teljesítését (3 . sz. melléklet), és a felhalmozási
bevételi előirányzatainak teljesítését (4. sz. melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint
fogadja el.
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Működési

bevételek összesen:

304.330 eFt

Ebből:

- Közszolgáltatáshoz kapcsolódó bérleti díj bevétel ÁFA-ja
- Egyéb saját bevétel (Biztosító által fizetett kártérítés)
- Támogatásértékű működési bevételek
- Működési célú kölcsön visszatérülése

A Társulás felújítási-felhalmozási bevételei összesen:

270.000 eFt
10.000 eFt
18.330 eFt
6.000 eFt

7.282.180 eFt

Ebből:

- Tárgyi eszközök értékesítése
- Egyéb sajátos felhalmozási bevételek (bérleti díj)
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU programra
és azok hazai társfin. (KEHOP-3.2. l Projekt)
Előző

7.510eFt
1.508.646 eFt
5.766.024 eFt

évi felhalm. célú költségvetési maradvány igénybevétele

27.993 eFt

(3.)
Költségvetési kiadások
A Társulás 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezését kiemelt
melléklet tartalmazza.

előirányzatonként

a 2. számú

A Társulás működési kiadási előirányzatainak teljesítését (3. sz. melléklet), és a felhalmozási
kiadási előirányzatainak teljesítését (4. sz. melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint
fogadja el.
Működési

kiadások összesen:

927.402 eFt

Ebből:

- Személyi jellegű juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Do logi jellegű kiadások
- Kamatkiadások
- Kezességvállalási díj
- Működési célú pénzeszköz átadás
- Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása
államháztart. kívülre (ÉAK Nonprofit Kft. Pótbefizetés)

A Társulás felújítási-felhalmozási kiadásai összesen:

3.466 eFt
915 eFt
301.435 eFt
45 .284 eft
4.821 eft
12.000 eFt
559.481 eFt

99.779 eFt

Ebből:

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak
(Reku ltivációs beruházásokhoz)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai

99.779 eFt

86.007 eFt

(4.)
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A Társulás 20 17. december 31. vagyonmérlegét, 18. 700.966 eFt egyező eszköz és forrás
főösszeggel a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(5.)
A Társulás 2017. évi eredménykimutatását, 6.266.208 eFt „ nyereséggel" a 10. számú melléklet
szerint fogadja el.

(6.)
A Társulás 2017. évi költségvetési maradványát 6.501.315 eFt összegben a 11. melléklet szerint
hagyja jóvá.

(7.)
Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Csatolt mellékletek:

1

Melléklet

2

Melléklet

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Mellékl et
Melléklet
Melléklet

A Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójának pénzügyi mérlege
A Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási címrendje
és létszámadata
Működési célú bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
Beruházások kimutatása
Többéves kihatással járó kötelezettség vállalások állománya
A Társulás által felvett hitelek, kölcsönök állományának alakulása
A Társulás által adott közvetett támogatások
Társulás - Vagyonmérleg 2017. december 3 1.
Társulás - Eredménykimutatás 20 17. december 3 1.
Társulás 2017. évi maradvány kimutatása
Társulás - Kimutatás a pénzeszközök változásáró l 2017. december 3 1.

Nyíregyháza, 20 18. március 26.

Társulás Elnöke
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás részére
Vélemény
Elvégeztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
(továbbiakban: Társulás) 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló - 20 18. március
19. keltezéssel e lőterjesztett - határozat tervezete (a továbbiakban: zárszámadási határozattervezet) - amely szerint a teljesített bevételek összege 7.614.503 eFt, a teljesített kiadások
összege 1.113.188 eFt -, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli
információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelrő l szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban : számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (J. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló
kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.
Véleményünk szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás 2017. december 3 1-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt
zárszámadási határozat-tervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges
szempontbó l a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXX IX.
törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a
számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel
összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a
zárszámadási határozat-tervezet határozat hozatalra alkalmas.
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló fel elősségünk bővebb leírását
jelentésünk „A könyvvizsgáló zárszámadási határozat-tervezet könyvvizsgálatáért és
véleményezéséért való felelőssége" szakasza tartalmazza.
A zárszámadási határozat-tervezet általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó,
Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a
Társulástól , és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai
felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk
Az egyéb információk a zárszámadási határozat-tervezetben, illetve annak előterjesztésében
foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
vezetése
(továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A
zárszámadási határozat-tervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk
„Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik
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az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmi lyen
formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási határozat- tervezetben, annak
előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett
könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése
(átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási határozat- tervezetben,
annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben fogla lt egyéb információk ellentmondanake a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink
alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az
elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges
hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen
jelenteni valónk.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek)
tervezetért

felelőssége

a zárszámadási határozat

A vezetés felelős az éves zárszámadási határozat-tervezetnek a Magyarország helyi
önkormányzatai ró! szóló 20 11. évi CLXXX IX . törvénynek, valamint az államháztartásról
szó ló 2011. év i CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban
szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás
számv iteléről szóló kormányrendeletben fogla ltakkal összhangban történő elkészítésért és
bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból , akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól
mentes éves határozat -tervezet elkészítése.
(Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társulás pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért.)

A
könyvvízsgáló
zárszámadási
véleményezéséért való felelőssége

határozat-tervezet

könyvvizsgálatáért

és

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási
határozat-tervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból,
akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal
összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás
állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha
ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a
fe lhasználók adott zárszámadási határozat-tervezetbe belefoglalt számviteli információk
alapján meghozott gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust
tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
•
Azonosítjuk és fe lm érjük a zárszámadási határozat-tervezetbe belefoglalt számviteli
információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait,
az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és
hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához e l egendő és megfelelő
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel
nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában
foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat,
vagy a be l ső kontroll felülírását;
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•

Értékeljük a Társulásál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteLi
politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és közzétételek
ésszerűségét.

•

•

•

Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak
érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott
körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási határozat-tervezet számviteli
információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e
a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel
alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arró l, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság o lyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társulásnál és intézményeinél
a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a
szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, va lamint a feltételek
változásának hatásait is.
zárszámadási
határozat-tervezetbe
belefoglalt számviteli
Megvizsgáljuk a
információkat, különös tekintettel a Társulásnak a zárszámadás keretében bemutatott
költségvetési
mérlegére,
pénzeszközeinek változására, adósságállományára,
vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített
hatásaira, a közvetett támogatásokra és a Társulás tulajdonában álló szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat je lentős megállapításait,
beleértve a Társulás által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
Nyíregyháza, 2018. március 19.

Piroska Sándorné
Üovezetó iga~ató

Varga János
Kamarai tag kiinywizsgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K utca 12.

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MK\TJ(. eng. szátn: 002430
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1.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDllULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
201 7. ÉVI KÖLTS ÉGVET ÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

sz. melléklet

BEVÉTELEK
Ezer forintban !
Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

201 7.évi
eredeti

201 7. évi
módosított

előirá nyzat

előirányzat

3

4

2017. évi
teljesítés

201 7. évi
teljesítés %

5

6

1.

1. KöllséentEsi sztrv mOkildési btvéttlti össztstn (2+3}

271 854

271 854

280 OOO

103,00%

2.

Ill. Intézményi működési bevételek (2.1+2.2)

27185./

27 1 854

270 OOO

99.32%

2 1

Intézményi működési bevételek {Közs1..0lg.kapcs. bérleti díJ ÁFA-Ja)

271 630

271 630

270 OOO

99,40%

2.2 .

Kamatbevételek

224

224

3.

112. Költség1·etés1szen• sajátos működési bevételei (3. 1+ ... +3.3)

3. 1

l lelyi adók

3.2

Bírságok, egyéb bevételek

3.3.

Biztosító által fizetett kártérítés

4.

II. Ftlhalmozási és

4 . 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése

4 .2

Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tökcjcllcgü bevételei
{Közs1..0lg.kapcs. nettó bérleti díj + bérleti díj hátralék)

4 .3

Pénzügyi befektetések bevételei

tóktjtlltl!Ű

0,00%

10 OOO

10000
btvéttltk (4. l+ .. .4.3}

1 497 115

1 497 115

1516156

101,27%

5 915

5 915

7 5 10

126,97%

1 491 200

1 491 200

1 508646

101 , 17%

5.

Ill. Támogatások, kitgészítéstk (5. l + .. . +5.5)

5. 1

Normatív hozzájárulások

5.2

Központosított elöirányzatok

5.3.

Normativ kötott felhasználású támogatás

5.4.

K1egészítö támogatás

5.5

Fejlesztési cél rí támogatások (5.5. /)

5.5.1.

Egyéb központi támogatás

6.

IV. Végltgt stn átntt pénztszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

1 291 036

1 291 036

s 784 354

448,04%

6.1.

Támogatásértékú múkődés1 bnételek (6. /. /. -+ ... +6. 1.4.)

21 036

21 036

18 330

87.14%

6.1.1.

Müködés1célu támogatás központi költségvetésböl

6.1 .2.

EU támogatás

6.1.3

Fcjezettöl átvett

6.1 .4

Egyéb költségvetési s1.crvtöl, önkormányzatoktól átvett támogatás (Tagdíj + tagdíjhátralék)

6 .2.

Támogatásértékúfe/11almo=ás1 bevételek (6.2.1. + .. +6.2.3.)

6.2 1

Oncrö támogatás
(KEi IOP-3 2. 1 Projekt Sz1lárdhull. Rendszer komplex fejlesztése)

6 .2 2

Támogatásértékü felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társ fin . (KEi IOP-3 2 1 Projekt Szilárdhull
Rendszer komplex fejlesztése)

működési

célú támogatás
21 036

21 036

18 330

87, 14%

I 270 OOO

J 270 OOO

5 766 024

45./,02%

99 OOO

99 OOO

901 OOO

901 OOO

0,00%

5 766 024

639,96%

1. sz. melléklet

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK
Ezer f orintban !
Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

6.2.3.

ÁF/\ támogatás
(KEi IOP-3.2.1 Projekt Szilárdhull. Rendszer komplex fej lesztése)

6. 3

Mükődési

6. 4 .

Felhalmozást célú pén:es:k. áfl'étel államhá:tartáson kívülról

201 7. évi
eredeti

201 7. évi
módosított

előirán yzat

előirányzat

3

4
270 OOO

270 OOO

201 7. évi
teljesítés

2017. évi
teljesítés %

5

6
0,00%

célú pén:es:köz áfl'étel államháztartáson kívülról

7.

V. Tám. kölcsönök visszatérülést, igénybevételt, frlékpapir bevéte l (7.1 +7.2)

10 OOO

10 OOO

6 OOO

60,00%

7. 1.

MükOdési célú kOlcson visszatérülése

10000

10000

6000

60,00%

7.2.

Felhalmozási célú kölcSOn v1sszatérülésc, értékpapír bevétel

8.

VI. Finanszírozási bevéleltk (8.1+8.2)

8. 1.

llosszúlejáratú hitelek, kOlcSOnOk bevételei

8.2

Rövidlejáratú hitelek, kolcsonok bevételei
3 070 005

3 070 005

7 586 510

247, 12%

27 995

27 995

27 993

99,99%

27 995

27 995

27 993

99,99%

7 614 503

245.79%

9.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 +4+5+6+7+8)

10.

Elózö évi költség1·etési 111arad1•ány igénybe1·étele ( I 0.1.+ I 0.2)

10 1

MükOdési célú költségvetés i maradvány igénybevétele

10.2.

Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

J J.

BEVtTELEK ÖSSZESEN: (9+ IO)

3 098 OOO

3 098 OOO

\.

1.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁROHULLAOÉK-GAZOÁLKOOÁSI TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

sz. melléklet

KIADÁSOK
Ezer fori11tba11 !
Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2

2017. évi
eredeti

201 7. évi
módosított

előirányzat

előirányzat

3

2017. évi
teljesítés

201 7. évi
teljesítés %

5

6

1 188 500

4
1 212 535

3 850

3 973

3 466

87,24%

1 270

1 505

915

60,80%

1.

1. Folyó (milködési) kiadások {1.1 + ... + t.I 1)

1. 1.

Személyi Juttatások

1.2

Munkaadókat

1.3

Dologi kiadások

1.4.

Dologi kiadások Áfa-Ja, Afa befizetési kötelezettség

1.5

Szolgáltatási kiadások

28 230

31 590

25 160

79,65%

1.6.

Kamatkiadások

25 OOO

45 284

45 284

100,00%

5000

4 948

4 82 1

97,43%

12 OOO

12 OOO

12000

100,00%

835 OOO

835 OOO

559 481

67,00%

1819500

1 795465

99 779

5,56%

1 OOO OOO

975 965

0,00%
0,00%

terhelő Járulékok

1.7.

Kezességvállalási díj (ll 1telgarancia Zrt )

1.8.

Egyéb folyó kiadások

1.9

Egyéb

működési

célú támogatások államháztan . kívülre

Működési

1. 10.

célú visszatérítendő támogatások nyújtása
államháztart. kívülre (ÉAK Nonprofit Kft Pótbefizetés)

1. 11.

Működ ési

927 402

76,48%

300

308

116

37,66%

277 850

277 927

276 159

99,36%

célú kölcsönök nyújtása államháztart. kívülre

2.

11. Felhalmozási és tőktjtllegQ kiadások (2.l+ •••+2.8)

2. 1

Felújítás

2 .2 .

Intézményi beruházási kiadások

2 .3

KEHOP-3 2 1 Projekt fe lhalmozási kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból (Szilárdhull. Rends1cr komplex
fejlesztése)

2.4

KEllOP-3 2 1 Projekt AFA kiadásai támogatásból (Sz1lárdhulL Rendszer komplex fej lesztése)

270 OOO

270 OOO

2.5

Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcsolódó támogatás visszafizetése)

449 500

449 500

2.6

Felhalmo1.ási célú pén1cszköz átadás önkormányzatoknak (Rekultivációs beruhá1.ásokhoz)

100 OOO

100 OOO

99 779

99,78%

90 OOO

90 OOO

86 007

95,56%

3.

Ill. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)

3.1.

Általános tartalék

3 .2 .

Céltartalék (Kölcsön visszafizetése, Pótlás, Rekultivációs alap)

3 .3.

Államháztartási céltartalék

4.

IV. Egyéb kiadások

s.

V. Finanszíro7..ási kiadások (5.1 +5.2)

0,00%

J. sz. melléklet

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁROH ULLAOÉK-GAZOÁLKOOÁSI TÁRSULÁS
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

KIADÁSOK
Ezer forintban !
Sorszám

Kiadási jogcímek

2017. évi
eredeti
elöirányzat

előirányzat

1

2

3

4

5. 1.

l losszúlcJáratú hitelek, kölcsönök kiadásai

5.2.

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1 +2+3+4+5)

201 7. évi
módosított

201 7. évi
teljesítés

201 7. évi
teljesítés %

s

6

90 OOO

90 OOO

86 007

95,56%

3 098 OOO

3 098 OOO

1 113 188

3593%

A Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási címrendje és létszámadata

2. számú melléklet
C ím neve, száma

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

Szakágazat neve, száma

382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, árta lmatlanítása

1

Ezer forintban I
Előirányza t-

Kiemelt

csoport

előirányzat

Előirányzat-csoport,

kiemelt
megnevezése

előirányzat

száma
1

2

3

201 7. évi
eredeti

2017. évi
módos ított

előirányzat

előirányzat

4

5

271 854

271 854

271 630
224

27 1 630
224

2017. évi
teljesítés

201 7. évi
teljesítés %

6

7

Bevételek
Intézm ényi működési bevételek

1

1
2
3
4
5

280 OOO

103,00%

Hatósági jogkorhoz kOthető mükodési bevétel
Eg)éb saját bevétel
Általános forgalmi adó bevételek. visszatérolések
Hozam- és kamatbevételek

10 OOO
270 OOO

99,40%
0,00%

Mükodési célú pénzeszkozátvétel államháztan. kfvolről

2

Fellialmo;;ási és tőkejellegű bevételek

1497 115

J 497 115

I 516156

101,27%

3

Támogatásértékű bevételek

1 291 036

I 291 036

5 784 354

448,04%

21 036
1 270 OOO

21 036
1 270 OOO

18 330
5 766 024

87,1 4%
454,02%

Támogatási kiJlcsönök visszatérülése, igénybevétele

10000

10 OOO

6 OOO

60,00%

Pémforf(alom nélklili bevételek

27995

27 995

27993

99,99 %

27 995

27 995

27 993

99,99%

3 098 OOO

3 098 OOO

7 614 503

245,79%

I 188 500

I 212 535

927 402

76,48%

3 850
1 270
28 530
277 850

3 973
1 505
3 1 898
277 927

3 466
915
25 276
276 159

87,24%
60,80%
79,24%
99,36%

25 OOO
5 OOO
12 OOO

45 284
4 948
12 OOO

45 284
4 821
12 OOO

100,00%
97,43%
100,00%

835 OOO

835 OOO

559 481

67,00%

I 819 500

I 795 465

99 779

5,56%

1 270 OOO
100 OOO

1 245 965
100 OOO

99 779

0,00%
99,78%

449 500

449 500

90000

90000

86 007

95,56%

3 098 OOO

3 098 OOO

1 113 188

35,93%

1

1

1

100,00°/o

1
2
4
5

1
2
6

Mükodési célú támogatásénékü be\étel
Felhalmozási célú támogatásénékü bevétel

Előzi!

évt koltség.etést maradvány igén}bevétele

Előzö

évi vállalkozás1 eredmény igénybevétele

Hitelek, kölcsönök bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadások
MűkiJdési

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Dologi kiadások Áfa-Ja, Áfa befizetési kotelezettség
Eg}éb folyó kiadások
Kamatkiadások
Kezességvállalási díj
Mükodési célú támogatások államháztanáson kfvOlre
Mükodés1 célú visszatérítendő támogatások nyúJtása
államháztanáson kíVOlre
Mílkodési célú kolcsonok nyújtása államháztan Klvulre

1
2
3

FelúJftás

Felhalmozási célti kiadások

4
10

Személyi juttatások

10
8

9

kiadások

Beruházási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszkoz átadás
Eru-éb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)

Hitelek, kölcsönök kiadásai

0,00%

Céltartalék (Kölcsön visszafizetése, Pótlás, Rek11lt. alap)

KIADÁSOK ÖS ZESE~:

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

3. számií melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
Ezerf11ri111b1111 !
Be,·ttelek

Megntvut's
Int miikodesi bevételek
(Ko7.szolg kapcs berlet1 díj Áfa·

2017. hi
eredeti
el6ir:lnyzat

Kiad:lsok

2017. hl
módositott
előirányzat

271 630

27 1 630

224

224

2017. hi
teljesiti's

270 OOO

2017.hi
tclj csftfs %

99,40%

Megnevezi's

2017. h i
eredeti
e l6irányzat

2017. évi
módositott
rl6ir:lnyzat

201 7. i'vi
teljesftés

2017. évi
tcljesftés %

S7.cmely1 Juttatások

3 850

3 973

3 466

87,24%

"1unkaadóka1 terheló Jarulek

1 270

1 505

915

60,8()'1,

300

308

116

37,66%

277 850

277 927

276 159

99,36%

28 230

31 590

25 160

79,65•',

25 OOO

4 5 284

45 284

100,00%

5 OOO

4 948

4 821

97,43•.

12000

12 OOO

12 OOO

100,00'··

835 OOO

835 OOO

559 481

67,00'o

927 402

76,48•/o

JB)

Kamatbe\etelck
Egyeb saJat be'etel

0,00'/o

DolOJll k1adasok

10000

T:imogatasert ékO működes1
bevetelek, kie~ész11esek
Egyeb kVI s=,161,
onkormanyzaroktól at\.ett

Dologi kiadások Áfa·J•.
Afa befizetési kötelezellség
21 036

21 036

18 330

87, 14V.

tamog;uas (TAAd11)
Veglegesen at\'Clt penzeszlc
államhaztartáson belulr61

Szolgahatás1 k1adasok
Cgyéb folyo kiadások

EU támogatás

Kamatkiadások

Műkodes1 celu pen7~oz átvctel
allamhaztartason km1lr6I

Kczesseg,-alla1as1 diJ
l litelgar811C1a Zn -nel

Mükodes1 cclu kolcson
V1 ss.zaterulése

10000

10000

6000

60,00'A

Egycb mOkódes1 cclú tamogatasol.
allamháztart k1vulre
M Qködés1 cél ú v1ssza1éntend6

Múkodési cclú koltses-e1es1
maradvany 1genybe\etele

ÖSSZESEN:
lliány:

támogatások nyúJ tasa
allamhaztart k1vul re (EAK
Nonprofit Kft Pótbefizetes)
Tamogatas1 kolcs<>nol: nyuJtasa
államhaztartásoo k1vulre
Tartalckok
302 890
885 6 10

302 89<
909645

304 331
623 072

100,48•!.

ÖSS'L ESEN:

1188500

1 212

Többlet:

--

-

53~

--

4. számú melléklet
11. 11em a1mozas1 es coKeJeuegu oeveteaeK es KtaoasoK penzrnrga1m1 meraege
...... <V" ' , .,, ,„., ..,•• , •

Bevéte lek

Megnevezés

Kv-i s1.crv sajátos felhalmozás i és
bevételei
(Közszolg.kapcs. nettó bérleti díj
+bérleti díj hátralék)
tőkejellegű

Kiadások

2017. évi
eredeti

2017. évi
módosított

előirányzat

előirányzat

Tárgyi eszközök, immateriális
javak értékesítése

•

2017.évi
teljesítés

2017. évi
teljesítés %

Megnevezés

5 9 15

5 915

7 5 10

126,97%

Felújítás

1 491 200

1 49 1 200

1 508 646

10 1,17%

Intézményi beruházási kiadások

2017. évi
eredeti

2017. évi
módosított

előirányzat

e lőirányzat

2017.évi
teljesítés

2017. évi
teljesítés %

0,00%

KEHOP-3.2.1 Projekt felhal moz.ási
kiadásai EU és hazai társfin.
támogatásból (Szi lárdhull.
Rendszer komplex fej lesztése)

1 OOO OOO

975 965

0,00%

639,96%

KEl-IOP-3.2.1 Projekt ÁFA
kiadásai támogatásból (S1j)árdhull.
Rendszer komplex fejlesztése)

270 OOO

270 OOO

0,00%

l'elhalmoz.ási célú pénzeszköz
átadás önkormányzatoknak
(Rekultivációs beruházásokhoz)

100 OOO

100 OOO

Átvett pénzeszközök
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú kiadás
(Támogatás visszafizetés)

449 500

449 500

Beruházási ki adásokhoz
kapcsolódó ÁFA visszatérülés

Felhalm. célú pénzes7..kö7iltadás
államháztartáson kívülre

l litelek, kölcsönök bevételei

l losszúlejáratú hi telek, köl csönök
kiadásai

90 OOO

90 OOO

86 007

95,56%

1 909500

1885465

185 786

9,85%

Önerő támogatás (KEi IOP-3.2. 1

99 OOO

99 OOO

Támogatásértékü felhalmozási
bevétel EU pr ogramra és hazai
társfin. (KEHOP-3.2. 1 Projekt
Szilárdhu ll. R..endszer komple\.
fejlesztése)

901 OOO

901 OOO

ÁFA támogatás (KEi IOP-3.2. 1
Projekt Szi lárdhul l. Rendszer
komplex fej lesztése)

270 OOO

270 OOO

Projekt Szilárdhull. Rendszer
komplex fejlesztése)

Elő1.ö évi fe lhalmozási célú
költségvetési maradvány
igénybevétele

27 995

27 995

5 766 024

0,00%

27 993

99,99%

99 779

99,78%

0,000/<

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök
kiadásai
Céltartalék (Kölcsön visszafizetés,
Pótlás, Rekultivációs alap)

ÖSSZESEN:

2 795 11 0

2 795 110

7 3 10 173

lliány:

--·-

----

----

261,53%

ÖSSZESEN:
Többlet :

885 6 10

909 645

7 124 387

5. számú mellék/e t

Beruházások kimutatása

Ezer fori11tba11 !

Beruházás megnevezése

Teljes költség
bruttó összege

Teljes költség
nettó összege

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Teljesítés
2015.12.31-ig

2016. évi teljesítés

2017. évi
teljesítés

2017. év utáni
tervezet

1

2

3

4

5

6

7

8=(3-5-6-7)

834301 1

6 569 300

8 343 011

6 569 300

Szilárdhullad ék Rendszer komplex fej lesztése
(KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 számú Projekt)

ÖSSZESEN:

2017 - 20 18

6 569 300

6 569 300

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások állománya

6.sz.melléklet
-

Működési

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettség vá ll.
éve

2016. elötti
kifizetés

1

2

3

célú hiteltörlesztés

Kiadás vonzata évenként
2017.
2016.
2017.
után
4
s
6

Összesen
7=(3+4+5+6)

(tőke)

..............................
.............. ..............
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)
Eszak-A lföldi Környezetgazd. Nonprofit Kft.-től kapott kölcsön
Kohéziós Alap Projekt - Szilárdhulladék 1. ütem önerőhöz
Beruházás célonként
Szi lárdh ul ladék Rendszer komplex fejlesztése
(KEHOP -3.2.1-15-20 17-00025 számú Projekt)

2007-2011

98 1 826

88 OOO

86 007

1608800

2 764 633

981 826

88 OOO

86 007

1608800

2 764 633

6 569 300

6 569 300

6 569 300

6 569 300

8 178 100

9 333 933

2017-2018

Felújítás feladatonként

............................
Összesen (1 +4+7+9)

981 826

88 OOO

86007

A Társulás által felvett hitelek és kölcsönök állományának alakulása

Sorszá m

Hitel jellege

Felvétel
éve

Lejárat
éve

2

3

4

l
1.

Működési

2.
3.
4.

nincs

eFt-ban
Hitel állomány december 31.-én
201 7.
2016.
2015.
7

5

6

1 539 401

1 694 807

1608800

1 539 401

1 694 807

1 608 800

l 539 401

1694807

1608800

célú

5.

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

6.

Felhalmozási célú

7.

7.sz. melléklet

Észak-Alföldi Kömyezetgazd. Nonprofit Kft.kapott hosszú lejáratú kölcsön
Kohéziós Alap Projekthez - Szilárdhulladék 1.

tői

2007-20 11 között

2012-2032 között

ütem

8.
9.
10.

............................
····························
............................

11.

Összesen (l +6)

8.sz melléklet

A Társulás által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !
Kiadási jogcím

Sor-szám
1

1.

2
Működési

célú támogatás -

SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.

2017. évi
eredeti

2017. évi
módosított

előiránvzat

előiránvzat

3

4

2017. évi
teljesítés

2017.évi
teljesítés %

5

6

12 OOO

12 OOO

12 OOO

12 OOO

12 OOO

12 OOO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1.
22.
23.
24.
Összesen:

100,00%

9. számú melléklet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

Vagyonmérleg 2017. december 31.
Előző

Megnevezé s
A/L 1mmateriális javak
A/TI. Tárgyi eszközök
A/ll 1. Befektetett pénzügyi eszközök

évi
(201 6.)
E Ft

Tárgyévi
(201 7.)
E Ft

Változás
0
/ o-a

2 1 865
10 602 168

8 430 423

0,00%
79,52%

298 9 17

16459 17

550,63%

10 922 950

10 076 340

92,25%

22
93 8 19

18
6 534 982

8 1,82%
6965,52%

93 841
2 045 305

6 535 OOO
2 089 626

6963,9 1%
102, 17%

2 045 305

2 089 626

102, 17%

13 062 096

18 700 966

143, 17%

15 223 717

15 223 7 17

100,00%

500 605
-8 164296

500 605
-8 102 448

100,00%
99,24%

6 1 849

6 266 208

10 131,46%

7 621875

182,21%

A/TV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
[A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖ/J

B/l. Készletek
B/11. Értékpapírok
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

CII. Hosszú lejáratú betétek
CIII. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
C/lll. Forintszámlák
C/IV. Devizaszámlák
CN. Idegen pénzeszközök
C. PÉNZESZKÖZÖK

Dfi. Költségvetési évben esedékes követe lések
Dlll. Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/I II. Követelés jellegű sajátos elszámolások
D. KÖVETELÉSEK
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁ MOLÁSOK

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+O+E+F)

G/ 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/11. Nemzeti vagyon változásai
G/111. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/IV. Felhalmozott eredmény
GN. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

GNI. Mérleg szerinti eredmény
H/I. Kö ltségvetési évben esedékes kötelezettségek
H/11. Kö ltségvetési évet követőe n esedékes kötelezettségek
H/111. Kötelezettség j ellegű saj átos elszámolások

1 694 807
38 903

13 888 082
529
1 608 800
6 740

H.KÖTELEZETTSÉGEK

l 734 021

I 616 069

93,20%

3 706 200

3 196 81 5

86,26%

13 062 096

18 700 966

143,17%

G. SAJÁT TÖKE

3 11

94,93%
17,33%

1. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁ MOLÁSOK
J. KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSEL KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK

K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+l+J+K)

10. számú melléklet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

Eredménykimutatás 2017. december 31.

Előző

Megnevezés

2 489 563
0
17 597
11 130
4 606
971 431

Tárgyévi
(2017.)
E Ft
1 509 50 1
0
7 148 202
25 276
4 58 1
953 946

1 440343

1 362 408

79650
27
17 922

6 311492
45 284

7924,03%
0,00%
252,67%

-17 895

-45 284

253,05%

61 755

6 266 208

10146,88%

61 755

6266 208

10146,88%

évi
(2016.)

E Ft
l. Tevékenység nettó eredményszemlél etű bevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
Ill. Egyéb eredmé nyszemléletű bevételek
IV. Anyagje llegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások

A. TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
C. SZOKÁSOS EREDMÉNY

Változás
0

/o-a
60,63%

40621,7 1%
227, 10%
99,46%
98,20%
94,59%

X . Rend kívüli eredményszemléletű bevételek
X l. Rendkívü li ráfordítások

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
E. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

11. számú melléklet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

2017. évi maradvány kimutatása

A.

Sorszám

Megnevezés

B.
Összeg
(eFt)

Alaptevékenység költségvetési bevételei
Alaptevékenység költségvetési kiadásai

7 586 510
1027181

6 559 329
27 993
86 007

11.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01.-02.)
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
A la ptevékenység finanszírozási k iadásai
Alaptevékenységfinanszíro=ási egyenle~e (=03. -04.)

A.

Alaptevékenység maradványa (=±1.±11.)

6 501315

05.

Válla lkozási tevékenység költségvetési bevételei
Válla lkozási tevékenység kö ltségvetési kiadásai

0 1.
02.

1.
03.
04.

06.

-58 014

08.

Vállalkozási tevékenysé~ költségvetési egyenle~e (=05. -06.)
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV.

Vállalkozási tevékenységfinanszirozási egyenlege (=07.-08.)

B.

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±111.±IV.)

e.

Összes maradvány l=A)+B)J

6 501 315

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

6 501 315

Ill.

07.

D.
E.

f-\ldfJuo•1;;"'" "J-'"ő
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7
12. számú melléklet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2017. december 31.

1.

A.

B.

Megnevezés

Összeg
(eFt)

5.

Pénzkészlet tárgyidőszak elején
- pénztár egyenlege
- költségvetési pénzforgalmi számlák
ebből: idegen pénzeszközök

22
93 819
38 997

6.

Nyitó pénzkészlet 2017.január 1-ién

93 841

7.
9.

Tárgyévi bevételek
Pénzforgalom nélküli bevétel, költségvetési maradvány (-)
Tagdíj túlfizetése, 20 18. évre kerül beszámításra

7 614 503
27 993
38

10.

Összes pénzforgalmi bevétel

11.
13.

Tárgyévi kiadások
Idegen pénzeszközök visszautalása
Pénzforgalom nél küli kiadások(-)

7 586 548
1 113 188
32 241
40

14.

Összes pénzforgalmi kiadás

1145 389

15.

19.

Pénzkészlet tárgyidőszak végén
- pénztár egyenlege
- költségvetési pénzforgalmi számlák
ebből: KEHOP támogatás előleg
idegen pénzeszközök

18
6 534 982
5 766 024
6 740

20.

Záró pénzkészlet 2017. december 31-én

6 535 OOO

2.
3.

4.

8.

12.

16.
17.
18.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

3. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés

- a Társulási Üléshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szi/árdliul/adék-gazdálkodási Társulás
2018. évi költségvetésének jóváhagyására

Tisztelt Társulási Tanács!
Az éves költségvetés előkészítésének és elfogadásának szabályait az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását,
beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet állapítja meg. A költségvetési határozat-tervezetet a Társulás képviselője
(Elnöke) az Áht. 24. §-ában meghatározott határidőig nyújtja be a Társulási Tanácsnak.
A Társulás tag önkormányzatainak önkormányzati kötelező feladat-ellátási körükbe tartozik a
településeken az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelése, a
hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása. Az önkormányzatok ezen
kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítására, komplex fejlesztésére és üzemeltetésére hozták létre a
Társulást.
Jelen előterjesztés tartalmazza a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás 2018. évre szóló költségvetési határozat-tervezetét, költségvetését, illetve annak
indoklását. A Társulás gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
A 2018. évre számításba
mutatjuk be:

vehető forráslehetőségeket,

valamint a várható kiadásokat az alábbiakban

1. 2018. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK
A Társulás állami feladatot nem lát el, ezért normatív állami támogatásban nem részesül.

1. Saját bevételek
Az intézményi mííködési bevételek között terveztük a kiszámlázásra kerülő bérleti díj ÁFA
bevételeit 255.420 eFt összegben. Ez a bevétel a NAV felé befizetendő ÁFA-ként jelenik meg,
ezért a költségvetési tervben a működés i bevételek illetve a működési kiadások között
szerepeltetjük.

A Nyíregyházi hulladékkezelő telepen a 2017. áprilisában történt - tűzeset kapcsán várhatóan
lezárul a kárrendezési eljárás és a Biztosító fizetni fog. A 2018. évi költségvetésben 41.000 eFt
kártérítési összeg került tervezésre.
A hulladékkezelési közszolgáltatás érdekében a Társulás által megvalósított fejlesztések: a
Kohéziós Alapból támogatott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodás i projekt - 1.
ütem (kisvárdai, nagyecsedi és nyíregyházi hulladéklerakók, a nyíregyházi válogatócsamok, és a
kapcsolódó eszközállomány), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0003 azonosítószámú
projekt - Szilárdhulladék (1. ütem (mechanikai-biológiai keze l őterek létesítése a Nyíregyházi, a
Kisvárda i és a Nagyecsedi Hulladékkezelő Központban, a szelektív hulladékrendszer fej lesztését
szolgáló gyűj tősz igetek, hulladékgyűjtő edények, házi komposztálók, eszközök és gyűjtőautók
beszerzése). A beruházások keretében megvalós ított hulladékkezelő eszközrendszert a Társulás
100%-os tulajdonában álló társaság, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vette
át üzemeltetésre. A Társulás, mint tulajdonos és az üzemeltető Kft. között fennálló közszolgáltatási
szerződés alapján a hulladékkezelő eszközrendszer bérbeadásából 2018. évben nettó 946.000 eFt
bérleti díj bevétellel számoltunk a sajátos felhalmozási bevételek között. A tervezésnél
figyelembe vettük a 20 17. évben történt apport miatti bérbe adott eszközállomány értékének
csökkenését.
A Közszolgáltató által fizetendő éves bérleti díj összege minden tárgyévben a Társulás elfogadott
költségvetésében kerül meghatározásra úgy, hogy az megfelelő pénzügyi fedezetet nyújtson a
megvalósult hulladékkeze lő vagyontárgyak fenntartására, felújítására és újrapótlására, a jelenleg
üzem e lő lerakók jövőbeni rekultivációs kö ltségeire, valamint a saját forrás biztosításához igénybe
vett banki hitel tőketörlesztésére és kamatainak megfizetésére.

2.

Támogatásértékű

bevételek

2.1. Tagdíj
A Társulási Megállapodás a tag Önkormányzatok lakosságszámához kötötten 2007. évtől
évenkénti tagdíjat állapított meg, melynek összege a Társulási Tanács 20/2009. (Xl.
18.) számú határozata alapján 30 Ft/fó/lakos. A költségvetési törvényben meghatározott
lakosságszám figyelembe vételével kiszámítva, 20 18. évre 17.691 e Ft tagdíj bevéte lt terveztünk.
Tervezésre került továbbá a 2010-20 17. évi tagdíj hátralék 2.707 eFt összegben. A tervezett éves
tagdíj és a hátralékok összességében 20.398 eFt támogatásértékű működési bevételt jelentenek.
kezdődően

2.2. Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025)
A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által konzorciumban megvalósuló
„ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre " című, KEHOP-3.2.115-201 7-00025 azonosítószámú projekt támogatási szerződése - a kibővített műszaki tartalomma l,
a megnövelt összköltséggel - 2017 .12. 13-án lépett hatályba.

2

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint a projekt tervezett forrásösszetételét és
megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Tag neve

Elszámolható
nettó költség (Ft)

Támogatási összeg
(Ft)

Önerő összege

(Ft)

Konzorc iumvezető :

1.

2.

N FP
Nemzeti
Fejlesztési
Prog rami roda Nonprofit Kft.
Végső
kedvezményezett:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás

ÖSSZESEN:

770 700 OOO Ft

692 991 121 Ft

77 708 879 Ft

6 569 300 OOO Ft

5 906 924 3 13 Ft

662 375 687 Ft

7 340 OOO OOO Ft

6 599 915 434 Ft

740 084 566 Ft

A Projekt támogatott önerővel (10,08%) rendelkezik a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fej lesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) számú
módosított Korm. határozat 2. számú melléklete alapján.
A Társulási Tanács a te rvezett beruházással létrehozott vagyont az üzembe helyezést követően
ingyenesen vagyonkezelésbe kívánja adni, így a beruházás során felmerülő ÁFA összegének
finanszírozására az 54912013. (XII.30.) Korm. rendelet 6. §. (1) bekezdés j) pontja szerinti
társfinanszírozásonfe/iiliforrást kívánja igénybe venni .
A projekt megvalósítását 20 17. december 13. - 20 18. december 31. közötti időszakra tervezzük.
A Társ ulás a Magyar Á llamkincstárnál vezetett számlájára 2017. 12.14-én 5.766.024 eFt KEHOP
támogatási e lőleg került kiutalásra. Ezt figyelembe véve a 20 18. költségvetési évben fe lhalmozási
bevéte lként - az előlegben nem szerep lő - fennmaradó 140.900 eFt KEHOP támogatás, 662.376
eFt önerő támogatás és 1.773.711 eFt ÁFA támogatás igénybevételével számoltunk.

2.3. Száraz biogáz üzem építése (HUSKROUA ENI CBC Program 2014-2020)
A Társulás négy konzorciumi partnerrel együtt támogatási kérelmet nyújtott be a HUSKROUA
Határon Átnyú ló Együttműködési Program 20 14-2020 pályázati fe lhívásra. A pályázat
azonosítószáma HUSKROUA/1701/LIP. A Társu lás á ltal megvalósítani tervezett projektrész:
Száraz biogáz üzem építése Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Központban. A projekt célja a
H USKRO UA fe lhívás keretében egy mintaprojekt, un. AnAerob Ferrnentor üzem megvalósítása és
be illesztése a meglévő hulladékgazdálkodás i rendszerbe, figyelembe véve a KEHOP-3 .2. 1-152017-00025 projekt fej lesztéseit is.
A meglévő rendszer, a KEHOP fejlesztések és a HUSKROUA fej lesztés illeszkednek egymáshoz,
kiegészítik egymást. Közösen lehetővé teszik a '·ZERO Lerakást" a projekt területen.
A projekt megvalósítását 20 18. május -2021. április közötti időszakra (36 hónapra) tervezzük.
A döntést követően elkezdődhet a kiviteli tervdokumentáció készítésének szakasza, a 2018.
költségvetési évet érintően 49.040 eFt ENI támogatás igénybevételét terveztük.

3. Kölcsön visszatérülése

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft-nek a Társulás által korábbi években nyújtott tagi kölcsön
összegéből

10.000 eFt visszatérü lését terveztük be a tárgyévre.
3

4. Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele
A Társulás 2018. évi költségvetésében a kiadások fedezetére az előző évben - a 2017. évi
költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként - képződött Felhalmozási
célú költségvetési maradvány igénybevételét terveztük 6.501.315 eFt értékben.
II. 2018. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK
1.

Működési

A személyi

kiadások
jellegű

juttatások között került tervezésre 4.500 eFt összegben a Társulásnál
közalkalmazotti jogviszonyban lévő - koordináló, ügyviteli feladatokat ellátó egy dolgozó éves bruttó munkabére. A munkaadókat terhelő járulékok soron a személyi juttatáshoz
kapcsolódó szociáli s hozzájárulási adó és egyéb járulékok szerepelnek 1.270 eFt értékben .
titkárságvezetőként

A dologi és szolgáltatási kiadások között a Társulás működéséhez kapcsolódó költségekkel
számoltunk, így tervezésre kerültek a következők: irodaszer beszerzés, a társulási ülések
szervezésével kapcsolatos bérleti költségek, szolgáltatási és hatósági díjak, a könyvvizsgáló
megbízási díja, bank és postaköltségek és ezek ÁFA kiadásai összesen 21.560 eFt értékben.
Továbbá a dologi kiadások között szerepelnek a kiszám lázott bérleti díj bevételek ÁFA tartalma
255.420 eFt összegben, amely a NA V felé ÁFA fizetési kötelezettségként jelenik meg.
A Társulás menedzsment szervezete a 100 %-os tulajdonában lévő SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.,
mely szervezet végzi a Társulás vagyonának hasznosításával, a költségvetésének készítésével,
előirányzat
felhasználásával , előirányzat módosításával, a pénzkezeléssel, beszámolási
kötelezettséggel, a Kincstári adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, valamint ellátja a
Társulás projektjeinek megvalósításához szükséges operatív feladatokat. Az ehhez szükséges
személyi és technikai feltételeket az Ügynökség biztosítja, viseli az ezzel kapcsolatban felmerülő
költségeket. Ezek fedezetére a Társulás költségvetésében 12.000 eFt működési célú pénzeszköz
átadást terveztünk.
2. Felhalmozási kiadások
2.1. Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése (KEHOP-3.2.1-15-2017-00025)
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú projekt az NHK V Zrt.-vel egyeztetett és
elfogadott műszaki tartalom alapján fog megvalósulni. A közbeszerzési eljárások lefolytatása után
sor kerülhet a szükséges szerződéskötésekre és megkezdődhet a kivitelezés. A hatályos támogatási
szerződés szerint a beruházás befejezési határideje 2018.12.31., így a 2018. évi költségvetésben a
projekt teljes beruházási költségével számoltunk bruttó 8.343.011 eFt összegben.
2.2. Száraz biogáz üzem építése (HUSKROUA ENI CBC Program 2014-2020)
A HUSKROUA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázati felhívásra
benyújtott HUSKROUA/1701/LIP azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálását
követően elkezdődhet a kiviteli tervdokumentáció készítése. A 2018. évre ütemezett beruházási
költség bruttó 51.623 eFt.

2.3.

Tűzkár

miatt a Nyíregyházi

hulladékkezelő

technológiai gépsor helyreállítása

A Nyíregyházi mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményben 2017. évben öngyulladás
folytán keletkezett tűzben a technológia több eleme súlyosan megsérült, ezért szükséges a meglévő
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gépek, berendezések sérült szerkezeti elemeinek bontása, a sérült szerkezeti elemek cseréje
egyrészrő l komplett új gépek, berendezések szállításával, másrészről a meglévő gépek,
berendezések sérült szerkezeti elemeinek javítása, cseréje, pótlása útján. Szükségessé vált továbbá a
sérült technológiai elemek (szemipermeábilis fólia), kiszolgáló egységek (szociális konténer)
pótlása, a technológia elhelyezésére szolgáló sérült térbeton javítása.
A Társulás a tárgyévben közbeszerzési eljárást folytat le a Nyíregyházi hulladéklerakó telepén
található hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása, valamint kapcsolódó árubeszerzés és
építési munkák témakörben. A felújítási munkák elvégzése 2018. évben tervezett, a felújítás

becsült költsége nettó 144.000 eFt + 38.880 eFt ÁFA.
3. Kölcsöntörlesztés
A Társulás a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer megvalósításához szükséges 10% önerő
biztosításához kötvénykibocsátás mellett döntött. A kötvénykibocsátást a Társulás 100%-os
tulajdonában lévő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. realizálta. Az ÉAK Kft.
2.000.000.000,- (kettömilliárd) Ft értékű, svájci frank (13.306.719 CHF. 150,3 Ft/CHF árfolyamon
kibocsátva) alapú kötvényt bocsátott ki , mely kötvényt az ERSTE Bank Hungary Nyrt. jegyezte le
2007. évben. A készfizető kezes a Hitelgarancia Zrt a kötvények névértékének 80%-ára. A
szi lárdhulladék projekthez szükséges önkormányzati önrész átadására a Társulás és az ÉAK
Nonprofit Kft. között kölcsönszerződés jött létre. A kötvény töke- és kamattörlesztése - az 5 év
türelmi idő lejártát követően - 2012. szeptember végén kezdődött el.
A kötvény forintosításáról a Társulási Tanács a 10/2015. (V. 20.) számú határozatával döntött. A
forint alapú hitelszerződés és a Társulás által vállalt készfizető kezességvállalási szerződés
megkötéséhez
szükséges
Kormány
engedélyek
rendelkezésre
álltak.
A
kötvény
visszavásároltatásához és a kiváltó hitel folyósításához a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. - maximum
835 millió HUF erejéig - vállalta a garanciát, így 2016. december 09-én sor került a svájci frank
alapú kötvény forintosítására. A kötvény „átváltása" 290,25 CHF/HUF árfolyamon történt. Az
aktuális 5.911.866,55 CHF (töke és tőkésített kamat) tartozás átváltása után 1.715.919.267 Ft lett a
fennálló tőketartozás. Ennek megfelelően a Társulás és az ÉAK Nonprofit Kft. közötti
kölcsönszerződés is erre az összegre módosításra került.
A Társulásnak 2018. évben az ÉAK Nonprofit Kft. felé négy - negyedévente esedékes - törlesztő
részletet kell megfizetnie az ERSTE Bank által közölt töke és kamat összeggel megegyező
mértékben. Ennek megfelelően 88 millió Ft tőke és 46 millió Ft kamat megfizetése került
tervezésre a költségvetésben. Az önkormányzatok kezességét kiváltó Hitelgarancia Zrt.-nek
fizetendő kezességvállalási díj évente egy összegben kerül megfizetésre, melyre a tárgyévben
4.520 eFt-ot irányoztunk elő . A kamat és a kezességvállalási díj tervezett összege a dologi kiadások
között szerepel.
A 2018. évi költségvetésben a Céltartalék soron 1.389.376 eFt szerepel, mely a szilárdhulladék
gazdálkodási rendszer üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétel tárgyévi és előző évek
maradványa. A Társulásnál a felhalmozott tartalék összege biztosítja a hulladékgazdálkodási
eszközrendszer felújításának, újrapótlásának, rekonstrukciójának forrását.

A Társulás 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai 10.400.160 eFt
kerültek tervezésre.
Nyíregyháza, 2018. március 19.

Társulás Elnöke
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egyező főösszegben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI ÜLÉSÉNEK
... ./2018.(III. 26.) számú
HATÁROZAT-TERVEZETE

A Társulás 2018. évi költségvetéséről
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Önkormányzati
Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 24. §-a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezését, gazdálkodását,
beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja:
A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.

(1.)

A Társulás 2018. éves költségvetési főösszege
( 1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Önkormányzati
Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi
a)
b)
c)
d)
e)
t)
g)

3.898.845 eFt-ban,
6.501.315 eFt-ban,
10.400.160 eFt-ban,
10.312. 160 eFt-ban,
88.000 eFt-ban,
10.400.160 eFt-ban,
6.501.315 eFt-ban,
18.452 eFt-ban
6.482.863 eFt-ban

költségvetési bevételeit
finanszírozási bevételeit
bevételek főösszegét
költségvetési kiadásait
finanszírozási kiadásait
kiadási fóösszegét
a költségvetés hiányát
ga) működési hiányát
gb) felhalmozási hiányát

állapítja meg.

(2) A Társulás az (1) bekezdés szerinti hiányát az alábbi forrásokból finanszírozza :
a.)

Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
0 eFt
aa.) Előző évek működési célú költségvetési maradványa
ab.) Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa 6.501.315 e Ft

b.) Hitelek, kölcsönök
ba.) Működés i célú hitelfelvétel (rövidlejáratú)

bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú)
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0 eFt

0 eFt

(3) Az ( 1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget - a
finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2.)

Költségvetési bevételek

(1) A Társulás 2018. éves költségvetési bevételeinek részletezését
kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Társulás

működési

bevételi előirányzatait (3. számú melléklet), a felhalmozási bevételi
(4. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

előirányzatait

Működési

előirányzat-csoportonként,

326.818 eFt

bevételek összesen:

Ebből:

- Intézményi működési bevételek
(közszolg. kapcs. bérleti díj ÁFA-ja)
- Egyéb sajátos bevétel (Biztosító által fiz. kártérítés)
- Támogatásértékű működési bevételek (tagdíjak)
- Működési célú kölcsön visszatérülése
A Társulás felhalmozási és

tőkejellegű

bevételei összesen:

255.420 eFt
41.000 eFt
20.398 eFt
10.000 eft

3.572.027 eFt

Ebből:

- Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
(Közszolgáltatáshoz kapcsolódó éves nettó bérleti díj)
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

946.000 eFt
2.626.027 eFt

6.501.315 e Ft

(3.)

Költségvetési kiadások

(1) A Társulás 2018. éves költségvetési kiadásainak részletezését
kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Társulás

működési

előirányzatait
Működési

előirányzat-csoportonként,

kiadási előirányzatait (3. számú melléklet), a felhalmozási kiadási
(4. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint fogadja el.

kiadások összesen:

345.270 eFt

Ebbő l:

- Személyi jel l egű juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi jellegű kiadások
- Kamatkiadások

4.500 eFt
1.270 eFt
276.980 eFt
46.000 eFt

4.520 eFt

- Kezességvállalási díj
-

Működési

célú pénzeszközök átadás

12.000 eFt
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A Társulás felújítási-felhalmozási kiadásai összesen:

8.577.514 eFt

Ebből:

- KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai
(Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése)
- HUSKROUA ENI CBC Program felhalmozási kiadásai
(Száraz biogáz üzem építése - Kisvárda)
- Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található
hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállítása)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

8.343.011 eFt
51.623 eFt
182.880 eFt

88.000 eFt

Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap)

1.389.376 eFt

(4.)
A Társulási Tanács a Társulásnál foglalkoztatott 2018. évre engedélyezett létszámot a 2. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

(5.)
A Társulási Tanács a többéves kihatással járó feladatok kiadási
7. számú melléklet szerint fogadja el.

előirányzatait

célok szerint a

(6.)
A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak
tervezetéről az előirányzat fe lhasználási i.itemtervet a 11 . számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7.)
A Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2018-2019-2020. évi alakulását a
12. számú melléklet tartalmazza.

(8.)

Záró-rendelkezések
Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.
A határozat kihirdetéséről a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetője gondoskodik.
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A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI
1
2

Melléklet
Melléklet

3
4

Melléklet
Melléklet

5
6
7
8
9
10
11

Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet

12

Melléklet

A Társulás 2018. évi költségvetésének tervezett pénzforgalmi mérlege
A Társulás 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási cím rendje és
létszámadata
Működé si célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi
mérlege
Beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként
Felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként
Többéves kihatással járó döntésekbő l származó kötelezettségek célok szerint
A Társulás által felvett hitel- és kölcsönállomány alakulása lejárat szerint
A Társulás által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása lejárat szerint
A Társulás által tervezett támogatások
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. évre
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 20 18-2019-2020. évi
alakulását külön bemutató mérleg

Nyíregyháza 2018. március 26.

Társulás Elnöke
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Független könyvvizsgálói jelentés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
2018. évi költségvetési határozat-tervezetének véleményezéséről

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szi/árdhul/adék-gazdálkodási Társulás részére
Nyíregyháza
Hősök tere 5.
4400

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szi lárdhulladék-gazdálkodási Társulás könyvvizsgálójaként
áttekintettem a Társulás elé terjesztett 2018. évi költségvetési határozat-tervezetet, amelyben a
bevételek és kiadások egyező főösszege 10.400.160 ezer Ft-ban, ezen belül a tárgyévi
költségvetési hiány összegét 6.501.315 ezer Ft-ban hitelesítem. A költségvetési határozattervezet elkészítése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
elnökének a felelőssége. A Társulás - a vonatkozó megbízási szerződés értelmében - köteles
a könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, hogy körültekintő határozatot (döntést)
hozzon.

A könyvvizsgáló felelőssége a 2018. évi költségvetési határozat-tervezet véleményezésére
terjed ki. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján
hajtottam végre, valamint az „Államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának speciális
szempontjai - 2003" által a költségvetési határozat-tervezet véleményezésére előírt szakmai
szempontokat is figyelembe vettem. A Standardok értelmében az éves költségvetés
véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési határozattervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a kiadási és bevételi
előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába fogla lja a
tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám
megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a Társu lás döntésének
megalapozásához.
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1
Bevezetés
A Társulás gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapdokumentuma az éves költségvetés. A
működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a feladatok ellátásának
szervezése alapvetően igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített kö ltségvetést.
A társulások költségvetése tervezésének feladatait az önkormányzati törvény, az
államháztartási törvény és az államháztartás törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet
egyértelműen szabályozzák, amelyek szerint a társulás költségvetését önállóan, határozatban
határozza meg.
A költségvetési határozat egyben felhatalmazás is a társulás vezetése részére, hogy a tervezett
bevételek beszedése, illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.
A Társulással kötött megbízási szerződés alapján megvizsgáltam a Társulási Ülés elé
terjesztett 2018. évi költségvetési határozat-tervezetet 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 határozat-tervezet az előírt határidőn belül kerül-e a Testület elé;
A költségvetés készítése során figyelembe vételre kerültek-e a Kormány által
meghatározott költségvetési irányelvek,
A határozat-tervezetét a Pénzügyi, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatban erre fe lhatalmazott bizottságok a Testület elé terjesztés előtt
megtárgyalták-e, véleményükről készült-e írásos anyag;
A munkaszervezet vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek-e, ezen
egyeztetésekről
készü lt-e
1rasos anyag.
Előfordultak-e
lényeges
véleménykülönbségek, azt jelezték-e az előterjesztés indoklási részében;
A központi költségvetésből származó 2018 évi állami támogatások és
hozzájárulások összegei megegyeznek-e a támogatási szerződésben
meghatározott összegekkel;
A határozat-tervezet tartalmazza-e mindazokat a döntési javaslatokat,
kapcsolódó határozat-tervezeteket amelyek a költségvetés végrehajtásához
szükségesek;
Várhatóan hogyan alakul a társulás pénzügyi helyzete;
Tartalmaz-e a határozat-tervezet javaslatot a forráshiány kezelésének
módjára.
Betartásra kerültek-e a költségvetési határozat-tervezet tartalmára és szerkezetére vonatkozó
kötelező érvényű előírások, amelyeket a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény

2
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Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
368/201 1.(Xll. 31.) kormányrendelet tartalmaz.

rendelkező

II.
A költségvetési határozat-tervezet véleményezése
A határozat tervezettel kapcsolatos megállapítások:
A határozat-tervezet a jogszabályok által előírt - tárgyév február 28-i határidőn túl kerül a Társulási Ülés elé.
A költségvetés előirányzatainak meghatározásánál a költségvetési irányelvek
és a társulás gazdasági programjában meghatározott célok betartásra
kerültek.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17 .§. alapján az előzetes
hatástanulmány elvégzésre került, felmérték a várható hatások
következményeit.
A határozat-tervezetet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, arról írásos
véleményt alkotott.
A munkaszervezet vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek.
A központi költségvetésből származó bevételek a módosított támogatási
szerződésben foglalt összegekkel kerültek figyelembe vételre.
A valamennyi bevételi és kiadás i előirányzatot korábbi döntések és
javaslatok alapoznak meg.
A határozat-tervezete a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal
készült.
A részletes táblarendszer a gazdálkodás valamennyi területét érintően világos, áttekinthető
formában tartalmazza a tervezett előirányzatokat. A határozat-tervezet mellékletét képező
táblázatok az áll amháztartási törvény által előírthoz képest további - a Társulási Ülés
döntéshozó munkáját segítő - részletes adatokat tartalmaznak.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A Társulás i vezetése a 2018. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a Társulási
Tanács elé:

a) költségvetési bevételeit
b) finanszírozási bevételeit
e) bevételek főösszegét
d) költségvetési kiadásait
e) finanszírozási kiadásait

3 898 845 e/Ft-ban
6 501 315 e/Ft-ban
10 400 160 e/Ft-ban
10 312 160 e/Ft-ban
88 OOO e/Ft-ban

3

11

11

f) kiadási főösszegét
g) költségvetés hiányát

10 400 160 e/Ft-ban
6 501 315 e/Ft-ban

Összehason lításként fe ltüntettük a 2017-es költségvetési év tárgyidőszaki adatait.

Megnevezés

11

Költségvetési bevételek
Költségvetési kiadások
Tárgyévi költségvetés hiánya
Összes bevétel
Összes kiadás

2017
3 070 005
3 008 OOO
27 995
3 098 OOO
3 098 OOO

adatok ezer Ft-ban
1 Változás-+

2018
3 898 845
10 3 12 160
6501315
10 400 160
10 400 160

+ 828 840
+7 304 160
+6 473 320
+7 302 160
+7 302 160

A tárgyév költségvetés összesített hiánya és annak finanszírozási forrása inak megjelölése
kötelező eleme a tárgyévi költségvetésnek. Az alábbi táblázatban a hiány alakulását
vizsgáltuk a tárgyévi összes bevétel %-ban.
Megnevezés
Tárgyévi költségvetés hiánya

IJ
11

2017.
27 995

O/o

0,009

2018.
6 501315

%

62,51

III.
Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói j elentéshez
A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társu lás 2018. évi költségvetési határozat-tervezetének a
véleményezését. Megállapítottam, hogy a határozat-tervezet minden lényeges összefüggést
tartalmaz, a hatályos jogszabályi e l őírások figyelembe vételével készült.
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Megállapítható, hogy 2018. évben a tervezett feladatok megvalósításához a szükséges
források - az előterjesztésben ismertetettek szerint - állnak rendelkezésre. A költségvetés
tervezettek szerinti végrehajtása jelentős bizonytalanságot hordoz. A feladatok maradéktalan
ellátása fokozott költségtakarékos gazdálkodást igényel társu lástó l.

Megállapítom, hogy az előterjesztés és a határozat-tervezet kellő részletességgel készült,
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az
rendelkező
368/2011.
(XII.31.)
államháztartási
törvény
végrehajtásáról
Kormányrendeletben foglaltaknak.
A könyvvizsgáló a Társulás 2018 évi költségvetési hatá rozat-tervezetét a fenti vélemény
mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 20 18. március 26.

Piroska Sándomé
Ügyvezető igargató

Varga János
Kamarai tag könyvvizsgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K u. 12.

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
1'.1KV"K.eng. szám: 002430

1'.1KV"K. tagsági szám: 002059
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2018. évi
költségvetéséről szóló határozat-tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése
során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell fe lmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Társulási határozat esetén az
Önkormányzati Társulási Tanácsot az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell.
A hivatkozott törvény 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 vizsgá landók.
Megállapítható, hogy a Társulásnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre
költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk ( 1) bekezdés f) pontja alapj án meghatározza
költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a költségvetés határozat-tervezet esetében az
alábbiak:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások
A 2018. évre elfogadott költségvetési határozat alapján végrehajtott gazdálkodás a
Társulási tagok számára nyomon követhető, átfogó képet ad a Társulás pénzügyi
hel yzetérő l , a végrehajtandó feladatokról , a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget
teremt a Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére . A határozatban foglaltak
végrehajtása hatással van a Társulás tagtelepüléseinek lakosságára.
A hatásvizsgálat kiterjedt a források számbavételére. A 2018. évre vonatkozóan a
költségvetési határozatban jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható
kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás
része.

2. Környezeti és egészségi következmények
Hatásai nem

mérhetőek .

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetés készítése a napi gazdálkodási feladatok és az előző évi beszámoló
készítésével egyidejűleg történik, ezért plusz terhet jelent a költségvetés készítői
számára.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A költségvetés elfogadása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 24. §. előírásai alapján. A Költségvetés megalkotását előírja Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi e. törvény, valamint a 368/2011.
(XII.31.) Korm . rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.
Amennyiben a Társulási Tanács költségvetést nem fogad el, mulasztásban
megnyilvánuló jogszabálysértést követ el, mely esetben Magyarországi helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXTX. törvény 132. § ( 1) bekezdés a) pontja
alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A 2014. év elején hatályba lépő új számviteli szabályok (az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013 .(I. I 1.) Korm . rendelet előírásai) és a havi , negyedéves
rendszerességgel teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek jelentős többletmunkát
igényelnek. A Társulás menedzsment szervezettel rendelkezik (a 100 %-os
tulajdonában lévő SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.), így a Társulás költségvetésének
végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nyíregyháza, 2018. március 19.

Társulás Elnöke

1.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁROHULLAOÉK-GAZOÁLKOOÁSI TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

sz. melléklet

BEVÉTELEK
Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

201 7. évi

-

előirányzat

2017.évi
teljesítés

2018. évi
előirányzat

3

4

5

1.

1. Költségvttési szerv múködhi bevéttlti összesen (2+3)

271 854

280 OOO

296 420

2.

Il l . lnté<.nrényi mflködési bevételek (2.1+2.2)

271 854

270 OOO

255 420

2. 1.

Intézményi mük0dés1 bevételek (Közszolg.kapcs. bérlell díj Ál'A-ja)

271 630

270 OOO

255 420

22

Kamatbevételek

3.

112. Költségvetési szerv sajátos működési bevételei (3.1+ ... +3.3)

10 OOO

41 OOO

31

l lely1 adók

32

Bírságok, egyéb bevételek

3.3.

„.

Biztosító által fizetett kártérítés

4 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4.2.

Költségvetési szerv sajátos felhalmozási és tókejellegil bevételei
(Közszolg.kapcs. ne11ó bérleti dij +bérleti díj hátralék)

II. Ftlbalmozásí és tllkddlt!!O bevUtltk (4. l+... 4.3)

43.

PénzOgy1 befektetések bevételei

5.

Ill. Támogatások, kiegészítések (5.l + ...+ 5.5)

5.1.

Normatív hozzájárulások

5.2.

Központosítoll elóirányzatok

5.3.

Normat ív kötött felhasználású támogatás

5.4 .

K1egészító támogatás

5.5 .

Fejlesztési célú támogatások (5. 5.1+5.5. 2)

5.5 .1

Egyéb központi támogatás

224

10 OOO

41 OOO

1497 115

1516156

946 OOO

5 915

7 5 10

1 491 200

1 508 646

946 OOO

6.

IV. Végltgtstn átvtlt pénzeszközök (6. 1+6.2+6.3+6.4)

1 291 036

5 784 354

2 646 425

6.1.

Támoga1ásértékú múködésr bel'ételek (6. 1. I. +- ..• +6. 1.3.)

21 036

18 330

20 398

2 1 036

18 330

20 398

5 766 024

2 626 027

6 1.1

Muk0dés1 célu tám fejezcllól , központi költségvetesböl

6 1.2

EU támogatás

6.1.3

Egyéb kvi szervtól, önkormányzatoktól átveti támogatás
(Tagdíj+ tagdíjhátralék)

6.2.

Támogatásér1ékú fe/ltalmo=ási bel'ételek (6.2. 1. + ... +-6.2.4.)

I 270 OOO

6.2. 1.

Oneró támogatás
(KEi IOP-3 .2.1 Proiekt Szilárdhull. Rendszer komplex fe ji.)

99 OOO

6.2.2.

Támogatásértékú felhalmozási bevétel EU programra és azok hazai társfin. (KEHOP-3 2. 1 Projekt Szilárdhull Rendszer
komplex feji.)

901 OOO

662 376
5 766 024

140 900

1.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS I TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉN EK T ERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

sz. melléklet

BEVÉTELEK
Sorsz:ím

Bevételi jogcím

1

2

6.2.3.

ÁFA támogatás (K.EHOP-3.2. 1 Projekt Szilárdh ull. Rendszer komplex feji. )

6 .2 4

ENI támogatás száraz b1ogázüzem építéséhez

63.

Múkődési

201 7. évi

-

előirányzat

201 7. évi
teljesítés

előirán yzat

3

4

5

270 OOO

2018. évi

17737 11
49 040

64.

célú pé11zeszkőz átl"étel államháztartáso11 kí1•ülról
Fe/11almo=ási célú pé11zes=k. átvétel ál/amlrá=tartáso11 kívülről

7.

V. Tám. kölcsön \•isszalfrülrst, ieény btv., frlé kp. btv. (7. 1+7.2)

10 OOO

6 OOO

10 OOO

7.1.

Működési

10000

6000

10000

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér.• értékoaoir bev.

3 070 005

7 586 510

3 898 845

27 995

27 993

6501315

27 995

27 993

6 501 315

célú kölcsön v1ss7,atérülése

8.

VI. Finanszírozási bevrltltk (8.1 +8.2)

8 1

1loss7úleJáratú hitelek, kölcsönök bevételei

8.2

Röv1dlc1áratu h ite lek, kölcsönök bevételei

9.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)
Eló=ó é1•1kőltségvetés1111aradl'á11y 1gé11ybel'étele (10. 1. + 10.2)

10
10. 1

Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

10.1. 1

Sz1lárdhull. Rendszer komplex feji. KEJIOP-3.2. 1 támogatás elölcg

10. 1 2.

Felhalmozási célú bevételek maradványa

11.

Forráshiány

12.

llEVÉT ELEK ÖSSZESEN: (9+ 10+ 1 I)

5 766 024
735 291

3 098 OOO

7 614 503

10 400 160

J. sz. melléklet

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE[ szrLÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

KIADÁSOK
Sor-szám

Kiadási jogcímek

l

2

l.

1. Folyó

1.1

(működtsi)

kiadások (l.l+ ... +1.12)

előirányzat

2017.évi
teljesítés

előirányzat

3

4

5

2017. évi

2018. évi

1212535

927 402

345 270

Személyi juttatások

3 973

3 466

4 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 505

915

l 270

13

Dologi kiadások

14

Dologi kiadás ok Áfa-Ja, Áfa belizetési kötelezettség

1.5.
16

308

116

300

277 927

276 159

257 850

Szolgáltatási kiadások

31 590

25 160

18 830

Kamatkiadások

45 284

45 284

46000

4 948

4 821

4 520

12 OOO

12 OOO

12 OOO

835 OOO

559 481

1795465

99 779

1.7.

Kezességvállalási díj (1-litelgarancia Zrt.)

18

Egyéb folyó kiadások

1.9

Egyéb

1.10.

Működési célú v1ss7.atérltcndö támogatások nyújtása államháztart. kívülre (ÉAK Nonprolit Kfl. Pótbelizetés)

működési

célú támogatások államháztart kívülre

1. 1l.

Működési

2.

II. Felhalmozási is tllkc

21

Felújítás (Nyíregyházi l lulladéklerakó telepén található hulladékkezelö technológiai gépsor helyreállítása)

2.2.

Intézményi beruházási kiadások

2.3.

KEi IOP-3.2.1 Projekt felhalmozási kiadásai EU és hazai társlin. támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex feji.)

975 965

6 569 300

24

KEi IOP-3 2 1 Projekt AFA kiadásai támogatásból (Szilárdhull. Rendszer komplex feJI )

270000

1773711

2.5

ENI Projekt - Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális 1lulladékkezelö Központban fe lhalmozás1 kiadásai

26

EN I Projekt - Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai Regionális ll ulladékkezclö Kö7pontban ÁFA kiadásai

2.6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (KA Projekthez kapcs támogatás v1ss1.alizetés)

449 500

2.7.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormánywtoknak (Rekultivációs beruházásokhoz))

100 OOO

3.

Ill. Tartalr kok (3.1+3.2+3.3)

3. 1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék (Kölcsön v1sszaliz„ Pótlás, Rekultivációs alap)

3.3.

Allamháztartási céltartalék

4.

V. Egytb kiadások

célú kölcsönök nvú1tása államháztart. kívülre
iellel!.ű

kiadások (2. l+. .. +2.8)

8 577 514
182 880

43 063
8 560

99 779
l 389 376

l 389 376

1.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDH ULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

sz. melléklet

KIADÁSOK
Sor-szám

Kiadási jogcímek

1

2

-

előirányzat

2017.évi
teljesítés

előirányzat

3

4

5

2017. évi

2018. évi

5.

VI. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2)

90 OOO

86 007

88 OOO

5.1

l losszúleJáratú hitelek, kölcsönök kiadásai

90000

86 007

88 OOO

5 2.

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai

3 098 OOO

1 113 188

10 400 160

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

A Társulás 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje és létszámadata
2. számú melléklet
C ím neve, száma

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékeazdálkodási Társulás

Szakágazat neve, száma

382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

1

1

Ezerf ori11tba11 !
Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat

Előirányzat-csoport,

kiemelt

előirányzat

megnevezése

száma
l

2

3

2018. évi
el őirányzat

4

Bevételek
Intézményi

I

működési

bevételek

1

Hatósági jögkörhöz köthetö működési bevétel

2

Egyéb sa3át bevétel (Biztosító által fiz. kártérítés)

3
4

Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek

5

Mű ködési

296 420

41 OOO
255 420

célú pénzeszközátv államh. kívülről

2

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3

Támogatásértékű bevételek

1

Működési

2

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

célú

946 OOO
2 646 425

támogatásértékű

bevétel

20 398
2 626 027

4

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

5

Péniforgalom nélküli bevételek

6 501 315

1

Elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele

6501 3 15

2

Előző évi

6

10000

vállalkozási eredmény igénybevétele

Hitelek, kölcsönök bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10400160

Kiadások
Működési

7
1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelö Járulékok

3

Dologi kiadások

4
5

Egyéb folyó kiadások

6

Kamatkiadások
Kezességvállalási díj

8

Müködesi célú támogatások államháztartáson kívülre
Működési

345 270

4 500
1 270
19 130
257 850
46 OOO
4 520
12 OOO

célú visszatérí tendő támogatások nyújtása államháztart kívülre

10

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

11

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

12

Pénzforgalom nélküli kiadások

Felhalmozási célú kiadások

8 577 514

1

Felújítás

2

Beruházási kiadások

182 880
8 394 634

8

9

Dologi kiadások Áfa-Ja, Áfa fizetési köt

7

9

10

kiadások

3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

4

Egyéb felhalmozási célú kiadás (Támogatás visszafizetés)

Hitelek, kölcsönök kiadásai
Céltartalék

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Létszámkeret /át l a~os á llományi létszám/ (fő)

88000
1389376

10400160
1

3. számú melléklet
1.

Működési

célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege
-

Bevételek

e lőirányza t

Int. működés i bevételek
(Közswlg.kapcs. bérleti díj Ara-ja)

27 1 630

Egyéb saját bevétel
fámogalásértékű működési

2017.évi
teljesítés
270 OOO

2018. évi

10 OOO

255 420

41 OOO

bevételek,

----

-

21 036

18 330

20 398

1 505

915

1 270

308

116

300

277 927

276 159

257 850

31 590

25 160

18 830

12 OOO

12 OOO

12 OOO

45 284

45 284

46 OOO

4 948

4 82 1

4 520

835 OOO

559 48 1

ÖSSZESEN:

1 212 535

927 402

Többlet:

„ ... „ „

Dologi kiadások

Szolgáltatási kiadások

Működési célú pénzeszkö;; átvétel
államháztartáson kívülröl

Támogatási kölcsönök nyújtása
á llamháztartáson kívülre

10 OOO

Működési célú költségvetési
maradvány igénybevétele

2018. évi
e l őirá nyzat

Munkaadókat terhe l ő járulék

Egyéb működési célú támogatások
államhá7tart. kívülre

6 OOO

2017.évi
teljesítés

4 500

EU támogatás

10 OOO

2017. évi
előirányzat

3 466

Támogatásértékű műk.

célú kölcsön visszatérülése

- -- - - -

3 973

Véglegesen át vett pénzcszk.
ál la mhá7tartáson belülröl

Működési

-

Személyi juttatások

Dologi kiadások Áfa-ja,
Áfa bclizetési kötelezettség

kiegészítések
Egyéb kvi szcrvtöl. önkormányzatoktól
átvett támogatás (Tagdíj)

Megnevezés

előirányzat

224

Kamatbevételek

-- J

Kiadások

2017. évi

Megnevezés

-

kiadások

Kamatkiadások
Kezességvállalási díj (l litclgarancia
Zrt.)
Működési célú visszatérítendö
támogatások nyújtása államháztart.
kívülre (ÉAK Nonprolit Kfl.
Pótbelizctés)

Egyéb folyó kiadások
Tartalékok
ÖSSZESEN:
Hiány:

302 890
909 645

304 330
623 072

326 818
18 452

----

345 270

----

4. számú melléklet

11. Felhalmozási és

tőkejellegű

bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlege
-

Bevételek

Meg nevezés

Kiadások

201 7. évi
előirányzat

Tárgyi eszközök, immateriális javak
értékesítése

201 7. évi
teljesítés

2018. évi

Meg nevez és

előirá nyza t

7 510

Kv-i szerv sajátos felhalmozási és
(Közs1olg.kapcs. nettó bérleti díj
+ bérleti dij hátralék)

1 49 1 200

1 508 646

946 OOO

Intézményi beruházási kiadások

Támogatásértékü fe lhalmozási bevétel EU
programra és azok hazai társfin. (KEi IOP·3.2. I
Projekt Szi lárdhull. Rendszer komplex fej i.)

90 1 OOO

5 766 024

140 900

KEl-IOP-3.2. 1 Projekt fe lhalmozási
kiadásai EU és hazai társfin. támogatásból
(Szilárdhull. Rendszer komplex feji.)

Önerő támogatás
(KEi IOP·3.2. I Projekt Szilárdhull. Rendszer
komplex feji.)

99 OOO

662 376

ÁFA támogatás
(KEi IOP-3.2.1 Projekt Szi lárdhull. Rendszer
komplex feji.)

270 OOO

1 773 7 11

Beruházás i kiadásokl1oz kapcsolódó ÁFA
visszatérülés

KEl!OP-3.2. I Projekt ÁFA kiadásai
támogatásból (Szilárdhull. Rendszer
komplex fcj les1tése)
Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai
Regionális l l u ll adékkezelő Központban
fe lhalmozási kiadásai
Száraz biogáz üzem építés - Kisvárdai
Regionális 1lulladékkeze lő Kö1pontban
ÁFA kiadásai
rema1mozas1 ce1u pcn.lCSL:KOZ mauas
önkormányzatoknak (Rekultivációs
L--·
Egyéb fe lhalmozási célú kiadás
(Támogatás visszafizetés)

l li tele~ kölcsönök bevételei

1losszúlejáratú hitelek, kö lcsönök kiadásai

EN I támogatás száraz biogázüzem építéséhez

49 040

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

E l őző évi fe lhalmozási célú költségvetési
maradvány igénybevétele

,,

27 995

27 993

201 7.év i
teljesítés

Felújítás (Nyíregyházi l lulladéklcrakó
telepén található hu lladékkezclö
technológiai gépsor helyreáll ítása)

5 9 15

tőkebevétcle i

2017. évi
előirá n yzat

6 50 1 3 15

182 880

975 965

6 569 300

270 OOO

1 773 711

43 063

8 560

100 OOO

99 779

449 500
90000

86 007

2 795 110

7310173

Jli án y:

----

----

IO 073 342

----

88 OOO

Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai
Céltartalék (Kölcsön visszafizetése, Pótlás,
Rekultivációs alap)

ÖSSZESEN:

2018. évi
előirányzat

ÖSSZ ESEN:
Többlet:

1 389376
1885465
909 64 5

185 786
7 124 387

IO 054 890
18 452

l

5. számú melléklet

Beruházási kiadások
2018. évi előirányzata célonként

Ezer forintban !
Beruházás megnevezése

Teljes költség
bruttó összege

Teljes költség
nettó összege

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2017.12.31-ig

2018. évi

2018. év utáni

előirányzat

előirányzat

1

2

3

4

5

6

7=(3-5-6)

8 343 011

6 569 300

2017 - 20 18

6 569 300

873 OOO

687 400

20 18 - 2021

5 1 623

635 777

6 620 923

635 777

Szilárd hulladék Rendszer komplex fej lesztése
(KEHOP-3.2. 1-1 5-2017-00025 számú Projekt)

Száraz biogáz üzem építése - Kisvárdai
Regionális Hulladékkezelő Központban

ÖSSZESEN :

7 256 700

6.számú melléklet

Felújítási kiadások
2018. évi előirányzata feladatonként

Ezer fori11tban !

Felújítás megnevezése
1

Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található
hull adé kkeze l ő techno lógiai gépsor helyreállítása

ÖSSZES EN:

Teljes költség
bruttó összege

Teljes költség
nettó összege

Kivitelezés
kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2017. Xll.31-ig

előirányzat

2

3

4

s

6

182 880

144 OOO

144 OOO

20 18

2018. évi

2018. év utá ni
előirányzat

(7=3-5-6)
7

144 OOO

144 OOO

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

7.számú melléklet

---

SorS7.ám

Kötelezettség jogcíme

1

1.

2
Működési

Köt. váll.
éve
3

2016. elötti
kifizetés
4

Kiadás vonzata évenként
2016.
kifizetés

2017.
kifizetés

előirányzat

2018.
után

s

6

7

8

2018.

Összes
kötelezettség
9~(4+ ....+8)

célú hiteltörlesztés

(tőke)

2.

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

3.

····························

4.

Felhal mozási célú kölcsön törlesztés (t6ke)

s.

Észak-AIfo ldi Kömyc7etgazd. Nonprofit Kfi.-töl
kapott kölcsön
(Kohéziós Alap Proj ekt - Szilárdhulladék 1. ütem

2007-20 11

98 1 826

88 OOO

86 007

88 OOO

1520 800

2 764 633

98 1 826

88 OOO

86 007

88 OOO

1 520 800

2 764 633

6 620 923

635 777

7 256 700

önerő höz)

6.
7.
8.

Beruhb.ás célonként

9.

Szilárd hulladék Rendszer komplex fej lesztése
(KEi IOP-3.2. 1-15-2017-00025 számú Projekt)

2017-201 8

10.

Száraz biogáz üzem építése - Kisvárdai
Regionális 1-lulladékkezelö Központban

2018 - 202 1

11.

Felújítás feladatonként

12.
13.

6 569 300

6 569 300

51 623

635 777

687 400

6 708 923

2 156 577

10 021 333

Nyíregyházi l lulladéklerakó telepén található
techno lógiai gépsor helyreállítása

h u ll adékkeze lő

Összesen (1+4+7+9)

981 826

88 OOO

86 007

S.számú melléklet

A Társulás által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

llitel á llomány január l -j én
So rszám

Hitel jellege

1

2

1.

Mű kö d és i

2.

nincs

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Felh a lmozási célú

7.

f~szak-A l !Oldi Környczctgazd. Nonprofit Kfi.-töl felvett
hosszú lejáratú kölcsön Kohéziós Alap Projekt Szilárdhulladék 1. ütem ö n erőhöz

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Összesen ( 1+6)

célú

Felvétel
éve

Lejárat
éve

3

4

20 15.

2016.

201 7.

2018.

5

6

7

8

1898 450

1539401

1694807

1608800

1 898 450

1 539 40 1

1 694 807

1 608 800

1898450

1539401

1694807

1608800

-----

-----~~~~~-

-----~~~~~-----~~~~~-----~~~~~-

-----~~~~~-

2007 - 20 11
között

20 12 - 2032
között

A Társulás által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

9.számtí melléklet

Ezer forintban !
Sorszá m

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Rövid lejá ratú

2.

Tagi kölcsön

Hitel, kölcsön á llomány január l-jén

Kölcsönnyújtás
éve

Lejárat
éve

3

4

2012-20 14

2016.

2017.

2018.

2019. várható

s

6

7

8

33 OOO

30 OOO

24 OOO

14 OOO

33 OOO

30 OOO

24 OOO

14 OOO

33 OOO

30 OOO

24 OOO

14 OOO

3.
4.

5.
6.

Hosszú lej á ratú

7.
8.

9.
10.
11.

Összesen ( 1+6)

~~~~~--~~~~~
~~~~~--~~~~~
~~~~~--~~~~~
~~~~~--~~~~~
~~~~~--~~~~~

10.

sz. melléklet

A Társulás által tervezett támogatások
E zer forintban !
Sorszám
1

Jogcím

2018. évi
tervezett támogatás

2

3

4

Működés i

1.

célú pénzeszköz átadás az
SZSZBMFÜ Területfej lesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Kft. részére

12 OOO

Összesen:

12 OOO

2.
,.,
.).

4.
5.

7.
8.

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

16.
17.
18.

19.
20.

1..

Előirányzat-felhasználási

11.

ütemterv

Ezer fori11tba11 l

2018.évrc
Sorszám

1.

Megnevezés

Intézményi müködési bevételek

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Támogatásértékü működési bevételek

Működés i

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

62 640
4 476

2 600

40 OOO

70 OOO

2 OOO

1 500

1 492

140 OOO

62 640

41 OOO

1 500

1 500

232 OOO

296 420

62 640
1 500

1 500

232 OOO
500 OOO

1 OOO OOO

2 200

20 398

232 OOO

946 OOO

1 126 027

2 626 027

5 OOO

10 OOO

célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

5 OOO

11 itel, kölcsön

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

13.

Kiatlások

14.

Személyt j uttatások
Munkaadókat terhelö járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi jellegű kiadások
Dologi kiadások Áfa-ja,
Áfa beli7etési kötele7ettség
Működési célú pénzszköz átadás

18.
19.
20.
2 1.
22.

Április

Támogatásértékü felhalmozási bevételek

El özö évi költségvetési maradvány
igénybevétele

17.

Március

67 500
130

Felhalmozási és tökejellegü bevételek

10.

16.

Február

Bevételek

2.

15.

Január

sz. melléklet

500 OOO

1 500 OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 50 1 315

6 50 1 3 15

130

67 500

44 476

72 600

64 640

141 500

501 492

1 796 140

1047500

1733500

2 064 140

2 866 542

IO 400 160

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

4 500

105

105

105

105

105

105

105

105

105

110

105

11 0

1 270

100

600

700

3 OOO

600

4 050

600

800

630

1 OOO

3 250

3 800

19 130

67 550

100

470

62 700

1 250

100

62 700

80

100

62 700

100

257 850

3 OOO

12 OOO

1 50 1 316

8577514

3 OOO

3 OOO

3 OOO
500 OOO

Felhalmo7..ási és tökejellegü kiadások

1 750 500

1 OOO OOO

1 825 698

2 OOO OOO

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Kamatkiadások, kezességvállalási díj

16 020

11 500

11 500

11 500

50 520

Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai

22 OOO

22 OOO

22 OOO

22 OOO

88 OOO

23.

Működési célú visszatérítendö tám.
nyújtása államháztart. kívülre

24.

Tartalékok

25.

Kiadások összesen :

26.

Egyenleg

1 389 376

1 389 376

580

68 630

42 300

3 950

63 780

42 280

501 180

1814480

1 037 690

1827283

2 066 430

2 931 577

10 400 160

-450

-1 130

2 176

68650

860

99 220

312

-18 340

9 810

-93 783

-2 290

-65 035

12. sz. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018-2019-2020. évi ala kulását külön bemutató mérleg
Ezer forintban !
Sor-

M eg nevezés

szám

l

2

1.

Működ ési

Intézményi müködési bevételek (levonva a felhalmozási
ÁFA visszatérülések, működési célú pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülről)
Kv-i szerv működé s i bevételei
Kv-i szerv költségvetési támogatása és átengedett személyi
jövedelemadó bevétele
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson
kívü lről

2018 . évre

2019. évre

2020. évr e

3

4

5

bevételek és kiadások
01

296 420

280 200

280 200

02
03
04

Támogatásértékü müködési bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

05
06

20 398

17 700

17 500

Müködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

10 OOO

5 OOO

5 OOO

Rövid lejáratú hitel

08

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Müködési célú előző évi költségvetési maradvány
igénybevétele

10

~lűköd és i

11

326 818

302 900

302 700

12
13

4 500
1 270

4 200
1 250

4 200
1 250

14

281 500

274 OOO

274 OOO

15

12 OOO

12 OOO

12 OOO

299 270

291 450

291 450

célú bevételek öss:zese n (Ol+...+10)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások és eg)-éb folyó kiadások (levonva
kamat ki fizetés )
Működés i célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre,
egyéb támogatás
Működés i célú visszatérítendő támogatások n)'újtása
államháztart. kívülre
Továbbadási (lebonyolítási) célú

működési

kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési

célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

16
17
18
19

Rövid lejáratú hite l kamata

20
21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Rövid lejáratú hitel visszafi zetése

Működ és i

célú kiadások összesen (12+•..+23)

2-t

12. sz. melléklet

A müködési és felh almozási célú bevételek és kiadások
2018-2019-2020. évi a lakulását külön bemutató mérleg
Ezer forintban !
Megnevezés
1

Sorszá m
2

20 18. évre

2019. évre

2020. évre

3

4

s

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Kv-i szerv fe lhal mozási és töke jell egű bevételei (levonva
a fe lhalmozási cé lú pénzeszköz.átvétel államháztartáson
kívülröl)
Kv-i szerv saj átos felhalmozás i és töke bevétele i
EU-tól kapott fej lesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszköz.átvétel államháztartáson
kivülröl
Támogatásértékű fe lhalmozási bevétel

25
26
27

928 OOO
403 750

928 OOO
362 890

28
29

Továbbadási (lebonyolítási) célú fe lhalmoz.ási bevétel

30

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális j avak ÁFA-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

l losszú lejáratú h itel

34
35

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

946 OOO
2 626 027

Felhalmozási célú elözö évi kö ltségvetési maradvány
igén) bevéte le

36

6 50 1 315

659 550

757 230

Fclhalmo7.ási célú bevételek összese n (25+..+36)

37

10 073 3-'2

1 99 1 300

2 048 120

Felhalmozási kiadások (AFA-val együtt)

38
39

8 394 634
182 880

425 450

38 1 990

Felúj ítási kiadások (ÁFA-val együtt)
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális j avak utáni ÁFA
befi zetés
Felhalmozási célú pénzeszköz.átadás államháztartáson
kívülre

40
41

Támogatásértékü fe lhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú fe lhalmozási kiadás

43

Felhalmoz.ási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

l losszú lej áratú hitel visszafizetése

88 OOO
46 OOO

87 OOO
45 OOO

86 OOO
44 OOO

Rövid lej áratú hitel visszafizetése
Tartalékok

45
46
47
48

1 389 376

1 445 300

1 547 380

Felh a lmo:cisi célú kiad ások öss7..esen (38+..+-'8)

49

10 100 890

2 002 750

2 059 370

Kv-i szerv bevételei Ö SSZESE!\' (11+37)

50

10 400 160

2 29-' 200

2 350 820

Kv-i szerv kiadásai Ö SSZESEN (2-'+-'9)

51

10 400 160

2 29-' 200

2 350 820

l losszú lej áratú hitel kamata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSl TÁRSULÁS
TÁRSULÁS/ÜLÉSÉNEK
112018. (Ill. 26.) számú határozata

a Társulás 2017. évi költségvetés teljesülésének éves beszámolójáról

A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
91 . §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek
tervezését, gazdálkodását, beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm . rendelet elő í rásait - a 2017. évi
költségvetés teljesülésének éves beszámolójáról az alábbi határozatot alkotja:
A határozat hatálya kiterjed a Társulásra.

(1.)

A Társulás 2017. évi költségvetésének teljesítése

A Társulási Tanács a Társulás 2017. évi költségvetés pénzforgalmi teljesítését 1. sz.
melléklet alapján
7.614.503 eFt bevételi
1.113.188 eFt kiadási

főösszeggel

főösszeggel

elfogadja.

(2.)

Költségvetési bevételek

A Társulás 2017. évi költségvetési bevételeinek részletezését kiemelt e lőirányzatonként
a 2. számú melléklet tartalmazza .
A Társulás működési bevételi előirányzatainak teljesítését (3. sz. melléklet), és a
felhalmozási bevételi előirányzatainak teljes ítését (4. sz. melléklet) a Társulási Tanács a
következők szerint fogadja el.

Működési

bevételek összesen:

304.330 eft

Ebből :

- Közszolgáltatáshoz kapcsolódó bérleti díj bevétel ÁFA-ja 270.000 eFt
- Egyéb saját bevétel (Biztosító által fizetett kártérítés)
10.000 eFt
- Támogatásérté kű működési bevételek
18.330 eFt
6.000 eFt
- Működési célú kölcsön visszatérülése

A Társulás felújítási-felhalmozási bevételei összesen:

7.282.180 eFt

Ebből :

- Tárgyi eszközök értékesítése
- Egyéb sajátos felhalmozási bevételek (bérleti díj)
- Támogatásérté kű felhalmozási bevétel EU programra
és azok hazai társfin . (KEHOP-3.2.1 Projekt)
Előző

évi felhalm. célú költségv. maradvány igénybevétele

7.510 eFt
1.508.646 eFt
5.766.024 eFt

27.993 eFt

(3.)
Költségvetési kiadások
A Társulás 2017. évi költségvetési kiadásainak részletezését kiemelt
2. számú melléklet tartalmazza.

előirányzatonként

a

A Tá rsulás mű ködési kiadási előirányzatainak teljesítését (3. sz. melléklet), és a
felhalmozási kiadási elő irányzatainak teljesítését (4. sz. melléklet) a Társu lási Tanács a
következők szerint fogadja el.
Működési

kiadások összesen:

927.402 eFt

Ebből:

- Személyi jellegű juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi jellegű kiadások
- Kamatkiadások
- Kezességvállalási díj
- Működési célú pénzeszköz átadás
- Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása
államháztart. kívülre (ÉAK Nonprofit Kft. Pótbefizetés)
A Társulás felújítási-felhalmozási kiadásai összesen:

3.466 eFt
915 eFt
301.435 eFt
45.284 eFt
4.821 eFt
12.000 eFt
559.481 eFt

99.779 eFt

Ebből :

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak
(Rekultivációs beruházásokhoz)
99.779 eFt

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai

86.007 eFt

(4.)
A Társulás 2017. december 31. vagyonmérlegét, 18.700.966 eFt
forrás főösszeggel a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

egyező

eszköz és

(5.)

A Társulás 2017. évi eredménykimutatását, 6.266.208 eFt „nyereséggel" a 10. számú
melléklet szerint fogadja el.

(6.)

A Társulás 2017. évi költségvetési maradványát 6.501.315 eFt összegben a 11.
melléklet szerint hagyja jóvá.

(7 .)
Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Csatolt mellékletek:

1

Melléklet

2

Melléklet

3
4

Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet

5
6
7

8
9
10
11
12

A Társulás 2017 . évi költségvetési beszámolójának pénzüavi mérlege
A Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási
címrendje és létszámadata
Működési célú bevételek és kiadások oénzforqalmi mérlege
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1 Beruházások kimutatása
1 Többéves kihatással járó kötelezettség vállalások állománya
1 A Társulás által felvett hitelek, kölcsönök állományának alakulása
A Társulás által adott közvetett támoqatások
1 Társulás - Vaqyonmérleq 2017. december 31.
Társulás - Eredménykimutatás 2017. december 31.
Társulás 2017. évi maradvány kimutatása
Társulás - Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2017. december 31.
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Seszták Oszkár
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Elnöke
Határozatot kapják:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
2. Irattár

B.

~

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSl TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI ÜLÉSÉNEK
212018. (Ill. 26.) számú határozata

a Társulás 2018. évi költségvetéséről

A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

24. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek
tervezését, gazdálkodását, beszámolását szabályozó, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011 . (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait - a 2018. évi
költségvetéséről

az alábbi határozatot alkotja:

A határozat hatálya kiterjed a Társu lásra.
(1.)
A Társulás 2018. éves költségvetési főösszege

(1) A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárd hulladék-gazdálkodási
Önkormányzati Társu lási Tanácsa a Társulás 2018. évi
a) költségvetési bevételeit
b) finanszírozási bevételeit
e) bevételek főösszegét
d) költségvetési kiadásait
e) finanszírozási kiadásait
f) kiadási főösszegét
g) a költségvetés hiányát
ga) működési hiányát
gb) felhalmozá si hiányát

Tá rsulás

3.898.845 eFt-ban,
6.501.315 eFt-ban,
10.400.160 eFt-ban,

10.312.160 eFt-ban,
88.000 eFt-ban,
10.400.160 eFt-ban,

6.501.315 eFt-ban,
18.452 eFt-ban,
6.482.863 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Társulás az (1) bekezdés szerinti hiányát az alábbi fo rrásokból finariszírozza:
a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
aa.) Előző évek működési célú költségvetési maradványa
0 eFt
ab.) Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa 6.501.3 15 eFt
b.) Hitelek, kölcsönök
ba.) Működési célú hitelfelvétel (rövidlejáratú)
bb.) Felhalmozási célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú)

0 eFt
0 eFt

(3)

Az ( 1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzugy1
mérleget - a finanszírozási müveleteket is figyelembe véve - az 1. számú melléklet
szerinthag~ajóvá.

(2.)
Költségvetési bevételek

(1) A Társulás 2018. éves költségvetési bevételeinek részletezését
csoportonként, kiemelt

előirányzatonként

előirányzat

a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás müködési bevételi előirányzatait (3. számú melléklet), a felhalmozási
bevételi előirányzatait (4. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint
fogadja el.
Működési

bevételek összesen:

326.818 eFt

Ebből:

- Intézményi müködési bevételek
(közszolg. kapcs. bérleti díj ÁFA-ja)
- Egyéb sajátos bevétel (Biztosító által fiz. kártérítés)
- Támogatásértékű működési bevételek (tagdíjak)
- Müködési célú kölcsön visszatérülése

A Társulás felhalmozási és

tőkejellegű

255.420
41.000
20.398
10.000

eFt
eFt
eFt
eFt

bevételei összesen: 3.572.027 eFt

Ebből:

- Sajátos felhalmozási és tőkejellegü bevételek
946.000 eFt
(Közszolgáltatáshoz kapcsolódó éves nettó bérleti díj)
2.626.027 eFt
- Támogatásértékű felhalm ozási bevételek

Felhalmozási célú költségv. maradvány igénybevétele

6.501.315 e Ft

(3.)
Költségvetési kiadások
(1) A Társulás 2018. éves költségvetési kiadásainak részletezését előirányzat
csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Társulás működési kiadási előirányzatait (3. számú melléklet), a felhalmozási
kiadási előirányzatait (4. számú melléklet) a Társulási Tanács a következők szerint
fogadja el.
Működési

kiadások összesen:

345.270 eFt

Ebből:

-

Személyi jellegű juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi jellegü kiadások
Kamatkiadások
Kezességvállalási díj
Müködési célú pénzeszközök átadás

4.500 eFt
1.270 eFt
276.980 eFt
46.000 eFt
4.520 eFt
12.000 eFt

A Társulás felújítási-felhalmozási kiadásai összesen:

8.577.514 eft

Ebből.

- KEHOP-3.2.1 Projekt beruházási kiadásai
(Szilárdhulladék Rendszer komplex fejlesztése)
8.343.01 1 eFt
- HUSKROUA ENI CBC Program felhalmozási kiadásai
(Száraz biogáz üzem építése - Kisvárda)
51.623 eFt
- Felújítás (Nyíregyházi Hulladéklerakó telepén található
hulladékkezelő technológiai gépsor helyreállitása)
182.880 eFt
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

88.000 eFt

Céltartalék (Kölcsön visszafiz., Pótlás, Rekultivációs alap) 1.389.376 eft

(4.)

A Társulási Tanács a Társulásnál foglalkoztatott 2018. évre engedélyezett létszámot a
2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5.)

A Társulási Tanács a többéves kihatással járó feladatok kiadási
szerint a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

előirányzatait

célok

(6.)

A

Társulási

Tanács

a

Társulás 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási
az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.

előirányzatainak tervezetéről

(7 .)

A Társulás működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2018-2019-2020. évi
alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(8.)

Záró-rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba .
A határozat
gondoskodik.

kihirdetéséről

a helyben szokásos módon a munkaszervezet vezetöje

/

- ...

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI
1
2

Melléklet
Melléklet

3

Melléklet
Melléklet

4

5
6
7

Melléklet
Melléklet
Melléklet

8

Melléklet

9
11

Melléklet
Melléklet
Melléklet

12

Melléklet

10

A Társulás 2018. évi költséqvetésének tervezett pénzforqalmi mérleqe
A Társulás 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje és
létszámadata
Működési célú bevételek és kiadások tervezett pénzforqalmi mérleqe
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások tervezett
oénzforaalmi mérleae
Beruházási kiadások 2018. évi elő i ránvzata célonként
Fe lú jítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok
szerint
A Társulás által felvett hite l- és kölcsönállomány alakulása lejárat
szerint
A Társulás által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása lejárat szerint
A Társulás által tervezett támoqatások
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2018. évre
A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-20192020. évi alakulását külön bemutató mérleq
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Seszták Oszkár
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Elnöke

Határozatot kapják:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
2. Irattár
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdh ulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

4. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés

az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. éves beszámolójának
jóváhagyására

I.BEVEZETÖ
Az ÉAK Kft. a 2017. évi beszámolóját a törvényi határidőtől és az eddigi gyakorlat szerinti
határidőtől egyaránt jóval korábban terjeszti a Társulás elé. Ennek mindenki számára jól
ismert indoka, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás döntött a TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSJ Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
egyesülésének kezdeményezéséről. E döntés kötelező elemeként a tulajdonosok 2017.
december 31. napjában határozták meg az egyesülés egyik alapdokumentumaként készítendő
vagyonmérleg-és vagyonleltár-tervezetek fordulónapját. Ezen dokumentumok alapjául
mindkét cég esetében az auditált éves beszámoló szolgál. Az éves beszámoló korai
elfogadására a cégegyesülés 2018. június 30. napján történő cégbejegyzésének megvalósulása
miatt van szükség.
Az ÉAK Kft. jelen beszámolóját a reálisan várható, kalkulált bevételekkel és az ismert,
tervezett kiadásokkal terjeszti a Társulás elé.
2017. évben jelentős változások történtek a Társaság tőkeszerkezetében:
1. a Tulajdonos pénzbefizetéssel megszüntette a Társaság negatív saját tőkéjét,
2. a Tulajdonos apporttal történő tőkeemelést hajtott végre.

II. BEVÉTELEK
Társaságunk árbevétele a 2016. évi árbevételnél mintegy 20%-kal magasabb szinten alakult.
Ennek a növekedésnek az alábbi okai voltak:
1. A lakossági hulladékdíjat 2017 évben már nem szedett be társaságunk, az elvégzett
szolgáltatást az NHKV finanszírozta. Az NHKV által nyújtott szolgáltatási díj nem
csak magasabb volt az általunk korábban beszedettnél, de beérkezése is 100%-os volt,
ami nagyban javította Társaságunk likviditását,
2. Társaságunk bérszámlázási és díjbeszedési szolgáltatást végzett az NHKV számára,
ami a fenti díjon felül további bevételtjelentett.
3. A NA V által végzett sikeres behajtások összege kb. 50%-kal magasabb szinten
realizálódott, mint terveztük.
4. Társaságunk már 2016. év utolsó negyedévétől a teljes szolgáltatási területen
valamennyi, általa befolyásolható szolgáltatási elem vonatkozásában kialakította az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT)
foglalt követelményeket, melyeknek tényleges, szolgáltatási díjban - illetőleg a
költségek és ráfordításoknál - megjelenő hatása 2017. évben jelentkezett. Társaságunk
mindent megtett annak érdekében, hogy a miniszteri rendeletben előírt negatív

korrekció lehetőségét minimalizálja. Ennek ellenére még mindig van olyan negatív
korrekcióval szankcionált tényező, me ly az ÉAK közszolgáltató és a THG
alválla lkozó feladatellátásától függetlenül fennáll, és amely az N HK V Zrt. által
tervezett megyei sz intű fejlesztések né lkül nem szüntethető meg. Ezért a lappal
számítottunk negatív korrekció miatti levonására, díjcsökkentésre, melyre egyelőre
nem került sor. Ez is az egyik fö oka annak, hogy a beszámoló adatai jelentős, terven
felüli bevételt mutatnak.

A kedvező pénzügyi helyzet lehetőséget nyújtott arra, hogy eredményünk egy részét
céltartalékba helyezzük el a 2018. éve várható költségek (pl. összeolvadáshoz kapcsolódó
költségek) fedezésére.

III. KIADÁSOK
A kiadások szintje hozzávetőlegesen megegyezett a tervezettel: legnagyobb költség-tételünk a
lerakási járulék, melyet 2017. évben - a hulladék keze lésétő l függetlenül - maradéktalanul
meg kellett fizetnünk valamennyi lerakásra kerülő hulladék után.
A ráfordítások között jelenik meg a meg nem fizetett közszolgáltatási díjakra e lszámolt
értékvesztés is. Ennek nagysága a tervezettel megegyező szinten alakult, azzal, hogy
tekintettel a „saját jogon történő" számlázás lezárására, már valamennyi lakossági tartozásra
történt értékvesztés e lszámolás ebben az évben.

IV. ÖSSZEFOGLALÁS
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a pénzügyi beszámoló, mely részletesen tartalmazza
gazdasági év esemé nyeit számokban kifejezve.
A fentiek alapján kérem a Tulajdonost, hogy az Észak-Alfö ldi Környezetgazdálkodási
Nonpro fit Kft. 20 17. 12. 31.-i fordulónapra elkészített 2017. évi éves beszámolóját az alábbi
mutatókkal fogadja e l:

•
•
•

a mérleg főösszege
6.669.111
a tárgyévi adózott eredmény
243.356
mely eredményt helyezze eredménytartalékba.

eFt,
eFt (nyereség),

Nyíregyháza, 2018. március 14.
Éberhardt Gábor ü gyvezető
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Közszolgáltató
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1. Általános információk a beszámolóhoz
1.1. A gazdálkodó bemutatása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2007. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagönkormányzatainak színvonalas
hulladék-közszolgáltatást biztosítson.
A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a
stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységi köre az alábbi:
Nem veszélyes hulladék gyűjtése.
Hulladék újrahasznosítása.
Az egyszemélyi tulajdonos adatai: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban
székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres
gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak:

Belföldi telephelyek, fióktelepek
Cím

Tevékenység

Kisvárda 068/17 .hrsz.

Nem veszélyes hulladék kezelése

Nagyecsed 0188/19.hrsz.

Nem veszélyes hulladék kezelése

Nyíregyháza 02354/5.hrsz.

Nem veszélyes hulladék kezelése

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem
bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.
A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások
szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem
bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.
A gazdálkodó a fordulónapon az alábbi, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokban bírt nem
mértékadó befolyással:
Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások
Név

S1.ékhely

Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.

4320 Nagykálló, Bercsényi út 6.

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban
sem rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással.
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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1.3. Ellenőrzött társaság irányítói
Ellenőrzés

az irányításban

A fordulónapon minősített többséget biztosító (75%-ot meghaladó) befolyással rendelkező tag főbb adatai:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhuklladék-gazdálkodási Társulás 4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak,
sem közös vezetésű vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem
került bevonásra.

1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei
Jelen beszámoló a 2017. január 01. - 2017. december 31.
december 31.

időszakot

öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017.

A tárgyévi gazdálkodás sajátos körülmények között zajlott. Az üzleti év egészében jelen volt az állami
szerepvállalás, melynek keretében az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
finanszírozta a gazdálkodást.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését,
folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.5. A beszámoló

közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői
képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők
nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A
beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Takács Erika 4400 Nyíregyháza,
Stadion utca 24. 2/6. PM reg. szám: 176621
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számviteli beszámolóját (a mérleget, az
eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím):
Éberhardt Gábor 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 7.
Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem
mentesíthető, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló
ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai:
Név:

Varga János

Cím:

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

Tagsági igazolvány száma:

MKVK: 002059.

1.6. Beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt
nyilvánosságon túl az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkavállalói, alkalmazottai és
tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot
készíthetnek. A székhely pontos címe: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
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2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. A könyvvezetés módja
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és
szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló
összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer
forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre
okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása
A tárgyévben az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás
nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. A számviteli rend további sajátosságai
A 2012. évi CLXXXV. törvény - a hulladékról 50.§ (1)-(3) pontja
tevékenységenkénti szétválasztást az éves beszámolóban az alábbiak szerint:

előírja kötelező

jelleggel a

50. § (1) A közszolgáltató beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló
összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre a számvitelről szóló
törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató az egyes
tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát,
valamint kizárja a keresztfinanszírozást.
(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő
mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység
elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.
Társaságunk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére irányuló engedéllyel rendelkezik,
így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet elkülönítve kell bemutatni a közszolgáltatás körébe
nem tartozó tevékenységtől. Az elkülönítés módját és módszerét a kiegészítő melléklet 1. számú melléklete
tartalmazza.

2.6. Beszámoló választott formája és típusa
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves
beszámolót készít.
Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a
mérleget A változatban állította össze.
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A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra.
Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar
nyelvű szöveg az irányadó.

2.7. Üzleti jelentés
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos
előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak
megfelelően biztosítja.

2.8. Mérlegkészítés választott időpontja
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események,
körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés időpontját a Társaság március 31-hez képest
előrehozta, egy várható cégösszeolvadás miatt. A mérlegkészítés választott időpontja: január 31.

2.9. Jelentős

összegű

hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül

az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten,
előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.10. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős
összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom
alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Jelentős összhatás értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A
fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.12. Devizás tételek értékelése
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek,
- kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének
meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített
módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest változott, de a változás az eszközökre, forrásokra és
eredményre nem gyakorolt jelentős hatást. A változás lényege és oka az alábbi: a Társaság 2017. április 18-án
áttért az MNB szerinti árfolyamon való értékelésre.

2.13. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
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figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékü eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy
összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz
hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot,
vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg
a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek
megfelelő devizaösszeget.

jelentősen

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon
túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez
képest nem történtek.

2.14. Értékvesztések elszámolása
Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez
képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a
különbözet az egyes tételek esetében az alábbiak szerint:
0-365 napig terjedő vevő kintlévőség, az elszámolandó értékvesztés mértéke 0%,
365 napon túli kintlévőség esetén az elszámolandó értékvesztés mértéke 100%.

2.15. Visszaírások alkalmazása
A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint
történik.

2.16. Értékhelyesbítések alkalmazása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így
a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.17. Valós értéken történő értékelés
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem
kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési
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tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.18. Alapítás-átszervezés költségei
Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti
évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.19. Kísérleti fejlesztés aktiválása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának
lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak
költségei között számolja el.

2.20. Vásárolt készletek értékelése
A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron
jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések
egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként
felhasználásra.

2.21. Saját termelésű készletek értékelése
A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges
értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

előállítási

2.22. Céltartalék-képzés szabályai
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére,
valamint a várható, jelentős , időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok
szerint képez.

2.23. Ki nem emelt tételek értékelésének változása
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben
a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás
nem történt.

2.24. Értékelési szabályok más változásai
A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a
jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős
módosítás nem történt.

2.25. Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.26. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

előírt

szabályok szerint

2.27. Önköltségszámítás szabályai
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

A saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások önköltségének megállapítása önköltség-számítási
szabályzat szerint történik.

2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenysége alapján az alábbi, a sajátos
tevékenységgel kapcsolatos, más jogszabály által előírt információk közlésére kötelezett:
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2. § (1)
bekezdése szerint.

3. Elemzések
3.1. Adatok változása
Mérlegadatok változása

lOOOHUF
ESZKÖZÖK (aktívák)
A.

Befektetett eszközök

A.I.

Immateriális javak

A.11.

Tárgyi eszközök

Tárgyidőszak

Elözö
id őszak

j

Abszolút
"·áltozás

1780145
4 036
70 982

3 057 448

1277 303

3 323
1434 947

- 713
1363 965

1 705127
0

1619178
0

-85 949
0

0

0

0

1469143
9 821

1770674
14 641

301 531

157 915

211277

53 362

0

0

0
0

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

A.lll.3.
A.III.4.

Tartós jelentős tulajdoni részesedés
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban álló vállalkozásban

B.

Forgóeszközök

B.I.
B.11.
B.Il.3.

Készletek
Követelések
Követelésekjelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

B.III.
B.III.2.

Értékpapírok
Jelentős tulajdoni részesedés

0
0

0
0

B.IV.

1301407

1544 756

e.

Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

1 316 695

1 840 989

243 349
524 294

4 565 983

6 669111

2103128

D.

ESZKÖZÖK (AKTIV ÁK) ÖSSZESEN
FORRÁSOK (passzívák)
Saját tőke

- 556 481

1593 356

2149 837

D.I.

Jegyzett tőke

3 OOO

1350 OOO

1347 OOO

D.11.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)

0

0

0

D.III.

Tőketartalék

0

0

0

-1 005 507

{

-!.--+--+-

4 820

0

D.IV.

Eredménytartalék

D.V.

Lekötött tartalék

170 OOO

- 559 481
559 481

389 481

D.VI.
D .VII.

Értékelési tartalék
Adózott eredmény

0
276 026

0
243 356

0
-32 670

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

446 026

melléklet

Előző

lOOOHUF

Tárgyidőszak

időszak

E.
F.

Céltartalékok
Kötelezettségek

F.I.

Hátrasorolt kötelezettségek

F.I.2.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

F.II.7.

Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

F.III.
F.Ill.7.

G.

---„

Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési
viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

;

Abszolút
\ áltozás

121200
4 230 544

50 OOO
4 012 349

-71 200
- 218 195

0
0

0
0

0
0

1591346

1505 964

-85 382

0

0

0

2 639198

2 506 385
0

- 132 813
0

1

0
770 720

1 013 406

242 686

4 565 983

6 669111

2103128

3 250 OOO
3 OOO OOO
2 750 OOO
2 500 OOO
2 250 OOO
2 OOO OOO
1 750 OOO

El6z6 id6szak

1500 OOO

Tárgyidőszak

1250 OOO
1 OOO OOO
750 OOO
500 OOO
250 OOO
0

Befektetett eszkö...

Forgóeszközök

Aktív idllbeli elh.„

4 500 OOO
4 OOO OOO
3 500 OOO
3 OOO OOO
2 500 OOO
2 OOO OOO

El6z6 id6szak

1 500 OOO

Tárgyid6szak

1 OOO OOO
500 OOO
0
·500 OOO

1

1

-

·1 OOO OOO

Saját tllke

Céltartalékok

Kötelezettség...

Passzív ldllbell
e...

Eredménykimutatás adatainak változása

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Előző

lOOOHUF

Tárgyidőszak

időszak

1.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

IV.

Anyagjellegű

v.

Személyi jellegű ráfordítások

ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások

Változás
%-ban

4 231113

5132 750

21.31

-8 202

0

100.00

629 530

684 038

8.66

3 258 230

4 479 383

37.48

539 654

671177

24.37

12466

20 733

66.32

766 647

316 657

-58.70

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉi'iYE

275 444

328 838

19.38

vm.

Pénzügyi műveletek bevételei

225 516

45 381

-79.88

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,
kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0.00

IX.
B.

Pénzügyi müveletek ráfordításai

---PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

120 270

46 239

-61.55

105 246

- 858

- 100.82

e.
x.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

380 690

327 980

-13.85

Adófizetési kötelezettség

104 664

84 624

-19.15

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY

276 026

243 356

-11.84

3.2. Mérlegtételek megoszlása
Eszközök összetétele és annak változása
Eszközök (adatok %-ban)

Előző időszak

Tárgyidőszak

38.98

45.85

Immateriális javak

0.09

0.05

Tárgyi eszközök

1.55

21.52

Befektetett pénzügyi eszközök

37.34

24.28

Forgóeszközök

32.18

26.55

Befektetett eszközök

Készletek

0.22

0.22

Követelések

3.46

3.17

Értékpapírok

0.00

0.00

Pénzeszközök

28.50

23. 16

Aktív időbeli elhatárolások

28.84

27.60

100.00

100.00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Előzi! időszak

0 Befektetett eszkö...
0 Forgóeszkőzők
D Aktív id6beli e/h„.

Tárgyidőszak

D Befektetett eszkö...
0 Forgóeszk6z6k
D Aktív időbeli e/h„.

3.3. Vagyoni helyzet
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Befektetett eszközök használhatósága
A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 67 .5
%-át, a tárgyévben 96.3 %-át tette ki.

Befektetett eszközök pótlása
A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke és a tárgyévben elszámolt terv
szerinti amortizáció aránya 66.8: 1.

Befektetett eszközök fedezettsége
A befektetett eszközök záró állományát a saját töke a tárgyévben 52.1 %-ban fedezte.

Készletek fedezettsége
A készletek finanszírozására a tárgyévben 10,882.8 %-ban a saját töke nyújtott fedezetet.

Készletek forgási sebessége
A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az
tárgyévben 1.0 nap volt.

Vevőállomány

előző

évben 0.8 nap, a

átlagos futamideje

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 8.6 nap,
a tárgyévben 5.5 nap volt.

Saját tőke változása
A saját töke az előző évhez képest 2,149,837 EFt értékkel, 386.3 %-kal növekedett. A saját
jegyzett töke az elözö évhez képest 1,347,000 EFt értékkel, 44,900.0 %-kal növekedett.

tőkén

belül a

Tőkeerősség

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. saját tőkéjének aránya az összes forráson belül a
tárgyévben 23.9 % volt.

Tőkeszerkezeti

mutató

A kötelezettségek a tárgyévben a saját töke 251.8 %-át tették ki.

Kötelezettségek dinamikája
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 218,195 EFt
értékkel, 5.2 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 62.4 %-ról 62.5 %-ra nött.
3.4. Likviditás és fizetőképesség
Pénzeszközök változása
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

A pénzeszközök állománya 243,349 EFt értékkel, 18.7 %-kal növekedett.

Likviditási gyorsráta
A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.55, a tárgyévben
0.70 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

Likvid eszközök aránya
A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az
tárgyévben 26.3 % volt.

előző

évben 32.0 %, a

Hosszú távú likviditás
A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az
0.35, a tárgyévben 0.44 volt. A hosszú távú likviditás javult.

előző

évben

Kötelezettségek és kinnlevőség
A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 5.3 %-a teljesíthető.

Kötelezettségek és likvid eszközök
A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 43 .8 %-ban fedezték a
kötelezettségeket.

Kötelezettségek és bevételek
Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 285 napi árbevétel
nyújtana fedezetet.
3.5. Jövedelmezőség
Bevétel alakulása
A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 5,086,159 EFt, a tárgyévben
5,862,169 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 776,010 EFt értékkel, 15.3 %-kal növekedett.

Az árbevétel dinamikája
A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 4,231 ,113 EFt, a tárgyévben 5,132,750
EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 901,637 EFt értékkel, 21.3 %-kal növekedett.

Vagyonarányos adózott eredmény (ROA)
Az adózott eredmény az előző évben a

mérlegfőösszeg

6.0 %-át, a tárgyévben a 3.6 %-át teszi ki.

Jegyzett tőke arányos adózott eredmény

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Az adózott eredmény és a jegyzett töke aránya (a jegyzett töke hozama) az
tárgyévben 18.0 % volt.

előző

évben 9,200.9 %, a

Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)
Az adózott eredmény és a saját töke aránya a tárgyévben 15.3 % volt.

Árbevétel arányos adózott eredmény
Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 65 Ft, a tárgyévben 47 Ft volt.

Bevétel arányos adózott eredmény
Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 54 Ft, a tárgyévben 42 Ft adózott eredmény jutott.

Befektetett eszközök hatékonysága
A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az
adózott eredmény jutott.

előző

évben 155 Ft, a tárgyévben 80 Ft

előző

évben 511 Ft, a tárgyévben 363 Ft

Az élőmunka hatékonysága
Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az
volt.

Egy napra jutó árbevétel
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 11,560 EFt, a tárgyévben 14,062 EFt volt.

Az adózott eredmény dinamikája
Az adózott eredmény az előző évben 276,026 EFt, a tárgyévben 243,356 EFt volt. Az
adózott eredmény 32,670 EFt értékkel csökkent.

előző

évhez képest az

3.6. Cash-flow

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)
Megnevezés (lOOOHUF)
1.

Szokásos tevékenységből származó pém:eszköz-változás (Működési casb
flow 1-13.sorok)

Előző időszak

Tárgyidőszak

1835160

- 279 714

380 690

327 980

12 466

20 733

l

Adózás előtti eredmény (+-)

2

Elszámolt amortizáció(+)

3

Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-)

266 800

- 356 007

119 522

-71 200

0

0

743 239

- 362 398

- 333 511

229 585

4

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)

5

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség-, veszteség+)

6

Szállítói kötelezettség változása (+-)

7

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása(+-)

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

Megnevezés (lOOOHUF)
8

Passzív időbeli elhatárolás változása(+-)

9

Vevőkövetelés

Előző időszak

Tárgyidőszak

80 934

242 686

112 667

377 666

-----

változása (+-)

10

Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása(+-)

11

Aktív

12

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)

13

Fizetett,

II.

1093433

-79 841

- 536 416

- 524 294

- 104 664

-84 624

0

0

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési
casb flow 14-16. sor)

-34 433

-1383985

14

Befektetett eszközök beszerzése (-)

-34 433

-1 383 985

15

Befektetett eszközök eladása (+)

0

0

időbeli

elhatárolás változása(+-)

fizetendő

--

osztalék, részesedés (-)

-

---

16

Kapott osztalék, részesedés (+)

III.

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási
casb flow, 17-27. sor)

17

Részvénykibocsátás,

18

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)

tőkebevonás

bevétele (+)

19

Hitel és kölcsön felvétele (+)

20

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt.,
bevált.(+)

21

Véglegesen kapott pénzeszköz(+)

22

Részvénybevonás, tőkekivonás

23

0

0

• 969 250

1907 048

0

1 906 481

0

0

1 591 405

0

0

85 949

0

0

-2 054

0

Kötvény és hitelviszonyt megtestes ítő értékpapír visszafizetése(-)

-1 414 886

0

24

Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)

-1143 715

-85 382

25

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek(-)

0

0

Véglegesen átadott pénzeszköz (·)

0

0

0

0

831477

243 349

26
27

IV

-

"--

(tőkeleszállítás)

(-)

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása
1
(+-)
Pénzeszközök változása (l+II+III. sorok)

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Sajátos tételbesorolások
A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is
bemutatást kívánna.

elhelyezhető

lenne, és sajátos besorolása

4.3. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások
miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Tétel átsorolások
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

l

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes
eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt nem
változott.

Értékelési elvek változása
Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi
nem változtak.

előírások

változásain túl -

4.4. A mérleg tagolása
Összevont tételek a mérlegben
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának
lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek a mérlegben
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a
nem élt.

tárgyidőszakban

Tételek elhagyása a mérlegben
A mérlegben az előírt sémában arab számmal jelölt tételek közül azok, amelyeknél sem az előző évre, sem az
előző évek módosításaként, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel, elhagyásra kerültek.

4.5. Valós értéken történő értékelés bemutatása
Pénzügyi instrumentumok
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem
a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

Piaci érték (jelenérték) meghatározása
Tekintettel arra, hogy az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés
lehetőségével nem élt, így a piaci érték (jelenérték) meghatározásának módját nem határozta meg.

Valós értékelés értékelési különbözetei
A beszámolóban valós értéken
esetében sem szerepel.

történő

értékelés értékelési különbözete egyetlen pénzügyi instrumentum

Valós értékelés értékelési tartalékai
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem
élt, így a saját tőkében e címen értékelési tartalék nem szerepel.

Származékos ügyletek bemutatása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - mivel a valós értéken történő értékelés
lehetőségével nem élt - származékos ügyletei bemutatására nem kötelezett.

Fedezeti ügyletek hatékonysága

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. - mivel a valós értéken történő értékelés
lehetőségével nem élt - fedezeti ügyletei hatékonyságának bemutatására nem kötelezett.

4.6. Mérlegen kívüli tételek
Nyitott származékos ügyletek
A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti
biztos Uövőbeni) kötelezettsége nincs.

függő,

vagy

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges,
lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a
számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások
nincsenek.

4.7. Befektetett eszközök
Bruttó érték alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi
táblázat:

Bruttó érték alakulása
Mérlegtétel (lOOOHUF)
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Nyitó

0

---

Vagyoniértéküjogok
Szellemi termékek
Üzleti vagy cégérték
Immateriális javakra adott előlegek
Immateriális javak összesen
ebből:

közvetlenül környezetvédelmi célú

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki

berendezések, gépek, járművek

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások

--.--

Beruházásokra adott előlegek
Tárgyi eszközök összesen
ebből:

közvetlenül környezetvédelmi célú

0
8 962
20
0
0
8982
0
44106
43 090
14 946
0
0
0

102142
0

Növekedés

Csökkenés

változásból
átsorolás

0
0
1 562
320
0
0
1882
0
985 851
362 443
25 987
0
7 980

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
1 037
100
0
0

0
1382 261
0

0
1137
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Záró

0
0
10524
340
0
0
10 864
0
1029957
404496
40 833
0
7 980
0
1483 266
0

Halmozott értékcsökkenés alakulása
Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként
az alábbi táblázat:

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Halmozott értékcsökkenés alakulása
Mérlegtétel ( l OOOHUF)

Nyitó

Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoniértékűjogok

Üzleti vagy cégérték

+--

Immateriális javak összesen

~

közvetlenül környezetvédelmi célú

Ingatlanok és jogok
Műszaki

berendezések, gépek, járművek

Csökkenés

0

0

0

változásból
átsorolás

Záró
0

0

0

0

0

0

4946

2 561

0

0

7 507

0

34

0

0

34

---

Szellemi termékek

ebből:

0

t
+-

Növekedés

0

0

0

0

4 946

2 595

0

0

0
7 541

0

0

0

0

0

2 980

4016

0

0

6 996

24 010

9143

879

0

32 274

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4170

4980

100

0

9 050

Tenyészállatok

0

0

0

0

0

Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

31160

18139

979

0

48 320

0

0

0

0

0

Tárgyi eszközök összesen
ebből:

közvetlenül környezetvédelmi célú

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása
A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Tári:;xévi terv szerinti értékcsökkenés
Mérlegtétel ( 1OOOHUF)

Lineáris

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

-

-

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

Vagyoniértéküjogok

1

Üzleti vagy cégérték
Immateriális javak összesen
közvetlenül környezetvédelmi célú

In~tlanok és
Műszaki

kapcsolódó vagyoni

Tárgyi eszközök összesen

-

közvetlenül környezetvédelmi célú

Terven felüli értékcsökkenés

r

0

0

0

-

Egyéb

Összesen
0
01

0
0

0

0

126

2 561

34

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

126

2 595

0

0

0

0

0

0

0

4 016

9 111

0

0

31

9 142

3 408

0

0

0

0

0

1 572
0

16 535
0

0
0

0
0

1603
0

berendezések, gépek, járművek

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

-

l

Telj.arány

0

2469
0
4 016

értékű jogok

Tenyészállatok
ebből:

2 435

-+

Szellemi termékek

ebből:

Degresszív
0

4 980

l

0

18138
0

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került sor.

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási időszakban
terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

A mérlegben szereplő befektetett pénzügyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek
összegei és azok tartalma az alábbiak: Tartósan adott kölcsön a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás részére 1.608.800 eFt értékben

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen
címen visszaírásra nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései
A mérlegben megjelenő befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke az egyes tételek esetében a
fordulónapi valós értéket nem haladja meg jelentősen.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.8. Forgóeszközök
Készletek értékvesztései
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. mérlegében a készletekhez kapcsolódóan
nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra
nem került sor.

Követelések alakulása
A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Követelések értékelése
Jogcím ( lOOOHUF)

Könyvszerinti
érték

Eredeti
érték

Tárgyidőszaki

elszámolás

értékvesztés
visszaírás

Halmozott
értékvesztés

1097984

77 360

158 472

499 876

1020624

Követelések kapcsolt
vállalkozásokkal szemben

0

0

0

0

0

Követelések jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

Követelések egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással
szemben

0

0

0

0

0

0
156 769
1254 753

0
133917

0
4236
162 708

0
18 389
518 265

0
22 852
1043476

Követelések áruszállításból és
szolgáltatásból (vevők)

Váltókövetelések
Egyéb követelések
Követelések összesen

211277

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz
kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen
címen visszaírásra nem került sor.
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Hátrasorolt eszközök
A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál
hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

4.9. Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatár olásai
A bevételek aktív

időbeli

elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt bevételek alakulása
Jogcím ( lOOOHUF)

Tárgyidőszak

Elözö idöszak

0

0

l 205 558

1 849 179

110 713

400

1316 271

1849 579

Kamat bevétel
Árbevétel
Kapott támogatások
Összesen:

Elhatárolt költségek és ráfordítások
Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott ráfordítások
A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az
tárgyévben nem szerepelnek.

előző

évben, sem a

4.10. Saját tőke
Saját tőke elemeinek változása
A saját

tőke

elemeinek tárgyévi változásait, valamint a változások okait mutatja be az alábbi táblázat:

Sa ·át
Előző

Tökeelem lOOOHUF

tőke

alakulása

Tárgyidőszak

Változás

Változás indoka

időszak

Jegyzett töke

3 OOO

1 350 OOO

0

0

0

0

-1 005 507

- 559 481

170 OOO

559 481

0

0

+-

Jegyzett, de be nem fizetett töke
Tőketartalék

Eredménytartalék

++-

Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Adózott eredmény
Saj át t öke összesen

1

1 347 OOO Apporttaltörténö jegyzetttöke
emelés
f-

446 026

Előző

évek adózott eredménye és
lekötött tartalék visszavezetés

389 481 Pótbefizetésböl eredő változás

276 026

243 356

-32 670

- 556 481

1593356

2149 837

Jegyzett tőke alakulása
A jegyzett tőke összege a tárgyidőszakban változott. A jegyzett töke változásának főbb jellemzői az alábbiak:
2017. december 20-án a Társaságnál apport bevonásával történő jegyzett töke emelés valósult meg 1.347.000
eFt értékben.

Kapcsolt vállalkozások által j egyzett tőke
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészftö melléklet

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke
nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek
A társaság a tárgyévben bemutatást kívánó saját üzletrésszel nem rendelkezett.

Lekötött tartalék jogcímei
A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés
nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

lehetőségével,

Tőkemegfelel és

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt
eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.

tőkekövetelményeknek mindenben

4.11. Céltartalékok
Céltartalékok - várható kötelezettségekre
A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel,
a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre
A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az
sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok

·jövőbeni

előző

évben,

költségekre

A Társaság várható jövőbeni költségek címén 50.000 eFt céltartalékot képzett annak érdekében, hogy a
cégösszeolvadás során felmerülő költségek fedezetét biztosítsa.
A 2016-os adóévben szelektív hulladék leválogatásának költségeire képzett 121.200 eFt értékű céltartalék
felhasználásra került.

Céltartalékok · egyéb címen
A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a
körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.12. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben kimutatott kötelezettségek közül azon kötelezettségeket mutatja be az alábbi táblázat, amelyek
hátralévő futamideje több mint öt év:

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
Hátralévő

Jogcím

Összeg
(lOOOHUF)

futamidő( év)

Beruházási és fejlesztési hitel
Összesen:

t

15

1505964

1SOS964

Biztosított kötelezettségek
A zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek, az azokhoz kapcsolódó biztosítékok
az alábbiak:

főbb

jellemzői

Biztosított kötelezettségek
Kötelezettség jogcíme

Jogosult

Összeg
(lOOOHUF)

Beruházási és fejlesztési hitel

.._ __

J

Összesen:
Jellemző

Leírás

Kötelezettség jogcíme
Jogosult
Kötelezettség teljes összege
Fennálló kötelezettség

l 630 538
1 630 538
Összeg
( l OOOHUF)

Beruházási és fejlesztési hitel

1

1715920
1630538

- ebből : rövid lejáratú

124 574

- ebből: hosszú lejáratú
Végső

1 505 964

lej árat/esedékesség

Biztosíték tárgya
könyv szerinti értéke
elfogadott fedezeti értéke

2032. szeptember 28.
+
1

0

+

0

+

Biztosíték fajtája
formája

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb
kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre
A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati
vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem
került kimutatásra.

Kötelezettségek átsorolása
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot
átsorolására az alábbiak szerint került sor:
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

követő

egy éven belül esedékes törlesztése

Kiegészítő

melléklet

Hosszú lejáratú kötelezettségek átsorolt összegei
Jogcím (lOOOHUF)

Beruházási és fejlesztési hitel
Összesen:

Teljes
összeg

Átsorolt
összeg

1630538
1630 538

Hosszú
lejáratú
összeg

124 574

1505964

124 574

1505 964

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.
4.13. Passzív

időbeli

elhatárolások

Elhatárolt bevételek
A bevételek passzív elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Elhatárolt bevételek alakulása
Jogcím (lOOOHUF)

Előző időszak

Tárgyidös1ak

277
277

158

Ktg-k ellentételezésére kapott tám.elhat.
Összesen:

158

Visszahatárolt költségek, ráfordítások
A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok
alakulása az alábbi:

időbeli

Visszahatárolt ráfordítások alakulása
Jogcím ( IOOOHUF)
Mérleg fordulónap
Fizetendő

Előző időszak

előtti időszakot terhelő

kamat

Összesen:

f

Tárgyidőszak

770 443

1064262

0
770 443

0
1064262

Halasztott bevételek
A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevétel sem az
tárgyévben nem szerepel.

előző

évben, sem a

Átengedett befektetett eszközök bevétele
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési
jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik
meg.

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő
összegei és azok tartalma az alábbiak: tárgyévi anyagjellegű ráfordítások tételei.

tárgyidőszaki

tételek

S. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
S.1. Előző évek módosítása
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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melléklet

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek núnősülő hibát
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb
nem jelentősnek núnősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi
változások núatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása
Összevont tételek az eredménykimutatásban
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei
összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek az eredménykimutatásban
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban
Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban
Az eredménykimutatásban az előírt sémában arab számmal jelölt tételek közül azok, amelyeknél sem az előző
évre, sem az előző évek módosításaként, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel, elhagyásra kerültek.

5.4. Bevételek
Bevételek alakulása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja
be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória

Elözö

Árbevétel
Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei

4 231 113
t

-

-+--

-+

Bevételek összesen

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tárgyidőszak

időszak

IOOOHUF

%

lOOOHUF

83.4

%

5 132 750

87.5

-8 202

-0.2

0

0.0

629 530

12.4

684 038

11.7

225 516

4.4

45 381

0.8

5 077 957

100.0

5 862169

100.0

Kiegészítő

melléklet

Bevételek alakulása és megoszlása
5 500 OOO
5 OOO OOO
4 500 OOO
4 OOO OOO
3 500 OOO
3 OOO OOO

Előző időszak

2 500 OOO

Tárgyidőszak

2 OOO OOO
1500 OOO

•

1 OOO OOO
500 OOO

0
-500 OOO

Árbevétel

-

Nozügyi mű vele.„

Egyéb bevételek

Aktivált saját ••.

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek
A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg penzugyi
elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak.

műveletek

bevételeként

Árbevétel tevékenységenként
Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól
szolgáltatások szerint az alábbi:

jelentősen

különböző

tevékenységek,

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása
Tevékenységi kör

Árbevétel (IOOOHUF)
Előző időszak

Tárgyidőszak

178 041

261 775

Belföldi szolgáltatás nettó árbevétele

4 053 072

4 870 975

Összesen:

4 231113

5132 750

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Export árbevétel bemutatása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban exportértékesítést nem
teljesített.

Exporttámogatás felhasználása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett
igénybe.

Végleges jelleggel kapott támogatások
A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő
támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az alábbi
táblázat.

Végleges jelleggel kapott támogatások
Támogatás (IOOOHUF)

Kapott
összeg

Önkormányzati

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Felhasználás
korábbi
tárgyidőszaki
0

0

O

Rendelkezésre
álló összeg

0

Kiegészítő

melléklet

Támogatás (IOOOHUF)

Kapott
összeg

Központi
Nemzetközi
Más gazdálkodótól kapott
Összesen :
Visszatérítendő

Felhasználás
tárgyidőszaki
korábbi

2 325

0

Rendelkezésre
álló összeg

2 325

0

0

0

0

0

400

0

400

0

2725

0

2 725

0

kapott támogatások

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatási program keretében a beszámolási
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására,
fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem
kapott, illetve nem számolt el.
időszakban

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk
Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számára nem írja elő.

közlését

az

Észak-Alföldi

Aktivált saját teljesítmények
A beszámolási

időszakban

aktivált saját teljesítmény nem került elszámolásra.

Egyéb bevételek jelentős tételei
Az egyéb bevételekben a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok tartalma az alábbiak:
korábbi évek elszámolt értékvesztéseinek visszaírása 518.715 eFt értékben, illetve jövőbeni költségekre
képzett céltartalék felhasználás 121.200 eFt értékben.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
A tárgyidőszaki kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege és jellege az alábbiak:
elszámolt értékvesztésének visszaírása 518.715 eFt értékben.

előző

évek

5.5. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását
mutatja be az alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória

Előző időszak

l OOOHUF
Anyagjellegű

ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ráfordítások összesen

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tárgyidőszak

%

lOOOHUF

%

3 258 230

69.3

4 479 383

81.0

539 654

11.5

671177

12.l

12 466

0.3

20 733

0.4

766 647

16.3

316 657

5.7

120 270

2 .6

46 239

0.8

4 697 267

100.0

s 534189

100.0

Kiegészítő

melléklet

Ráfordítások alakulása és megoszlása
4 500 OOO
4 OOO OOO

J 500 OOO
J OOO OOO
2 500 OOO

Elózó időszak

2 OOO OOO

Tárgyidőszak

1500 OOO
1 OOO OOO
500 OOO

Anyagjellegű

Anyagjellegű

ni...

trtAtcsökkeoésl.•.

SzemByl jelleg.••

Pinzögyl mhele...

Egyib nlConlJtá•••

ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:
Anyagjellegű ráfordítások jelentős

Összeg

tételei (1 OOOHUF)

05. Anyagköltség
~6.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

+

07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke

--

-

262 642

+1

754 452

t

282 915

t

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1250558
-

1928816

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1 OOOHUF)

---+
--t

10. Bérköltség
11 . Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok

Összeg

~---

510 027
47 803
113 347

Költségek költségnemenként
A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása
Előző idő szak

Költségnem

lOOOHUF
Anyagjellegű

ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Költségnemek összesen

j

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tárgyidőszak

lOOOHUF

%

%

3 258 230

85.5

4 479 383

86.6

539 654

14.2

671 177

13.0

12466

0.3

20 733

0.4

3 810 350

100.0

5171293

100.0

Kiegészítő

melléklet

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása
4 500 OOO

4 OOO OOO
3 500 OOO

3 OOO OOO
2 500 OOO

E/6zó időszak

2 OOO OOO

Tárgyidőszak

1500 OOO

1 OOO OOO
500 OOO

0
Anyagjellegű .••

Személyi jel„.

Értékcsökken„.

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei
A

tárgyidőszakban

igénybe vett szolgáltatások költségeit mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:
Igénybe vett szolgáltatás (lOOOHUF)
Szállítás, rakodás költsége
Bérleti díjak

Összeg
211
1 019 260
18

Tagsági díjak
Posta, telefon, internet költsége
Szakkönyv, folyóirat költsége
Javítás, karbantartás, frissítés költsége
Könyvviteli szolgáltatás költségei

63 288
118
112 560
1240

Hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás

16 212

Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei

37 651

Összesen

1 250 558

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei
A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei
Az egyéb ráfordításokban a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összegei és azok tartalma az alábbiak:
elszámolt értékvesztés 162.708 eFt értékben.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került
elszámolásra.

5.6. Adófizetési kötelezettség
Társasági adó megállapítása
A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került
sor.

Adóalap módosító tételek
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi
adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek
Összeg

Módosító tétel (lOOOHUF)
Bevételként elszámolt céltartalék feloldás (korábban kötelezettségekre és költségekre Tao.tv. 8.par. (1)
szerint képzett)

121 200

Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve:
K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése)

9 945

Behajthatatlan követelés, leírt de befolyt bevételek, visszaírt értékvesztések (kiemelve: kapcsolt váll.
szembeni)
Összesen:

l

518 715
649 860

Adózás előtti eredményt növelő tételek
Módosító tétel (lOOOHUF)

Összeg

A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg

50000

A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke

20 733

Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások
- - Jogerős határozatban megállapított bírság, az ART és TB törvények szerinti jogkövetkezmények
(önellenőrzés kivételével)

1 325
7 197

Követelések adóévi értékvesztése, figyelemmel a kivételekre
Adóellenő~zés~ önellenőrzés
Egyé~ növelő

162 708

miatti ráfordítás, bevétel csökkenés, aktivált saját teljesítmény csökkenés

jogcímek

---1

Összesen:

9 005
190
251 158

Adóalap módosító tételek jövőbeni hatása
Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentő összegek jövőbeni hatása
nem jelentős.
Jelentős

egyéb és pénzügyi bevételek és ráfordítások hatása az adóalapra

A tárgyidőszakban elszámolt egyéb bevételek és ráfordítások, valamint pénzügyi műveletek bevételei és
ráfordításai jelentős összegű tételei társasági adó alapjára gyakorolt számszerűsített hatását mutatják be az
alábbi adatok:

Jelentős

egyéb és pénzügyi bevételek hatása a társasági adó alapra
Bevétel jogcíme (lOOOHUF)

Értékvesztés visszaírás
Összesen:
Jelentős

Összeg

t

T.a. alapra
gyak.hatás

518 715

518 715

518 715

518 715

egyéb és pénzügyi ráfordítások hatása a társasági adó alapra
Ráfordítás jogcíme (lOOOHUF)

Értékvesztés elszámolás
Összesen:

Összeg

t

T.a. alapra
gyak. hatás

162 708

162 708

162 708

162 708

Adófizetési kötelezettség változása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. adófizetési kötelezettsége körében - a jogszabályi
változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.7. Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról
Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem
kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Lezárt származékos ügyletek az eredményben
A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak.

Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek
A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek
egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor.

6. Tájékoztató adatok
6.1. Import beszerzések
A termékimport földrajzilag elhatároltan az Európai Unióból származott.

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A beszámolási időszakban az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kapcsolt felekkel lényeges,
bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.3. Tőkeműveletekhez kapcsolódó tételek
A tárgyidőszakban a jelen kiegészítő mellékletben bemutatott, saját tökét érintő tételeken kívül az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tőkemüveletekben nem vett részt.

6.4. Átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódó tételek
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban átalakulásban, egyesülésben,
szétválásban nem vett részt, ehhez kapcsolódóan tételeket nem számolt el.

6.5. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások
Vezető tisztségviselők

munkadíja

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után
járó járandóság összegét mutatja be az alábbi táblázat:
Vezető tisztségviselők
Vezető

úsztségviselök (lOOOHUF)

Ügyvezetés
Igazgatósági tagok

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

járandóságai

Munkabér
összege

Más
járandóság

Összesen

10 125

0

10 125

0

0

0

Kiegészítő

melléklet

Vezetö tisztségviselök ( l OOOH UF)

Munkabér
összege

0
10 125

Felügyelö Bizottsági tagok
Összesen:
Vezető tisztségviselők előlegei,

Más
járandóság

Összesen

1 800

1 800

1 800

11 925

kölcsönei, garanciái

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére
bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására
nem került sor.

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek
A korábbi vezető tisztségviselőkkel, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmiféle
nyugdíj fizetési kötelezettség nem áll fenn.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak
A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra,
más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért
felszámított díj összege: 600 eFt

6.6. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:
Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása
Állománycsoport (fő)

Átlagos
létszám

Szellemi

48

127
175

Fizikai
Összesen:

Béradatok
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:
Bérköltség megoszlása
Állománycsoport (lOOOHUF)
Szellemi foglalkozásúak
Fizikai foglalkozásúak
Összesen:

Bérköltség

f

167 493
342 534
510 027

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti
bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:
Béren kívüli juttatások megoszlása
Jogcím ( 1OOOHUF)
Saját gépkocsi költségtérítés

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kifizetések

1457

Kiegészítő

melléklet

Jogcím (lOOOHUF)

Kifizetések

Erzsébet utalvány

16 608

„

16 597

Juttatott pénzösszeg
Egyéb

13 141

Összesen:

47 803

Bérjárulékok jogcímenként
A tárgyidőszakban elszámolt bérjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:
Bérjárulék (lOOOHUF)

Összeg

Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás
Szakképzési hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok

Összesen

L
+

89778
7 616
7 019
8934

113 347

6. 7. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetlenül nem
termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok
elenyészők.

Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az
került elszámolásra.

előző

üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem

Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló
előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

jövőbeni

költségek fedezetére sem az

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem
állt fenn .

6.8. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és
valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

1. számú melléklet

1. Számviteli szétválasztás
A 2012. évi CLXXXV. törvény - a hulladékról 50.§ (1)-(3) pontja előírja társaságunk részére kötelező
jelleggel - mint engedélyköteles tevékenységgel rendelkező társaságnak- a tevékenységenkénti
szétválasztást az éves beszámolóban.
Szétválasztandó tevékenységek meghatározása :
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező társaságnak a közszolgáltatáshoz
kapcsolódó tevékenységét elkülönítve kell bemutatnia a nem közszolgáltatás körébe tartozó
tevékenységtől.

A

fentiek

értelmében

a

társaság

beszámolójának

kiegészítő

mellékletében,

mérleg

és

eredménykimutatás formájában mutatja be a közszolgáltatási tevékenység körébe tartozó és a
közszolgáltatáson kívüli tevékenységét. Az elkülönítést az adózás előtti eredmény szintig végezte el a
Társaság. A szétválasztás során az arányszám meghatározása az árbevétel alapján történik.

1.

1. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. mérlegadatainak felosztási

módszere:
K - Közszolgáltatás
KK - Közszolgáltatáson kívüli
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft.

Jelleg
A szétválasztás módszere

Megosztás
K KK

Mérlegsorok

A.

Befektetett eszközök

II.

Aktivált saját teljesítmény értéke Tételes minősítés alapján elkülönítve

Számított adat

x x

Telephelyenként
nem megosztható

x x

Telephelyenként
nem megosztható

Ill. Tárgyi eszközök

Analitikus nyilvántartás vagy arányszám alapján

x x

Telephelyenként
nem megosztható

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök

Analitikus nyilvántartás vagy arányszám alapján

x x

Telephelyenként
nem megosztható

B.

Forgóeszközök

Számított adat

x x

Telephelyenként
nem megosztható

1.

Készletek

Analitikus nyilvántartás vagy arányszám alapján

x x

Telephelyenként
nem megosztható

II.

Követelések

Analitikus nyilvántartás és arányszám alapján

x x

Telephelyenként
nem megosztható

Ill. Értékpapírok

Analitikus nyilvántartás vagy arányszám alapján

x x

Telephelyenként
nem megosztható

IV. Pénzeszközök

Analitikus nyilvántartás vagy arányszám alapján

x x

Telephelyenként
nem megosztható

e.

Aktív időbeli elhatárolások

Analitikus nyilvántartás, vagy arányszám alapján

x x

Telephelyenként
nem megosztható

Eszközök összesen

Számított adat

x x

Telephelyenként
nem megosztható

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

1. számú melléklet

Eszak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Jelleg
A szétválasztás módszere

K KK

Megosztás

Mérlegsorok

D. Saját tőke

Számított adat

x x

Telephelyenként
nem megosztható

E. Céltartalék

Arányszám vagy analitika szerint

x x

Telephelyenként
nem megosztható

F. Kötelezettségek

Arányszám vagy analitika szerint

x x

Telephelyenként
nem megosztható

elhatárolás Arányszám vagy analitika szerint

x x

Telephelyenként
nem megosztható

x x

Telephelyenként
nem megosztható

G. Passzív

időbeli

Források összesen

Számított adat

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

1. számú melléklet

1.

2. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. eredményadatainak felosztási

módszere:

E szak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit

Jelleg
A szétválasztás módszere

Kft.

Megosztás

K KK

Eredménykimutatás "A"
Telephelyenként

1.

Értékesítés árbevétele

Analitikus nyilvántartás

x

x nem

x

x

Analitikus nyilvántartás,vagy arányszám alapján

x

x

Személyi jellegű ráfordítások

Telephelyenkénti átlaglétszám vagy arányszám alapján

x

x

VI.

Értékcsökkenés

Analitikus nyilvántartás, és/vagy arányszám alapján

x

x

VII.

Egyéb ráfordítás

Analitikus nyilvántartás, és/vagy arányszám alapján

x

x

A

Üzemi tevékenység eredménye

Számított adat

x

x

VIII. Pénzügyi müveletek bevételei

Árbevétel arányában és/vagy analitikus

x

x

IX.

Pénzügyi

Árbevétel arányában és/vagy analitikus

x

x

8.

Pénzügyi műveletek eredménye

Számított adat

x

x

e.

Adózás elötti eredmény

Számított adat

x

x

x.

Adófizetési kötelezettség

Számított adat

x

x

D.

Adózott eredmény

Számított adat

x

x

II.

Aktivált saját teljesítmény értéke

Tételes

Ill.

Egyéb bevételek

Tételes minősítés alapján elkülönítve

IV.

Anyagjellega ráfordítások

V.

műveletek

ráfordításai

minős ítés

alapján elkülönítve

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható
Telephelyenként
nem
meaosztható

Kiegészítő melléklet

1. számú melléklet
1.

3. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységenkénti

megosztásának mérleg adatai:
adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése

A

Közszolgáltatási
tevékenység

Közszolgáltatáson
kívüli
tevékenység

Befektetett eszközök

3 057 448

2 842 594

214 854

IMMATERIÁLIS JAVAK

3 323

3 089

234

TÁRGYI ESZKÖZÖK
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű
1. jogok

1434 947

1334 408

100 539

1022 961

950 887

72 074

Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések,

372 223

345 998

26 225

31 783

29 544

2239

7 980

7 980

0

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

1619178

1505 097

114 081

Forgóeszközök

1770 674

1645 919

124 755

14 641

13 609

1032

KÖVETELÉSEK
Követelések áruszállításból és
1. szolgáltatásból (vevők)

211277

196 391

14 886

77 360

71910

5 450

5.

133 917

124 482

9 435

ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

PÉNZESZKÖZÖK

1 544 756

1435 918

108 838

31682

29 450

2 232

Bankbetétek

1513 074

1406 469

106 605

Aktív időbeli elhatárolások

1840 989

1711280

129 709

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

1839 976

1710338

129 638

Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása

-

1.

II.

Társaság adatai összesen

2.

3. járművek
5.

Beruházások, felújítások

111
~

B

~

1.
II.

KÉSZLETEK

Egyéb követelések

111
IV

1. Pénztár, csekk
2.

e
2.

1013

942

71

3. Halasztott ráfordítások

0

0

0

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

6 669111

6199 793

469 318

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiegészítő

melléklet

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

A tétel megnevezése

D

Saját tőke

1.

JEGYZETITŐKE

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

v.

LEKÖTÖTI TARTALÉK

VII.

ADÓZOTI EREDMÉNY

E
F

Céltartalékok
Kötelezettségek

>-------

1.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETISÉGEK

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETISÉGEK

Ill.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETISÉGEK

2.
3.
4.
8.

Rövid lejáratú hitelek
Vevőtől

kapott előlegek
Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (Szállítók)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Passzív időbeli elhatárolások

G

1.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása

2.
3. Halasztott bevételek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Társaság adatai összesen

Közszolgáltatási
tevékenység

Közszolgáltatáson
kívüli
tevékenység

1593 356
1350 OOO
-559 481
559 481
243 356
50000
4 012 349
0
1505 964
2 506 385
124 574
986

1283 834
1254 884

309 522
95116

-512 285
520 062
21172
50000
3 861419
0
1399 860
2 461560
115 797
917

-47196
39419
222 184
0
150 930
0
106104
44 825
8777
69

2 009 379
371446
1013 406
3 432

1999 571
345 275
1004 540
3190

9 808
26171
8 866
242

1009 974
0
6 669111

1001350
0
6199 793

8 624
0
469 318

Kiegészítő

melléklet

1. számú melléklet

1.

4. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkod ási Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységenkénti

megosztásának eredménykimutatása:
adatok e Ft -ban

A tétel megnevezése
01

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02

Exportértékesítés nettó árbevétele
trtékesítés nettó árbevétele (01+02)

1.

03

Saját termelésO készletek állományváltozása

04

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)

Ill.

Egyéb bevételek
- ebbc51: visszaírt értékvesztés

Társaság
adatai
összesen

Közszolgáltatási
tevékenység

Közszolgáltatáson
kívüli tevékenység

s 132 750

4 771116

361 634

5132 750

4 771116

361634

0

0

0

0

0

0

684 038

635 843

48195

518 715

518 715

0

262 642

262117

525

1250 558

1 248 057

2 501

05

Anyagköltség

06

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07

Egyéb szolgáltatások értéke

754 452

752 943

1509

08

Eladott áruk beszerzési értéke

282 915

282 915

0

09

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1928 816

1829 866

98 950

Anyagjellega ráfordítások (05+06+07+08+09)

4479 383

4 375 898

103485

510 027

509 007

1020

47 803

47 707

96

IV.

10

Bérköltség

11

Szem élyi j ellegO egyéb kifizetések

12

Bérjárulékok

113 347

113 120

227

v.

Személyi jellega ráfordítások (1o+11+12)

671177

669 835

1342

VI.

trtékcsökkenésl leírás

20733

19272

1461

VII.

Egyéb ráfordítások

316 657

305 810

10847

162 708

162 708

328 838

36144

- ebbc51: értékvesztés
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVtKENYStG EREDMtNYE (1. : VIII.)

A.

13

0

- ebbc51: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

14

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

15

Befektetett p.ügyi eszközök kamatai, árt.nyeresége

0
0

- ebbc51: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

0
0

- ebbc51: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

16

Egyéb kapott Uáró) kamatok és kamatjellegO bevét.

45 284

- ebbc51: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

17

Pénzügyi mOveletek egyéb bevételei
Pénzügyi maveletek bevételei (13+14+15+16+17)

VIII.

18

97

45 381

42190

3191

0

0

0
45 284

- ebbc51: kapcsolt vállalkozásnak adott

20

Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése

21

Pénzügyi mOveletek egyéb ráfordításai

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

3191

97

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

Fizetendő kamatok és kamatjellegO ráfordítások

42093
0

- ebbc51: kapcsolt vállalkozásnak adott

19

292 694

0

Kapott Uáró) osztalék és részesedés

42 093

3191

0
0
955

955

Kiegészítő

melléklet

11. számú melléklet

1

IX.

Pénzügyi mOveletek r'fordftásal (18+19+-2o+21)

B.

PtNZÜGYI MŰVELETEK EREDMtNYE (VIII. - IX.)

e.

ADÓZÁS ELŐTII EREDMtNY (+A. + B.)

1

x.

D.

Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTI EREDMtNY ( +C. - X.)

Árbevétel arányos
megosztás%

Észak-Alföld i Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

46239

43048

3191

-858

-858

0

327 980

35 286

292 694

84 624

14114

70 510

243 356

Zl 172

222184

100%

92,95%

7,05%

Kiegészítő

melléklet

1
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Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Adószám:
13919867-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-071361
Éves beszámoló mérlege - "A"
A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

lOOOHUF

Elozö é\

Tárgyév

ESZK ÖZÖK (aktívák)
A.
A.I.

---

Befektetett eszközök
Immateriális javak
értékű jogok

A.I.3.

Vagyoni

A.1.4.

Szellemi tennékek

A.11.

Tárgyi eszközök

A.Il. l.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 780145

3 057 448

4 036

3 323
3 017
306
1434 947
1 022 961
372 223
31 783

4 016
--~--

20
t

A.11.2.

Műszaki

A.11.3.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

berendezések, gépek, járművek

A.11.5.

Beruházások, felújítások

A.III.
A.III.5.

Befektetett pénzügyi eszközök

t
t

A.III.6.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló
vállalkozásban

A.III.7.

Egyéb tartósan adott kölcsön

B.

Forgóeszközök
Készletek
Anyagok

B.I.5.

Áruk

B.11.

Követelések

B.II. l.
B.11.6.

Egyéb követelések

B.III.
B.IV.
B.fV. l.

Értékpapírok
Pénzeszközök
Pénztár, csekkek

B.IV.2.

Bankbetétek

e.
C.l.

Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatárolása

C.2.

Költségek, ráfordítások aktív

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

L

+

időbeli

19 080
10776
0
1705127
10 320

Egyéb tartós részesedés

B.I.
B.I.l .

70982
41 126

elhatárolása

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

r

7 980

l 694 807

1619178
10 320
l 608 800

0

58

1469 143

1770 674

9 821
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1. Bemutatkozás
1.1. Szervezet
Vezetés
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése
alatt áll. Az egyszemélyi vezető, egyben az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője:
Éberhardt Gábor, 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 7.
Belső ellenőrzés

A gazdálkodás belső ellenőrzéséért a vezetésen túl a Felügyelő bizottság és a szervezet könyvvizsgálója felelős.
A könyvvizsgáló és a Felügyelő bizottság adatai az alábbiak:
Könyvvizsgáló: Varga János, 4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.
Felügyelő bizottság tagjai:
• Végh Endre, 4966 Vámosoroszi, Petőfi utca 13.
• Mártha Mihály Tibor, 4621 Fényeslitke, Kossuth utca 179.
• Tormássi Géza László, 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 10.

Szervezeti felépítés
A szervezeti felépítés
el.

egyszintű hierarchia, így

a közreműködők közvetlenül a vezetés utasításai szerint járnak

Telephelyek
Az önálló szervezeti egységként
hrsz.
Nagyecsed 0188/ 19. hrsz.
Nyíregyháza 02354/5. hrsz.

működő

telephelyek, fióktelepek

főbb

adatai az alábbiak: Kisvárda 068/ 17.

A telephelyeken végzett tevékenység: nem veszélyes hulladék kezelése.

Cégcsoport
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok
révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn.

1.2. Piaci környezet
Tevékenység
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. fő tevékenysége: nem veszélyes hulladék gyűjtése és
kezelése.

Piaci környezet
A gazdálkodás piaci környezete stabillá vált az NHKV Zrt., mint koordináló és finanszírozó szervezet állami
szerepvállalásával. Ezáltal a Társaság működése jelentős kockázatokat nem hordoz.

Piaci környezet változása

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Üzleti jelentés

A piaci környezet jelentős változása nem várható.

Piaci pozíció
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. piaci részesedésének főbb jellemzői az alábbiak (piac
mérete, alakulása, részesedés): A Kft. szerződése alapján kizárólag a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagtelepülésein végezhet hulladékgazdálkodási-közszolgáltatást. A
tagtelepülések száma 240 db.

1.3. Jövőkép
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti lehetőségeiben jelentős változás nem várható,
új lehetőségek feltárása és kihasználása nem valószínűsíthető.

jelentős

Várható fejlődés
A fejlődést a lehetőségek szabják meg, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. célja a
kiaknázása, a jövedelmező működés.

lehetőségek

Üzleti tervek
A Társaság célja a nullszaldós közszolgáltatás biztosítása a vonatkozó jogszabályok és az OHKT célkitűzései
alapján.

Várható változások
A gazdálkodásban a közeljövőben a belső döntések függvényében az alábbi jelentős változások várhatók: 2018.
üzleti évben a Társaság várhatóan átalakul, eddigi legnagyobb alvállalkozójának beolvadásával.

2. Üzletpolitika
2.1. Társadalmi szerepvállalás
Szerepvállalás bemutatása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. társadalmi szerepvállalása az alábbiakban foglalható
össze: A vállalati felelősség számunkra az üzleti, a társadalmi és az ökológiai érdekek közötti egyensúly
fenntartását jelenti. Ismeretterjesztő előadásokkal rendszeresen részt veszünk települési rendezvényeken,
iskolai oktatónapokon.

2.2. Foglalkoztatáspolitika
Foglalkoztatáspolitika bemutatása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által folytatott foglalkoztatáspolitika főbb jellemzői
az alábbiak: a Társaság egyenlő esélyeket nyújt valamennyi dolgozója számára. Bizonyos pozíciókba
Társaságunk igyekszik megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmazni.

Foglalkoztatási helyzet
A foglalkoztatási helyzet főbb jellemzői, azok alakulása az alábbi:
A Társaság alkalmazottainak száma 175 fö, ebből megváltozott munkaképességű 8 fö.

Észak-AJföld1 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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2.3. Kutatás, fejlesztés
K+F célok
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kifejezetten kutatásra, kísérleti fejlesztésre irányuló
célokat nem fogalmazott meg.

K +F tevékenység bemutatása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kifejezetten kutatási, kísérleti fejlesztési
tevékenységet nem végez.

2.4. Környezetvédelem
Környezetvédelmi felelősség
A tevékenység j ellegéből adódóan az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
környezetvédelmi felelőssége elsősorban az alábbiakat foglalja magába: jogszabályoknak megfelelő működés,
az új rahasznosítható anyagok begyűjtési arányának maximalizálása, a lakosság környezettudatosságának
fej lesztése.

Környezetvédelem pénzügyi hatásai
A környezetvédelem az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számára nem jelent érdemi
ráfordítást, így a pénzügyi helyzetre az nincs hatással .

Környezetvédelmi fejlesztések
A tevékenység j ellegéből adódóan az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
környezetvédelem területén nem alkalmazott, és nem tervez fejlesztéseket.

Nonprofit

Kft.

a

Környezetvédelmi támogatások
Környezetvédelmi fej lesztésekre az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. nem kapott
támogatást, és nem tervezi e jogcímen támogatás igénylését.

Környezetvédelmi eszközök kezelése
A környezetvédelem eszközei tekintetében a Társaság a környezetvédelem valós igényei szerint alakítja
politikáj át. Ez azt j elenti, hogy az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. környezetvédelmi
eszközeivel úgy gazdálkodik, hogy azok a környezet védelmét valóban ellássák.

Környezetvédelmi intézkedések
A tevékenység jellegéből adódóan az Észak-Alföldi
környezetvédelmi intézkedéseket nem tett, és nem tervez.

Környezetgazdálkodási

Nonprofit

Kft.

2.5. Kockázatkezelés
Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
bizonytalanságokat nem rejt.

Nonprofit

Kft.

tevékenysége

jelentős

kockázatokat,

Pénzügyi kockázatok
Az állami szerepvállalás miatt a gazdálkodás szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt, így különösen az ár-,
hitel-, likviditás- és cash-flow-kockázat nem jelentős.
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Üzleti jelentés

Pénzügyi instrumentumok
A pénzügyi instrumentumok hasznosítása (ideértve azok
helyzetre nincs jelentős hatással.

minősítését,

besorolását, jellegét is) a vagyoni

Kockázatkezelési politika
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a kockázatok kezelése során elsősorban azok
elkerülésére, minimalizálására törekszik. Az elkerülhetetlen kockázatok kezelésénél elsődleges szempont a
gazdálkodás biztonsága.

2.6. Minőségpolitika
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. EN ISO 9001 :2015 és EN ISO 14001:2015 szerinti
minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. A gazdálkodás célja a vevői elégedettség, ennek érdekében a
működés minden területén a lehető legjobb minőség biztosítása.

3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
3.1. Üzleti év értékelése
Üzletmenet bemutatása
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. méretére és összetettségére tekintettel az üzletmenet
további elemzése nem szükséges, a fejlődés, a teljesítmények, a gazdálkodó helyzete a beszámoló más
részeiből megfelelően megítélhető.

Üzleti év értékelése
A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően alakult, az
üzletmenet érdemben nem kifogásolható.

Tervteljesülés értékelése
Az üzleti év gazdálkodása a terveknek megfelelően alakult, a tényadatok nem térnek el jelentősen a tervektől.

Éves beszámoló értékelése
Jelen beszámoló az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi
és üzletmenetéről megbízható és valós képet nyújt, a múltbeli tény- és várható jövőbeni adatok
alapján további magyarázatok nélkül a tényleges körülményeknek megfelelő képet ad. A beszámoló adatai
megfelelőek, a gazdálkodás körülményeit elegendő és megfelelő módon mutatják be.

helyzetéről

3.2. Fordulónap utáni események
Mérlegkészítésig bekövetkezett események
A mérleg fordulónapját követően olyan lényeges esemény nem következett be, mely a tényleges körülmények
megítélését befolyásolná, arra a beszámoló megfelelő alapot nyújt.

Fordulónap utáni folyamatok
A mérleg fordulónapját követő olyan különösen
megítélését befolyásolná.
Észak-Alföld1 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

jelentős

folyamat nincs, mely a tényleges körülmények

Üzleti jelentés

4.

Tőzsdei

4.1.

jelenléthez kapcsolódó kiegészítő információk

Tőzsdei

jelenlét

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kibocsátott - részesedést vagy szavazati jogot
- értékpapírjai nem kerültek tőzsdei bevezetésre, azok tőzsdei kereskedelme nem engedélyezett.

megtestesítő

S. Nem pénzügyi kimutatás
5.1. Nem pénzügyi kimutatás közzététele
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közérdeklődére számot tartó gazdálkodó, a rá
vonatkozó előírásoknak megfelelően a környezetvédelmi, a szociális és foglalkoztatási kérdésekre, az emberi
jogok tiszteletben tartására, a korrupció elleni küzdelemre és a megvesztegetésre vonatkozó infonnációkat
tartalmazó nem pénzügyi kimutatás tesz közzé jelen üzleti jelentés keretében, a vállalkozás fejlődésének,
teljesítményének, helyzetének és tevékenységei hatásának megértéséhez szükséges mértékben.
A nem pénzügyi kimutatásból az előírásoknak megfelelően csak azon aktuális fejleményekre vagy tárgyalás
alatt álló kérdésekre vonatkozó infonnációk kerültek kihagyásra, amelyek közzététele a vállalkozás legfőbb
irányító (vezető), ügyvezető szerve és a felügyelő testület tagjai megfelelő indokolást tartalmazó véleménye
szerint súlyosan sértené a vállalkozás üzleti érdekét, feltéve, hogy e kihagyás nem befolyásolja a vállalkozás
fejlődésének, teljesítményének, helyzetének és tevékenységei hatásának helyes és elfogulatlan megértését.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. február 28.

Észak-Alföldi KörnyezetgazdáJkodási Nonprofit Kft.
Adószám:
13919867-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-071361

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási

időszak:

2017. január 01. - 2017. december 31.

lOOOHUF

Előzőé'

Tárgyév

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

4 231 113

5 132 750

1.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)

4 231113

5132 750

03.

Saját termelésű készletek állományváltozása

II.
III.

-8 202

0

Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)
Egyéb bevételek

-8 202
629 530

0
684 038

262 599

518 715

226 741

262 642

1537967

1250558

m.a.

ebből:

05.

Anyagköltség

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

50 510

754 452

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

10 334

282 915

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1432 678

1 928 816

IV.

Anyagjellegű

3 258 230

4 479 383

399 454

510 027

37 691

47 803

visszaírt értékvesztés

ráfordítások (05-09. sorok)

10.

Bérköltség

11.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

12.

Bérjárulékok

102 509

113 347

v.
VII.

Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

539 654
12466
766 647

671177
20 733
316 657

VII.a.

ebből :

529 399

162 708

A.

ÜZEMI (ÜZLETn TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I+Il+III-IV-V-VI-VII. sor)

275 444 ,

328 838

16.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

16 910

45 284

VI.

értékvesztés

--------------------

16.a.

ebből:

17.

Pénzügyi

17.a.

ebből:

vm.

Pénzügyi műveletek bevételei (13+ 14+15+16+17. sor)

225 516

45 381

20.

Fizetendő

119 954

45 284

kapcsolt vállalkozástól kapott
műveletek

egyéb bevételei

értékelési különbözet
(fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások

20.a.

ebből:

22.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

22.a.

ebből :

IX.

B.

0

0

208 606

97

0

0

0

0

316

955

0

0

Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22.sor)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)

120 270
105 246

46239
- 858

kapcsolt vállalkozásnak adott
értékelési különbözet

e.
x.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor)

380 690

327 980

Adófizetési kötelezettség

104 664

84 624

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)

276 026

243 356

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSl TÁRSULÁS
TÁRSULÁS/ÜLÉSÉNEK
312018. (Ill. 26.) számú határozata

az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi éves
beszámolójáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a
3/2018. (Ill. 26.) számú határozatával az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. 2017. 12. 31.-i fordulónapra elkészített 2017. évi éves beszámolóját,
melyben

A

• a mérleg főösszege
•

a tárgyévi adózott eredmény

az előterjesztésben foglaltaknak

megfelelően

6.671.374
245.619

e Ft,
eFt {nyereség),

jóváhagyta.

A tárgyévi adózott eredményt a Tulajdonos eredménytartalékba helyezi.
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Nyíregyháza, 2018. március 26.
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Seszták Oszkár
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Elnöke

Határozatot kapják:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
2. Irattár

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilá rdh ulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

6. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti

tervének jóváhagyására
1. BEVEZETŐ
A 2018. év jelentős változást hoz maj d a Társaság életében: terveink szerint 2018.06.30.val megvalósul az ÉAK Kft. és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
összeolvadása. Ezzel az összeolvadással megvalósul a Társulás azon kezdeti célkitűzése, hogy a
Társulás valamennyi tagtelepülésén egyetlen közszolgáltató, azonos feltételekkel biztosítja majd a
hulladék közszolgáltatást (kétségtelen, az azonos lakossági díjszabás megvalósítása - a jelenlegi
jogszabályi környezet alapján - még várat magára).
A tervezett évben - 2017 évhez hasonlóan - a Társaság finanszírozását az NHK V Zrt. végzi majd.

A vállalkozás általános bemutatása:
a vállalkozás neve:
működési forma:
jelenlegi tulajdonos:

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
korlátolt felelősségű társaság
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás 100 %-ban, 4400 Nyíregyháza, Hősök
tere 5. (továbbiakban: Társulás)
Éberhardt Gábor, 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 7.
törvényes képviselő:
a vállalkozás székhelye:
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
a vállalkozás bejegyzésének időpontja: 2007. március 9.
3811 ' 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
a vállalkozás fő tevékenysége:
részesedések egyéb vállalkozásokban: Térségi Hulladékgazdálkodás i Kft: 1%
Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. Kft: 1%
A társaság törzstőkéje :
1.350.000.000,- Ft (2017.12.20.)

Tevékenységeink
Lakossági szi/árdhulladék gyűjtés és szállítás
A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat
Társaságunk jelenleg 240 településen, a Társulás valamennyi tagtelepülésén látja el.

Eseti konténeres hulladékszállítás
Az alkalmanként nagyobb mennyiségben ill. közületeknél keletkező hulladékok (pl. építési
törmelék, nagy darabos lom stb.) gyűjtésére is biztosítunk 4 m 3-es konténereket, és
gondoskodunk azok elszállításáról valamennyi település esetében.

2
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Szelektívhul/adék gyűjtés, szállítás és kezelés
2016. évtől társaságunk valamennyi településen bevezette a szelektív hulladék gyűjtőedényes
gyűjtését. A begyűjtött hulladék mennyisége folyamatosan nő, azonban a minőségében romlás
figyelhető meg. 2017. évhez hasonlóan a szelektív anyag begyűjtéséből és értékesítéséből
20 18-ban sem származik Társaságunknak külön támogatási, ill. anyagár bevétele, mivel azt az
NHKV Zrt. az általa fizetett szolgáltatási díjba építi be (gyakorlatilag a megítélt szo lgáltatási
díjból levonja).
Biológiailag lebomló zöldh ul/adék komposztálás
A lerakásra kerülő hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése érdekében Társaságunk
egy-egy komposztálót működtet Kisvárdán és Nagyecseden. 2018. évben valamennyi
településen bevezetésre került az évi 10 alkalommal történő zöldhulladék gyűjtés: a kiosztott
lakossági tájékoztatókban is szerepel, hogy a telepü léseken előre egyeztetett helyen és időben
végzi azt Társaságunk.

II. FEJLESZTÉSI CÉLOK

2018.évi beruházási terv
2018. évben a Kisvárdai és Nagyecsedi lerakón folyamatosan működik majd a mechanikaibiológiai hulladékkezelő. 2017. április 02.-án tüzeset történt a nyíregyházi MBH kezelőben ,
melynek eredményeként a gépsor jelenleg is használhatatlan, azonban annak kijavítására a
Társulás közbeszerzési eljárást írt ki , melynek alapján a gépsor kijavítása 20 18. első félévében
megtörténik.

III. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS
Társaságunk cé lja, hogy a gazdaságosabb működésünk érdekében kizárólag a tevékenység
ellátásához feltétlenül szükséges létszámot alkalmazza. 2017. év elején az NHKV Zrt.
körlevélben tájékoztatta a közszolgáltatókat az egyes pozíciókhoz általa javasolt juttatásokról,
ahol az esetleges bérfejlesztéshez külön finanszírozást tervezett. A javaslat és a THG-val
történő összeo lvadás alapján a bérek egységesítésének érdekében Társaságunknál 2018-ban
átlagosan 10%-os béremelés tervezett.

IV. PÉNZÜGYI TERV
1. Bevételek tervezése
Társaságunk a 2018. évre a 2017. évihez hasonló nagyságú szolgáltatásnyújtásból származó
árbevétellel számol, amely mintegy 90%-ban az NHKV által nyújtott szolgáltatási díjból
származik. Ezen felül konténeres hulladékszállításból és a három hulladéklerakóban fizetett
ártalmatlanítási díjból származik jelentősebb bevétele a társaságnak. Amennyiben az NHKV
által megítélt szolgáltatási díj 2018. évben alacsonyabb lenne, mint valós felmerülő
költségeink, abban az estben minden negyedévben kérni fogjuk a díj költség alapon történő
fe lülvizsgálatát.
2018. évben tovább végezzük a 2016.03.31. előtti időszakban keletkezett kintlévőségek
behajtását, mivel az ezt követő időszakban Társaságunk már nem számláz a lakosság részére,
így kintlévősége sem keletkezik.
A vonatkozó jogszabályok szerint 2018. évben is fizetnünk kell a lerakási járulékot
valamennyi ártalmatlanított hulladék után, melynek tervezett költsége éves szinten 750 millió

Ft.
2
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2. . Költségek és ráfordítások terve
2.1.

Anyagjellegű

ráfordítások

- Munka-, védőruha, védőital:
Társaságunk dolgozói részére a tevékenység végzéséhez szükséges munkaruhákat, a
munkavégzéshez szükséges védőfelszereléseket, valamint védőitalt biztosítjuk 2018.
évben is.
- Üzemanyag, kenőanyag:
Üzemanyag fogyasztásunk változatlan szinten, a 2017. évi szinthez hasonlóan alakul.
- Energia (gáz, villamos):
A 2017. évi költségszinten tervezzük.
- Karbantartás, javítás:
A speciális, kizárólag szervizben végezhető külső javításokat tartalmazza. 2018. évben a
javítások minél jelentősebb hányadát a THG Kft. nyíregyházi műhelyében tervezzük
elvégeztetni. A géppark öregedése következtében a javítás költsége növekszik.
- Postai szolgáltatás:
2018. évben kizárólag a fizetési felszólításokkal kapcso latos postaköltségeket, valamint a
csekkes befizetés költségét tartalmazza.
- Telefonszolgáltatás:
A szolgáltató által biztosított kedvezményes díjcsomag miatt (flottában történő hívások),
a terv bázis szintű, kizárólag a dolgozók számának növekedésével nő.
- Bérleti díjak:
Bérleti díjként a Társulásnak az üzemeltetésre átvett eszközök után fizetendő összeget,
valamint az iroda- és gépbérleti díjakat terveztük jelenleg Társaságunk ügyfélszolgálati
irodát működtet Nyíregyházán, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban, Kisvárdán és
Mátészalkán.
Társaságunk a létesítmények üzembevételétől kezdődően bérleti díjat fizet a Társulásnak.
A bérleti díj mértéke megegyezik a Társulásnál elszámolt amortizáció + rekultivációs
alap + hiteltörlesztés mértékével. Ennek éves összege 2018.-ban 928.000 eFt-ra tervezett.
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- Őrzés, védelem:
2018. évben újabb telephely belépése nem tervezett, azonban a szolgáltatók áremelése
miatt költségnövekedéssel számolunk.
- Hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás:
Ezen a költségsoron a hulladéklerakók és a válogató üzemeltetésével, valamint a
zöldhulladék begyűjtéssel és komposztálással, továbbá a szelektív hulladék begyűjtésével
és válogatásával kapcsolatosan felmerülő költségeket terveztük.
- Alvállalkozók
Ezen a soron a szerepelnek az önkormányzati cégekkel kötött alvállalkozási
szerződésekből fakadó költségek.
2.2. Személyi jellegű és egyéb ráfordítások
- Bérköltség:
2018. április

hónapban átlagosan 10%-os béremelést hajtunk végre januan
hatállyal a teljes alkalmazotti állománynál. Ezen felül a bérköltség és az
ahhoz kapcsolódó személyi jellegű egyéb ráfordítás és bérjárulék tervezésekor átlagosan
5%-os létszámnövekménnyel kalkuláltunk.
Cafetéria:
2018. évben munkavállalóink részére évi bruttó 270.000 Ft értékű cafeteriát biztosítunk.
Értékcsökkenési leírás:
Az értékcsökkenés módját a Társaság Számviteli Politikájának megfelelően a tárgyi
eszközök várható hasznos élettartama alapján határozzuk meg. Az új beszerzésekre ill.
apportra vonatkozó értékcsökkenést figyelembe vettük.
Egyéb ráfordítás:
Ezen a soron az innovációs járulék, az iparűzési adó és lerakási járulék tervezett összege
szerepel
Pénzügyi műveletek ráfordításai:
A pénzügyi műveletek ráfordítása a beruházási és fejlesztési hitelhez kapcsolódó tárgyévi
kamatfizetési kötelezettségből áll.
visszamenőleges

-

-

-

2.3 Értékcsökkenés
Tekintettel a Társulás által be-apportált létesítményekre, 2018 évben jelentős mértékben,
több, mint 4-szeresére növekszik majd a Társaságnál elszámolt értékcsökkenés.

4

5

3. Eredményterv
EIOzO idOszak TáravidOszak Terv időszak
2016.12.31
2017.12.31 2018.12.31
4231113
5132 750
4 945 766

A tétel megnevezése
01.
02.
1.
03.
04.
II.
Ill.
05.
06.
07.
08.
09.
IV.

10.
11.
12.

v.
VI.
VII.
A
13.
14.

15.
16.
17.
Vili
18.

19.
20.
21.
22.

IX.
B

e

x.
D

Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exnort értékesítés nettó árbevétele
ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
Saiát termelésű készletek állománvváltozása
Salát előállítású eszközök aktivált értéke
AKTIVÁLT SAJÁT TELIESfTMÉNYEK ÉRTÉKE
EGYÉB BEVÉTELEK
eb bili: visszaírt értékvesztés
Anva11költsé11
loénvbe vett szol<>áltatások értéke
El!Véb szohraltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott íközvetítettl szol<>áltatások értéke
ANYAGIELLEGŰ RÁFORDITÁSOK
Bérköltsé2
Személvi iellel!(I el!Véb kifizetések
Bérlárulékok
SZEMÉLYI IELLEGŰ RÁFORDfTÁSOK
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEiRÁS
EGYÉB RÁFORDITÁSOK
ebblll: értékvesztés
ÜZEMI fÜZLETn TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Kaoott fiáról osztalék és részesedés
eb bili: kaocsolt vállalkozástól kaoott
Részesedésekblll származó bevételek árfolvamnvereséoek
eb bili: kancsolt vállalkozástól kaoott

ro1+021

4 231113
-8202

5132 750

4 945 766

Í:i:03+04l

-8 202
629 530
262 599
226 741
1 537 967
50510
10334
1432678
3 258 230
399 454
37 691
102 509
539 654
12466
766 647
529 399
275444

0
684 038
518 715
262 642
1 250 558
754 452
282 915
1928816
4479 383
510 027
47 803
113 347
671177
20733
316 657
162 708
328 838

0
461 791
370 OOO
268 823
1257497
755 601
297 061
1 771 663
4 350 645
573 320
49 237
135 996
758 553
93 516
193 OOO
30000
11 843

16 910

45 284

45 284

208606

97

100

225 516

45 381

45 384

119 954

45284

45284

316

955

750

120 270
105 246
380 690
104 664
276 026

46239
-858
327 980
84624
243 356

46 034
-650
11193
9 715
1478

íOS+06+07+08+09l

(10+11+121

fl:i:ll+lll-IV-V-Vl-Vll1

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökblll) származó
bevételek, árfolvamnveresé2ek
ebblll: kancsolt vállalkozástól kaoott
El!Véb kaoott fiáról kamatok és kamatielleoú bevételek
ebblll: kaocsolt vállalkozástól kaoott
Pénzüovi m!lveletek el!Véb bevételei
ebblll: értékelési különbözet
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
íl3+14+1S+16+17l
Részesedésekblll származó ráfordítások árfolvamveszteséoek
ebblll: kancsolt vállalkozásnak adott
Befektetett pénzügyi eszközökblll (értékpapírokból, kölcsönökblll) származó
ráfordítások, árfolvamvesztesé2ek
ebblll: kaocsolt vállalkozásnak adott
Fizetendő kamatok és kamatiellel!1'.l ráfordltások
ebblll: kaocsolt vállalkozásnak adott
Részesedések értékoaoírok bankbetétek értékvesztése
Pénzüovl m!lveletek e""éb ráfordításai
ebblll: értékelési különbözet
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDfTÁSAI
(18+19:1:20+21+221
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
fVll!-IXl
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
r :l:A±Bl
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETISÉG
ADÓZOTT EREDMÉNY
f±C-Xl

0
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V. ÖSSZEFOGLALÁS
A fenti bevételek és költségek, ráfordítások figyelembe vételével Társaságunk 2018. évi
adózott eredménye 1.478 eFt.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy noha 2018.06.30.-tól tervezett az ÉAK Kft és a THG
Kft. összeolvadása, jelen üzleti terv ezen összeolvadás figyelmen kívül hagyásával, kizárólag
a ,jelenlegi" ÉAK Kft. teljes éves működésére történt.
Amennyiben az összeolvadás 2018.06.30.-án a tervek szerint megvalósul, abban az esetben az
ügyvezetés új üzleti tervet nyújt be a tulajdonosoknak a 2018 év 11. féléves változása inak
figyelembe vételével.

Nyíregyháza, 2018. március 19.
Éberhardt Gábor ügyvezető
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Közszolgáltató
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSl TÁRSULÁS
TÁRSULÁS/ÜLÉSÉNEK
512018. (Ill. 26.) számú határozata
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének
jóváhagyásáról

A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
Önkormányzati Társulási Tanácsa az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2018. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
A Társulási Tanács az Észak-Alföldi Környezetgazdál kodási Nonprofit Kft. 2018. évi
üzleti tervét 1.478 eFt adózott eredménnyel az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyta.

Nyíregyháza, 2018. március 26.

Határozatot kapják:
1. Sza bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
2. Irattár

3. sz. melléklet a VFEJL/181-1/2018. Tájékoztatóhoz

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

1 .....

7. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés

- a Társulási Üléshez az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának
jóváhagyására

Tisztelt Társulási Ülés!
Az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg és eredmény kimutatását az alábbiakkal indokoljuk:
l . MÉRLEG
ESZKÖZÖK
- A befektetett eszközök értéke 2 10.057 e Ft, az előző évhez képest 1,5 %-kal csökkent, mely a
tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenéssel magyarázható.
- Készletek mérlegsoron, az áruk között nyilvántartott könyvek értéke szerepel 225 eFt értékben.
- Követelésként 9.060 eFt-ot mutattunk ki, melyből 7 580 eFt belföldi vevőkövete l és, 13 eFt
adóhatóság felé fennálló túlfizetés, 1.114 eFt adóhatóságnál fennálló következő időszakra
átvihető áfa összege, 32 eFt 2016. évi szakképzési hozzájárulási adóból fennmaradó jóváírás,
32 1 eFt pedig a befizetett Szakképzési hozzájárulásból a közhasznú tevékenységre eső rész,
amely a következő évben jóváírható.
- A pénzeszközök állománya 179.368 eFt, mely jelentősen emelkedett az előző évhez képest a
turisztikai projektekre kapott támogatási előlegek miatt.
- Az aktív időbeli elhatárolások 3.235 eFt értéke tartalmazza az ÉAK Kft 2017. IV. negyedévre
esedékes bérleti díj összegét, valamint a 2017. évben teljesült, de a 2018. évet érintő költségeket.
FORRÁSOK
- A jegyzett tőkében 2017. évben változás nem történt.
- Az eredménytartalék 997 eFt-tal nőtt az előző évhez képest, melyet a 2016. évi mérleg szerinti
eredmény átvezetése eredményezett.
- A saját tőke összességében 1,5%-os növekedést mutat a 2016. évhez képest, ami a tárgyévi
3.239 eFt pozitív mérleg szerinti eredménnyel magyarázható.
- A kötelezettségek között kimutatott 35.006 eFt tartalmazza: az Ügynökség korábbi évek
likvid itási problémái miatt a Társulástól igénybevett 24.000 eFt tagi kö lcsönt, a belföldi
szállítók felé fennálló év végi 6.940 eFt kötelezettséget, a tárgyév végén keletkező 2017. évet
terhelő 3.235 eFt járulék-adó és SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a 2017. évet terhelő
iparűzés i adó kötelezettséget 831 eFt összegben , amelyek pénzügyi teljesítésére a következő
évben kerül sor.

- A passzív időbeli elhatárolások között szerepel a 2017. évet érintő, 2018-ban érkezett 1.268 eFt
szolgáltatási számlák összege, valamint a korábbi beruházásokra kapott támogatások
elhatárolása 28.834 eFt értékben, melyet értékcsökkenés arányosan oldunk fel az évek során és a
turisztikai projektek 2017. évben megkapott előlegéből a következő éveket érintő rész 122.208
eFt összegben, melyet az adott évben felmerülő költségek arányában oldunk fel.
2. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
- Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2017. évben keletkezett összes bevétele 102.211 eFt, melyből a
közhasznú tevékenység bevétele 51.526 eFt (50,41 %), a vállalkozási tevékenység bevétele
50.685 eFt (49,59%).
- Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2017. évi összes ráfordítása 98. 972 eFt, mely a közhasznú és a
váll alkozási bevétel %-os arányában került megosztásra. Így a tárgyévi közhasznú tevékenység
ráfordítása 49.892 eFt, a vállalkozási tevékenység ráfordítása 49.080 eFt.
- A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a tárgyévi bevételek összege magasabb a
tárgyévben keletkezett ráfordításoknál, így a tárgyévi közhasznú eredmény 1.634 eFt, a
tárgyévi vállalkozási eredmény 1.605 eFt.

Nyíregyháza, 2018. március 19.

a Társaság
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ügyvezetője

,
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSl TÁRSULÁS
TÁRSULÁS/ÜLÉSÉNEK
612018. (Ill. 26.) számú határozata

az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójáról

A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
6/2018. (111.26.) számú határozatával az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
2017.12.31.-i fordulónapra elkészített 2017. évi közhasznú egyszerűsített éves
beszámolóját, melyben
•
•
•
az

a mérleg - eszközök és források egyező - végösszege 401.945 eFt,
a tárgyévi közhasznú eredmény
1.634 eFt (nyereség),
a tárgyévi vállalkozási eredmény
1.605 eFt (nyereség),

előterjesztésben

foglaltaknak

megfelelően

jóváhagyta.

Nyíregyháza, 2018. március 26.

Határozatot kapják:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
2. Irattár

Név: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Adószám: 21542833-2-15

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2017.év
Tartalma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kimutatás a kapott támogatásokról
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről
A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók

Keltezés: Nyíregyháza, 20 18. március 19.

a közhasznú társaság

P.H.

ügyvezetője

1..

1. A közhasznúsági jelentés tartalmazza a költségvetési támogatás felhasználását
KIMUTATÁS
a pályázat útján kapott költségvetési támogatás felhasználásáról
2017. év
Adatok eFt-ban
Támogatást
nyújtó neve/
támogatás forrása

Elnyert támogatás
időpont.ia

Európaj Közösségek
Bizottsága

20 16

Európai Közösségek
Bizottsága

2017

cél.ia
Europe Direct Európai
Információs Pont

Tárgyévben
megkapott
összege támogatás

Felhasználás össze!!e
előző évi
tár!!V évi
4.301

Átvitel
összege

1.647

Elszámolás
határideje

5.948

1.647

6. 188

4.263

4.263

1.925

2018

2.500

0

2.500

0

2017

2.000

2.000

2.000

0

2017

89.80 1

44.900

5.47 1

72.463

2020

2017

működte tése

Europe Direct Európai
Információs Pont
működtetése

Szerencsejáték Service
Nonprofit Kft./Adomány

20 16

Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt./Kiváló
Európai Desztinációk
pályázat

20 17

Magyar Államkincstár/
Társadalmi és környezeti
szempo n tból fenntartható
turiz musfejlesztés - TOP1.2. 1-15-SB 1-2016-0001 5

20 17

A Középko ri templomok útja
program keretén belül
megjelent Középkori
templomok a Tiszától a
Kárpátokig című
tanulmánykötet újranyomása
A térség turisztikai
látnivalóinak, programjainak,
attrakcióinak és turisztikai
szolgáltatóinak szélesebb
körben való megismertetése
(PR cikkek, fizetett
hirdetések útián)
Nyírség turi sztikai
kínálatának integrált
fej lesztése Örökségturisztikai és aktív
turisztikai hálózatok,
termékcsomagok fejlesztése a
Nyírségben

11 .867

"

Magyar Államkincstár/
Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés - TOP1.2.1-15-SB 1-2016-00016

2017

Magyar Áll amkincstár/
Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfej lesztés - TOP1.2. 1-15-SB 1-2016-00017

2017

Magyar Államkincstár/
Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés - TOP1.2. 1-15-SB 1-2016-00018

2017

Összesen:

A Rétköz turisztikai
kínálatának integrált
fejlesztése - A Rétköz épített,
szellemi és természeti
örökségének turisztikai célú
fej lesztése, termékcsomagok
kialakítása a Rétközben
Szatmár-Bereg turisztikai
kínálatának integrált
fejlesztése - Örökség és aktív
turisztikai hálózatok,
termékcsomagok fej lesztése a
Felső Tisza-vidéken
A Nyíri Mezőség turisztikai
kínálatának integrált
fejlesztése - Természeti
és kulturális vonzerők,
termékcsomagok fejlesztése a
Nyíri Mezőségben

66.630

33.315

4.966

2.731

58.933

2020

109.247

54.624

10.978

5.288

92.981

2020

80.991

40.496

6.101

3.723

71.167

2020

363.305

181.245

38.213

27.623

297.469

1 ' '

L

2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2017.év
Előző

Megnevezés
Saját tőke (összesen)
Induló tőke
Induló tőke
- növekedésére ható tényezők
- csökkenésére ható tényezők
Tőkeváltozás

évi
összeg
eFt
219.390
75.000

Tárgy évi
összeg
eFt
222.629
75.000

143.393

144.390

22.013

997

997

3.239

997

3.239

Változás

+

Megjegyzés

eFt

O/o

-

+

1,5

3.239

0,7

997

-

Tőkeváltozás

- növekedésére ható tényezők
- csökkenésére ható tényezők
= közhasznú tevékenység előző évi vesztesége
= vállalkozási tevékenység előző évi vesztesége
= egyéb
Tárgy évi eredmény
Tárgy évi eredmény
- növekedésre ható tényezők
- csökkenésre ható tényezők
= közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
= vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége

324,8

2.242

3. A közhasznú jelentés tartalmazza a cél szerinti juttatások kimutatását
KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2017.év

Juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat) nyújtott
- pénzbeli juttatások összesen
ebből:= adóköteles
=adómentes
- nem pénzbeli juttatások összesen
ebből: = adóköteles
= adómentes
Pályázó(k)nak továbbadott támogatások, juttatások
- pénzérték
- eszközérték
Egyéb
Egyéb cél szerinti tevékenység keretében nyújtott
- pénzbeli juttatások
- nem pénzbeli juttatások
Egyéb
Összesen:

Juttatás összege
előző évi
tárgy évi
eFt
eFt

Változás

+

Megjegyz.
Ft

O/o

-

+

-

-

4. A közhasznúsági jelentés tartalmazza a kapott támogatásokat
KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2017.év

Ssz.

Támogató megnevezése

1.
2.

Központi költségvetési szerv
Elkülönített állami pénzalap

3.

Helyi önkormányzat és szervei

Kisebbségi települési önkorm.
Települési önkorm. társulása
Egyéni vállalkozók
Jogi személyiségű társaságok
Pályázati úton elnyert támogatás
8.
kiutalása
9. Egyéb
Összesen:

Támogatott cél

Munkaügyi
támogatás
Europe Direct
Információs Pont
Hálózat

4.
5.
6.
7.

-

Támogatás össze2e
előző évi
tárgy évi
eFt
eFt
106
0
2.068

2.120

2.000

1.000

12.000

12.000

53.087

36.406

69.261

51.526

Változás
Ft

O/o

-

+

-

+

106
2,5

52
50

1.000

52,52

16.681

17.735

vezető

5. A közhasznúsági jelentés tartalmazza a közhasznú szervezet
juttatások értékét, illetve összegét

tisztségviselőnek (ügyvezető)

nyújtott

KIMUTATÁS
a

vezető tisztségviselőnek (ügyvezető)

nyújtott juttatásokról

2017.év

Juttatás megnevezése
Pén zbeli kifizetések összesen
- Munkabérek
- T iszteletdíjak, megbízási díj ak
- Kőltségtérítések
- Eg yéb pénzbeli kifizetések
Természetbeni juttatások
Erté kpapír j uttatások
Ado tt kölcsönök összege
- kamatmentes kölcsönök
- kölcsöntartozások a mérlegkészítés ig
Egyéb juttatások
Összesen:

Juttatás összege
előző évi
tárgy évi
Ft
Ft

Eltérés
Ft

O/o

+

-

+

-

9.520.000

10.607.000

11 ,42

1.087.000

9.520.000

10.607.000

11.42

1.087.000

,u
6. A közhasznú jelentés tartalmazza a közhasznú
tartalmi beszámolót

tevékenységről

szóló rövid

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
a közhasznú tevékenységről
2017.év

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot 2003. január 1.
napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács alapította.

Alapításának célja: egy olyan közhasznú nonprofit jellegű szervezet létrehozása és működtetése
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely ellátja a Megyei Területfejlesztési Tanács
területfejlesztéssel kapcsolatos feladatait, részt vesz és elősegíti a többször módosított, a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXL törvényben meghatározott
kormányzati , helyi ö nkormányzati, területfejlesztési társulások feladatainak megvalósulását.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács, mint Eladó és a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mint Vevő között 2006. december 14-én az
Ügynökség üzletrészének értékesítése tárgyában adásvételi szerződés jött létre, mely alapján az
Ügynökség törzstőkéjének 100 %-a a Társulás tulajdonába került. 2007 márciusában a Társaság
neve
is
módosításra került: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Közhasznú Társaság lett.
Az Ügynökség Nonprofit Kft. feladatai megváltoztak, a területfejlesztés mellett előtérbe került a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben, majd a 2012. évi CLXXXV. számú
hulladékról szóló törvényben meghatározott helyi önkormányzatok, illetve az önkormányzati
társulások feladat ellátási körébe tartozó hulladékkezelési közfeladatok megvalósításának
elősegítése.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezése szerint 2009. évben a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Közhasznú
Társaságnak kötelezően nonprofit társasággá kellett alakulnia. A Kht. tevékenységéhez a nonprofit
kft. volt a legcé l szerűbb társasági forma, a változás bejegyzése megtörtént, így 2009. február ! l-től
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfej lesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik tovább.
A hosszú név miatt célszerű volt rövidített cégnév használatát kérni. Így a megváltozott teljes
cégnév: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Fele lősségű Társaság, a rövidített cégnév: SZSZBMFÜ Nonprofit
Kft., mely a bejegyzés napjától, 2014. augusztus 22-től használható.
Jelen szervezet az önkormányzatok, vállalkozások és magánszemélyek munkáját
társaság, amely

segítő

közhasznú

a.) a társulás menedzsment szervezeteként hatékonyan koordinálja és szervezi a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Program további fejlesztésének
előkészítését és megvalósítását,
b.) biztosítja a Program megvalósításához szükséges saját forrás és támogatási források
beszerzését,
c.) megszervezi és koordinálja a korszerű, egységes szilárdhulladék-gazdálkodási
tevékenységet a Társulás működési területén,
d.) gondoskodik a szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer folyamatos továbbfejlesztéséről ,
e.) illeszkedik a területfejlesztés intézményrendszerébe,
f.) működésével - a térség társadalmi és gazdasági fejlődése, a területfejlesztési törekvések
sikerre vitele érdekében - alapvetően programgondozó, gazdaságszervező-koordinációs
tevékenységet lát el ,
g.) tevékenységével a megye gazdasági struktúraváltásának felgyorsítását, a térségi gazdasági
integrációk kialakulását, a térségi gazdaságfejlesztési együttműködés felerősítését, a
tőkebevonást és a munkahelyteremtés feltételeinek javítását szolgálja,
h.) elősegíti a térség euro-atlanti integrációját,
i.) közreműködik a megyei marketing feladatok ellátásában,
j.) közreműködik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén turisztikai termékfejlesztésben és
turizmusmarketing feladatok ellátásában.
A társaság fő közhasznú tevékenységi köre: 9499'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi,
társadalmi tevékenység.

A társaság a

következő

közhasznú tevékenységeket gyakorolja:

•

környezetvédelem,

•

a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
és kapcsolódó szolgáltatások,

•

az euro-atlanti integráció

•

tudományos tevékenység, kutatás,

•

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

•

határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

elősegítése,

Ezen tevékenységi körön belül a területfejlesztésről és területrendezésről szóló, többször módosított
1996. évi XXI. törvény, valamint a hulladékról szó ló 2012. évi CLXXXV. törvény
rendelkezéseiben meghatározott feladatokat végzi el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szi lárdhulladék-gazdálkodási Társulással és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal ,
illetve egyéb szervezetekkel írásban megkötött szerződés keretében.

Ennek alapján együttműködik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás működés i területén a környezet- és hulladék-gazdálkodással, valamint a megye
fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő szervekkel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Sz ilárdhulladék-gazdálkodási Társulás és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat megbízása alapján összehangolja a kormányzati és helyi önkormányzati ,
önkormányzati területfej lesztési társulások, és gazdasági szervezetek fejlesztési, hulladék- és
környezetgazdálkodási elképzeléseit. Így többek között:
•

közreműködik

•
•

pénzügyi terveket készít a fejlesztési programok megvalósítására, koordinálására,
forrásokat gyűjt az Ügynökség magasabb színvonalú feladatainak ellátásához,

•

az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően közreműködik a projektek generálásában,
kidolgozásában, menedzselésében
közreműködéssel és források keresésével, projektek generálásával, azok menedzselésével
segíti a nemzetközi együttműködéseket, különös tekintettel a határmenti régióban.

•

a fejlesztési programok előkészítésében,

A társaság közhasznú tevékenységi körei :
•
•

Hulladék újrahasznosítása
Hulladék-nagykereskedelem

•
•
•

Hangfelvétel készítése, kiadása
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Piac- és közvélemé ny-kutatás

•

Szennyvíz

A társaság

gyűjtése,

üzletszerű

kezelése

gazdasági tevékenységi körei:

•
•

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Épületépítési projekt szervezése

•
•

Saj át tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb in formáció-techno lógiai szolgáltatás

•
•
•

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Üzletvezetés
Műszaki vizsgálat, elemzés

•
•
•
•

Reklámügynöki tevékenység
Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Könyv-ki skereskedelem

•
•

Egyéb máshová nem soro lt új áru kiskereskedelme
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

•
•

Csomagkü l dő,

internetes kiskereskedelem
Fordítás, tolmácso lás

•

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási
tevékenységét a közhasznú tevékenység e lősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem
veszélyeztetve végzi.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Bárki szabadon részesülhet a társaság közhasznú szo lgáltatásaiból
akként, hogy információhoz juthat a térség gazdasági potenciálj áról és a lehetséges támogatási
forrásokról.
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fe l, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.

A társaság

törzstőkéje:

75.000.000 Ft- azaz hetvenötmillió fori nt, amelyből
55.000.000 Ft.- azaz ötvenötmillió forint pénzbeli betét és
20.000.000 Ft.- azaz húszmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás.
A társaság alkalmazottainak átlagos létszáma: 1 1 fó vo lt.

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2017. évben az alapító okiratában meghatározott cé lki tűzésekke l és
közhasznúsági megállapodásokban vállalt kötelezettségekkel összhangban az alábbi

tevékenységeket végezte:
Tanácsadási tevékenység: Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. munkatársai mind a megyében működő
mikro-, kis- és közepes vállalkozások, mind az önkormányzatok, egyházak és a civil szervezetek
számára ingyenes tanácsadási , tájékoztatási tevékenységet végeznek azok fejlesztéseinek
elősegítése érdekében.
Megvalósíthatóság i tanulmányok. szakmai tervek kidolgozása:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából 2017 évben az
SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. elkészítette a „Foglalkoztatási együttműködések SzabolcsSzatmár-Bereg megyében" című TOP-5.1.1-15-SBl-2016-00001 azonosító számú projekt
megvalósíthatósági tanulmányát.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatallal partnerségben valósítja meg a projektet.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország elmaradottabb megyéi közé tartozik. Településeinek
köze l felében a népesség az ezer föt sem éri el. A munkanélküliségi ráta 13 százalék, több mint
40 ezer ál láskeresőt tartanak nyilván. Az elhelyezkedést és a tartós munkában maradást nehezíti,
hogy 62,5 százalék a szakképzetlenek száma, az áll áskeresők többsége legfeljebb az általános
iskolát fejezte be. A fenti számok mutatják a megyében jelentkező problémákat. A projekt célja,
hogy a korábbi növekedési modellek hiányait pótolva egy intelligensebb, fenntarthatóbb
fej lődési szakasz vegye kezdetét a foglalkoztatásban, hogy köze lebb hozza egymáshoz a
munkavállalói és munkáltatói oldalt, hogy a munkáltatói oldalon felmerü l ő igényekre a
munkavállaló megfele lően képzett és fe lkészült módon tudjon reagálni. Cél a hazai

foglalkoztatási szint emelése, amihez elengedhetetlen feltétel a megfelelő mennyiségű és
szakember kiképzése. A projekt hosszú távú célja az aktív és kölcsönös kommunikáció
fenntartása a gazdasági sze replők között, a munkavállalói és munkáltatói oldalon a fenntartható
harmonizáció létrehozása, a munkahelyteremtés fokozásával egy versenyképesebb gazdaság
megteremtése.
minőségű

- A Tiszántúli Református Egyházkerület megbízásából megvalósíthatósági tanulmányt
készített az EFOP-1.2.12-17 azonosítószámú Esélyteremtő programok megvalósítása című
pályázati felhívásra.
A projekt célja a Z generáció közösségi aktivitásának és kohéziójának erősítése, a
hátránykompenzáció és esélyteremtés a hátrányos helyzetű fiatalok körében, valamint az egyház
ifjúsági szerepvállalás erősítése és paradigmaváltás az ifjúság közösségfejlesztésében.
- Mindemellett az Ügynökség a tárgyévben számos szakmai tervet és támogatási kérelmet
készített elsősorban az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázati
felhívásokhoz kapcsolódóan.
Régiómarketing: Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. kiemelten fontosnak tartja, hogy SzabolcsSzatmár-Bereg megyérő l minél színesebb kép jelenjen meg az érdeklődök számára, ezért minden
évben újabb és újabb könyvek, kiadványok megjelenésére törekszik. 2017. évben több
rendezvényen, kiállításon képviseltük a megyét és a megye örökségértékeit, pl. Utazás kiállítás.
Megyei, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer: A sikeres területfejlesztés egyik alapvető feltétele a
partneri együttműködés. Az Ügynökség megalakulása óta hatékony együttműködés kialakítására
törekszik a megyében működő szervezetekkel, de az országos és nemzetközi szervezetekkel is.
Nagy hangsúlyt fektet a más megyékben működő társügynökségekkel történő együttműködésre is.
A nemzetközi kapcsolatépítés keretében elsősorban a szomszédos megyékben működő
szervezetekkel erősítjük az együttműködést.
Az Ügynökség 2017. évben több támogatási kérelmet nyújtott be a Hungary-Slovakia-RomaniaUkrainc ENI CBC Programme 20 14-2020 második felhívására megyei és határon túli
szervezetekkel együttműködve:
Vezető

partnerként nyújtotta be a „Határokon átnyúló médiahálózat fejlesztése a hatékony
információcsere és a jövő újságíróinak képzése érdekében" című projektet a Magyar Ifjúsági
Kezdeményezés szervezette l, a Fö ldkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesülettel, a
Szilvaország Egyesü lettel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve.
Továbbá vezető partnerként nyújtott be támogatási kérelmet az Ügynökség „A Felső-Tisza régió
épített és szellemi örökségének gyűjteménye" címmel, melynek célja tájház hálózat létrehozása a
Felső-Tisza vidéken. Projektpartnereink a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai
Magyar Turisztikai Tanács.
Valamint projekt partnerként támogatási kérelmet nyújtottunk be „A történelmi Sóút turisztikai
vonzerejének helyreállítása" címmel, a projektben a vezető partner a Területfejlesztési és Határon
Átnyúló Együttműködés Ügynöksége további
projektpartner pedig Huszt Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága.

Emellett projekt partnerként vesz részt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon
Átnyúló Együ ttműködési Program keretében HUSKROUA/1701/LIP pályázati felhívásra
benyújtott Zero Waste: A Körforgásos hulladékhasznosítás kooperatív magvalósítása a Felső
T isza vízgyűjtő területen című pályázatban, melyben vezető partner a TISZA ETT, további
projektpartnerek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, a
Kárpátaljai Regionális Fejlesztési és Határokon Átnyúló Együttműködési Ügynöksége és Huszt
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága.
Az ENI

projektekről

2018. évben várhatóak döntések.

Europe Direct Információs Központ: Az iroda a Külügyminisztérium és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat támogatásával jött létre 2002 októberében, szakmai koordinációját 2003
áprilisától az SZSZBMFÜ Kft. látja el. Az irányító és támogató szerepet az Európai Bizottság
Magyarországi Képviselete végzi. Az iroda elsődleges feladata a megye lakosságának széleskörű
tájékoztatása, felkészítése az Európai Uniós tagságból adódó lehetőségekre és követe lményekre,
naprakész, hiteles információk nyújtása az Európai Unió különböző szakpolitikáiról, a magyar
lakosságot érintő intézkedésekről , lehetőségekről.
Az Európai Unióval kapcsolatos széleskörű ismeretek átadását
a megyében működő
partnerszervezetekkel történő együttműködéssel, a megye különböző pontjain szervezett
rendezvényekkel és megyei fesztiválokon történő EU információs sátrak felállítása útján kívánjuk
elérni, megvalósítani. Az ifjúság tájékoztatására különös gondot fordítunk, iskolai pályázatokon,
rendhagyó iskolai prezentációkon, kiállítások szervezésén keresztül, EU-s vetélkedők, EU-tanórák,
játékos EU-s foglalkozások formájában. Informálni kívánjuk a megye lakosságát az EU-ban zajló
aktuális eseményekről , folyamatokról. Kiemelt célunk az EU-s támogatással megvalósult megyei
fejlesztési eredmények népszerűsítése és megismertetése. Kiemelt célunk továbbá az Európai
kultúra megismertetése a megye lakosságával. A lakosság tájékoztatását jelenleg közel 150 féle
kiadvány; brosúra, könyv, CD, DVD, szolgálja, melynek legnagyobb része ingyenesen elvihető
tájékoztató füzet, köztük idegen nyelvű kiadványokkal.
2017. évben márciustól novemberig 7 alkalommal tartottunk rendhagyó iskolai órákat, 6
alkalommal szerveztünk 1 vagy több napos kerékpáros örökségtúrákat. Részt vettünk az Európa
Napon, az Autómentes Napon, a Szelektív Szombaton, kitelepültünk a Csobbanj Európa
rendezvényen, jelen voltunk a Fejlesztések napján, a Zoárd-napi Sokadalmon és a Panyolafeszten
is. Nagy sikerrel szerveztük az Európai filmhetet, a Turisztikai konferenciát és a Kerekasztal
rendezvényünket és elkészítettük a Fedezd fel Európát című kiadványunkat is.
Szi lárd hulladék-gazdálkodási program: a 2017. év folyamán az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
menedzsment
szervezeteként koordinálta a megyei szilárdhulladék és rekultivációs projektek végrehajtását.
A 2017. év során végzett legfontosabb feladatok és elért eredmények:
a Társulás működéséhez kapcsolódó általános, operatív faladatok ellátása;
a Szilárdhulladék projekt - 1. ütemére vonatkozóan a Kohéziós Alap fenntartási időszakra
Záró Projektfenntartási jelentés elkészítése, hiánypótlása;
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
14

tagtelepülésének szilárdhulladék lerakói rekultivációjához kapcsolódó projektmenedzsmenti
feladatok el látása;

a Társulás projektjeihez nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatban elrendelt
ellenőrzések segítése, a helyszín biztosítása, az ellenőrzésbe vont pénzügyi, gazdasági
események dokumentumainak, számviteli rendszer bizonylatainak átadása;
a Társulás számviteli feladatainak ellátása, költségvetésének és beszámolójának elkészítése,
havi pénzforgalmi- és negyedéves mérlegjelentések benyújtása;
a Társulás éves költségvetésében elfogadott előirányzat felhasználásával, előirányzat
módosításával, a pénzkezeléssel összefüggő feladatok elvégzése;
a szilárdhulladék projekt saját erejének biztosítására a Társulás által felvett kölcsön tőke- és
kamat törlesztésének nyilvántartása, negyedévente esedékes teljesítés nyomon követése ;
a különböző pályázatokból és forrásokból származó támogatás gyors és hatékony
ellenőri zhetősége érdekében elkülönített pénz ügyi
nyilvántartási rend kialakítása,
adóbevallások benyújtása;
a projektek megvalósításakor szükséges közbeszerzési eljárások lebonyo lításának, majd a
szerződéskötéseknek a koordinálása a Társulás elfogadott közbeszerzési terve szerint;
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében HUSKROU A/1701 /LIP pályázati felhívásra Zero Waste : A Körforgásos
hulladékhasznosítás kooperatív magvalós ítása a Felső-Tisza vízgyűjtő területen címmel
benyújtott pályázat előkészítésében , benyújtásában való részvétel ;
egyéb források felkutatása, pályázatok fi gyelése.
Az SZSZBM FÜ Nonprofit Kft., mint projektpartner 2017. évben a következő turisztikai projektek
kapcsán részesült támogatásban, valamint a projektmenedzsmenti feladatok ellátása kapcsán a
támogatási szerződések megkötésében, projekt egyeztetések kezdeményezésében, lebonyolításában,
módosítási igények benyújtásában, támogatási szerződés módosításainak kezdemé nyezésében,
aláíratásában vett részt:
„Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökségturisztikai és aktív turisztikai
hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben" címmel / azonosítószáma: TOP-1.2.1-15SB 1-2016-00015;
„A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - A Rétköz épített, szellemi és természeti
örökségének turisztikai célú fej lesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben" címmel /
azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-SB 1-2016-000 16;
„Szatmár-Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökség és aktív turisztikai
hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Felső Tisza-vidéken" címmel / azonosítószáma: TOP1.2. 1-1 5-SB 1-2016-00017;
„A Nyíri Mezőség turi sztikai kínálatának integrált fejlesztése - Természeti és kulturális
vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben" címmel / azonosítószáma: TOP1.2.1-15-SB 1-2016-00018;
A turisztikai projektek projektmenedzsmenti feladatai mellett vállalkozási szerződés keretében is lát
el projektmenedzsmenti fe ladatokat az Ügynökség több önkormányzat, így Vasmegyer, Pócspetri,
Fényeslitke, Napkor, Ibrány és Tuzsér részére.
Középkori templomok útja működtetése és fejl esztése: a Középkori templomok útja 2009-ben azzal
a céllal indult el , hogy a Kárpát-medencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel
megismertesse az érdeklődőket. A tematikus út mára az egyik legje l entő sebb fejlődés i potenciállal

bíró turisztikai terméke lett a térségnek. A templomok műemléki helyreállításával és látogatóbarát
fejlesztésével az útvonal kiemelkedő kulturáli s és idegenforgalmi jelentőséggel bír.
2017. évben elsősorban a templomút népszerűs ítésére helyeztük a hangsúlyt, ennek érdekében
kerékpártúrákat, kiállításokat, szakmai eseményeket, iskolai és egyetemi prezentációkat
szerveztünk, rendszeresen részt vettünk jelentősebb turisztikai témájú konferenciákon,
fesztiválokon, kiállításokon előadóként, kiállítóként egyaránt.( Pl. Utazás kiállítás.)
2017. évben a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. „Kiváló Európai Desztinációk" magyarországi
pályázata a „legígéretesebb kulturális úti cél" tematikával jelent meg. Olyan térséget, attrakciót,
turisztikai látványosságot kerestek, amelyek magas színvonalon mutatják be kulturális értékeiket és
az ágazatban jellemző szezonalitást valamennyire oldani tudják. Az Ügynökség Tündérmező
öröksége - Középkori templomok útja a Felső-Tisza-vidéken címmel pályázatot nyújtott be, és
első helyezést ért el. A hazai zsűrit különösen az fogta meg, hogy kisebb látványosságokat és
határon túli vonzerőket is bekapcsol a Középkori templomok útja tematikus út.
Az első helyezéssel járó bruttó 2.000.000 Ft támogatási összeget rádiós és tv-s PR interjúkra és
beszélgetésekre fordítottuk, hogy minél szélesebb réteg megismerje a Középkori templomok útját.
Az idén került sor a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-töl 2016. évben megkapott bruttó
2.500.000 Ft adomány felhasználására, melyet a Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig
című tanulmánykötet újranyomására fordított, a kötet augusztusban készült el 260 példányban
A templomút bővítése és fej lesztése érdekében 2017. év végén a román-magyar program keretében
projekt generálását készítettük elő, melyet 2018 januárjában be is nyújtottunk.
7. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók
2016.év

2017.év

adatok eFt-ban
Megfelelösée.

110.36 1

102.2 11

Igen/Igen

997

3.239

Igen/Igen

4 7.190

45.459

Igen/Igen

-

-

em/Nem

79.683

49.89 1

Nem/I gen

-

-

Nem/Nem

109.364

98.971

Megfelelő erőforrás

mutató
átlagos éves bevétel meghaladja az egymillió forintot, vagy
a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi
eredménye) nem negatív, va.gy
a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai)
a veze tő
ti sztségv i se lő k juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az
összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
Me2felelő társadalmi támo2atottsá2 mutató
- adózó rendelkezése szerint a felajánlott SZJA ( 1%) összegbő l
kiutalt összeg eléri az összes bevétel 2 o/o-át, vagy
a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek,
ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában,
vagy
közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év
átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személy segíti.
Összes ráfordítás

-

-

-

-

21542833-9499-572-15
Stati sztikai számjel
15-09-073749
Cégjegyzék száma

SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

Kiegészítő

melléklet

2017.év

Nyíregyháza,

20 18. március 19.

a közhasznú társaság

ügyvezetőj e

SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft.
2017. ÉVI JELENTÉS
1. Általános magyarázatok
1.1 JOGI VISZONYOK
A társaságot jelenlegi formájában 2009. február 11 - én 15-09-073749 szám alatt jegyezték be
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Cégbíróságán.

A társaság jelenlegi jogi viszonya:

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve:

SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft
A társaság székhelye:
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
A társaság alaptőkéje :

75.000 e Ft

A társaság alapítója
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

100%

A társaság tevékenységi köre az alapító okirat szerint:
A társaság fü tevékenységi köre statisztikai besorolás szerint:
9499'08 Máshová nem sorolt, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évvel.
A mérlegkészítés

időpontja

2018. február 28.

A Kft.- nek 2007.- évtől az IWT Nemzetközi Gazdasági Vagyonkezelő és Könyvvizsgáló Kft.,
4400 Nyíregyháza, Arany János utca 8/C. Nyilvántartásba-vételi szám: 001431.
Dankó Tibor könyvvizsgáló kamarai tag, Kamarai tagsági szám: 001943.

Adózási viszonyok
A társaság a Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál a 21542833-2 -1 5
adószám alatt van bejegyezve.
Képviseletre jogosult vezető
2017.02.12-ig: Dr. Kondra Laura Laurencia 4400 Nyíregyháza, Legyező utca 47.
2017.05.31-ig: Deák Attila 4400 Nyíregyháza, Egyház utca 7. 4/29.
2017.06.0 l-től Úsz Illés 4400 Nyíregyháza Szarvas u. 75.

2.1 ESZKÖZÖK

IMMATERIÁLIS JAVAK

0 eFt
0 eFt

2017.12.31.
2016.12.31.

Az immateriális javak az 2017. év so rán az alábbiak szerint alakultak :

Bruttó érték
Vagyoniértéküjogok
Szellemi termékek
Értékcsökkenési leírás
Vagyoniértéküjogok
Szellemi termékek
Nettó érték
Vagyoniértéküjogok
Szellemi termékek

yitóállomány
e Ft
104 743
74 042
30 701
104 743
74 042
30 701
0
0
0

Növekedés

Csökk
enés

e Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0

e Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TÁRGYI ESZKÖZÖK

2017.12.31.
2016.12.31.

Záróállomány
e Ft
104 743
74 042
30 701
104 743
74 042
30 70 1
0
0
0

210.057 eft
213.260 eft

A tárgyi eszközök az 2017. év során az alábbiak szerint alakultak:
Nyitóérték
e Ft
320 589
245 756

Növekedés
e Ft
544
0

Csökkenés
e Ft
501
0

Záróérték
e Ft
320 632
245 756

Egyéb berendezések,
felszerelések, jármüvek

74 833

279

236

74 876

Beruházások
Értékhelyesbités
Értékcsökkenés
Ingatlanok

0
0
107 329
37 964

265
0
3 295
1 440

265
0
49
0

0
0
110 575
39 404

Egyéb berendezések,
felszerelések, jármüvek

69 365

1 855

49

71 171

Nettó érték
Ingatlanok

213 260
207 792

-2 751
-l 440

452
0

210 057
206 352

5 468

-1 576

187

3 705

0
0

265
0

265
0

0
0

Bruttó érték
Ingatlanok

Egyéb berendezések,
felszerelések, iármüvek
Beruházások
Értékhelyesbités

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

2017.12.31.

0 eFt

2016.12.31.

0 eft

KÉSZLETEK

225 eFt.
144 eFt.

2017. 12.31.
2016. 12.31.

KÖVETELÉSEK

9.060 eFt.
12. 174 eFt.

2017.12.31.
2016.12.31.

Követelések áruszállításból szolgáltatásból
Belföldi

vevő

7.580 e Ft.

követelések

A követelések e lfogadott követelések, a követelés visszaigazo lások megtörténtek.

Egyéb követe lések

1.480 e Ft.

Adóhatósággal szembeni követelés
Szakképzési hozzájárulás
ÁFA

13 e Ft.
353 e Ft.
1 114 e Ft.

PÉNZESZKÖZÖK

2017.12.31.
2016.12.31.

179.368 eFt
28.731 eFt
130 e Ft

Pénztár forint
A pénztárak állományát a pénztárkönyvek támasztják alá.

179.238 e Ft

Erste Bank
A bankbetéteket a banki egyenlegközlők és bankbizonylatok támasztják alá.

AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2017.12.31.
2016. 12.31.

3.235 eFt
37.343 eFt

2.2. FORRÁSOK

SAJÁT TŐKE

Jegvzett tőke
A j egyzett tőkében 20 17. évben változás nem történt.

Töketartalék

201 7. 12.31.
2016.12.31.

229.629 eFt
219.390 eFt

Eredménvtartalék

144.390 eft

yitóállomány
20 16. évi mérlegszerinti eredmény
Eredménytartalék csökk.

143 393e Ft
997 e Ft
0 e Ft

Lekötött tartalék

Q eft

Értékelési tartalék

Q e Ft

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási

1.634 e Ft

tevékeny ségből

CÉLTARTALÉKOK

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRAT Ú KÖTELEZETTSÉGEK
Alapítókkal szembeni hosszú lej.köt.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

1.605 eft

201 7.12.31.
2016.12.31.

0 eFt
0 eFt

201 7.12.31.
2016.12.31.

0 eft
0 eFt

201 7.12.31.
2016.12.31.

24.000 eFt
30.000 eFt

24 OOO e Ft.

201 7.12.31.
2016.12.31.

11.006 eFt
9.074 eFt

Kötelezettségek áruszállításból szolgáltatásból
Belföldi szállítók

6.940 e Ft.

A szállítói tartozások egyenlegei egyeztetésre kerültek, a külföld i száll ító év végi devizaátértékelése megtörtént.
4.066 e Ft.
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek

SZJA
Eho
Cégautóadó
Iparűzési adó
TB kötelezettség

Passzív időbeli elhatárolások
20 17. évet é ri n tő 20 18 évben benyújtott szolgáltatási számlák.
Beruházásra kapott támogatások.

868
68
40
831
2 259

201 7.12.31.
2016. 12.31.

e Ft.
e Ft.
e Ft.
e Ft
e Ft.

144.3!0 eFt
33.188 eFt
1 268 eFt
143 042 e Ft

3. Az eredménykimutatás magyarázata

2016
e Ft

2017
e Ft

Értékesítés nettó árbevétele

29 877

49 982

Közhasznú tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele

0
29 877

0
49 982

Ee:véb bevételek

80 484

52 229

80 411

5 1 526

73

703

Saját termelésű készletek állományvált.

0

0

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

Anyagköltségek

4 737

5 965

Energia
Irodaszer
Tisztítószer,egyéb anyag
Üzemanyagok
Egyéb anyag
Hírlap szakkönyvek
Egyéb

3 388
237
43
811
15
206
37

4 163
250
184
907
264
43
154

leénvbevett szohi:áltatások értéke

25 426

18 366

Javítás, karbantartás
Telefon, internet, posta
Oktatás továbbképzés
Hirdetés, reklám, propaganda
Bérleti díjak
Utazási és kiküldetési költségek
Belföldi kiküldetés
Projektrendezvények, rendezvények szervezése
Biztonsági szolgálat
Fordítás, tolmácsolás
Szakértő i pályázati díjak
Takarítás, szemétszállítás
Rendszerkövetési díj
Egyéb igénybe vett szolgáltatás

2 016
1 848
37
1 05 5
1 067
1 385
40
211
1 200
210
14 274
637
852
594

3 193
1 924
29
3 200
479
326
15
1 202
1 3 10
0
2 442
637
681
2 928

Eeyéb szolgáltatások értéke

2 801

2 695

Bankköltségek
Hatósági díjak
Biztosítás i díjak

1 274
39
1 262

1 171
41
754

Közhasznú tevékenység egyéb
bevétele
Vállalkozási tevékenység egyéb
bevétele

Egyéb szolgáltatások

226

729

Eladott áruk beszerzési értéke

142

0

6 570

6 171

2016

2017

Közvetített szol!!áltatások értéke

e Ft

e Ft

Személyi iellee:ű ráfordítások

59 473

56 065

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb ki fizetések
Bérjárulékok

44 483

43 933

2 353
12 637

2 010
10 122

Értékcsökkenési leírás

4 346

3 295

Tervszerinti értékcsökkenési leírás
Haszn. vételkor egyössz.elsz.értékcsökkenés

4 346

3 295

Ee:yéb ráfordítások

5 869

6 415

Birság, kötbérek
Adók, illetékek
Egyéb

53
2 392
3 424

2
3 673
2 740

Pénzügyi műveletek bevételei

0

Vállalkozási tevékenység bevételei
Közhasznú tevékenység bevételei

0
0

Pénzügyi

műveletek

ráfordításai

0

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózás

előtti

eredmény

Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény

0
0
997

3 239

0

0

997

3 239

4. Közhasznú eredménvkimutatás
adatok E Ft-ban
2017
e Ft

A tétel megnevezése
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (l.+2.+3.+4.+5.)

51526

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

32 3 12
12 OOO

a) alapítótól
b) központi

költségvetéstől

0

c) helyi önkormányzattól

1 OOO

d) társadalombiztosítási

0

e) továbbutalási céllal kapott

0

t) egyéb támogatás

19 312

2. Pályázati úton elnyert támogatás

19214

3. Tagdíjból származó bevétel

0

4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

0

5. Egyéb bevétel

0

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)

50 685

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ARÁNY A

102 211
50,41%

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (l.+2.+3.+4.+5.)

49 892

1. Anyagjellegű ráfordítások

13 624

2. Személyi jellegű ráfordítások

28 263

3. Értékcsökkenési leírás

1 661

4. Egyéb ráfordítások

6 344

5. Pénzügyi

műveletek

ráfordításai

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2 .+3.+4.+5.+6.)

49 080

1. Anyagjellegű ráfordítások

13 402

2. Személyi jell egű ráfordítások

27 803

3. Értékcsökkenési leírás

1 634

4. Egyéb ráfordítások

6 24 1

5. Pénzügyi

műveletek

ráfordításai

ÖSSZES RÁFORDÍT ÁS
ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség

TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)

98 972
1 605
0
1 605
1 634

S. A társasági adó levezetése
e Ft

Adózás előtti eredménv
Adózás előtti eredményt növelő tételek
- számv. trv. sz. értcs.
- értékesített tárgyi eszköz kszé

3 239
3 474
3 295
179

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek
- adótörv. szerinti értékcsökkenés
- értékesített tárgyi eszköz kszé
Adóalap
Számított adó
Adómentessé2 50,41 %
Fizetendő társasá2i adó
Adózott eredmény

9 182
9 003
179

6.

-2 469
0
0
0
3 239

Foglalkoztatottak létszáma 2017. évben
Átlagos
statisztikai
állományi létszám
(fó)

Teljes

munkaidőben

foglalkoztatottak

- fizikai
- szellemi
Nem teljes

10,0
0,0
10,0

munkaidőben

foglalkoztatottak

0,0

- fizikai
- szellemi

0,0
1,0

Foglalkoztatott nyugdíjas

0,0

- fizikai
- szellemi

0,0
0,0

Fizikai foglalkoztatottak összesen

0,0

Szellemi foglalkoztatottak összesen

11 ,0

Állományba nem tartozó munkavállalók

0,0

Szakm unkástanulók

0,0

FOGLALKOZTATOTIAK ÖSSZESEN

l l,O

Statisztikai szam1cl

Cégjegyzék szám

SZSZBMFÜ Nonnrofit Kft

a vállalkozás megnevezése
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2017. december 31.
,,

,

,

,

,

EGYSZERUSITETT EVES BESZAMOLO

Keltezés:

Nyíregyhá;rn, 2018. március 19.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Scaoszakai szám1el
l 1 l 5 1-1ol91 - 1ol11 311 14191

Cégjegyzék szam

SZSZBMFÜ N onprofi.t Kft
2017. december 31.
MÉRLEG
MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok ezer Fc-ban
A tétel megnevezése

Előző

01. A. Befektetett eszközök (02. +03. +04. sor)

év

Tárgyév

213 260

210 057

0

0

213 260

210 057

0

0

41049

188 653

144

225

12 174

9 060

09. IV. PÉNZESZKÖZÖK

28 731

179 368

10. e. Aktív időbeli elhatárolások

37 343

3 235

291652

401945

02. 1. L\ThLi\.TERIÁLIS JAVAK
03. II. TÁRGYI ESZKÖZÜK
04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜG):l ESZKÖZÖK
05. B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)
06. I. KÉSZLETEK
07. 11. KÖVETELÉSEK
08. Ill. ÉRTÉKPAPÍROK

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)

Keltezés:

Nvíregyháza, 2018. március 19.
PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1

l 2 l 1 15 l 4 1218 l 31319141919 l 5 I 1 l 2 l 1 15 I
Statiszcikai számjel

Cég)egyzék szám

SZSZBMFŰ N onprofit Kft

2017. december 31.
MÉRLEG
MÉRLEG Források (passzívák)
adatok ezer Ft-ban
Előző

A tétel megnevezése
12. D . Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)
13.

1. JEGYZETITÓKE

14. Il.JEGYZETI, DE MÉG BE NE.\.f FIZETETI TÓKE

év

Tárgyév

219 390

222 629

75 OOO

75 OOO

143 393

144 390

997

3 239

39 074

35 006

30 OOO

24000

(-)

15. lil.TÓKETARTALÉK
16. lV.EREDMÉNYTARTALÉK
17. V.LEKŐTŐTI TARTALÉK
18. Vl.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
19. Vll.ADÓZOTI ERED:\IÉNY
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettséj?ek (22.+23.+24. sor)
22. 1. HÁTRASOROLT KŐTELEZLTTSÉGEK
23. II. IIOSSZÚ LEJÁRATÚ KŐTELEZETISÉGEK
24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETISÉGEK
25. G. Passzív időbeli elhatárolások
26. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sor)

Keltezés:

9 074

11 006

33188

144 310

291652

401945
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Statiszoka.t szám1el

Cégjegyzék szám

SZSZBMFÜ Nonprofit Kft
2017. december 31.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban
Előz{)

A tétel megnevezése

év

Tárgyév

29 877

49 982

0

0

III. Eevéb bevételek

80 484

52 229

IV. Anyaitielle2'\Í ráfordítások

39676

33197

59473

56 065

4 346

3 295

5 869

6 415

997

3239

0

0

0

0

e. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

997

3 239

E. ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±C.±D.)

997

3239

0

0

997

3239

1. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saiát teliesítménvek értéke

v. Személyi ielleeű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás

vu. Eevéb ráfordítások
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l.±11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzüevi

műveletek

ráfordításai

B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIIl.-IX.)

XII. Adófizetési kötelezettsée

F. ADÓZOTT EREDMÉNY

Keltezés:
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft
tulajdonosának

Vélemény
Elvégeztem az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft ( 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7., Cégjegyzékszám: 15-09-073749),
továbbiakban („a Társaság") 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves
beszámoló a 20 17. december 31-i fordu lónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező
végösszege 401.945 E Ft, a tárgyévi adózott eredmény 3.239 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő
üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is
tartalmazó kiegészítő

mellékletből

áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 20 17.
december 3 1-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről , valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a
továbbiakban: „számviteli törvény").
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó
- Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelő sségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért
való felelőssége" szakasza tartalmazza.
Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könywizsgálói
Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásró l szóló szabályzata"-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott
„Könywizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az
ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésem,

hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték

elegendő

és

megfelelő

alapot nyújt

véleményemhez.
Egyéb információk: A közhasznúsá gi melléklet
Az egyéb információk az SZSZBM FÜ Nonprofit Kft 20 17. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés
felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/20 11 . {Xll.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival
összhangban történő elkészítéséért. A független könywizsgáló i jelentésem „Vélemény" szakaszában az
egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a
közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó
következtetést.

Az

egyszerűsített

éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én

felelősségem

a

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben
foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a
könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást
tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet
lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem
tekintetben nincs jelenteni valóm.

erről

és a hibás állítás

jellegéről

jelentést tenni.

Ebben a

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az o lyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy

lehetővé

váljon az akár csalásból, akár hibából

eredő

lényeges hibás állítástól

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
egyszerűsített

éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának e l véből kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység

folytatásának ellentmondó tényező , körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek

A könyvvizsgáló

egyszerűsített

A könyvvizsgálat során célom

felelősek

a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

kellő

bizonyosságot szerezni arról, hogy az

egyszerűsített

éves beszámoló egésze

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapj án meghozott gazdasági
döntéseit.
A Magyar

emzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:
•

Azonosítom és felmérem az

egyszerűsített

éves beszámoló akár csalásból, akár hibából

eredő

lényeges

hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a
véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
•

Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns

belső

kontrollt annak érdekében, hogy olyan

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között

megfelelőek ,

azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkoz6an véleményt nyilvánítsak.

de nem

•

Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

•

Következtetést vonok le arról , hogy helyénvaló-e a vezetés

részéről

a vállalkozás folytatásának elvén

alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság o lyan eseményekkel vagy fe ltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentő s kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét
illetően.

Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, függet len

könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figye lmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell
véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt,
hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
•

Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a
mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves

kiegészítő

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
•

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könywizsgálatjelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyíregyhá=a, 2018. március 19.

Dankó Tibor ügyvezető
l.W.T. Kft
4400 Nyíregyháza, Arany J.u. 8/c.

Dankó Tibor
Kamarai tag könyvvizsgáló
4400 Nyíregyháza, Gém u. 41 .

Nyilvántartásba-vételi szám: 001431

Kamarai tagsági szám: 001943

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

9. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és

Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének
jóváhagyására
1. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1.) A vállalkozás alapadatai

-

a vállalkozás neve: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.)
működési forma: közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
jelenlegi tulajdonos: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás 100 %-ban, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
(továbbiakban: Társulás)
törvényes képviselő: Úsz Illés, 4400 Nyíregyháza Szarvas u. 75. (2017.06.0 l-től)
a vállalkozás székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
a vállalkozás bejegyzésének időpontja: 2003. január 17.
a vállalkozás fó tevékenysége : 9499' 08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

A társaság törzstőkéje:
75.000.000 Ft- azaz hetvenötmillió forint, amelyből
55.000.000 Ft.- azaz ötvenötmillió forint pénzbeli betét és
20.000.000 Ft.- azaz húszmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás .
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. alkalmazottainak tervezett átlaglétszáma 2018. évre 11 fó.

2.) A vállalkozás története
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot 2003.
január 1. napján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács alapította.

Alapításának célja: egy olyan közhasznú nonprofit jellegű szervezet létrehozása és
működtetése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely ellátja a Megyei Területfejlesztési
Tanács területfejlesztéssel kapcsolatos feladatait, részt vesz és elősegíti a többször módosított,
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott
kormányzati, helyi önkormányzati , önkormányzati területfejlesztési társulások feladatainak
megvalósulását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács, mint Eladó és a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás, mint Vevő között 2006.
december 14-én az Ügynökség üzletrészének értékesítése tárgyában adásvételi szerződés jött
létre, mely alapján az Ügynökség törzstőkéjének 100 %-a a Társulás tulajdonába került. 2007
márciusában a társaság neve is módosításra került: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Közhasznú Társaság lett.
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. feladatai megváltoztak, a területfejlesztés mellett előtérbe
került a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben, majd a 2012. évi
CLXXXV. számú hulladékról szóló törvényben meghatározott helyi önkormányzatok, illetve
az önkormányzati társulások feladat ellátási körükbe tartozó hulladékkezelési közfeladatok
megvalósításának elősegítése.
A 2012. január l-j ével hatályba lépett a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény módosítása, melynek értelmében megszűntek a megyei területfejlesztési
tanácsok. A megszűnő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat lett.
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezése szerint a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Közhasznú
Társaságnak kötelezően nonprofit társasággá kellett alakulnia. A Kht. tevékenységéhez a
nonprofit kft. volt a legcélszerűbb társasági forma, a változás bejegyzése megtörtént, így
2009.
február
17-től
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Területfejlesztési
és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik
tovább.
A hosszú név miatt célszerű volt rövidített cégnév használatát kérni . Így a megváltozott teljes
cégnév:
SZSZBMFÜ
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Területfejlesztési
és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a rövidített
cégnév: SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., mely a bejegyzés napjától, 2014. augusztus 22-től
használható.

3.) A vállalkozás tevékenységi köre
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. tevékenysége az alábbi fóbb feladatcsoportokra osztható:
1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás működéséhez
kapcsolódó gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása, valamint a Társulás pályázatainál
projektmenedzsmenti tevékenység ellátása.
2. Europe Direct Információs Központ

működtetése .

3. Pályázatok írása, menedzselése, elnyert saját projektek lebonyolítása.
4. Vállalkozási

szerződések

alapján végzett feladatok.

5. Középkori templomok útja működtetése és fejlesztése.

A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jel !egű , vállalkozási
tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait
nem veszélyeztetve végzi.
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
meghatározott tevékenységére fordítja.

2

létesítő

okiratában

II. MŰKÖDÉSI TERV 2018. ÉVRE
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2018. évben az alapító okiratában meghatározott
célkitűzésekkel,
a
közhasznúsági
és
vállalkozási
megállapodásokban
vállalt
kötelezettségekkel összhangban az alábbi tevékenységeket tervezi:
1.) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás reszere
végzett feladatok: az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás menedzsment szervezeteként ellátja a Társulás
működéséve l , fenntartásával, vagyonának hasznosításával kapcsolatos feladatokat.
A 2018. év során tervezett legfontosabb fe ladatok:
a Társulás működéséhez kapcsolódó általános, operatív faladatok ellátása;
a KEOP-1 . 1.1 - a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Program" (II. ütem) 2. számú fenntartási jelentésének elkészítése;
a Társu lás által megvalósított projektekhez nyújtott támogatások felhasználásával
kapcsolatban elrendelt ellenőrzések segítése, a helyszín biztosítása, az ellenőrzésbe vont
pénzügyi, gazdasági események dokumentumainak, számviteli rendszer bizonylatainak
átadása;
a Társulás számv iteli feladatainak ellátása, költségvetésének és beszámolójának
elkészítése, havi pénzforga lmi- és negyedéves mérlegjelentések benyújtása;
a Társulás éves költségvetésében elfogadott előirányzat felhasználásával, e l őirán yzat
módosításával, a pénzkezeléssel összefüggő fe ladatok elvégzése;
a szilárdhulladék projekt saját erejének biztosítására a Társulás által felvett kölcsön tőke
és kamat törlesztésének nyilvántartása, negyedévente esedékes teljesítés nyomon
követése;
a különböző pályázatokból és forrásokból származó támogatás gyors és hatékony
e llenőrizhetősége érdekében elkülönített pénzügyi nyilvántartási rend kialakítása,
adóbevallások benyújtása;
HUSKROUA/170 l/LlP/006
azonosító
számú
pályázathoz
kapcsolódó
projektmenedzsmenti feladatok ellátása;
egyéb források felkutatása, pályázatok figyelése.

2.) Europe Direct Információs Központ: Az iroda a Külügyminisztérium, a Szabo lcsSzatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatásával jött létre 2002 októberében, szakmai
koordinációját 2003 áprilisátó l az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. látja el. Az irányító és
támogató szerepet az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete végzi. Az iroda
elsődleges feladata a megye lakosságának szé leskörű tájékoztatása, felkészítése az Európai
Un iós tagságból adódó lehetőségekre és követelményekre, naprakész, hiteles információk
nyújtása az Európai Unió különböző szakpolitikáiró l, a magyar lakosságot érintő
i ntézkedésekrő l , lehetőségekről.
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Az Európai Unióval kapcsolatos széleskörű ismereteket a megyében működő
partnerszervezetekkel történő együttműködéssel , a megye különböző pontjain szervezett
rendezvényekkel és megyei fesztiválokon történő EU információs sátrak felállítása útján
kívánjuk elérni. Az ifjúság tájékoztatására különös gondot fordítunk, iskolai pályázatokon,
rendhagyó iskolai prezentációkon, kiállítások szervezésén keresztül, EU-s vetélkedők, EUtanórák, játékos EU-s foglalkozások formájában. Informálni kívánjuk a megye lakosságát az
EU-ban zajló aktuális eseményekről, folyamatokról. Kiemelt célunk az EU-s támogatással
megvalósult megyei fejlesztési eredmények népszerűsítése és megismertetése. Kiemelt célunk
továbbá az Európai kultúra megismertetése a megye lakosságával. A lakosság tájékoztatását
jelenleg közel 150 féle kiadvány; brosúra, könyv, CD, DVD, szolgálja, melynek legnagyobb
része ingyenesen elvihető tájékoztató füzet, köztük idegen nyelvű kiadványokkal.
2018. évi cselekvési terv:
•
•

•

•
•

•

•

Szakmai konferencia szervezése és lebonyolítása
Kerekasztal beszélgetés, mely idén is az Európai Uniót és Magyarországot érintő
külpolitika, nemzetközi trendek legaktuálisabb témáit, kérdéseit feszegeti. A kerekasztal
beszélgetés kereteit az uniós polgárok által megfogalmazott temérdek kérdés, kétely és
kétség adja, amivel jelenleg nem csak Európa, hanem Magyarország is szembesül.
Rendhagyó Iskolai Prezentációk, célja az Európai Uniós támogatással megvalósuló
idegenforgalmi, örökségvédelmi fejlesztések népszerűsítése és a térség kulturális
értékeinek megismertetése, a megyei és az európai identitás erősítése .
Európai Filmek hete, mellyel az európai polgárok élethelyzeteinek bemutatása a célunk,
illetve az európai filmművészet és kultúra népszerűsítése .
Csatlakozás a Kulturális Örökség Napjai című Európai rendezvénysorozathoz, ennek
keretében a megyében fellelhető kulturális örökségek népszerűsítése, az Európai Uniós
forrásból megújuló örökségek bemutatása a felnőtt lakosság számára.
Részvétel információs sátrakkal, standokkal nagy látogatottságú rendezvényeken, mellyel
célunk, hogy a megye lakosságának javuljon az EU-val kapcsolatos tájékozottsága
(FÖHE és LeszFeszt)
Európa nap szervezése, mely Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásának 14.
évfordulóját ünnepeljük. Az érdeklődőket ingyenes családi programokkal, játékokkal,
kvízekkel várjuk, ahol értékes ajándékokat lehet nyerni.

3.) 2018. évben az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. a következő projektek megvalósítását
tervezi:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati
Hivatal) - A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című,
TOP-1.2.1-15 azonosítószámú támogatási felhívás keretében - Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye turisztikai desztinácóinak integrált fejlesztésére irányuló - az alábbi komplex,
tájegységekre épülő turizmusfejlesztési nyertes projekteket valósítja meg a 2017-2020 közötti
időszakban:

„Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése
Örökségturisztikai és aktív
turisztikai hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Nyírségben" címmel /
azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-SB 1-2016-00015;
„A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - A Rétköz épített, szellemi és
természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a

Rétközben" címmel/ azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-SB 1-2016-00016;
4

„Szatmár-Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Örökség és aktív turisztikai
hálózatok, termékcsomagok fejlesztése a Felső Tisza-vidéken" címmel I azonosítószáma:
TOP-1.2.1-15-SB 1-2016-00017;
- „A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Természeti és kulturális
vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben" címmel I azonosítószáma:
TOP-1.2 . 1-15-SB 1-2016-00018;
A nyertes pályázatok az Önkormányzati Hivatal vezető partnerségével egy igen széles
konzorciumot fognak át, beleértve az érintett települési önkormányzatokat, egyházi jogi
személyeket, valamint érdekelt civil szervezeteket. A fejlesztések szakmai hátterének
kidolgozásáért (szükséges háttértanulmányok elkészítése) és a projektek előkészítéséért - a
megyei turizmusfejlesztésben megfelelő referenciával rendelkező - SZSZBMFÜ Nonprofit
Kft. volt a felelős 2016. évben. Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként többek között a pályázatok kidolgozásáért, benyújtásáért, menedzseléséért, illetve marketing
feladatainak ellátásáért felelős szervezetként - vesz részt a fentiekben említett integrált
projektekben.
2018.évi feladatai: módosítási igények benyújtása, a kivitelezések nyomon követése, az 1. és
2. mérföldkőhöz kapcsolódó elszámolások elkészítése, marketingstratégia kidolgozása,
marketing feladatok ellátása, közbeszerzés előkészítése.
Az Operatív Programok nyújtotta lehetőségek mellett az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2017.

évben több határmenti együttműködési programra (TNTERREG V-A Románia-Magyarország
Program, ENI Magyarország - Szlovákia - Románia - Ukrajna) készített elő és nyújtott be
támogatási kérelmet. A támogatási kérelmek fóbb irányai között kiemelt szerepet kapott a
turizmus és kulturális együttműködések különböző formáinak fejlesztése a szomszédos
megyékkel. Mind Romániával , mind Ukrajnával történő együttműködés keretében
megvalósuló turisztikai fejlesztések a természeti , kulturális és épített örökség
rehabilitációjára, fenntartására és közös promóciójára épülnek.
2018. januárjában került benyújtásra az lnterreg V-A Romania-Hungary Programme-nak a „A
természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése" című 6/c
beruházási prioritáshoz kapcsolódóan az „EASYDOOR" megnevezésű projekt, melyben
vezető partner a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, projektpartner az
SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. mellett a Kölcsey TV Nonprofit Kft, a Szatmár Megyei Múzeum
és Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Hivatal.
2018. évben a benyújtott támogatási kérelmek elbírálása megtörténik, a nyertes projektekhez
kapcsolódóan támogatási szerződés megkötésre, illetve az előkészítési szakaszhoz szükséges
feladatok elvégzésre kerülnek (pl.: tervek, tanulmányok). Bírálat alatt álló pályázatok:
•

•
•
•
•

„Határokon átnyúló médiahálózat fejlesztése a hatékony információcsere és a jövő
újságíróinak képzése érdekében" című HUSKROUA/1702/7.2/0073 azonosító számú
projekt
„A Felső-Tisza régió épített és szellemi örökségének gyűjteménye" című
HUSKROUA/1702/3.1/0084 azonosító számú projekt
„A történelmi Sóút turisztikai vonzerejének helyreállítása" című projekt
Zero Waste: A Körforgásos hulladékhasznosítás kooperatív magvalósítása a Felső
Tisza vízgyűjtő területen című HUSKROUA/1701/LIP azonosító számú pályázat
EASYDOOR című ROHU 349 azonosító számú pályázat
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4.) 2018. évben az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. a vállalkozói tevékenységének keretében a
következőket tervezi:
szaktanácsadási tevékenység,
vállalkozói szerződés alapján projektmenedzsment, valamint PR és marketing feladatok
ellátása,
szolgáltatásként önkormányzatoknak, egyéb szervezeteknek pályázatok előkészítése,
megírása, szükség szerint megvalósíthatósági tanulmányok, szakmai tervek elkészítése.
Fentieken kívül vállalkozói tevékenységből származó bevételnek számít az ingatlan
bérbeadásból származó bevétel is.

5.) Középkori templomok útja fejlesztése és

működtetése

A Középkori templomok útja 2009-ben azzal a céllal indult el, hogy a Kárpát-medencében
egyedülálló vallási és kulturális örökséggel megismertesse az érdeklődőket. A tematikus út
mára az egyik legjelentősebb fejlődési potenciállal bíró turisztikai terméke lett a térségnek. A
templomok műemléki helyreállításával és látogatóbarát fejlesztésével az útvonal kiemelkedő
kulturális és idegenforgalmi jelentőségű lett. 20 18. évben a középkori templomok útja
bővítésének és fejlesztésének megvalósítására fókuszálunk. 2018. januárjában benyújtásra
került a V-A Romania-Hungary Programme-nak a „A természeti és kulturális örökség
megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése" című 6/c beruházási prioritáshoz
kapcsolódóan egy támogatási kérelem, melynek egyik pillére a templomok felújítása,
turisztikai attrakcióvá fej lesztése. 2018. évben iskolai és egyetemi prezentációkat szervezünk,
márciusban részt veszünk a „Kiváló Európai Desztinációk" díjátadó gáláján Brüsszelben.

III. PÉNZÜGYI TERV A 2018. ÉVRE
1.) Bevételek

Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. bevételeinek tervezését a működési tervben bemutatott
feladatcsoportokba sorolt tevékenységek ellátása határozza meg.
A tárgy évre vonatkozóan a pályázatokon nyert támogatások között került tervezésre a
társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című, TOP-1.2.1 -15
azonosítószámú pályázatokhoz kapcsolódóan 92.859 eFt összegben, a határmenti
együttműködési programokhoz kapcsolódóan a ROHU „EASYDOOR" projekt előkészítési
szakaszának támogatása 24.671 eFt összegben, az ENI projektek támogatása 38.505 eFt
összegben.
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. vállalkozói tevékenysége keretében projektmenedzseri
feladatokat, pályázatírást, PR és marketing feladatokat,
illetve tanulmányok,
megvalósíthatósági tanulmányok, szakmai tervek készítését, valamint szaktanácsadási
tevékenységet végez. 2018. évben a várható váll alkozási tevékenység bevétele 55.150 eFt +
ÁFA.
A 2018. évben 120 eFt árbevételt tervezünk könyvértékesítésből.

6

A Europe Direct Iroda működéséhez szükséges forrásokat az Európai Bizottság 5.990 eFt
támogatása és az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. saját erőből biztosítja.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás működésével ,
fenntartásával , vagyonának hasznosításával, pénzügyi és számviteli feladatainak ellátásával
kapcsolatban felmerülő tevékenységek finanszírozására 12.000 eFt átadott működési
támogatást biztosít az SZSZBMFÜ Kft.-nek, mint menedzsment szervezetnek.
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 20 18. évben munkaerő-piaci program keretében 2.800 eFt
bérköltség támogatást vehet igénybe a megkötött szerződések alapján.
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. 2018. évre is bérbe adta a tulajdonában álló irodaépület egy
részét, melyből a tárgyévben várhatóan 12.480 eFt bérleti díjbevétele keletkezik.

2.) Ráfordítások
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. üzleti tervében a ráfordítások tervezését az előző évek
tapasztalataira és a 2017. évi tényadatokra, valamint a projektek várható dologi kiadásaira
illetve a megkötött és várható vállalkozói szerződésekre alapoztuk. Az üzleti terv tervezése
során a költségtakarékosságot tartottuk szem előtt.
A ráfordítások között egyrészt az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. dolgozóinak személyi jellegű
ráfordításai kerültek megtervezésre. A munkabérek, megbízási díjak és egyéb juttatások,
valamint ezek járulékai a 2018. évben várhatóan 57.500 eFt kiadást jelentenek az
SZSZBMFÜ Nonprofit Kft.-nek.
Az anyagje ll egű és egyéb ráfordítások között megtervezésre kerültek az elnyert és
megvalósítandó projektek kiadásai, a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói
díjak, valamint a napi működéshez szükséges költségek. Az anyagjellegű és egyéb
ráfordítások várhatóan 176.980 eFt összeget tesznek ki az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. üzleti
tervében.
Az SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. üzleti tervében a Társulás által korábbi években nyújtott tagi
kölcsön összegéből 10.000 e Ft visszafizetésével számolunk a tárgyévben.

IV. MELLÉKLET
A mellékelt táblázat tartalmazza az SZSZBM FÜ Nonprofit Kft. 2018. évre tervezett bevételeit
és ráfordításait 244.575 ezer forint fóösszeggel.

Nyíregyháza 20 18. március 19.
a Társaság
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ügyvezetője

1 \...

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI ÜLÉSÉNEK
... ./2018. (III. 26.) számú
HATÁROZAT-TERVEZETE

az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének
jóváhagyásáról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Önkormányzati
Társulási Tanácsa az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4400
Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) 2018. évre készített üzleti tervét az előterjesztésben rögzített
szöveges indoklással 244.575 ezer forint bevételi és ráfordítási föösszeggel, a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyta, illetve elfogadta.

Nyíregyháza, 2018. március 26.

Társulás Elnöke
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Melléklet
SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti terve
SorJogcím
szám
Pályázatokon nyert támooatások (saját projektek)
1
Projektmenedzsmenti szoloáltatások bevétele
2
Pályázati, szakértői tevékenyséoek bevétele
3

4
5

Aruértékesítés (könvvl
Europe Direct EU Bizottsáa támoaatás

6

Eurooe Direct Sz-Sz-B MeaYei Önkormányzat támoaatása

7
8
9
10
11
12

Szilárdhulladék Társulástól átvett működési támoaatás
Munkaüayi központ támoaatás
Bérleti díjak
Eoyéb bevételek
Értékesített táravi eszközök bevétele
Pénzforgalom nélküli, elhatárolt bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ ..... +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
39
40

Rendszeres munkabérek, napidíiak külső személvi iuttatás
Munkaadót terhelő iárulékok
Eoyéb személyi jelleoű kifizetések
Személyi jellegO ráfordítások összesen (13+14+15)
Üzemanyao költséaek
Nyomtatvány, irodaszer, folyóirat
Eneraiaköltséaek
Eayéb anyaa (pl. tisztítószer, kis értékO eszközök)
Javítás, karbantartás , rendszerkövetési dfiak
Hirdetés, kiadvány, reklám , marketinaköltséaek
Oktatás továbbképzés, rendezvény
Belföldi és külföldi kikü ldetés, utazási költséo
Posta , telefonköltséa
Szakértői , könvvvizsaálói díiak
üovvédi, közieayzői díiak
Bankköltséo
Eoyéb szoloáltatások költséoei
Vállalkozási tevékenyséohez kaocsolódó alvállalkozói díiak
Támooatott Projektek dolooi kiadásai
Europe Direct működési költséo
Eoyéb ráfordítások
Adók, eoyéb befizetések, vissza nem iaényelhető AFA
AnyagjellegO és egyéb ráfordítások (17+ •• „+34)
Beruházási kiadások
Eladott áruk beszerzési értéke
Pénzforoalom nélküli költséoek elszámolt amortizáció
Tagi kölcsön visszafizetése

RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (16+35+36+„„+40)

2017. évi
2017. évi
teljesítés
pü-i terv
45 700
30 364
23 300
7 141
32 510
30 169
137
300
5 910
5 990

eFt-ban
2018. évi
oü-í terv
156 035
24 587
30 563
120
5 990

1 OOO

1 OOO

0

12 OOO

12 OOO

12 OOO

1 750
14 680

2 121
12 480
522
287

2 800
12 480

137150

102 211

244 575

46 200
11 500
2 500
60 200
1 200
400
4 OOO
500
3 OOO
150
150
400
2 500
14 OOO
650
1 800
5 OOO
15 OOO
5 OOO
3 250
750
8 200
65 950

43 933
10 122
1 630
55 685
907
265
4163
602
3 869
2 OOO
29
206
1 925
2 422
618
1 084
6 112
6 171

45 OOO
10 OOO
2 500
57 500
1 200
400
4 500
650
4 OOO
150
100
400
2 500
5 OOO
650
2 OOO
6 OOO
6 OOO
131113
3 817
500
8 OOO
176 980

1 OOO
10 OOO

0
3 295
6 OOO

10 OOO

137 150

104 971

244 575

3 204
205
6 209
39 991
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSl TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI ÜLÉSÉNEK

8/2018. (Ill. 26.) számú határozata

az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének
jóváhagyásáról

A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás
Önkormányzati Társulási Tanácsa az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdál kodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza , Benczúr tér 7.) 2018. évre készített üzleti
tervét az előterjesztésben rögzített szöveges indoklással 244.575 ezer forint várható
bevételi és ráfordítási főösszeggel, az alábbi tartalommal jóváhagyta, illetve
elfogadta.

minden adat eFt-ban
Sorszám

Jogcím

2
3

Pályázatokon nyert támogatások (saját
projektek)
Projektmenedzsmenti szolgáltatások
bevétele
Pályázati , szakértői tevékenységek bevétele

4

Áruértékesítés (könyv)

5

Europe Direct EU Bizottsáq támoqatás

1

6
7
8
9
10
11
12

Europe Direct Sz-Sz-B Megyei
Önkormányzat támogatása
Szilárdhulladék Társulástól átvett működési
támoqatás
Munkaüqyi központ támogatás
-Bérleti díjak
Eqvéb bevételek
Értékesített táravi eszközök bevétele
Pénzforqalom nélküli, elhatárolt bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+ ..... +12)

2017. évi
pü-i terv

2017.évi
teljesítés

2018.
évi
pü-i
terv

45 700

30 364 156 035

23 300
32 510

7 141
30 169

24 587
30 563

300

137

120

5 910

5 990

5 990

1 OOO

1 OOO

0

12 OOO
1 750
14 680

12 OOO
2 121
12 480
522
287

12 OOO
2 800
12 480

137 150

102 211 244 575

1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Rendszeres munkabérek, napidíjak, külső
személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Eqvéb személyi jellegű kifizetések
Személyi jellegű ráfordítások összesen

46 200
11 500
2 500

43 933
10 122
1 630

45 OOO
10 OOO
2 500

(13+14+15)

60 200

55 685

57 500

1 200
400
4 OOO

907
265
4163

1 200
400
4 500

500
3 OOO

602
3 869

650
4 OOO

150
150

2 OOO
29

150
100

400
2 500
14 OOO
650
1 800
5 OOO

206
1 925
2 422
618
1 084
6 112

400
2 500
5 OOO
650
2 OOO
6 OOO

15 OOO
5 OOO
3 250
750

6 171

8 200

6 209

Üzemanyaq költséqek
Nyomtatvány, irodaszer, folyóirat
Energiaköltségek
Egyéb anyag (pl. tisztítószer, kis értékű
eszközök)
Javítás, karbantartás, rendszerkövetési díjak
Hirdetés, kiadvány, reklám,
marketingköltségek
Oktatás, továbbképzés, rendezvény
Belföldi és külföldi kiküldetés, utazási
költség
Posta, telefonköltség
Szakértői , könyvvizsqálói díjak
Ügyvédi, közjegyzői díjak
Bankköltséq
Eavéb szolqáltatások költséqei
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó
alvállalkozói díjak
Támogatott Projektek doloqi kiadásai
Europe Direct működési költség
Eavéb ráfordítások
Adók, egyéb befizetések, vissza nem
iqényelhető Á FA
Anyagjellegű és egyéb ráfordítások

35

(17+.„.+34)

36

Beruházási kiadások
Eladott áruk beszerzési értéke
Pénzforgalom nélküli költségek, elszámolt
amortizáció
Tagi kölcsön visszafizetése
RAFORDITASOK OSSZESEN

37
39
40

6 OOO
131 113
3 204
3 817
205
500

65 950

39 991 176 980

1 OOO

0

95

10 OOO

3 295
6 OOO

10 OOO

137 150

(16+35+36+ .... +40)

8 OOO

104 971 244 575
_... c:i111arat,1111.7.

Nyíregyháza, 2018. március 26.
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Seszták Oszk (
~„
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Elnöke
Határozatot kapják:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

2. Irattár

l ..

4. sz. melléklet a VFEJL/181-1/2018. Tájékoztatóhoz

Határozat - tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

... ./2018. (IV.25.)számú
határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban
végzett 2017. évi tevékenységéről

A Közgyűlés
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsban végzett
2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. április 25.

Erről

1.
2.
3.
4.

értesülnek:

Közgyűlés

tagjai,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője,
Nyíregyháza MJV Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Éberhardt Gábor, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetője.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

u.7

POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU
KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL/ 1-49/ 2018.
Ügyintéző : Zákány Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

- Közgyűléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2017. évi
teljesítésére

.„.„.~;~·~if A'""
polgármester ( v ,
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Pató István
osztá lyvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

~
Dr. Szemán Sándor
címzete s főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
j egyző i

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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ka binet

vezetőj e

Tisztelt

Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedés biztosítása a helyi közszolgáltatások körében a települési Önkormányzat
feladata. Az ellátási

felelősség

nem határozható meg normatív módon és nem lehet korlátlan, az

önkormányzatot a társadalmilag erre a célra felvállalható ráfordítások valamint a fordítható
közösségi források keretein belül terheli.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Megbízó) a város közigazgatási
határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra a Szabolcs Volán Zrt.-vel
(továbbiakban Szolgáltató) 2005. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra
kötött közszolgá ltatási

szerződést,

melyet 2018. június 30-ig meghosszabbított.

Az elmúlt évre hatályos közszolgáltatási szerződés V.8.2. pontja alapján, „a Szolgáltató a szerződés
t árgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a szolgáltatási időszak kezdő napjától belső
számvitelében köteles elkülönített elszámolást vezetni, s arról évente, naptári évnél rövidebb
szolgáltatási

időszak

esetén szolgáltatási

időszakonként

beszámolót, eredmény elszámolást készíteni,

melyet tájékoztató jelleggel tárgy évet követő év március 31. napjával, vagy naptári évnél rövidebb
szolgá ltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60. napon belül benyújt
Megbízónak"
megfelelően

a

közgyű l ési

előterjesztéshez .

elkészítette a 2017.

évről

A Szolgáltató

a

szerződésnek

közszolgáltatási

szóló beszámolót és 2018. március 28. napján megküldte a

Megbízónak.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza
város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra
kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját a fentebb leírtakra
va ló hivatkozással beterjesztem Tisztelt Közgyűlés elé.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni
szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 18.
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Melléklet a VFEJL/1-49/2018. sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.„ .../2018.(IV.25.)

sz.

határozata

Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2017. évi
teljesítéséről

A Közgyűlés

1./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási
határán

belül

autóbusszal

végzett

menetrend

szerinti

helyi

személyszállításra

kötött

Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját megtárgyalta.

Nyíregyháza, 2018. április 25.

Erről

értesülnek:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
egységeinek vezetői
3./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
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Melléklet a .„„./2018.(IV.25) sz. határozathoz

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz.

Beszámoló
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés
2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette :

Kocsis Tibor forgalmi igazgató
Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte :

Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes
Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta:

Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei
ülésére

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Tartalomjegyzék
1.

Vezetői

összefoglaló,

bevezető

........................................................................................ ... 3

II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása ..... ............................. 5
Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények .... ............................................. 6
Ill. 1. A szolgáltatások folyamatossága ... „ ........ ... ... ............................ ... ....... ... ................. „.„. 6
Ill . 2. Személyszállítási feltételek .......................................................................................... ..6
Ill. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása ........................... ?
Ill. 4. Szolgáltatási színvonal,

minőség ,

mennyiség ................................................................ ?

IV. Működési feltételek .............................................. ............................................................. 7
IV. 3. Az. üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata ........................ ?
V. Pénzügyi feltételek .......................................................................................................... 11
A 2017. évi forgalmi , gazdasági teljesítmény adatok ............................................................ 16
- Foglalkoztatottak száma ........................................... ......................................... ................. 17
- Késett, kimaradt járatok száma 2017. 1-Xll. hónapban .................................... „ ................. 18
- Panaszok és

közérdekű

bejelentések .... ......... ... ... ... ....... ... ............... ... ............. ........ ... ... ... 18

- A végrehajtott menetrend-módosítások .............................................................................. 20

- Az. utas szállítás általános körülményei ..............................................................................20
-A

következő

évi menetrend és díj megállapítás alapját

képező

javaslatok .. ....................... 20

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai
2. sz. melléklet: 2017. január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények
3.a, 3.b. sz. melléklet: A társaság 2017. évi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási
Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben
4. sz. melléklet: Az. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi
személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2017.
évi elszámolása
5. sz. melléklet: Az. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. eredmény kimutatása,
megbontva menetrend szerinti helyi és helyközi, illetve egyéb tevékenységre
6. sz. melléklet: Könywizsgálói nyilatkozat

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerz5dés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

1. Vezetői összefoglaló,

bevezető

2017. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fenntartotta . A szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrásokat biztosítottuk. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos
volt, rendkívüli esemény nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás
működését.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a 2013. április 15-én kelt Közszolgáltatási
Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2016. december 31 . napjáig
volt jogosult.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázat útján megbízott új szolgáltató
csak 2017. május 1. napjától tudta volna ellátni kötelezettségeit, így a szolgáltatás
ellehetetlenülésének elkerülése érdekében az önkormányzat megkereste az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-ét, hogy az átmeneti időszakban határozott időtartamú
közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási
szolgáltatást. A Közszolgáltatási szerződés módosítását a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 334/2016. (Xll.15.) sz. határozatával elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására. A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2017. január 1.
napjának 00.00 órájától 2017. április 30. napjának 24.00 órájáig volt jogosult és egyben
kötelezett.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI . törvény 24. § (4) d) pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenü l bízza meg a közszolgáltatással az
általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha egyéb okból veszélybe kerül
a közszolgáltatás folyamatossága, azonban a megbízás a közszolgáltatási szerződés
megkötésére az új eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra , de legfeljebb 2 évre szólhat.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 99/2017. (IV.27.) sz. határozata alapján a Felek
között a 2016. december 29-én megkötött közszolgáltatási szerződés , módosítására került sor.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere és az Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. vezérigazgatója által 2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződés
módosítás értelmében az önkormányzattal abban állapodtunk meg, hogy a szolgáltatás
folyamatossága érdekében 2018. június 30-ig a Közszolgáltatási Szerződést meghosszabbítjuk,
és annak néhány pontját módosítjuk, továbbá kiegészítjük az önkormányzat által beszerzett 41
db CNG üzemű, új autóbuszok üzembeállításának e lőkészítésével összefüggő feladatok
meghatározásával, az alábbiak szerint:
A

szerződés

IX., Egyéb rendelkezések címe kiegészül az alábbi, 4. ponttal:

4. „Szolgáltató kijelenti, hogy Megbízóval együttműködik és mindent megtesz annak érdekében,
hogy a Megbízó által pályázati forrásból (Projekt címe: Nyíregyháza Megyei Jogú város
közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz /41 db CNG és 6 db
elektromos meghajtású/ beszerzése, és töltőállomás létesítése; Projekt azonosítószám: IKOPTárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
E llenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési fő i gazgató
Jóváhagyta : Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2018. március 29-ei ülésére
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3.2.0-15-2016-00013) beszerzésre kerülő CNG üzemű buszok nyíregyházi helyi közösségi
közlekedésbe történő üzembeállítására mihamarabb sor kerüljön.
•

•

•
•

Szolgáltató vállalja, hogy a CNG üzemű buszokat szállító MAN Kft. által
folytatandó, valamint egyéb szükséges képzéshez (CNG üzemű buszok
üzemeltetéséhez, javításához szükséges képzés buszvezetők és szerelők
részére) konkrét ütemezés szerint biztosítja a munkavállalóinak rendelkezésre
állását olyan képzési terv szerint, hogy a képzés a CNG töltőállomás
megvalósításáig befejeződjön ;
Szolgáltató vállalja, hogy a CNG üzemű buszok szolgálatba állításához
szükséges - Megbízóval előzetesen egyeztetett és jóváhagyott - telephelyi
minimális feltételeket az előző bekezdésben foglaltakhoz legkésőbb a CNG
töltőállomás megvalósításáig saját telephelyén biztosítja;
a Megbízó vállalja a CNG töltőállomás megvalósítását - jelenlegi ütemezés
szerint - 2017. év végéig;
A képzés azon költségeit, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Város és az MAN Kft.
közötti szerződés szerint nem az MAN Kft.-t terheli, valamint a telephelyi
feltételek biztosításával összefüggésben felmerülő költségeket a Megbízó viseli."

A 2013. április 15-én kelt Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.18. pontja alapján „a
Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a
következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési
előterjesztéshez." A társaságunk a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette
2016. évről szóló beszámolót, külön teljesítményekre és eredmény elszámolásra
vonatkozólag és 2017. február 28. napján megküldte a Megbízónak.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2017. (IV.27.) számú határozatában
foglaltak alapján megtárgyalta az i;:szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2016. évi teljesítésére és eredmény
e/számolására vonatkozó beszámolóját.
A 2017. április 27-én történt szerződés aláírásakor ismert mennyiségi és minőségi kritériumok
alapján meghatározott, 2017. 1-Xll. hónapra vonatkozó önkormányzati támogatási előleg
összege 653.520 EFt, amely tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
334/2016.(Xll.15.) sz. határozatában 2017. 1-IV. hónapra elfogadott 217.840 EFt-ot is.
A közszolgáltatási szerződés módosításában meghatározott önkormányzati támogatási előleg
összegét az önkormányzat egyenlő részletekben, havonta a tárgyhónap 15. napjáig 54.460
ezer Ft/hó összegben átutalta társaságunknak.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. szamu
mellékletének 1. 5. pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből
biztosítandó támogatás összege 2016. évben 53 084 EFt éves összegben került
megállapításra, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak.

Tárgy: Beszámoló az ~szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészítette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi ü zemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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Jelen előterjesztésünk célja az, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mint
Szolgáltató által a Közszolgáltatási Szerződés V. Pénzügyi feltételek 8. Számvitel, elszámolás
8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően , a 2017. üzleti évről készített beszámoló adatait
bemutassa, mely alapján a 2017. évi ellentételezési összeg megtárgyalásra és elfogadásra
kerüljön az Önkormányzat által.
A beszámolót a Közszolgáltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését
használva készítettük el.

II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend
szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi
társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. 84 db autóbusszal látott el 2017. évben . A
vonalhálózat hossza jelenleg 146,8 km, ebből a külterületi szakasz 50,3 km.
A város egybefüggően beépített területén
kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés
látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket.
A társaságunk számára kiemelten fontos, hogy a mozgásukban korlátozott utasaik és a
babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság
járművein. Ezért utasaink 2017. évben a városban 42 db alacsonypadlós autóbusszal
közlekedhettek.

Az évenként szállított utasok száma 17,6 millió

fő .

Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti, melyet utasaink
jelzése alapján a járművezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az
Ipari Parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak. Folyamatos
kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis T ibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1. A szolgáltatások folyamatossága

2017. évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk.
2. Személyszállítási feltételek
2.7. Utastájékoztatás

A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2016/2017-es menetrendi időszak kezdő napja
2016. december 11. nap volt, mely időponttól új menetrendet nem adtunk ki. A 2015. december
13. - 2016. december 10. közötti menetrendi időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi
Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója" c. kiadvány érvényességét 2017. április 30.-ig
meghosszabbítottuk, a menetrend módosításokat és az aktuális menetrendi naptárat
tájékoztatóban tettük közzé .
A 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés alapján 2017. május 1-től új Nyíregyháza
Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt adtunk ki, melynek
menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
334/2016.(Xll.15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz.
mellékletében szereplő menetrenddel.
Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend
módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A
www.emkk.hu oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának
aktualizálását folyamatosan elvégeztük.
2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás
2.8.1. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség

szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás
szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így
különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, „a szolgáltatói
szemlélet" érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően a
vezetéstechnikai tudnivalókra.
gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő
formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus
állapotú formaruha viselését.

2.8.2. A

2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a

Minőségirányítási

rendszer
alapelvei figyelembe vételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A
forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk,
illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek
írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat
nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az
írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon
belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak
megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztatjuk.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
E l őkészítette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
E llenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nylregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlésének 2018. március 29-ei ülésére
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v.

3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk
arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a
személyzet udvarias, segítőkész legyen.
2017. január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek
társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.
3.5.

4.

Előre

nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbuszmegállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl.: gépjárműforgalmat
akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események,
rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend
változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg.
2017-ban a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és
tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.
Szolgáltatási színvonal,

minőség,

mennyiség

4.1. Kiemelt figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen:
menetrendszerűségre, járatok pontosságára,
zsúfoltság mentesség re,
utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára ,
megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére,
az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére .
4.2.

Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok
feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről,
keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást
vezetünk.

IV. Működési feltételek
3.

Az. üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata

3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján
közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak
szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak
megfelelő befogadó képességű , kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk.
A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a

Tárgy: Beszámoló az ~szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
E lőkészítette: Kocsis T ibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi ü zemvezető
E llenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 201 8. március 29-ei ülésére
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javítási, karbantartási munkálatok
nyilvántartást vezetünk.

3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák

megtörténtéről

kihelyezéséről

esemény szerint,

l.! '

7

ellenőrizhető

és fenntartásáról gondoskodtunk.

3.3. Járművek
2017. december 31-én a helyi közlekedést végző autóbusz állomány átlagéletkora 14,40 év, a
feladatot végző állományból 5 db életkora haladta meg a 20 évet.
2017. évben járművásárlásra, fejlesztésre forrás nem állt rendelkezésre, így új autóbusz
beszerzésére nem került sor, a képződő értékcsökkenés a folyamatos működést finanszírozza.
A magas átlagéletkorú autóbusz állomány megújulása érdekében a helyi önkormányzattal kötött
megállapodás értelmében a következő évben Nyíregyháza helyi közlekedésének
járműállományába kerül 36 db CNG üzemű MAN A21 típusú szóló autóbusz (34 ülőhely, 55
állóhely), valamint 5 db ugyancsak CNG üzemű MAN A40 típusú (36 ülőhely, 128 állóhely)
csuklós autóbusz. A 41 új jármű beüzemelése 2018. év január-február hónapokban kerül sor, a
korszerű gázüzemű járművek mellett a jelenleg is foglalkoztatott 39 db SOLARIS gyártmányú
autóbusszal együtt a járművek átlagos statisztikai életkora 2018. évben 6 év alá kerül.
A jelenlegi átmeneti állapotot tükrözendően az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza
helyi közlekedésének ellátásával összefüggésben üzemeltetett járműpark .
Az üzem 2017. évben rendelkezett a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges
darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú (vagy bérelt)
autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő járművek.
A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei, a
menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeik a hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerint
igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. A korszerű járműtípusok
(SOLARIS, MAN, CREDO, IVECO, MAZ) részaránya a teljes állomány 70%-át teszi ki.
A járművek üzemeltetése során betartjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő
gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályi feltételekben előírtakat. Az
autóbusz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga; tachográf
hitelesítés
és
illesztés;
személyszállítási
engedély;
stb.),
valamint
kötelező
felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára minden autóbusz esetében évente kerül sor az NKH
által kijelölt vizsgahelyen .
Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása
érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn
a Nyíregyházi üzem telephelyén.
Viseljük a költségét a járművek műszaki vizsgáztatásának, rendszeres külső és belső
takarításának, mosásának, valamint a szabályos és minőségi üzemben tartásuknak.
A Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 84 db autóbuszt (77 szóló és
7 csuklós) foglalkoztattunk 2017. évben, amelyről típusonkénti kimutatást az alábbi táblázat,
illetve diagram tartalmaz.

Tárgy: Beszámoló az ~szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi szem élyszáll ításra kötött Közszolgáltatási Szerződ és 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
El őkészítette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele 2017. december 31 .
Gyártmány név

Típus név

Db

Kivitel

IKARUS

280

4

CSUKLÓS

IKARUS

C80.40A

3

CSUKLÓS

SOLARIS

Urbino15

10 HOSSZITOTT SZÓLÓ

IVECO KAPENA

Urbanino 65C18

3

MIDI

SOLARIS

Urbino10

1

MIDI

IKARUS

260

1

SZÓLÓ

IKARUS

263

14

SZÓLÓ

IKARUS

412.30A

2

SZÓLÓ

IKARUS

415.25

1

SZÓLÓ

KRAVTEX

CREDO EN9,5 EB

1

SZÓLÓ

MAZ

103.065

10

SZÓLÓ

MAN

A60 SL222

6

SZÓLÓ

SOLARIS

Urbino12

28

SZÓLÓ

AZ. ÉMKK ZRT. NYÍREGYHÁZA HELYI FOGLALKOZTATÁSÚ AUTÓBUSZAINAK
GYÁRTMÁNY SZERINTI MEGOSZLÁSA 2017. december 31 .

MAZ; 10
IVEC0; 3

IKARUS; ZS

MAN;6
CRE00;1

Tárgy: Beszámoló az ~szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Elökészítette: Kocsis T ibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezetö
Ellenörizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési föigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

9

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Az autóbusz állomány statisztikai életkor szerinti megoszlása 2017. december 31.

NYÍREGYHÁZA HELYI togl• l koztalású •utó bus:z:ain>k STATISZTl<AI életkor szerinti megoszlása 2017. december 31 .
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A járműállomány átlagos futás-teljesítménye (2017. december 31.) 748 064 km, ezen belül a
szóló járműveké 730 285 km, míg a csuklós autóbuszoké 893 290 km .
Az autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a
Emissziós
osztály

következő

táblázat mutatja be.

Db

EUROO
EURO 1

2
11

EUR02
EUR03

17
20

EUR04

34

2017. évben a járművek 65%-a (55 db autóbusz) alacsonypadlós, illetve alacsony belépési
magassággal rendelkezett, 11 db jármű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló
járművek átlagos férőhelye 104 fő/jármű, ugyanez a csuklós járműveknél 146 fő/jármű .
A Nyíregyháza helyi autóbusz közlekedés 2017. december 31-ei autóbusz állományának
részletes paramétereit az 1. sz. melléklet mutatja be.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
E llenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési fői gazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2018. m árcius 29-ei ülésére
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V. Pénzügyi feltételek
A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti eredmény elszámolást a
3a. és 3b. mellékletben mutatjuk be. A 3a. melléklet az 1% árbevétel arányos nyereséghez
(11.612 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (879.950 ezer Ft) tartalmazza, míg a 3b.
melléklet az Önkormányzati határozatban jóváhagyott 653.520 ezer Ft ellentételezési előleg,
valamint az 53.084 ezer Ft állami normatív támogatás összeg alapján számított eredményt,
mely -161. 734 ezer Ft.
A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével
összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakulnak éves
szinten.
Ráfordítások alakulása
A Nyíregyháza helyi közlekedés 2017. évi összes ráfordítsa 2.145.234 ezer Ft-ban alakult,
mely a bázistól 111.630 ezer Ft-tal (5,5 %-kal) magasabb.

Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás
3. sz. melléklet IV+V+Vf+Vl/+X+XI/ sorok őssze e ezer forintban
2016. tén
2 033 604

2017. tén
2 145 234

index %
105,5

eltérés
111 630

Az anyagjellegű ráfordítások összege 870.363 ezer Ft, amely a bázistól 0,6 %-kal
(5.080 ezer Ft-tal) alacsonyabb.
Ezen belül az anyagkőltségnél (647. 781 ezer Ft) 9 %-os (53.468 ezer Ft) növekedés
tapasztalható, ami elsősorban az üzemanyag költségnél jelentkezik az árváltozás vonzataként.
Az üzemanyag éves beszerzési átlagára a bázis 229,88 Ft/1-ről 251 ,34 Ft/1-re változott, amely
9,3 %-os (21,46 Ft/liter) árnövekedést mutat.
Az anyagköltség 55,2 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (357.818
ezer forint), míg 37,9 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási
anyagok költsége (245.209 ezer Ft).
Az igénybe vett szolgáltatások értéke (203.599 ezer Ft) összességében 22,6 %-kal
(59.305 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjaknál
jelentkezik.
Az egyéb szolgáltatások értéke 15.826 ezer Ft, melynek 944 ezer Ft-os csökkenését
elsősorban a hatósági díjak, illetékek csökkenése okozta.
A személyi jellegű ráfordítások értéke 1.123.590 ezer Ft, mely a keresetfejlesztés hatására
bázistól 15,5 %-kal (151.175 ezer Ft-tal) magasabb.
A ráfordítások 68,4 %-a bérkőltség (768.442 ezer Ft), 13,6 %-a személyi jellegű egyéb kifizetés
(153.049 ezer Ft) és 18 %-ajárulékok(202.099 ezer Ft).
Tárgy: Beszámoló az f:szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészítette : Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nylregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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, L

A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán
társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviseletekkel megkötött
bérmegállapodás, melynek teljesítése a következők szerint valósult meg:
•
•

A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett
munkavállaló esetében 2017. január 1-jei hatállyal megtörtént.
A közúti közösségi közlekedési alágazatban létrejött 2017-2019 évek jövedelmeiről
szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek (a
KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az Észak-Magyarországi Közlekedési
Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a bérfeszültségek
kezelése érdekében 2017. és 2018. években olyan bértarifa rendszert alakítanak ki,
amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes kezelését.
A megállapodás:
autóbusz-vezetőkre ,

szakmunkásokra,
betanított - és segédmunkásokra, valamint
szellemi munkavállalókra
a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat
állapított meg.
A 2017. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek Társasági
szinten átlagosan 26.865 Ft/hó/fő összeggel, 14,7 %-kal növekedtek, ezen belül az autóbuszvezetői alapbérek átlagosan 18,0%-kal növekedtek.
Az értékcsökkenési leírás összege (117.701 ezer Ft) 25,2 %-kal (39.610 ezer Ft-tal)
alacsonyabb a bázistól elsősorban az autóbuszok amortizációs költségének csökkenése miatt.
Az értékcsökkenés 67,6 %-a (79.518 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.
A helyi közlekedést végző autóbuszpark átlag életkora 2017. év végén 14,40 év.
Az egyéb ráfordítások (33. 375 ezer Ft) 5.650 ezer Ft-os növekedésének oka
környezetvédelmi kötelezettségre képzett magasabb céltartalék következtében.

elsősorban

a

A pénzügyi ráfordítások összege (205 ezer Ft) 505 ezer Ft-tal csökkent, mely a realizált
árfolyamveszteségnél jelentkezik.
Bevételek alakulása
A
2017.
ev1
nettó
árbevétel
1.161.202
ezer
Ft,
mely
a
bázistól
22.092 ezer Ft-tal maradt el, ami 1,9 %-os bevétel csökkenésnek felel meg. A személyszállítási
tevékenységből származó bevétel 1.154.713 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli
egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 6.490 ezer Ft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. éves személyszállítási nettó árbevétele
1.154.713 ezer Ft, előző évhez képest 26.343 ezer Ft-tal kevesebb.
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 201 7. évi teljesítésére
vonatkozóan
Elökészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezetö
Ellenörizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési föigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű l ésének 2018. március 29-ei ülésére
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A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának 8,2 %-os
csökkenése okozza.
A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2017. évben 348.980 ezer Ft volt, mely 25.502
ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva.
A helyi menetjegy összbevétele 283.775 ezer Ft, amely 1,8 %-kal kevesebb 2016. év
ugyanezen időszakához képest.
Az általános bérletek nettó árbevétele 383.497 ezer Ft, 1,6 %-os növekedést jelent a bázishoz
képest. Az. összvonalas bérletekhez kapcsolódó árbevétel növekedett 6.161 ezer Ft-tal (1 ,6 %),
mely elsősorban a belterületi havi bérletértékesítési bevétel 7 %-os emelkedésének és a
külterületi havi bérlet nettó árbevétel 5 %-os csökkenésének eredménye.
Az egyéb személyszállítási bevételek kiesését a helyi tevékenység keretén belü l végzett, a helyi
fordába beépített állandó partner részéről történő személyszállltási szerződés év közbeni
megszűnése okozta. Ezáltal a kiesett bevétel 1,5 millió Ft volt 2017. évben.
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló
121/2012. (Vl.26.) Korm . rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után
kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre
érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek
darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 Ft/db értéken
vettük figyelembe.
A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése
11 .178 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj
támogatás visszaesése 10.931 ezer Ft, amely a bérlet értékesített darabszámának
csökkenésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosság
számának csökkenése által, a díjmentes utaztatás után megigényel hető támogatás 247 ezer Fttal kevesebb lett.
Döntően

az utasszám csökkenésével magyarázható az árbevétel bázishoz viszonyított
csökkenése (az utasszám alakulását a 2017. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok című
pont mutat be részletesen) .
Az utasszám csökkenésének egyik oka a demográfiai változás. A KSH adatai szerint az aktív
korú népesség száma évek óta csökken, ezzel szemben nő a 65 éven felüliek száma, akik az
utazást ingyenesen vehetik igénybe.
Másrészt, az országos közoktatási adatok szerint, tartósan csökken az alapfokú, a középfokú
és felsőfokú oktatásban résztvevő , helyi utazási kedvezményre is jogosult tanulók létszáma.
A jegydarabszám visszaesése egyrészt az utazási szokások változásának teki nthető . A
teljesárú bérlet vásárlása, vagy teljesárú menetjegy váltása helyett más utazási lehetőséget
keresnek, személygépkocsival , kerékpárral, vagy motorkerékpárral bonyolítják le napi
utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy a városban egyre
népszerűbb a kerékpáros közlekedés.

Az egyéb bevételek összege 994.060 ezer Ft, melynek közel 88,5 %-a (879.950 ezer Ft) a
Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráford ításainak alapján, valamint az 1% árbevétel
arányos nyereség figyelembe vételével számított ellentételezési igény összege.
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Sze rződés 201 7. évi teljesítésére
vonatkozóan
E lő kész ítette: Kocsis T ibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenörizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési föigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2018 március 29-ei ülésére
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A 3a. mellékletben látható, hogy az előző évi igényhez képest az ellentételezési igény
55.098 ezer Ft-tal növekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés

Ellentételezési igényre
gyakorolt hatás (Eft)

Nettó árbewtel változása
Aktivált teljesítmények változása
Ellentételezésen kíwli e~wéb be'vételek változása
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése
Személyi jellegű ráfordítások nö-.ekedése
Értékcsökkenési leírás csökkenése
Eqyéb ráfordítások nö-.ekedése
Pénzügyi eredmény hatása
Árbewtel arányos nyereség csökkenése

22 092
-3 173
-73 945
-5 080
151 175
-39 610
5 650
-1 790
-221

!Ellentételezési igény növekedés

55 0981

Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 114.110 EFt, mely a bázistól 73.945
EFt-tal magasabb. A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes
többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a
bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (111.22 .) Korm. határozat
alapján a kormány 2017. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához az Északmagyarországi Közlekedési Központ részére 1.231.617 ezer Ft forrást biztosít. Társaságunk a
2017. évben Nyíregyháza helyi tevékenység esetében 92.048 ezer Ft bértámogatással számolt,
melyet szintén az egyéb bevételek tartalmaznak.
Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési
célú
támogatások,
céltartalék
felhasználás
bevételét,
melyek
összességében
22.062 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 18.103 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak
elsősorban céltartalék felhasználás változása miatt.
A pénzügyi bevételek értéke 2.132 ezer Ft, mely a bázistól 1.286 ezer Ft-tal több a realizált
árfolyamnyereség miatt.
Eredmény alakulása
A fent ismertetett bevételek és költségek alapján Nyíregyháza helyi tevékenység 2017. éves
adózás előtti eredménye a teljes 879.950 ezer Ft-os ellentételezési igény figyelembe
vételével 11.612 ezer Ft. (3a. melléklet)

Az önkormányzati rendeletben, határozatban megállapított 653.520 ezer Ft 2017. évi
tervezett ellentételezés és az 53.084 állami normatív támogatás figyelembe vételével az
adózás előtti veszteség 161.734 ezer Ft, mely a bázis évi 327.813 ezer Ft veszteségtől
166.079 ezer Ft-tal kedvezőbb . (3b. mellélet)
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
El őkészítette: Kocsis T ibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2018. március 29-ei ülésére
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Ellentételezési igény

A Közszolgáltatási Szerződés "Pénzügyi feltételek" fejezete és a társaság 2017. év
gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a
szerződés
szerint
szükséges
éves
szintű
ellentételezés
összege
879.950 ezer Ft, mely tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel
arányos nyereséget is.
Az önkormányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint éves szinten, összesen
653.520 ezer Ft előleget biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat
átutalt társaságunknak.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
mellékletének „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatása" című 1. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi
közlekedésének támogatásáról szóló pályázat alapján 53.084 ezer Ft támogatásban részesült
Nyíregyháza, melyet Társaságunk szintén megkapott az Önkormányzattól.
Az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4. pontja szerint a vonatkozó
jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján 2018. év március 31-ig a valós
és tényleges adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.
A 2017. évi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017.
évre vonatkozó ellentételezési igénye 879.950 ezer Ft, melyből 706.604 ezer Ft-ot
teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2017. évben, így elszámolási különbözetként
további 173.346 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik 2017. évre vonatkozóan, melyre
az Önkormányzatnak a 2018. évi költségvetésében kell fedezetet biztosítani.
Számviteli elszámolás
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a
Tulajdonos (MNV Zrt.) vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási,
elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában, az Önköltség-számítási
szabályzatban rögzített. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteli
szabályzatok egységesítése tárgyában készült ajánlási dokumentációval.
A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és
ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján
tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek
arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett
költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített
vetítési alapok, összefüggések alapján történik.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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A 2017. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok
A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük:
2016.év

2017.év

%

Indított iáratok száma

406.095

407.568

100,4

ebből

403.867

402.615

99,7

2.469

2.978

120,6

szolqáltató hibájából késett

32

28

87,5

rendkívüli időjárás miatt
ebből fornalmi akadály, sorompó
kimaradt járatok száma
ebből szolqáltató hibájából

263
2.060

222
2.610

84,4
126,7

162

98

60,5

133

68

51, 1

0

0
11

110,0

menetrend szerinti

késett járatok száma
ebből
ebből

ebből

rendkívüli időjárás miatt
ebből forqalmi akadály, sorompó

10

A járatok késésének, kimaradásának okait a 18. oldalon táblázatban foglaljuk össze.

Teljesítmény adatok
Fizető

kilométer (ezer)

Férőhely

kilométer (ezer)

Átlagos gépkocsi állomány (db)
Átlagos utazási távolság (km)
Dinamikus férőhely (db}
Férőhely

kihasználás % helyi

2016. év

2017.év

%

3 506

3 477

99,18

393 012

391 794

99,69

84

84

100,00

3,54

3,54

100,02

105,03

105,51

100,45

16,45

15,85

96,36

Az átlagos gépkocsi állomány és az átlagos utazási távolság nem változott. A dinamikus
férőhely 0,45 %-kal nőtt, a férőhely kihasználás 15,85 %-os, amely 3,64 százalékponttal
csökkent az utasszám csökkenés következtében . A teljesítmény kibocsátás 0,8 %-kal csökkent,
ezáltal a férőhely kilométer 0,3 %-kal maradt el a bázis évtől.

Szállított utas (ezer fő)

2016.év

2017.év

%

Menetjegyes összesen

1 369

1 344

98,16

Összvonalas bérletes összesen

7 538

7 607

100,92

Tanuló, nyugdíjas összesen

9 373

8 604

91 ,80

18 281

17 556

en:

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállitásra kötött Közszolgáltatási Szerzödés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Elökészitette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési föigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2018. március 29-ei ülésére
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taskilométer (ezer km)

n:

Menetdíj bevétel (ezer Ft)

2016. év

2017.év

%

5 475

5 375

98,16

26 383

26 626

100,92

32 805

30 115

91 ,80

64665

62117

96,06

2016.év

2017. év

%

288 999

283 775

98,19

31

25

80,95

Összvonalas bérlet

377 310

383 472

101 ,63

Tanuló, nyugdíjas

374 482

348 980

93,19

6 335

4 809

75,91

133 899

133 652

99,82

1 181 056

1154 713

97,77

Menetjegy
Egyvonalas bérlet

Egyéb bevétel
65 év feletti menetdíj támogatás

~n:
Foglalkoztatottak száma

Állomány csoport
teljes munkaidős állományi
létszám (fő):

2016

2017

155

150

Ebből:

-

nem fizikai dolgozó
fizikai dolgozó

5

5

150

145

autóbuszvezető

150

145

Ebből:

-

Fentieken túlmenően 8
tevékenységet végez.

fő

Nyíregyháza helyi közlekedésével

összefüggő forgalomellenőrzési

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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Késett, kimaradt járatok száma 2017. 1-Xll. hónapban
A késett és kimaradt helyi járatok számát, valamint a késések vagy kimaradások okait a
következő táblázat foglalja össze:
Ok

defekt
hűtőrendszer hibája
sebességváltó, tengelykapcsoló hiba
elektromos hiba
üzemanyag ellátó rendszer hiba
elfaavás
levegőrendszer hiba
fékhiba
eavéb műszaki hiba
Műszaki okból összesen:
gépkocsivezető, forgalomirányító
hibái a
tartalék autóbusz hiánva
közúti baleset
forgalmi akadály, sorompó
zsúfoltság
egyéb forgalmi ok
Forgalmi okból összesen:

Üzemi körülmények között
összesen:
jeges út, havas út, köd (rendkívüli

Késett (db)
%
bázis tény
4
4
100
9
7
78
3
2
67
3
167
5
2
1
50
5
4
80
5
3
60
1
1
1
100

32

28

14
16
2060 2610
100

88

114

127

Kimaradt (db)
%
tény
bázis
1
3
2
67
3
2
67
19
18
95
3
1
33
2
1
2
200
400
1
4
8
3
38

40

33

83

21

22

105

72
3
10

13

18
167
110

5
11

102

102

16

14

88

2174 2728

125

122

65

53

2206 2756

125

162

98

60

162

98

60

263

222

84

2469 2978

121

időjárás)

sztrájk miatt
0 s sz e s e n:

Nőtt a késett, csökkent a kimaradt járatok száma, ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk.
Azt állapíthattuk meg, hogy a késett járatok száma a városszerte zajló közműépítések, forgalmi
ok, forgalmi akadály, valamint a téli megváltozott útviszonyok miatti forgalomlassulás, torlódás,
rendezvények miatt következett be.

Panaszok és közérdekű bejelentések
A Közszolgáltatási szerződés Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 2.8.
Az utasokkal való kapcsolat 2.8.3. pont d) pontja el őírja, hogy az utasok által benyújtott
panaszok esetén a Szolgáltató „az intézkedésről a panasztevőt azonnal, a Megbízót írásban
tájékoztatja a negyedéves beszámolójában".

A fent hivatkozott pontnak megfelelően az utasok által szóban előadott és a helyszínen nem
orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk. Az írásban érkezett
panaszokat nyilvántartásba vettük. Mind az írásban rögzített, mind a társaságunkhoz írásban
érkezett panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül kivizsgáltuk, és
Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 201 7. évi teljesítésére
vonatkozóan
Elökészltette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közg yűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére. Az intézkedésről a
panasztevőt azonnal, tájékoztattuk. Társaságunkhoz 2017. évben a helyi járatokra vonatkozóan
utaspanasz 48 db, közérdekű bejelentés 10 db, javaslat 2 db érkezett.
Utas panaszok száma 2017. 1-Xll. hó

2016. 1-Xll. hó

2017. 1-Xll. hó

35
1

18

Index
51,4

-

-

21

210,0

Autóbuszvezető

munkáiára
Zsúfoltságra
Menetdíj mértékére
Bérletváltásra
Menetrendre
Ellenőri munkára
Egyéb körülményre vonatkozott
Pénztáros munkájára
Osszesen:

1
10
1
10

-

-

9

90,0

-

-

58

48

82,8

Megalapozottság szempontjából:

2016. 1-Xll. hó

2017. 1-Xll. hó

20
12
11
7
8

22
11
4
6
5

58

-

-

48

82,8

Jogosnak bizonyult
Részben jogos volt
Nem volt iogos
Nem bizonyult megalapozottnak
A jogosságot nem sikerült kideríteni
A vizsgálat nem zárult le
Osszesen:

Index
110,0
91 ,7
36,4
85,7
62,5

A Nyíregyháza helyi közlekedéssel összefüggő 48 panasz közül 18 az autóbuszvezető
munkájával, 21 a menetrendre, 9 egyéb körülményre vonatkozott.
A panaszok közül 22 jogosnak bizonyult, 11 részben volt jogos, 4 nem volt jogos, 6 nem
bizonyult megalapozottnak, 5 jogosságát nem sikerült kideríteni.
Közérdekű

bejelentések, javaslatok
Bejelentés

Vonal hálózatra
Zsúfoltsáqra
Autóbuszvezetö munkájára
Menetrendre
Bérletváltásra
Egyéb
Osszesen

Javaslat

2016. 1-Xll. hó

2017. 1-Xll. hó

2016. 1-Xll. hó

-

-

-

-

-

1

7
1
7
15

2

3
1
2
7

-

8
10

2017. 1-Xll. hó

-

-

2
2

2017. évben a helyi menetrend szerinti közlekedéssel kapcsolatban a közérdekű bejelentések,
javaslatok száma a bázishoz viszonyítva csökkent.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére
vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőri zte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére
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2017. január 1-től beérkezett utazási igények
2017. január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek
társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.
A végrehajtott menetrend-módosítások
A 2017. évben végrehajtott menetrend módosítások

1. A 2015-2016. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt
2016. december 10-én, helyette 2016. december 11-től a 2016-2017. évi menetrendi
időszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.
2. A VFEJL/67-119/2016. ügyiratszámú levélben kérte a Megbízó a H31-es jelzésű
vonalon közlekedő autóbuszjáratok Kígyó utca megnevezésű autóbusz megállóhelyen
történő megállítását. 2017. január 1-től a H31 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - BUTYKAOLÁHRÉT és a H31Y-X AUTÓBUSZÁLLOMÁS - IPARI PARK, ELECTROLUX
autóbuszvonalakon közlekedő helyi járatok, a Kígyó utca elnevezésű megállóhelyen is
megállnak.
3. A 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés alapján 2017. május 1-től új
Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt
adtunk ki, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése 334/2016.(Xll.15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási
szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.
4. A 2017-2018. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt
2017. december 9-én, helyette 2017. december 10-től a 2017-2018. évi menetrendi
időszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.
Az utas szállítás általános körülményei
A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló építkezések következtében csak
akadályoztatva tudtuk fenntartani.

A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok
A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok
ellátására - a 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával - 2018. június 30.
napjának 24.00 órájáig jogosult, így a 2017/2018-as menetrendi évre vonatkozóan menetrend
és díj megállapítás alapját képező javaslat adása társaságunk részéről nem indokolt.
Miskolc, 2018. március 26.
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Közlekedési Központ Zrt.
3527 W. skolc, József A u 70
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~

Pelcz~r
vezérigazgató

Tárgy: Beszámoló az Eszak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatást határán belül
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszátlitásra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teliesitésére
vonatkozóan
Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető
Ellenőrizte : Dr. M1skolc1 Katalrn vezérigazgató-helyettes Ignácz László közlekedési fő igazgató
Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató
Készült Nyíregyhaza Megyei Jogú Város Közgyülésének 2018 március 29~i ülésére
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1. sz. melléklet

Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai 2017. december 31.
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4

FIY433

1KARUS-263.30
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1987.12.01

30,10

1195 678

1998.07.07

19,50

843 570

1994.12.20

23,05

999 619

1998.09.25

19,28

1005 536

1999.07.26

18,45

1065 617

1999.07.26

18,45

765 421

1998.09.25

19,28

916 483

1990.01.01

28,02

1082 733

2006.12.21

11,04

744 225

2006.12.21

11,04

770 938
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6

FIY435

1KARUS-263.10

7

FJE092

IKARUS-263.30

8

FKF435

IKARUS-260.02

N
N
N
N
N

9

FLR916

SOLARIS-Urbino12

A

10

FLR917

SOLARIS-Urbino12

A

11

FLR918

SOLARIS-Urbino12

A

cs
cs
s
s
s
s
s
s
s
s
s

2006.12.21

11,04

721137

2007.02.20

10,87

895 916

2007.02.19

10,87

657 298

1KARUS-280.06

N
N

12

FLR922

IVECO KAPENA-Urbanino 65C18

A

M

13

FLR923

IVECO KAPENA-Urbanino 65C18

A

M

14

FLX964

IVECO KAPENA-Urbanino 65C18

A

M

2008.04.16

9,72

918 730

15

FLZ230

1KARUS-263.10

N

1999.07.26

18,45

1017 837

16

FVJ479

1KARUS-280.03

N

1988.12.31

29,02

1097 475

17

GXD419

IKARUS-263.10

N

1999.04.06

18,75

1173 179

18

GXD420

IKARUS-263.10

N

1999.04.06

18,75

1252 422

19

GXD421

IKARUS-263.10

N

1999.04.06

18,75

956 661

1999.04.06

18,75

1003 269

1999.07.26

18,45

990 284

2002 .04.02

15,76

691886

2002 .04.02

15,76

647 866

2002 .04.02

15,76

545 237

2002 .09.02

15,34

909182

2002.09.02

15,34

815 777

2002.10.17

15,22

798 312

2002.10.17

15,22

890 632

2002.10.17

15,22

883 457

2002.10.17

15,22

871623

2003.12.30

14,01

306 512

2000.05.30

17,60

809 455

2002.10.29

15,18

745 960

2001.12.14

16,06

717 336

2000.05 .30

17,60

940 087
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SOLARIS-Urbino12

42

KKD480

MAZ-103.065

A

43
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MAZ-103.065

A

44

KKD482

MAZ-103 .065

A

45
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A

46
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A
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A
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s
s
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GXD422

1KARUS-263.10

N

21

GZE939

IKARUS-263.10

N

22

HXT685

IKARUS-C80.40A

N

23

HXT688

IKARUS-C80.40A

N

24

HXT690

IKARUS-C80.40A

N

25

IFR193

SOLARIS-Urbino12

A

26

IFR194

SOLARIS-Urbino12

A

27

IFR195

SOLARIS-Urbino12

A

28

IFR196

SOLARIS-Urbino12

A

29

IFR197

SOLARIS-Urbino12

A

30

IFR198

SOLARIS-Urbino12

A

31

IZM238

A

32

JAN705

SOLARIS-UrbinolO
MAN-A60 SL222

33

JAN713

1KARUS-412.30A

A

34

JBR012

IKARUS-412.30A

A

35

JBR026

MAN-A60 SL222

N

36

JOB672

1KARUS-280.06

N

37

KAX531

SOLARIS-Urbino12

A

38

N

KAX532

SOLARIS-Urbino12

A

39

KAX533

SOLARIS-Urbino12

A

40

KAX534

SOLARIS-Urbino12

A
A

1987.12.10

30,08

1231318

2005.12.27

12,02

742 565

2005.12 .27

12,02

666 462

2005 .12.27

12,02

693197

2005 .12.27

12,02

688 062

2005.12.27

12,02

724 919

2006.08.29

11,35

507 466

2006.08.29

11,35

517 632

2006.09.20

11,29

555 135

2006.09.20

11,29

485 470

2006.09.27

11,27

650128

2006.09.27

11,27

602 259
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55

KLH419

SOLARIS-Urbino12

A

56

KLH420

SOLARIS-Urbino12

A

57

KLH421

SOLARIS-Urbino12

A

58

KLH422

SOLARIS-Urbino12

A

59

KLH423

SOLARIS-Urbino12

A

60

KLH424

SOLARIS-Urbino12

A

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

61

KLH425

SOLARIS-Urbino12

A

s

2006.12.20

11,04

693 069

62

KLH426

SOLARIS-Urbino12

A

2006.12.20

11,04

660 222

63

KLH427

SOLARIS-Urbino12

A

2006.12.20

11,04

629 753

64

KUU157 SOLARIS-Urbino12

A

2002 .08.29

15,35

865 203

65

KUU158

A

2002.08.29

15,35

857 506

49

KKD487

A

50

KKD488

MAZ-103.065
MAZ-103.065

51

KKD489

MAZ-103.065

A

52

KLH416

SOLARIS-Urbino12

A

53

KLH417

SOLARIS-Urbino12

A

54

KLH418

SOLARIS-Urbino12

A

A

2006.10.12
2006.10.03

11,23

525134

11,25

495 249

2006.10.03

11,25

425 340

2006.12.21

11,04

621061

2006.12.21

11,04

547 369

2006.12.21

11,04

2006.12.20

11,04

588 356
575 584

2006.12.20

11,04

634 662

2006.12.20

11,04

701286

2006.12.20

11,04

731148

2006.12.20

11,04

608 074

2006.12.20

11,04

711445

69

KUU214

1KARUS-263.30

N

s
s
s
s
s
s
s
s

1998.09.25

19,28

1060 745

70

LHD755

SOLARIS-Urbino15

A

H

2008.12.04

9,08

468106

71
72
73
74
75
76

LHD756

SOLARIS-UrbinolS

A

H

2008.12.04

9,08

438179

LHD757

SOLARIS-UrbinolS
SOLARIS-Urbino15

A

H

2008.12.04

9,08

508 214

LHD758

A

H

2008.12.04

9,08

444 759

SOLARIS-Urbino12

66

KUU211 IKARUS-263 .30

N

67

KUU212

IKARUS-263.30

N

68

KUU213

IKARUS-263 .30

N

1998.09.25

19,28

971241

1998.09.25

19,28

1038101

1998.09.25

19,28

1041449

LHD759

SOLARIS-UrbinolS

A

H

2008.12.08

9,07

407 528

LHD760

SOLARIS-UrbinolS

A

H

2008.12.08

9,07

408189

LHD761

SOLARIS-UrbinolS

A

H

2008.12.08

9,07

471961

77

LHD762

SOLARIS-Urbino15

A

H

2008.12 .08

9,07

411057

78

LHD763

SOLARIS-Urbino15

A

H

2008.12.08

9,07

428 872

79

LHD764

SOLARIS-Urbino15

A

H

2008.12.09

9,07

423 792

80

LOL713

MAN-A60 SL222

N

17,64

925 537

LOL835

MAN-A60 SL222

N

s
s
s
s
s

2000.05.17

81

2001.05.15

16,64

958 671

2001.04.24

16,70

970 742

82

LOL848

MAN-A60 SL222

N

83

LTL642

CREDO EN9,5 EB

A

84

MKS501

MAN-A60 SL222

N

2010.09.13

7,30

563 367

2001.04.24

16,70

922 095

Átlagéletkor:

14,40
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2. sz. melléklet
2017. január 1-töl a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Az. igény rövid leírása

Bejelentő H31-es vonalon új járat
indítását kéri.

H35-ös járat problémái (utasok
biztonsáqos és ku lturált közlekedése)
A minden nap a Sóstói úti kórháztól
20.30-kor induló 8A-as járat menetrend
módosítását kezdeményezi. (5 perccel
korábban induljon)
23-23G jelzésű járat módosításának
kérése . Michelin (gumigyár)
megállóhelyet is érintse a járat.
SGS Hungaria Kft. a menetrend
módosítás folyamatáról kér
tájékoztatást.
H31Xjelzésű járat, mely szombati
napokon az Electroluxtól 6.10-kor indul,
álljon meg az Ipari park, Sematic
megállóhelyen .

H40-es járat zsúfoltságával kapcsolatos
utasszámlálás végzése.

Bejelentő a helyi járatú autóbuszok
közlekedésének indulási időpontjait
kedvezőtlennek tartja. Konkrét
menetrend módosítást nem kér.

Dátum

201 6.09.26.

2017.02.03.

2017.02.15.

201 7.03.03 .

2017.04.11.

Az. Eszak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
levelének iktatószáma és a tett
intézkedés
Válaszlevél: FORGFOIG . 18301/2016. 20 17.06.08-án várostól
válaszlevél e-mailen érkezett - járat
módosítást nem kérnek. Kérelmező
201 7.06.28-án tájékoztatva.
Válaszlevél elküldve 2017.02.23-án.
Utas részletesen tájékoztatva .
Válaszlevél: FORGFOIG. 316-2/2017.
VFEJ U7/91/2017. várostól válaszlevél
- menetrend módosítást nem kérnek,
kérelmező tájékoztatva
Válaszlevél: FORGFOIG. 498-4/2017.
201 7.06.22-én város válaszlevél emailen érkezett - járat módosítást
nem kérnek, kérelmező tájékoztatva
Válaszlevél : FORGFOIG. 667-1/2017.
2017.04.21-én a válaszlevél e-mailen
elküldve.

2017. 04.12.

Válaszlevél: FORGFOIG. 680/3/2016.
2017.06.22-én várostól válaszlevél emailen érkezett- járat módosítást nem
kérnek, kére l mező tájékoztatva

201 7.06. 19.

NMJV önkormányzatának
tájékoztatás küldés. Az autóbusz
állomásról LEGO irányába 21.32-kor
induló járaton utasszámlálás
megtörténtével rásegítő járat
közlekedtetése indokolt, melynek
futás-teljesítménye 750,4 km/év

2017.06.2 1.

Válaszlevél: FORGFOIG.10341/2017. 201 7.07 .03-én város és
kérelmező részére elküldve.
Állásfoglalást, véleményt kértünk.

9.

H40L járat menetrend módosítási
kérelem (munkanapokon 6.40-kor
autóbusz-állomásról Esélycentrum felé
közlekedő járat később induljon).

2017.06.22.

10.

40-es jelzésű 16.20-kor autóbusz
állomásról munkanapokon induló járatot
17.30-ra helyezzék át.

2017.07.05.

11 .

Várostól érkezett: Hübner Kft. kérése 13-as járat 22.12-kori Alma utcától pár
perccel később induljon . /Dan Rita/

201 7.07.25.

Válaszlevél: FORGFOIG. 10435/2017 . 2017. 08.09-én várostól
válaszlevél e-mailen érkezett - járat
módosítást nem kérnek, kérelmező
tájékoztatva.
Válaszlevél: FORGFOIG. 11414/201 7. 2017.08.09-én várostól
válaszlevél e-mailen érkezett - járat
módosítást nem kérnek, kérelmező
tájékoztatva.
Válaszlevél: FORGFOIG.
1448/10/207 . 2017.08.17-én város
részére válaszlevél e-mailen elküldve .
2018. január 15-én várostól
válaszlevél e-mailen érkezett jelenleg nem vállalható a menetrend
szerint közlekedtetett járatok kért
időpontban .

12 .

Menetrendi utastájékoztatással
kapcsolatos észrevétel.

2017. 08 .01 .

13 .

SGS Hungaria Kft. H31Y-es járat
menetrend módosítását kezdeményezi.

2017.08 .10.

Válaszlevél elküldve 2017 .08.03-án .
Utas részletesen tájékoztatva, hol
érhető el az aktuális menetrend.
Válaszlevél: FORGFOIG .1 3271/201 7. 201 7.08.21-én város részére
válaszlevél e-mailen elküldve.
Állásfoglalást, véleményt kértünk.

14.

15.

16.

17.

Nyíregyháza- Kistelekiszőlő viszonylatú
kezdeményezése.

járatbővítés

8A jelzésű autóbusz nyári időszakban
történő közlekedtetését kéri.

Bejelentő

2-es járat

későbbi

indítását

kéri.

Helyi közlekedéssel kapcsolatos
észrevétel.

2017.08.10.

2017. 09.01 .

2017.09.09 .

2017.09.12.

Nyírszőlős-Nyíregyháza

18.

19.

között a 10-es
6.40 órakor induló autóbusz
nagyobb befogadó képességű
autóbuszra történő cseréie .

2017 .10.25.

SGS Hungaria Kft. H31Y-es járat
menetrend módosítását kezdeményezi .

2017.10.27.

jelzésű

Válaszlevél a Kelet-Magyarországnak elküldve 2017.08.18. Az NYMJV
által megrendelt SUMP készítése
során felülvizsgálatra kerül.
Válaszlevél elküldve 2017.09.22-én .
Utas részletesen tájékoztatva a
levélben felvetetett problémákról.
Válaszlevél: FORGFOIG . 15153/2017 . 2017.09.19-én válaszlevél
város és kérelmező részre elküldve.
Állásfoglalást, véleményt kértünk.

Válaszlevél: FORGFOIG. 15312/2017. 2017.09.25-én válaszlevél
város és kérelmező részére elküldve.
Állásfoglalást, véleményt kértünk.
Válaszlevél: FORGFOIG . 18801/2017. 2017.11 .13-án válaszlevél
kérelmező részére elküldve.
Autóbuszcsere nem indokolt.
Válaszlevél: FORGFOIG.18961/2017. 2018.február 28-án .
2018. február 20-án kelt levélben
várostól választ kaptunk VFEJU131/2018. melyben menetrend
módosítást nem kérnek.

Miskolc, 2018. március 26.
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3a. sz. melléklet

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nyíregyháza Helyi közszolgáltatás

A társaság 2017. év gazdálkodási eredménye
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben
adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

S orsz.

2016. tény

tény/bázis (%)

2017. tény

Eltérés tény •
bhis

1183 294

1161 202

98,13

-3 721

-548

14,73

3173

Egyéb bevételek

865 017

994 060

114,92

129 043

1.

Értékesltés nettó lirbevétele

II.

Aktivátt saiát teliesltménvek értéke

Ill.

-22 092

5.

Anvaoköltség

594 313

647 781

109,00

53468

6.

laénvbévett szolaáltatások

262 904

203 599

77,44

-59 305

7.

Eavéb szolaáltatás

16 770

15 826

94,37

-944

8.

ELÁB~

1 456

3157

216,83

1 701

-5 080
123 069
26 717

0

9.

Közvetitett szolaáltatás

0

0

IV.

Anvaruelleaa ráfordltl\sok

875 443

870 363

99,42

10.

Bérköltséa

645 373

768 442

119,07

11 .

Személyi jellegO eavéb kifizetések

126 332

153 049

121,15

12.

Bér járulék

200 710

202 099

100,69

1 389

v.

Személvl JellU!lú ráfordltások

972 415

1123 590

115,55

151175
-39 610

VI.

~rtékcsökkenési lelrás

157 311

117701

74.82

VII.

Egyéb ráfordltások

27 725

33 375

120,38

5 650

A.
IX.

ÜZEMI (ÜZLETI] TEV. EREDMÉNYE

11 696

9 685

82,81

-2 011

PénzO!lVi mOVeletek bevételei

847

2132

251,71

1 285

X.

PénzüaVi mOveletek ráforditásai

710

205

28,87

-505

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

137

1 927

1406,57

1 790

98,13

-221

e.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

11 833

11 612

Xl.

Rendkívüli bevételek

0

0

0

XII.

Rendkívüli ráforditások

0

0

0

D.

RENDKIVÜLI EREDM~NY

0

0

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

11 833

11 612

98,13

-221

824 852

879 950

106,68

55 098

egyéb bevételből: ellentételezés összege
Állami támogatás

0

55 045

53084

96,44

-1 961

Önkormánvzati ellentételezési igény:

757 974

81 5 254

107,56

57 280

Ellentételezési igény összesen:

813019

868 338

106,80

55 319

11 833

11 612

98,13

·221

824 852

879 950

106,68

55 098

Önkormányzat által előlegként átutalt összeg:

485 206

706 604

145,63

221 398

Bevételekkel nem flnanszirozott összea:

339 646

173 346

51,04

-166 300

1 % nettó árbevétel aránvos nvareséa:
Ellentételezési Igény összege:

1

~szak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nyíregyháza Helyi közszolgáltatás

Jb.

l.

sz. melléklet

A társaság 2017. év gazdálkodási eredménye
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben
adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

1.

Értékesltés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesltmények értéke

Ill.

2016. tény

2017. tény

tény/bázis (%)

Eltérés tény bázis
-22 092

1183 294

1161 202

98,13

-3 721

-548

14,73

3173

Egyéb bevételek

525 371

820 714

156,22

295 343

5.

Anyagköltség

594 313

647 781

109,00

53 468

6.

lgénybevett szolgáltatások

262 904

203 599

77,44

-59 305

16 770

15 826

94,37

-944

1 456

3157

216,83

1 701

7.

Egyéb szolgáltatás

8.

E LÁBÉ

9.

Közvemett szolgáltatás

IV.

AnyagjellegO ráfordltások

0

0

0

875 443

870 363

99,42

-5 080

10.

Bérköltség

645 373

768 442

119,07

123 069

11.

Személyi iellegO egyéb kifizetések

126 332

153 049

121, 15

26 717

12.

Bér járulék

200 710

202 099

100,69

1 389

v.

Személy! JellegO rafordltások

972 415

1123 590

115,55

151175

VI.

Értékcsökkenési lelrás

157 311

117 701

74,82

-39 610

VII.

Egyéb ráfordltások

27 725

33 375

120,38

5 650

-327 950

-163 661

49,90

164 289
1 285

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE

IX.

Pénzügyi mOveletek bevételei

847

2132

251,71

x.

Pénzügyi mOveletek ráfordltásal

710

205

28,87

-505

137

1 927

1 406,57

1 790

49,34

166 079

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

e.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

-327 813

-161 734

Xl.

Rendklvüli bevételek

0

0

0

XII.

Rendklvüli ráfordltások

0

0

0

D.

RENDKIVÜLI EREDMÉNY

0

0

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

-327 813

-161 734

49,34

166 079

485 206

706 604

145,63

221 398

egyéb bevételből: ellentételezés összege
Állami támogatás

0

55 045

53 084

96,44

-1 961

Önkormányzati ellentételezési igény:

757 974

815 254

107,56

57 280

Ellentételezési igény összesen:

813 019

868 338

106,80

55 319

11 833

11 612

98,13

-221

824 852

879 950

106,68

55 098

485 206

706 604

145,63

221 398

339 646,000

173 346

51,04

-166 300

1 % nettó árbevétel arányos nyereség:
Ellentételezés! Igény összege:
Önkormányzat által előlegként átutalt összeg :
Bevételekkel nem flnanszlrozott összeg:

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nyiregyházl helyi szem61yszállltásl
tevékenységének bevételekkel nem fedezett Indokolt költségeinek 2017. évi elszámolása

~.;
2

Fogyaszt(; •11<1eg„zll69

3

Hely> .....,,,,.,,yut
ümog•t*s

lli

ny<fot!

Az ingyenes utazttok, valamint a kedvezmtnyes b6M1ek uUin
!il6nybe vett fogyaszt(; 611deg61Zft6ob01sz6tmaz0 1.

285 465

Onkorm6nyzotolt
• jogcfmen
nyll)toll m0k6dftl
„
•
HZkOZf-rtlotdrt6ullloz b i l i -)

826 866

- -- --

A nonnatlll támogotáolloz
mOld>dftl ""'""""")'Zltl _ . , . Vl!J'I
(

helyi

6~1

~

fotyamatos

hely1

t6tnogot6s

4

A~KOZ-hl 5 . - . g ........ Qpoltkom.,.-

!IKSZ kamponáaO

5

E~m0k0dhlc0016mog-

6

Pótdl bevétel

7

Egy6b hozzjJ6tul•tok.. mOkOdHf
(egyéb kOzlekedekhl boWielet<)

8

0

~~

Eg)'6b, a helyt onkonninyul

Vatzi rNls szervezet •

- __ ,.__„ -6nlek_,
-

'W 1 he4yl

l<OZfugolmO k , , _ _ f - s a
nylljtol! mOkOdhl
Sudapeslj - M g toglok6nt kopott kompenz6cfóe bev6tel• stb)
Mt'1 Jlak ,_._•I•
AzutHokt61
Egyéb,
fentiekben ki nem emelt

~ timogaUi.ak

•

bev6telek.

0

5 560

•

melyek

azern61ywdlltt611 tevtken)'Mg .ii;i~.,.v.I ~tban J•'entMznek
(pi
lltlekljttasok
m.an1 t . . - 1 -Olto6g6nek
kom_._...

0

.L.&AJ•'

~. ·~•tata....--e (pl.
egyél>)

--anyMg.

kapceolOdO, pi.a alapl ~ lngatlenhoaznoaltü,

106 417

. ..,

9

2

oee 747

11

o.-- k - n ..-<M,tJ-tl..O kattMgo

ÓllU9QZ'd sor(12+ .•. +14)

87548<t

12

86rtc6!-

462 602

Vontat6tli i„m

JtrmO....ZetOi 6\lomtnv b6Mi;on.-.e
JirmOYezetOi 6llom6ny t>«6t Illetve egyél> azem•t)t
iuttatisait ttrtlelG itrultkok
JirmOvezetOi 610if'Mnv b6ten kl\'Ql lo '"•t.isaínak kO •.-A.oie.
"M • - MNff0+fn
Felhftln61t Dz
k
Felhasznitt \IOl"ltlif.t91 ,„m ir:nn..ne

Motorola

Fel'laszntl kenO.
Fel\aSznilt mot.-w„ kO!-

13

B~ '6kok

14
15
18
17
11
19
20

8'wen kf\IOM '

21
22
23
24
25

26
27
28

Uisok költMn•

o.--Qz-voa-lt811o6""

-„.

a.---

n...-

-ott

_,,,,,g...·····-•221

29328
2722
3 733

""

Ut1sbiztoslt.61
r.--.i&nno ...,.,,iZ1•tAI•
Va..........v6de!ml szolaittatts

Ozemenet!lhez ka..........ibdó .,...___,•!mi szorai 1tatA1 kO"....• ·

kOnetlen k6tta6a•

5 068
79800
7 588
232
1 599
12762
1884

..

KGFB

r.oANéfmQvek ...._,tztatt„n•k kelt-*'•.

fnnovtdól linr~ i.111.11. . . . el.

lnnovtd6t ·iru1•k
Formaruha, munkaruhll, ~

30
31

E~

....--k8•nyag
Kaitt>ent:aRis kOzvelen
AnVIM\ lrA!tdft1

17805

dA

Fentieken kMll fe huzN't k~ -t'llfntMQ.
aorn+ .. . „.•301
KOtelez6 „.....:trmúf111t""„... biztoslt.6• kOitséoe.
Uta
Olft••

Oumett.t6e -

120 161

92721
3M87i
355 879

F • -• gunvabf- llj6t kll!IMge, kO 18 azogt-

~ta6g

e.-.,,.......„!'\IJ...,

29

32

J• 11eg0

Fonnaruha

munkanJha Y6d&\N fOggotlenOI annak ...,,,_

efsúrnolh6tOI

Fentieken klvOI fel.merO~ __.. kÖZYIC!en „""....,

MX'f.J1'+33•3'
~ h A -· j6fmOvok

-..-„

"""°* -..-„,
onnak l•• ...

scrin

fe.metOIO

„

onyag

'4gz6 dolQ02'lk ~ jo logO

33

_ , _ , l<Ozvol.,, ~ lellegO kOlt.Mgo

A

34

Hormodikf61 61tal~-·

KOll& f6161tal ~~· """'1a szannti kOltNgo

35

lnfrutrvktút1 k - - -

36

Titol6 telep, p•tyaudvar, megi116h1ly

-1.,.,_."" sor fl~I
Tiroló telep, p6)'1udY1r, megillóhely fenntan.61i, Ozemel11tttl
költMgel, tovtbb41 • Urok!I telepre w'6 be-. ll'etve ez onnan t°"*'O

37
38
39

E.uk-r.m• / ftnanuk'olt1 k01tata1

Gordo•o i

40

E-.--

k~el,.,._

kolhebhnkfv01o ~M•„ I

221 29
33 406

'°'

!i13
2n688

238867
1 953

152•7
15247

kli•lbkőltsltael ,

GOtdO Oi '!ominv irttkc:tökkenfte
lominv
finens:zfrozi91 k6

.. ---41

el

1611964
79518
n181

E- • ~...,...,.,.""""*'°' lluzn61t · -

"16kcsOl<kanha

17659

-~ _,,...._,,~Wli„wkOtlyolgklllfdgo

-

~ltf+f

,„,

.,.,.~,.

n..,_.,,11MJr1'4• .... - •411

·-~---

43
44

k~tt

r IH7anZ6 M)I /34+, ••- +if0J
Gllrd0166flom6nv ttra..tdllsukl itttkCIOkkenHe
Gerd016 i Uomtnv M1l llzinn b*1ed 9tb k,O:•·-ei

....-.„,.koztlUis.

ozolg61ot,
ulaoUjeluJzta:ó
meneuend, ~ l.lj6koztot6o, antemetn

Utest6j6koztot6o

·~·98942

(p6ld6ul

p61yaudvOl1"'91zO_) _lt_, ,~llrt6olklllto6gol.

3473

"16kcsOl<kanha.

45

...
...
•7

49

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

Jeav 6s b6rfetef enOnH k.O•--

T.,...._..el_~k-

OpetoUvforgo~

Foraa'omvezet6s

51

Menetr.ndk6szft61

52

Egy6b forga 1ml k01t16g

53

:b9fTlve1et61

54

Clpoqttv Ozemlrányft6s

55

M~. r.kt.trozis

56

e.- m0sze1c1 kO".....

nr„aifl 6ttalino• kOttMgek

OaZ9gz6 -

fl9•

.„

•58)

„

-

26806

40073
90383

--"""1kll6tsak(

25479

ozem6I)( jotlegO kllta6g• velllmlnt • feladoto'llt6sukhoz sz0ko6gel
inftastruktön o zern11tetWMk kOltMne.
Fora•knl terOlet W1Zlt„6n1k k0"_,_

MenetnlndlZOfkolz161

kOltoégel

(NyomdakOltoégek nem

hanem az: utaltiltkoztatisba tattozn• k. l
Egyél>
f«galml
te\1'6kenys6ghlz

klpcookldó

„.

(p61d6ul

nottak~Ottf'!dtzlf'tkl kOIWklek.
MOszeld terO et Ozem wz~ költ

„.:n.n

VRMO

„-

·-

k~

-anyoég k8116ga fOggotlof10I

szerwzetj hovatatt~AI

e....-• mOsz:MJ ~---z ..--....u..v. ka •......_

•

"""""'"·fe'OgyelO

IQaiaat~a.

ltrlt6 •el te ....k«i·-L.

„..... ,,,....„.571

0

13382
20273
0

A t6rsos6g
~ klpc:oolódcl co.iemeaal
szervezeti f1 6pftNt0t,
-anyMgak kll"'6gel fOgge!l4nO
havNl1az6llOI Ezek mindank6pp magvl(ban logllll6k
kavetkoz6ket forgalmi. ke1n kedefm1 sze~l! l\jll, mOsakl
""1ylt6u,
emberi
1rOfQfT$1
gazd61kod6o,
szoldor1Jlet
adn*11Rric:IO, p6n>Ogy,
kontrol 1ng -kanyoég;
veHriguglt6 •• torzlbn, kabinet belsó e" en0rz6sl o~ly,
te~--L.
lr»• -

9 558
6414

15277

A - . - 1 1 -anyoég .,,..UV lrányft6"'""k (mO..zotjj,
Anyagbnzwzhl

28590

.„~

A~li>on
. z 6 Jam61 vozll40,- wz6nylh, forgo.ml l:Ullg6111ttr.e)

in:ltlkkep;1ta8ttk.

„

'*""""'

EJ-.iOI, -adO
_
........ k8. ....ol

Ftwn•!cmell~

' ·-~

'*"'-

kllltMgel,
fogl•lkoz<>
Jeg~t6k
.,.,.,,_..., jovlt6aa, . . . . . _....., tlnanlZlroúol kOltMgo

Elsúrnoltath

50

57

••

J egy
b"1ot6rt6knlt6o/ l1Y6kenystget fo~to
Ozemeltet6Hhlz kapclolódó v alamennyi kö'tsig, 6rttkHít6uel

e:rttknftét

•

bl20ltsag.

106 955

JOOI
290280
1261881
2135 288
.a 3 40i

j ez~h~km
Ft/km

1 l_;
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

5. sz. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2017. 1-Xll.hó tény
adatok eft-ban

S orsz.

A tétel megnevezése

1.

Értékesltés nettó irbevétele

II.

Aktivált saját teljesltmények értéke

Ill.

Egyéb bevételek

5.
6.

Menetrend
szerinti helyi

Menetrend

- ebb6/

Egyéb
forgalom-fajta

szerinti

Nylregyháza

helyközi

Autóbuszközlekedés
össz.asan

Egyéb
tevékenység

Összesen

1367214

1161 202

15498 978

598 398

17 464 590

158 578

-737

-548

-4 378

-769

-5884

318239

312 355

1 208 671

99' 060

10 316 203

U37

11528811

29 219

11 558 030

Anyagköltség

743 995

647 781

6 948158

154 938

7 847 091

251 396

8 098 487

lgénybevett szolgáltatások

232 093

203 599

2 656 912

55 614

2 944 619

19590

2 964 209

19496

15826

216418

5081

240 995

370

241 365

4480

3157

38422

205

43107

6223

49 33(

0

0

0

0

0

0

1OOO064

870 363

9 859 910

215838

11075812

277 579

1135339
10 334 2a:

7.

Egyéb szolgáltatás

8.

ELÁBt

9.

Közvetített szolgáltatás

IV.

Anyagjellegü ráfordítások

17 623 168

e

10.

Béri<öltség

943 948

768 442

9 093 642

182731

10 220 321

113 962

11.

Személyi jellegü egyéb kifizetések

188454

153 049

1969232

43 800

2 201 486

22 567

2 224 053

12.

Bér j árulék

247199

202 099

2 367 051

47997

2 662 247

28 245

2 690 492

1 379 601

11231590

13 429 925

274 528

15 084 054

164 774

15 248 828

139 329

117 701

1962237

41 053

2 142 619

4 964

2147 583

v.

Személyi jellegű ráfordítbok

VI.

trtékcsökkenési lelrás

VII.

Egyéb ráfordítások

38 307

33 375

345 257

3654

387 218

3 863

391 081

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM~NYE

17 647

9 685

213474

66 493

297 814

54 856

352 670

2555

2132

31 526

56

34137

2 211

36 348

528

205

242099

2484

245111

5

245116

A.
IX.

Pénzügyi müveletek bevételei

x.

Pénzügyi müveletek ráfordításai

B.

PtNZÜGYI MŰVELETEK EREDMtNYE

e.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

Xl.

2027

1927

-210 573

-2428

·210 974

2 206

-208 768

19 874

11 612

2901

64 065

86840

57 062

143 902

Rendkív üli bevételek

0

0

0

0

0

0

0

XII.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

D.

RENDKIVÜLI EREDMtNY

0

0

0

0

0

0

0

E.

ADÓZÁS ELÖTII EREDMÉNY

19 874

11612

2 901

64065

86840

57 062

143 902

egyéb bevételból: önkorminyzatl támogatás

1067667

879 950

0

0

1 067 667

0

1 067 667

egyéb bevételb~I: hk. veszteségkiegyenlités

0

0

10 037 936

0

10 037 936

0

10 037 93E

I
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Könyvvizsgálói nyilatkozat

Észak-magyaroszági Közlekedési Központ Zrt.
Cégjegyzékszám:05-10-000500
Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évre
vonatkozóan közszolgáltatási szerződés kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra. Ezzel
kapcsolatban a szolgáltató Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt elkészítette a közforgalmú
közlekedés 2017. évi tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját a közgyűlési előterjesztéshez,
amely az előzetes tényadatokon alapul.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2017. december 31.-i fordulónapra elkészített
előzetes mérlege és előzetes eredmény kimutatása a számviteli törvény előírása alapján és az
á ltalán os számviteli elvek figyelembe vételével készült.
A társaság álta l kialakított nyilvántartási, e lszámolási, értékelési rendszere alkalmas arra, hogy a
közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat
elkülönítetten kezelje.
A bevétellel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja ellenőrizhető módon készült, a főkönyvi
könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalmazásával, a társaság Önköltség
számítási szabályzatának megfelelően.

A Közszolgáltatási szerződés 8. számú melléklete szerinti előzetes eredmény kimutatás -a pénzügyi
ellentételezés számítása- megfelel a társaság Számviteli politikájában előírtaknak és összhangban
van a Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek" V.1, V.2, V.3. pontjaiban foglaltakkal.
A 2017. évre vonatkozó tényleges ellentételezési összeg előzetes számítása megfelel a Közszolgálati
szerződés „Szolgáltatót megillető ellentételezés" V.4. pontjában előírtaknak.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt jelen nyilatkozat kiadásakor még nem rendelkezik
könyvvizsgálattal lezárt 2017. évi beszámolóval, ezért a végleges eredmény alapján számított
tényleges ellentételezési összeg kismértékben változhat.

\

l
Az Észak-magyarországi Közlekedést Központ Zrt Nyíregyháza Megyei jogú város területén
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységével kapcsolatos egyes
előzetes adatai 2017. évre az alábbiak:

Össze2 (ezer Ft,

Meenevezés
Összes költség és ráfordítás
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények
Pénzügyi művelet bevételei
Egyéb bevétel

2 145 234
1161202
-548
2132
994 060

-

ebből

önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó
árbevétel arányos nyereséget
2017. évben az önkormányzat 99/2017 (IV. 27) határozata alapján átutalt
ellentételezési előlegek összege
normatív állami támogatás 2017-re
előlegen felüli ellentételezési igény

1

---

879 950
-

653 520
53 084
173 346

A fenti adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2017. január 01. és
december 31. között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel
kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentételezési igénye 879 950 ezer Ft, am elyből 2017.
évben pénzügyileg rendezésre került 706 604 ezer Ft.

Jelen könyvvizsgálói nyilatkozata Közszolgáltatási Szerződés VI.2.1.18. pontja alapján Nyíregyháza
Megyei Jogú Város közgyűlési előterjesztéséhez készült, hogy a közgyűlés a 2017. évre vonatkozó
tényleges ellentételezési összeg megállapításáról és a 2018. évi ellentételezés előlegéről határozatot
hozzon.

Szolnok, 2018. március 19.

„Privát HASZON"
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Tisztelt Közgyűlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által elfogadott, hatályban
l évő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát rendszeresen elvégezzük, hogy Magyarország
Alaptörvényében megfogalma zott jogbiztonság követelményének fokozottabb érvényesülést
szerezzünk.
2018. január l-jén lépett hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL törvény (a továbbiakban: Ákr.),

amely hatályon kívül helyezte a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban :
Ket.).
A felülviz sgálat alapján megállapítottuk, hogy van néhány olyan önkormányzati rendelet,
amely ún . merev hivatkozással (a törvény számának és címének megjelölésével) hivatkozik a
Ket.-re, ezért ezeket a rendeleteket módosítani kell, hogy ne szerepe ljen a rendeletekben
hatálytalan törvényre való hivatkozás, továbbá a rendeletek szabályait összhangba kell hozni
az Ákr. rendelkezéseivel.
1./ Az egyik ilyen rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 48/2013.
(Xll.20.) önkormányzati rendelet, amelyet az Ákr. rendelkezéseivel történő összhang

megteremtése mellett az alábbiak miatt is szükséges módosítani :
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül

he lyezésé rő l

szóló 2017. évi CLXXIX. törvény alapján emelkedett a

közigazgatási bírság felső határa, amelyet önkormányzati rendeletünkben is szabá lyozni kell.
A törvényi rendelkezések alapján nincs

lehető ség

a

gépjárművezető

távollét ében helyszíni

bírság kiszabására, csak közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésére, így a rendelet
ezen szakaszát hatályon kívül kell helyezni.
Szükségessé vált továbbá egy új szabá lyozás beépítése a rendeletbe, mert a városban a
tájékozódá st nagymértékben megnehezíti, hogy az ingatlanok házszáma, illetve a kiosztott
utcan év-táblák nem kerüln ek kihelyezésre. A szankcionálás kilátásba helyezése segíthet
elérni azt a célt, hogy az ingatlanok beazonosíthatók legyenek.
Az elmúlt évek tapasztalati alapján néhány fogalmi meghatározást is be kell építeni a
rendeletbe.
2./ Módosítani

szükséges továbbá

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város településképi

védelméről szóló 31/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 9. és 11. mellékletét is,

amelyekben még a Ket.-re való hivatkozás szerepel.

(1

1)

--1
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3./ A

Közgyűlés

2015. június 26. napján alkotta meg az elektronikus úton

adókötelezettségekről

teljesíthető

szóló 15/2015. (Vl.26.) önkormányzati rendeletet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 2018. január 1-jén hatályba lépő egyes rendelkezései értelmében az adózó
akkor is benyújthatja elektronikus úton az adóbevallását az önkormányzati adóhatósághoz,
ha az önkormányzat képviselő -testülete nem alkotott elektronikus ügyintézést biztosító
rendeletet .
Tekintettel arra, hogy törvényi szinten szabályozásra került az elektronikus ügyintézés, ezért
javaslom az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló 15/2015.(Vl.26.}
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működés i
Szabályzatáról szóló 9/2011. (111.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. fejezet 2. pont (2)
bekezdése szabályozza a Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra a
kultúra területén átruházott hatáskör-gyakorlásokat. A muzeáli s intézményekről, nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezései alapján
és a Közgyűlés tehermentesítése érdekében javasoljuk a megyei hatókörű városi múzeum
állományvédelmi stratégiájának jóváhagyását átruházni a Köznevelési, Kulturális és Sport
Bizottságra.
Az előterjesztés 1. számú melléklete az
rendelet-tervezetet tartalmazza .
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
tervezetet elfogadni szíveskedjen.

előzetes

hatásvizsgálatot, 2. számú melléklete a

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt rendelet-

Nyíregyháza, 2018. április 17.

< Tisztelettel:
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Dr. Szemán Sándor
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1. számú melléklet a JKAB 155-2/2018. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az

előzetes

hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

2018. január l-jén lépett hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.), amely hatályon kívül helyezte a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

van néhány olyan önkormányzati rendelete,

amelyek szabályait összhangba kell hozni az Ákr. rendelkezéseivel.
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény alapján emelkedett a
közigazgatási bírság

felső

határa, amelyet önkormányzati rendeletben is szabályozni kell. A

törvényi rendelkezések alapján nincs lehetőség a gépjárművezető távollétében helyszíni
bírság kiszabására, csak közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésére, így a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló 48/2013. (Xll.20.) önkormányzati rendeletet is
módosítani kell.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 2018. január l-jén hatályba

lépő

egyes rendelkezései értelmében az adózó

akkor is benyújthatja elektronikus úton az adóbevallását az önkormányzati adóhatósághoz,
ha az önkormányzat képviselő-testülete nem alkotott elektronikus ügyintézést biztosító
rendeletet. A törvényi szabályozás szükségessé teszi az elektronikus úton
adókötelezettségekről

teljesíthető

szóló rendelet hatályon kívül helyezését.

2. Társadalmi hatások

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs.
Az elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló rendelet hatályon kívül
helyezése nem érinti az adókötelezettségek elektronikus úton

történő

teljesítését, az

önkormányzat továbbra is biztosítja a feltételeket, költségvetési hatása így változást nem
idéz elő .
3. Gazdasági, költségvetési hatások

Gazdasági, költségvetési hatásai nem

~:~

Ny

mérhetők .
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4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
S. Környezeti és egészségügyi következményei
Hatásai nem mérhetők.

(

\~ Ny
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2. számú melléklet a JKAB 155-2/2018. számú előterjesztéshez

Rendelet- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

..... / „„.( .....) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 2. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés
alapvető

szabályairól szóló 48/2013. (Xll.20.) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban:

Ör.) a következő 1/A §-al egészül ki:

„l/A. §E rendelet alkalmazásában:

(1) Közhasználatú zöldterület, zöldfelület: a város belterületén önkormányzati tulajdonban
álló minden olyan terület, amelyet döntő mértékben növény borít, függetlenül attól, hogy a
település melyik funkcionáli s területi egységén (ipari-, lakó-, közlekedési terület, stb.) belül
helyezkedik el. A járda és úttest közötti területet minden esetben zöldfelületnek kell
tekinteni, függetlenül attól, hogy a terület növényzettel fedett - e vagy sem . Közhasználatra
szánt zöldterületek azok is, amelyek nem az önkormányzat tulajdonában vannak, de
tulajdonosai azt közhasználatra hozták létre, vagy a közhasználat elől nem kívánják lezárni.
(2) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban
álló terület, amelyet rendeltetésének

megfelelően

bárki használhat, ideértve a közterületnek

közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által
megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki
használhat.

{3} Út: a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a
gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, vagy
magánterület (közút, magánút); magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat
tulajdonában álló területen

\~ NY

lévő,

közforgalom

elől

elzárt utat is."
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2.§. Az Ör. 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabálya it sértő magatartás elkövetője természetes

személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A sza bályszegés
miatt a

közterület-felügyelő

illetékességi területén 50.000 Ft-ig

terjedő

helyszíni bírságot

szabhat ki. Fiatalkorúval szemben helyszíni bírság nem szabható ki."
3.§. Az Ör. S. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti, ha az ingatlan tulajdonosa az ingatlan
házszámát, saroképület esetén az önkormányzat által rendelkezésére bocsátott utcanévtáblát az utcáról jól látható helyen nem tünteti fel."

Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011. (111.10.) önkormányzati rendelete S. melléklete 1. fejezet 2. pont (2) bekezdése
b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város

[2 . A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott hatáskörgyakorlások:]
„ (2) A kultúra területén:
b) Jóváhagyja a megyei

hatókörű

városi múzeum küldetésnyilatkozatát, stratégiai tervét,
gyarapítási és revíziós tervét, a múzeum
digitalizá lási stratégiáját, fejlesztési és beruházási feladatait.

állományvédelmi stratégiáját,

gyűjtemény

a Közgyűlés bizottságai feladatai és
hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelete 10.§ (2)
bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

[10.§ A Közgyűlés által a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott
hatáskör-gyakorlások:]

[(2) A kultúra területén :]
2. Jóváhagyja a megyei hatókörű városi múzeum küldetésnyilatkozatát, stratégiai tervét,
állományvédelmi stratégiáját, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervét, a múzeum
digitalizálási stratégiáját, fejlesztési és beruházási feladatait.

\~ Ny
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5.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei
Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 9.
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 11. melléklete helyébe jelen rendelet 2.
melléklete lép.
(2) Hatályát veszti az Ör. 4. §-a.
(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az
elektronikus

úton

teljesíthető

adókötelezettségekről

szóló

15/2015.

(Vl.26.)

önkormányzati rendelete.

6.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Nyíregyháza, 2018. április 25.
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1. m elléklet a .... ./2018. önkormányzati rendeleth ez

KÉRELEM
- Településképi véleményezési eljáráshoz -

Nyíregyháza MJV Polgármestere
Polgármesteri Hivatal

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83.
Alulírott ..................................................... , mint építtető*/ az építtető nevében meghatalmazottként
eljáró

felelős tervező*,

azza l a kéréssel fo rdulok Nyíregyháza MJV Polgármesteréhez, hogy részemre

az alábbi ingatlanra településképi véleményt szíveskedjen kiadni.
A véleményezési el járás lefolytatásához szükséges adatok:
- Terv megnevezése: ...................................................................... „

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

- A megvalósíta ni tervezett építmény helye (út, házszám) :
Nyíregyháza, ..................................................................................... helyrajzi szám :......................................

- A településképi véleményt az alábbi tervezett tevékenységhez kérem:
építmény építése
építmény bővítése
építmény telepü lésképet érintő átalakítása
építmény fennmaradása
- Építtető/beruházó (név, cím) :............................................................................................................................
„ t
,
,
t ervezo1
„. .
, ):.............................................................................................
- Fe1e1os
ervezo„ ( nev,
c1m,
Jogosu lt sag

(A mennyiben a kérelmet, vagy az építészeti-műszaki dokumentációt nem építtető, hanem az általa
megbízott személy

(kérelmező:

pi: a felelős

tervező)

nyújtja be, akkor az általános közigazgatási

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13.§ és 14.§ szerinti meghatalmazás csatolása
szükséges egy eredeti, aláírt példányban.)
- Sze rzői jog: Érinti*/ Nem érint i*
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(Ha érinti, akkor a terv felhasználhatóságához szerzői jogi nyilatkozat benyújtása szükséges.

A tervezett létesítmény adatai :
- A tervezett építési tevékenység rövid leírása :„.. „„„„„„„„„„„„.„.„.„„.„„„„„.„„„ „„ ... „„„„„.„„„„„„„„.„ ...
- Rendeltetési egységek megnevezése :„.... „.„.„.„. „....„.„ .. „.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„. „..„„.„.„ .. „„.„.„.„.„ .. „„.. „„ .. .
- Rendeltetési egységek száma (db) :„„„.„„. „.„.„„„„„„„.„.„.„„„„.„.„.„.„„ „„„.„„„. „„„ „.„.„„„„„„„.„.„„„„.
- Rendeltetési egységek nettó: alapterülete (m2):.„„„ „„.„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„.„„„„„.„ „„.
- Egyéb - tervvel kapcsolatos- lehetséges adat, információ, előzmény kérelemhez csatolása :
(tervtanácsi, településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek stb.)

- ÉTDR azonosító:„.„.„.„ ..„„.„.„.„.. „„.„.„.. „„.„.„. „.„ .. „„. „.„ .. „„ .. „„.„.„ .. „„.„..„„.„.„. „.„ ..„.„„.„.„. „.„.„.„.„..
{Aláírásommal nyilatkozom, hogy az ÉTDR tárhelyre megküldött építészeti-műszaki tervdokumentáció
tartalma megegyezik az e kérelem mellé csatolt papír alapú dokumentáció tartalmával.)

A 314/2012. {Xl.8.) Korm. rendelet szerint a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a
véleményezendő építészeti-műszaki

dokumentációt elektronikus formában az é pítésügyi hatósági

eljáráshoz biztosított elektronikus t á rhelyre feltöltöttem és 2 példányban papíralapon a kérelem
részeként benyújtottam valamint a polgármesternek az elektronikus hozzáféréshez szükséges adatot
biztosítottam .
A következő dokumentáció munkarészeket mellékeltem (a megfelelő rész aláhúzandó) :
a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása,
terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása
(lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
c) reklámelhelyezés ábrázolása,
d) rendeltetés meghatározása, valamint
e) rövid műszaki leírás a különböző vé dettsége k bemutatá sával, a telepítésről és az é pítészeti
kialakításról.

Nyíregyháza, 201 „ „ ..„. „ .. „„ ..„ .. „ .„ .. „„.„.„„„.
z igazolás átvétele:
kérelmező

Személyesen történik
Postai úton történik

telefonszám, e -mail cím

*a csillaggal jelölt rész aláhúzandó
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2. melléklet a ......./2018. önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
- Településképi bejelentési eljáráshoz -

Nyíregyháza MJV Polgármestere
Polgármesteri Hivatal

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf.: 83 .
•rott ................................................................ mint
. ep1tteto
. .
" */ az ep1
• 'ttet o" neve' ben
AI u11
meghat almazottként elj áró felelős tervező*, azzal a kéréssel fordulok Nyíregyháza MJV
Po lgármesteréhez, hogy részemre az alábbi ingatlanra tervezett tevékenység
elvégzéséhez/megvalósításához t elepülésképi bejelentési eljárást lefolytatni szíveskedjen.

A beje lent ési eljá rás lefolyt at ásához szükséges adatok:
- Ép íttető/beru h ázó (név, cím): ............................................................................................................................
•
•
„..JOgosu 1tsag
• ):: ........................................................................................... .
- Fe1e lő s tervezo„ ( nev,
c1m,
tervezo1

(Amennyiben a kérelmet, vagy az építészeti-műszaki dokumentációt nem építtető, hanem az általa
megbízott személy (kérelmező: pi: a tervező) nyújtja be, akkor az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13.§ és 14.§ szerinti meghatalmazás csatolása
szükséges egy eredeti, aláírt példányban.)
- A t elepülésképi bejelentési eljárás lefolytatását az alábbi tervezett tevékenység
elvégzéséhez/megvalósításához kérem :
épít ési tevékenység
reklám elhelyezése
építmény rendeltetésének megváltoztatása
- Terv megnevezése:............................................................................................................................................. .
- A tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás helye :
Nyíregyháza, ..................................................................................... helyrajzi szám :......................................
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- A tervezett építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása a reklámozá s
tervezett

időtartama:

kezdete:.......................................................vége :........................................................... .

A tervezett tevékenység adatai:
- A tervezett építési/rendeltetésmód változt atási/reklámozási tevékenység rövid leírása :..................... .

- Rendeltetési egységek megnevezése: ............................................ „

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

- Rendeltetési egységek száma (db} :.......................................................................................... ........................
- Rendeltetési egységek nettó: alapterülete (m2} :....................................................................................
- Szerzői jog: Érinti*/ Nem érinti*
{Ha érinti, akkor a terv felhasználhatóságához szerzői jogi nyilatkozat benyújtása szükséges.

- Egyéb - tervvel kapcsolatos- lehetséges adat, információ, előzmény kérelemhez csatolása :
(tervtanácsi, településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek stb.)

A 314/2012 . (Xl.8.) Korm. rendelet szerint a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához a
kérelem tárgyának megfelelően tervezői jogosultsággal rendelkező személy által készített építészetiműszaki

dokumentációt a kérelem részeként benyújtottam 2 példányban papíralapon.

A következő dokumentáció munkarészeket mellékeltem (a megfelelő rész aláh úzandó):
- műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,
- helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
- alaprajzo(ka}t (rendeltetés megváltoztatása esetén változás előtti és utáni állapotról is},
- homlokzato(ka}t (reklám elhelyezése esetén azok pontosan méretezett elhelyezésével),
- utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.
Nyíregyháza, 201. ...............................................
Az igazolás átvétele :
Személyesen történik

kérelmező

aláírása

Postai úton történik
telefonszám
*a csillaggal jelölt rész aláhúzandó
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról szóló „./ „.( ... )
önkormányzati rendelethez

2018. január l-jén lépett hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban : Ákr.), amely hatályon kívül helyezte a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban:
Ket.). Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

önkormányzati rendeleteinek szabályait

összhangba kell hozni az Ákr. rendelkezéseivel.
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül

helyezéséről

közigazgatási bírság

felső

szóló 2017. évi CLXXIX. törvény alapján emelkedett a

határa, amelyet önkormányzati rendeletünkben is szabályozni kell.

A törvényi rendelkezések alapján nincs

lehetőség

a

gépjárművezető

távollétében helyszíni

bírság kiszabására, csak közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésére, így a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló 48/2013. (Xll.20.) önkormányzati rendeletet is
módosítani kell.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 2018. január l-jén hatályba

lépő

egyes rendelkezései értelmében az adózó

akkor is benyújthatja elektronikus úton az adóbevallását az önkormányzati adóhatósághoz,
ha az önkormányzat képviselő-testülete nem alkotott elektronikus ügyintézést biztosító
rendeletet. A törvényi szabályozás szükségessé teszi az elektronikus úton
adókötelezettségekről

teljesíthető

szóló rendelet hatályon kívül helyezését.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
az egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosításáról szóló .../... ( ... )
önkormányzati rendelethez
1. §-hoz

Az Ör. megfelelő alkalmazása érdekében szükséges volt a rendeletbe néhány fogalmi
meghatározás beépítése.
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2.§-hoz

a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvényben meghatározott közigazgatási
bírság felső határát az önkormányzati rendeletben kell szabályozni.
3.§-hoz

A városban a tájékozódást nagymértékben megnehezíti, hogy az ingatlanok házszáma,
illetve a kiosztott utcanév-táblák nem kerülnek kihelyezésre.

4.§-hoz

Ez a szakasz szabályozza a megyei hatókörű városi múzeum állományvédelmi
stratégiája jóváhagyásának átruházását a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságra.
5.§-hoz

Technikai módosításokat és hatályon kívül rendelkezéseket tartalmaz ez a szakasz.

6.§-hoz:

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza .
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezzel nyílt ülésünk napirendi pontjainak végéhez értünk, 3,5 perces
rövid technikai szünet után zárt ülés keretében folytatjuk munkánkat.

(A zárt

ülésről

külön jegyzőkönyv készült)

k.m.f.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

*

