1
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 6-án tartott nyílt ülésének
jegyzőkönyve

a./ tárgysorozatai:
b./ határozatai: 136-149/2018.
e./ rendeletei: 20-21/2018.

NAPIRENDEK:

Nyílt ülés:

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére
3./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Kft-vel kötendő szponzorációs szerződés
jóváhagyására
4./ Előterjesztés a "Nemzeti Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pályázatra és az
önkormányzati saját erő biztosítására
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolex Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. -között

kötendő

településrendezési -

jóváhagyására (Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 47. sz.

előtti

együttműködési

megállapodás

közterület-rendezés)

6./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének
szabályozásáról szóló 44/2006. (Xl.28.) önkormányzati rendelet módosítására

7./

Előterjesztés

a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért tulajdonosi
hozzájárulás kiadására

8./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok
térítésmentes állami tulajdonba adására
9./ Előterjesztés a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megvalósított Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített fedett jégpálya térítés
nélküli átadás- átvételéről és üzemeltetésbe adására

10./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
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11./ Előterjesztés ,,A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon
keresztül (Stimulating regional innovation through better e-government services)"
című benyújtott pályázati program elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására
12./Előterjesztés

A TOP-7 .l.1-16-H-067-1 kódszámú "Városrészek többfunkciós közösségi
tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése" című pályázati program elfogadására

13. /Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójához való csatlakozásra
14./ Előterjesztés az „EuroClip-Eurokapocs" Közalapítvány megszüntetésének
kezdeményezésére
15./

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
szabályzatáról szóló 368/2016.(Xll.29.) számú határozat módosítására

közbeszerzési

16./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló 1/2018.(1.26.) önkormányzat rendelet módosítására

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

2018. szeptember 6-án tartott nyílt üléséről

Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Jászai Menyhért, Dr. Ulrich Attila alpolgármesterek,
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Dr. Adorján Gusztáv, Andó Károly, Ágoston Ildikó, Bajnay
Kornél, Bakó József István, Béres Csaba, Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, Halkóné dr. Rudolf Éva,
Hunyadi János, Jeszenszki András, Lövei Csaba, Nagy László, Mussó László, Póka Imre, Rákóczi Ildikó,
Szilvási István, Dr. Tirpák György, Tormássi Géza, Tóth Imre, Vassné Harman Gyöngyi képviselők.

Meghívottként részt vettek: Dr. Galambos Ildikó Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője, Dr. Kása Brigitta
aljegyző, Patóné Nagy Magdolna, Dr. Krizsai Anita, Dr. Grósz Péter, Pató István, Veres István,
Lengyelné Petris Erika, Éva Péter, Doka Diána, Kovácsné Szatai Ágnes, Tóth Zoltán osztályvezetők,
Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője, Bodrogi László közterület-felügyelet vezetője,
Hagymási Gyula pályázati referatúra vezetője, Liskány Andrásné adóosztály megbízott vezetője,
Tóthné Csatlós Ildikó, szociális és köznevelési osztály csoportvezetője, Karóczkai Adrienn
referatúravezető-helyettes, Vinginder Tibor Nyírinfó Kft. ügyvezető igazgatója, Petró Árpád TérségiHulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
igazgatója, lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Szalai István NYÍRVV műszaki
igazgatója, Varga János könyvvizsgáló, Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Kósa
Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kőhegyi Edit Nyírszakképzési Központ
ügyvezetője, Joó László Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető
igazgatója, Róka Zsolt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója, Ignácz István
ÉMKK közlekedési főigazgató, Kató István ÉMKK forgalmi üzemvezető, Bozsik Péter Nyíregyháza
Spartacus Football Kft. szakmai igazgatója, Kiss Baranyi Sándor akadémia igazgató, Maky Robin női
szakágvezető, Mokánszki Máté kitüntetett, Kőhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
elnöke, dr. Béres József Attiláné jegyzőkönyvvezető, Fignár László NYIRINFO Kft. munkatársa,
Szoboszlai Tibor Nyíregyházi Televízió, Sipos Mariann Sunshine Rádió, Szarka Lajos Nyíregyházi
Napló, Ladányi Tóth Lajos a Kelet-Magyarország munkatársai.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérek mindenkit, hogy foglalja
el helyét. Köszöntöm a mai közgyűlésünkön megjelent képviselőket, előadókat, meghívott
vendégeket és mindenkit, aki a sajtón keresztül figyelemmel kíséri munkánkat. Közben
kérem, hogy csendesedjenek el! A közgyűlésünk előtt egy elismerés átadására kerül sor.
Kérem dr. Molnár Pálma kollégánkat, hogy a méltatást olvassa fel.
Méltatás:
Kiemelkedő nemzetközi sportsikereinek elismeréseként egy olyan fiatal sportoló részére

kívánjuk átadni ezt az emlékplakettet, aki 2016 óta részesül városi sportösztöndíjban. Kérem,
hogy fáradjon ide a pulpitushoz Mokánszki Máté.
Mokánszki Máté a Nyíregyházi Blue Sharks kosárlabda csapat játékosa. S éves korában
kezdett el kosárlabdázni. Általános iskolai tanulmányait az Apáczai Csere János Gyakorló
Általános Iskolában végezte, nevelőedzője Vajda Tamás volt. Jelenleg a Vasvári Pál
Gimnázium végzős tanulója, edzője Siska János. 2016-ban a Nyíregyházi Sportcentrum
csapatának

egyik

meghatározó tagjaként

junior

bajnoki

címet

szerzett.

Több

éve
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korosztályos válogatott, aki 2018-ban bekerült a 3x3-as U18-as nemzeti csapatba is, ahol
egyik edzője Lekli József a Nyíregyházi Blue Sharks erőnléti edzője. Kérem, fogadja
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata elismerését, hiszen a múlt héten a
Debrecenben

megrendezett

3x3-as,

U18-as

kosárlabda

Európa

bajnokságon,

Máté

csapatának egyik meghatározó tagjaként, felállhatott a dobogó legfelső fokára, megszerezve
Magyarország

első

Európa Bajnoki címét ebben a sportágban. 13 éves, kitartó munkájának,

elhivatottságának bizonyítéka, hogy a torna legjobb játékosává választották.
Tanulmányaihoz és sportkarrierjéhez további sikereket kívánunk!

Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Mindannyiunk nevében én is

gratuláltam a további jövőbeli sikerekhez. Óriási nagyon szép eredmény. Kérem a tisztelt
Képviselőket,

hogy aktiválják szavazógépeiket a határozatképesség megállapításához.

Megállapítom, hogy a

közgyűlésünk

határozatképes, hiszen mindegyik tagja jelen van. Mai

ülésünk napirendjére az írásban megküldöttek szerint teszek javaslatot. Kérdezem, hogy vane valakinek más javaslata? Nem látok jelzést, úgyhogy kérem a tisztelt

Közgyűlést,

hogy

szavazzon mai ülésünk napirendi pontjainak elfogadásáról az írásban megküldöttek szerint.
Megállapítom, hogy a

Közgyűlés

22 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta mai ülésünk

napirendjét. Ennek megfelelően első napirendi pontunk, szokásunk szerint tájékoztató a két
közgyűlés

között történt

eseményekről.

Kérem az

erről

készített kisfilm indítását.

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

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Kisfilm:
Június 22-én rendezte meg a Polgármesteri Hivatal a Közszolgálati
ünnepséget, ahol átadták a „Szolgálati
Köztisztviselői

Hűségben

részesülők"

Tisztviselők

Napi

okleveleit és a Kiváló

Munkáért - Májerszky Béla-díj" kitüntetést is. Utóbbit ebben az évben a

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának vezetője, Dr. Grósz Péter vehette át.
Június 22-én volt a Munkácsy 50 kiállítás megnyitó ünnepsége, a Jósa András Múzeumban,
ahol dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte a résztvevőket.
Június 23-án több helyszínen, bőséges programkínálattal várták a látogatókat a Múzeumok
Éjszakáján. A múzeumfalu felújítás előtti utolsó nagy rendezvénye volt a Szent Iván-éji
program.
A nyíregyházi Alfabrand Kft. a MagyarországON elnevezésű versenyen a Sóstó Zoo Expedíció
microsite-ért a turisztikai szolgáltatók digitális kategóriáját megnyerve Arany díjat kapott,
valamint a teljes mezőny 9 kategóriájának digitális megoldásaiban is ők bizonyultak a
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legjobbnak. Turisztikai

kommunikáció területén

az elmúlt két év legjobb

digitális

megoldásával megnyerték a Magyar Turisztikai Ügynökség különdíját.
Június 25-26-án turisztikai workshop-on mutatkozott be Nyíregyháza Lembergben. A
rendezvényen Dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte az utazási irodák vezetőit, és a
turisztikai szakembereket. A szakmai program során sor került a két város polgármesterének
találkozására, valamint tárgyalások folytak az együttműködési lehetőségekről az ukrán
utazási irodák és a nyíregyházi szakemberek között.

Június 26-27-én az önkormányzat „Közösen a Kiútért"

című

pályázata keretében közösségi

napokat, partnerségi rendezvényt szerveztek a Keleti, és a Huszár lakótelepen. Az
érdeklődők

mindkét helyszínen információt kaptak a pályázatról, de egészségügyi sátor,

játékok, kreatív

kézműves

foglalkozások,

sportvetélkedők

is színesítették a programot.

Sajtótájékoztatón mutatták be a Jósa András Múzeum fennállásának 150. évfordulója
tiszteletére újonnan kiadott, a múzeumot ábrázoló bélyeget, ami június 29-én került
forgalomba, és kapható minden postahivatalban.
Június 19-28. között a MARSO Tenisz Centrum Egyesület szervezésében Korosztályos Tenisz
Vidék Bajnokságot rendeztek Nyíregyházán. A versenyre közel 300 fiatal

teniszező

érkezett a

megyeszékhelyre.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-ban három alkotót részesített
képzőművészeti

ösztöndíjban. Június 28-án Dr. Ulrich Attila alpolgármester a sajtó

nyilvánossága előtt adta át az ösztöndíjakat BALOGH GÉZA festő- és szobrászművésznek,
BOROS GYÖRGY fotóművésznek és GABULYA MÁRTA keramikus művésznek.
Június 28 - július 1. között rendezték meg a 7. HÜBNER Amatőr Strandröplabda Versenyt,
amit hagyományosan a Polgármesteri Hivatal és a HÜBNER-H Kft. csapata pályaátadó
mérkőzésével

nyitottak meg.

Június 29-én rendezték meg az Önkormányzat és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Semmelweis Napi ünnepségét. A Városháza dísztermében Jászai Menyhért alpolgármester
köszöntötte a résztvevőket és elismerésekben részesítette azon, az alapellátásban dolgozó
orvosokat, szakdolgozókat, akik elhivatottan és magas szakmai felkészültséggel dolgoznak,
vagy egykor dolgoztak városunk lakosságának egészségéért.
Az író születésének 139. évfordulója alkalmából ugyanezen a napon koszorúzással
egybekötött megemlékezést tartottak a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, és a
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület szervezésében a Móricz Zsigmond-szobornál.
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Június 29-én nagy érdeklődés kísérte a VII. SóstóFeszt programjait.
Július S-én a városháza dísztermében sajtótájékoztató keretében mutatták be a „Jégkorszak
Interaktív

Állatbemutató"

tárgyában

kiírt

építészeti

tervpályázatra

beérkezett

tervpályázatokat, és hirdették ki annak eredményét. A pályaművek látványterveit az
érdeklődő

Első

nagyközönség is megtekinthette a Váci Mihály Kulturális Központban.

alkalommal látogatott el a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a nagyszebeni

Hungarikum Napokra. Az erdélyi fesztiválon a TOM a

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt-vel közösen

mutatta be városunk turisztikai attrakcióit.
Július 12-én Dr. Kovács Ferenc polgármester, Haraszti Judit, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zrt. vezérigazgatója és Alföldi Zoltán a nyíregyházi üzem

vezetője

sajtótájékoztatón

ismertették a 2018-ban megvalósuló E.ON beruházások részleteit.
Július 13-án a Városháza dísztermében rendezték meg a szabadtéri salakos lntersportNyíregyházi Sportcentrum Városi Labdarúgó-bajnokság díjátadó ünnepségét. A díjakat Dr.
Kovács Ferenc polgármester, Kósa Árpád kabinetvezető és Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi
Sportcentrum Kft.

ügyvezetője

adják át a legjobbaknak. Ebben a szezonban 120 csapat 4400

igazolt játékossal vett részt bajnokságon.
Július 14-én rendezték meg
Barkácsbogrács Amatőr
Nagyszabású

Sóstógyógyfürdőn

a II. Sóstói Sárkányhajó Fesztivált és

Főzőversenyt.

útépítési, útfelújítási

program zajlik Nyíregyházán. Dr.

Kovács

Ferenc

polgármester július 18-án több városrészben is személyesen tekintette meg a fejlesztések
helyszíneit, az építések aktuális állását, majd sajtótájékoztatón jelentette be: „Nyíregyházán
ebben az évben 52 utcát érint a nagyszabású útépítési és felújítási program. Önkormányzati
és pályázati forrásból 16 új utat építenek és összesen 36 utcában, ill. útszakaszon valósul
meg teljes útfelújítás, vagy

nagyfelületű

útjavítás."

Július 19-22-én már 7. alkalommal rendezett a

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt. és a Nyíregyházi

Sportcentrum Strandfoci Fesztivált a Fatum Property kupáért. A tornára négy megyéből,
összesen 14 településről neveztek és érkeztek csapatok.
Július 25-én ünnepélyesen átadták a hazai forrásból felújított 4 sz. főút Nyíregyháza és a 403
sz. főút csomópontja közötti hazai forrásból felújított 3 szakaszát. Az eseményen elhangzott:
a Magyar Közút Zrt. megyénkben 33 útszakaszon 93,5 km hosszan valósít meg útfelújításokat
2018-ban.
Július 28-án több százan edzettek együtt a Parkfürdőben Rubint Rékával.
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Augusztus 2-án mutatták be azokat az új LEGO buszokat, amelyeket a jövőben a LEGO gyár
dolgozói használhatnak a munkába járáshoz.
Megújult a Jósaváros egyik legrégebbi játszótere a Korányi köz-Eperjes utcai tömbbelsőben.
Augusztus 6-án Dr. Kovács Ferenc polgármester adta át a játszóteret, ahol négytornyú
mászóvárat, mászóbástyát, új játékokat is kihelyeztek, nagyobb lett és megújult a zöldfelület.
A Benczúr tér felújításának részeként augusztus 10-én visszakerült a helyére az 1930-tól a
téren álló „Vénusz születése" szobor. Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása a restaurálásnak
köszönhetően

ismét „régi fényében"ragyog.

Augusztus 11-12. között a Krakkói Magyar Napokon nagy sikerrel mutatkozott be
Nyíregyháza, színes kulturális programokkal, gasztronómiai és turisztikai ajánlatokkal. A
delegációt Dr. Kovács Ferenc polgármester vezette, aki találkozott és megbeszélést folytatott
Krakkó

főpolgármesterével.

Augusztus 10-11. között rendezték meg a Jósavárosi Napokat. A nagyszámú

érdeklődőt

szórakoztató és kulturális programok várták a városrész hagyományos augusztusi ünnepén.
Augusztus 15-20. között zajlott a 12. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált és

Karvezetői

Mesterkurzust, amelyen 12 nemzet 15 kórusának mintegy 600 énekese mutatkozott be.
Dr. Kovács Ferenc polgármester augusztus 16-án helyszíni szemlét tartott a felújítás alatt
lévő Őzike Bölcsődében és a Búzaszem Óvodában, majd sajtótájékoztatón ismertette az

Uniós forrásokból megvalósuló intézményi felújítások részleteit.
Augusztus 17-én nyílt napon tekinthették meg az

érdeklődők

a felújított Rózsakert

Szabadtéri Színpadot. A kormány Modern Városok Programja keretében 1,1 milliárd
forintból fejlesztett kulturális helyszint. Augusztus 18-án a teltházas „Meseautó" című
előadással

nyitották meg.

Az Önkormányzat államalapító Szent István tiszteletére augusztus 20-án ünnepséget
rendezett, ahol Dr. Kovács Ferenc polgármester ünnepi beszéde és az új kenyér megáldása
mellett, átadták az Inczédy György Életmű-díjak és a Díszpolgári címet amit Bakó Levente
Liszt díjas trombitaművész karnagy kapott meg.
Ugyanezen a napon rendezték meg a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál gálakoncertjét a
Continentál Arénában.
Magyarország állami ünnepe augusztus 20-ai alkalmából Áder János a Magyar Köztársaság
elnöke, a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztje kitüntetésbe létesítette Marjai Károlyt
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

köztisztviselőjét.

Aki közel 43 éve a

Polgármesteri Hivatalnál és jogelődjénél teljesített szolgálat után az idén vonult nyugdíjba.
A Móricz Zsigmond Színház szervezésében augusztus 22-én nyitotta meg kapuit a felújított
Benes Villa. Az eseményen Dr. Kovács Ferenc polgármester és Kirják Róbert igazgató
köszöntötte

a

résztvevőket,

akik

találkozhattak

Benes

Kálmán

polgármester

leszármazottaival is.
Augusztus 23-25. között

Nyíregyháza adott otthont a Megyei Jogú Városok XVI.

Sporttalálkozójának. Az ünnepélyes megnyitón 22 nagyváros csapata vonult fel a Kossuth
téren.
Augusztus 24. és szeptember 1-e között immár tizenhetedik alkalommal rendezték meg a
VIDOR Fesztivált. A nyitónapon idén is a magasba szálltak a VIDOR lufikból kirakott

betűi,

ezzel is hirdetve, hogy 9 napig 350 program várja a szórakozni vágyó nagyközönséget.
Nyíregyháza is bemutatkozott augusztus 24-26. között a 17. Partiumi Magyar Napokon, ahol
a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft., a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., a Nyíregyházi Értéktár, és a
Jósa András Múzeum és a Szabolcs Táncegytüttes képviselte városunkat.
Idén is a Pál Gyula terem adott otthon a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállításának, amelyet
augusztus

25-től

lehet megtekinteni.

Augusztus 27-én rendezték meg az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Központja által
szervezett Szakmai Tanévnyitó Konferenciát a Kodály Zoltán Általános Iskolában, ahol Dr.
Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte az

intézményvezetőket.

Augusztus 29-én ünnepélyes keretek között adták át a Jósa András Kórház új parkolóházát,
amely 361 autónak biztosíthat parkolási

lehetőséget.

Szeptember l-jén volt a Nyíregyházi Egyetem tanévnyitó szenátusi ülése.
90. születésnapját ünnepelte a Nyíregyházi Futball, ebből az alkalomból a vasas elleni
bajnoki meccs szünetében köszöntötte Jászai Menyhért alpolgármester és Révész Bálint a
Nyíregyháza Spartacus elnöke az 1980-ban elsőként az élvonalba jutó nyíregyházi labdarugó
együttes játékosait, vezetőit.
Az Önkormányzat az első tanítási napon tanszercsomagot juttatott el a város valamennyi
általános iskolájába az alsó tagozatos diákok részére. Dr. Kovács Ferenc polgármester
szeptember 3-án személyesen adta át az Önkormányzat által finanszírozott tanszercsomagot
a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola 2/c osztályos tanulóinak. A város a szociális
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segítségnyújtáson túl, ily módon is gondoskodni kíván a gyerekekről és az iskolakezdés
terheinek

csökkentéséről.

Átadták a Városmajori Színházi szemle díjait hétfőn a legjobb előadás díját a Nyíregyházi
Színház Mohácsi János rendezte Illatszertár című produkciója nyerte el.
Szeptember S-én rendezték meg a "Pangea Ökocentrum és Szálloda" beruházás záró
rendezvényét.
Az eltelt

időszakban

városunk kilenc szépkorú polgárát köszönthettük 90. születésnapja

alkalmából. További jó egészségben töltött szép éveket kívánunk valamennyiüknek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen az elmúlt 2 hónapban ennél is sokkal
több esemény volt a városunkban, de egy 10 percbe ennyi fért bele, és röviden tennék
néhány szóbeli kiegészítést tájékoztatva a tisztelt

Közgyűlést.

Július 13-án Jászai Menyhért alpolgármesterrel közösen fogadtuk a Városházán Gorlice
város polgármesterét, Rafal Kukla urat, aki itt töltötte szabadságát a családjával nálunk.
Július 16-20. között két nyíregyházi

művész

lserlohnba a „2018 évi Nemzetközi Nyári
Molnár Dóra

jövőre

is meghívást kapott német testvérvárosunkban,

Művészeti

Alkotótáborba - Dr. Szepessy Béla és

kerek évfordulónk lesz a testvérvárosi kapcsolatok terén lserlohnban.

Július 24-én támogató döntésben részesült a {GINOP)
integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése"
Ft, a támogatás 100%-os

mértékű,

című

„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

projekt. A támogatás összege 992.330.000

ezt úgynevezett gyógyhely pályázat szakmai megjelöléssel

csak gyógyhelyek pályázhattak. Mi pályáztunk és eredményesen. A projekt keretén belül
Sóstógyógyfürdő

több pontján is jelentős fejlesztések valósulnak meg.

Július 26 - 28. között magam is részt vettem a Romániában,

Tusnádfürdőn

megrendezett 29.

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjain, mint a magyar röplabda
szövetség elnöke. Szeptember 4-én Regionális Szakképzési és

Felnőttképzési

Tanévnyitó

Konferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen, amin Jászai Menyhért alpolgármester vett
részt az Önkormányzatunk képviseletében. Mai hír is van, hiszen reggel 8-kor kezdődött a
Magyar Szálloda Szövetség elnökének részvételével szakmai konzultáció én onnan érkeztem
ide féltízkor ez a Pangea Hotelben történt. Kérdezem a tisztelt Képviselőket, hogy az
elhangzott tájékoztatóhoz van-e valakinek kérdése vagy észrevétele? Jeszenszki András
képviselő

úré a szó.

Jeszenszki
érintőleg

András:(képviselő)

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Két területet

lenne kérdésem, az egyik az a közintézmények étkeztetéséhez kötődik, hogy tud-e

arról Polgármester úr tájékoztatást adni, hogy áll a közintézményekben az étkeztetés
ügyének a rendezése? Illetve az új megoldásra, hiszen azt hallhattuk a nyáron, hogy jó pár
közintézményben ki kellett, hogy pakoljanak a szolgáltatók. Ugye felmondtak a dolgozóknak
is. Majd aztán néhány nap elteltével mégis csak ugyanazoknak a szolgáltatóknak vissza
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kellett pakolni ezekbe a konyhákba és, hogy el kellett indítaniuk a szolgáltatást. De már új
dolgozókkal! Erről konkrétabb tájékoztatást tud-e adni Polgármester úr? Ez lenne az első
kérdésem. A második kérdés pedig egy konkrét közterületi kérdés. A Buszacsa, illetve a
Continentál Aréna mellett ugye zajlik az építkezés és a közterületre ott a Continentál Aréna
mellett a 4 sávos kereszteződés mellett kihelyezésre került 5+2 db. nagyméretű hirdetőtábla
tehát reklámtábla, reklámfelület. Tudomásom szerint 9m -nél nagyobb területű, vagy
2

méretű

ilyen jellegű reklámfelületet kihelyezni 2017. május 28-a utántól nem lehet, és ezek

pedig új építésűek. A közterületen helyezkednek el! Ráadásul ugye elfogadtuk a város
településképi tervezetét is, ugye annak megfelelni is meg kell. A kérdésem az lenne, hogy
kinek a tulajdonában állnak van-e erről tudomásunk ez a reklámfelületek? Illetve milyen
módon hogyan kerültek oda? Hogyan kaptak engedélyt a megépítésükre, hiszen ezek
újonnan kerültek oda néhány héttel

ezelőtt?

Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Lövei Csaba

képviselő

úré a szó.

Lövei Csaba:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A két közgyűlés között
történt események részletezésén nem esett szó egy dologról,

erről

kérnék Polgármester

úrtól tájékoztatást. Augusztus elején az Észak-magyarországi Közlekedési Központtal
szemben folyó perben a város számára szerencsére még csak első fokon nem jogerősen egy
rendkívül súlyos anyagi következményű döntés született, 1 milliárd 199 millió megfizetésére
kötelezték még nem jogerősen 1. fokon a várost. Mivel ez innen kezdve nyilván a II. fokú
döntésig fenyegetően a város feje felett lebeg ez az összeg, ezért kérném Polgármester urat,
képviselő-testületet

hogy tájékoztassa a

illetve a város nyilvánosságát

erről

a dologról.

Illetve, hogy miket tervez a város tekintve, hogy egyébként napirenden szerepel a
közlekedési központtal kapcsolatos döntés.

Részemről

az is elfogadható a Polgármester úr

ezt akkor teszi meg valamint az anyagilag nagyon nagy összeg volta és esetleges bizalmas
jellege miatt számomra az is elfogadható, ha Polgármester úr zárt ülésen tájékoztatja a
képviselő-testületet

arról, hogy miket terveznek ebben a dologban. Hiszen az nem lenne

szerencsés, ha akár ezt az összeget akár kisebb összeget meg kellene fizetni a városnak. Így
részemről

elfogadható az is, ha zárt ülésen történik meg. De mindenképpen erről egy

tájékoztatást kérek. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Póka Imre

Póka

lmre:(képviselő)

képviselő

úré a szó.

Tisztelt Polgármester úr tisztelt Közgyűlés. Lazítás képen egy sportos

kérdésem lenne. Örömmel hallhattuk, hogy megújult a játszótér a városban, ragyogó
felújítást kapott. De eszembe jutott egy márciusi közgyűlésünk, ahol a nemzeti szabadidős és
egészség sport programot fogadtuk el 9 db kondi park és 2 db. futókör kérdésében.
Tulajdonképpen a kérdésem az, hogy van esélye az idei megvalósulásnak vagy jövőre fognak
megvalósulni ezek a kondi parkok. Döntöttünk a helyszínekben. Ez lenne a kérdésem, hogy
hol és mikor illetve mikor várható a megépítés? Köszönöm.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? Nem
látok akkor válaszadásra kérem Jászai Menyhért alpolgármester urat.

Jászai

Menyhért:

(alpolgármester)

Tisztelt

Polgármester

úr,

tisztelt

Közgyűlés.

A

közétkeztetésre vonatkozó kérdésre kértem válaszadási lehetőséget Polgármester úrtól. Meg
kell, hogy nyugtassam a közgyűlés tagjait, illetve a közvéleményt is. A jelenlegi
szolgáltatóknak, akik a közétkeztetésben szolgáltatnak, a

szerződésük

úgy szól, hogy addig

szolgáltatnak ameddig egy eredményes közbeszerzést követően az új szolgáltató át nem
veszi az ellátást. Ők ezt tudják és ennek megfelelőn végzik a munkájukat. Velük folyamatos a
kapcsolattartás és semmilyen eszköz átadásról vagy elbocsátásról szó nincsen. Ennek
értelmében. Ami az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozókat illeti ott kifejezetten az a
kikötése az eljárás során, hogy az új szolgáltatónak át kell venni ezeket a dolgozókat, senkit
el nem bocsáthat. Amikor meg lesz az új szolgáltatókkal kötve a

szerződés

akkor a felekkel

mindenki bevonásával egy ütemezést fogunk meghatározni és egy akkor kerül sor az átadásátvételre. Még egyszer mondom, folyamatos a kapcsolattartás,

zökkenőmentesen

folyik az

ellátás. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ez valóban egy minden alapot
úr, érdemes lenne ennek utána járni,

mielőtt

a

közgyűlésre

nélkülöző

rémhír

képviselő

hozunk ilyeneket. Az új

pályázatunk, aminek folyik még az eljárása, abban pedig szerepelt az, hogy mindenkit
foglalkoztatni kell. Ezt vállalta az a két pályázó, aki pályázatot nyújtott be, én azt gondolom,
hogy semmilyen probléma nem lehet. A másik kérdése Jeszenszki András

képviselő

úrnak a

közterület, ez a nagyméretű plakát volt. Őszintén megmondom, hogy nem tudok erről.
Úgyhogy megkérem Kósa Árpád kabinetvezető urat, hogy adjon választ erre a kérdésre.

Kósa Árpád:(polgármesteri kabinet vezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés,
Képviselő

korábbi

úr! Ezek a táblák nagyságrendileg átlagban olyan 10 méterrel lettek áthelyezve ez

szerződés,

ez a sport centrum

szerződése,

ami a táblákat illeti. Nyilván majd amikor

az építkezés befejezik akkor visszakerül az eredeti helyére. Ha új szerződésre kerülne sor
akkor ezek a táblák már ily módon nem kerülhetnének kihelyezésre. Illetve ha szabad
Polgármester úr volt még egy kérdés, hogy ne kétszer kérjek mikrofont képviselő asszonytól.
A műszaki felmérés megtörtént ugye itt a kondi parkokkal kapcsolatban és a szerződés
tervezetet várjuk a sportközponttól. Itt a beruházók ők lesznek és természetesen, amikor
megérkezik, akkor úgy tervezzük, hogy ez a téma jön majd közgyűlés elé. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Azért én visszatérnék a Jeszenszki
képviselő

úr felvetésére, mert milyen érdekes, ő nem azt vette észre, hogy végre több

évtized ígérgetés semmittevés, átverés után most elindult az uszoda építése, és nem úgy,
mint régen csinálták Önök 2010 előtt. Nem vettünk fel hitelt! Rendkívül kedvezőtlen
feltételekkel, sőt még önerőt sem kell adnunk, mert ez a 2,5 milliárdos beruházás a városnak
egy fillérébe nem kerül képviselő úr. Én azt gondolom, hogy ez a hír! Nem az, hogy ki raktak

12
táblákat és miért rakták, meg hogy én azt gondolom, hogy egy önkormányzati képviselőnek,
még ha ellenzéki is, az a korrekt, hogy ezt valahogy észre kellene venni. A következő kérdés
volt a Lövei Csaba

képviselő

úré. Nem egy dolog említettem, hogy több dolog kimaradt,mert

akkor egy órás filmet is tudtunk volna csinálni és ez a kérdés pedig napirendi ponton van.
Pont a

következő

napirendi pontunk. Valóban megszületett az 1. fokú ítélet, amit tegnap

megfellebbeztünk. Benyújtottuk a fellebbezést. Igazából kiszámíthatatlan, hogy mikor
várható ítélet. Lehet, hogy már év végéig, de jövő év elején szerintem mindenképp. Én azt
gondolom, hogy a kérdések megválaszolásra kerültek. Jeszenszki András képviselő úr
jelentkezett ismét.

Jeszenszki

András:(képviselő)

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

Közgyűlés.

Csak egy rövid

reagálás szeretnék tenni. A táblák ügyében annyit szeretnék mondani, hogy jogszabályi
kérdés, hogy ha közterületre kerü,I akkor nyilvánvaló, hogy a jogszabály az mindenkit érint.
2

2

Akár a 9 m -es akár a 12 m vagy magának a telepítésnek vagy a darabszámnak a kérdése
azért vetettem fel, mert ez egy fontos dolog. Ugye választási kampány

előtt

azért lett volna

igény akár bővítésre plakáthelyek esetében, ugye erre nem volt lehetőség és nyilvánvalóan
ezek közterületre kerültek ki. Ha már az uszoda szóba került, természetesen hiszen minden
fejlesztésnek örül az ember és hogy ha felelős képviselőként gondolkodik akkor nem is lehet
nem is tehet másként. Azt talán érdemes megfogalmazni, hogy ugye itt versenyuszodáról
beszélünk nagyon sokszor beszéltünk mi is arról, hogy szükség van erre. Nyílván másak
lennének a súlypontok. Ugye önök versenyuszodába gondolkodtak. Illetve, hogy a támogatás
ilyen módon működhet. Mi is sokszor elmondtuk, hogy szükség lenne tanuszodákra
Nyíregyházán megfogalmaztunk meghatároztunk akár helyeket is egyébként ehhez korábban
ami a lakótelepekhez közelebb jobban parkolható helyeken épülhetett volna meg. Tehát azt
gondolom, hogy ebben nincsen közöttünk vita. Nyilvánvalóan, hogy ha az egyeztetések talán
egy kicsit jobban
Hiszen

ezekről

működnek,

akkor a véleményünk egy kicsit teret is kaphatna ezekben.

beszéltünk. A harmadik pedig az étkeztetés, ott egy mondattal szeretnék még

reagálni. Én konkrétan tudok intézményt ahol a dolgozókat teljes egészében elengedték.
Tehát ennek a dolognak érdemes utána nézni a Polgármester úr, mert tudok olyat ahol
konkrétan elengedték őket és az összes munkakörben új dolgozók dolgoznak. Én most ezt
nem akarom oda-vissza kinyitni. Erről akkor beszélünk akár közgyűlés után, hogy melyik volt
az az intézmény. De nekem konkrét információim vannak, hogy elengedték a dolgozókat.
Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester)

Erről

kérem is, hogy legyen egy ilyen párbeszéd, én sem

hallottam erről. Észrevétele van-e valakinek az első napirendi pontos tájékoztatónkhoz?
Főjegyző

úré a szó.

Dr. Szemán Sándor:(címzetes főjegyző) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés!
Ígéretemnek megfelelően minden közgyűlésen el fogom mondani, hogy megköszönöm
Polgármester úrnak illetve a válaszadóknak azt a rugalmas hozzáállást, amellyel a nem
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jogszabályszerűen
közgyűlés

feltett burkolt kérdésekre és interpellációkra itt a város nyilvánossága és a

nyilvánossága előtt választ adtak. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen az emlékeztetést, a nagyvonalúságnak is
van határa. Erre célzott Főjegyző úr. Lezárom az első napirendet. Kérem a tisztelt Közgyűlést,
hogy szavazzon a tájékoztató tudomásul vételéről.
Szavazáskor jelen volt 22

képviselő.

A Közgyűlés 20 szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

136/2018.(IX.6.) számú
határozata
a két közgyűlés között történt eseményekről
A Közgyűlés
a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2./napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés
megkötésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgató,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm az ÉMKK vezetőit, akik a napirendi pont
tárgyalására érkeztek. Ezt az előterjesztést Gazdasági és Tulajdonosi, a Jogi, Ügyrendi és
Etikai a Pénzügyi valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem
az elnököket, ismertessék a bizottságok álláspontjait. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ma reggel összevont bizottsági ülés
keretén belül tárgyalta meg és a bizottságunk a 2/a verziót 4 igen és 1 tartózkodás mellett
javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm dr. Tirpák György elnök úr.
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Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság a határozat-tervezet 2/a. pontját 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza

képviselő

úr.

Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester
úr, tisztelt Közgyűlés két bizottság álláspontját fogom elmondani. A Pénzügyi Bizottság a
határozat-tervezet 2/a verzióját támogatta, 6 igen szavazattal, a Városstratégiai és
Környezetvédelmi Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett ugyancsak ezt a változatot
támogatta. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztésben két alternatíva
szerepel határozati javaslatként, az egyik az ÉMKK által javasolt közszolgáltatási szerződés, a
másik pedig az általunk készített közszolgáltatási szerződés-tervezet. Nagyon sokáig,
konkrétan tegnap este is még mentek az egyeztetések annak érdekében, hogy egy
elfogadható, mindkét fél által elfogadható közszolgáltatási szerződés kerüljön aláírásra.
Ennek előzménye - emlékeztetésként mondom - ,hogy a Közgyűlés júniusban július l-től
következő év december 31. napjáig az ÉMKK-t kijelölte. Aki korábban meglepő módon nem
nyújtott be a pályázati kiírásunkra ajánlatot, nem tett pályázatot, és ott szerepelt egy
szerződés-tervezet. A szerződés-tervezet tulajdonképpen ugyanaz volt, amivel az elmúlt
időszakban az ÉMKK ellátta a közszolgáltatást. De azt az ÉMKK most nem fogadta el.
Benyújtott egy saját alternatívát, amit mi úgy ítéltünk meg, hogy elfogadhatatlan a város az
Önkormányzat számára. Szerepel benne olyan pont is, most is szerepel, ez benne is hagyták,
hogy ha október 31-ig nem fogadjuk el az több mint 200 millió forintot, amit még előlegként
meghatározott, megfogalmazott az ÉMKK, akkor megszűnik a szerződés, megszűnik a
közszolgáltatás. Szerepelt olyan, hogy azonnali inkasszót kérnek nem csak az előlegre, hanem
az általuk majd a következő májusban meghatározott végleges költségekre. Ezt nem akarom
most minősíteni. Erre csak annyit mondanék, hogy ilyen szerintem állami vállalat meg
önkormányzat között nem tudom, hogy kötetett-e? De mindenesetre ez az Önkormányzat, a
város érdekeit nem szolgálja. Ez röviden a háttere annak, hogy végül is nem jutottunk
megegyezésre. Én hétfőn voltam a minisztériumban, és államtitkár úr, az illetékes helyettes
államtitkár úrral tegnap este és még a Pangeában kétszer beszéltem telefonon, és hát
gyakorlatilag mondhatom, hogy végül is nem vezetettek eredményre a tárgyalások. Ezért azt
gondoltam korrektnek, hogy idehozom mind a két tervezetet a közgyűlés elé és már előre
bejelentem, hogy mind a két tervezetről kérek szavazást. Ne érhessen bennünket az a vád,
hogy ha a mienket megszavazzuk esetleg, és utána érdemben nem foglalkozunk az ÉMKK
szerződés-tervezetével. Úgyhogy én először majd azt fogom szavazásra bocsátani, amit
természetesen én elfogadhatatlannak tartok és nem támogatok. Megkérdezem az ÉMKK
képviselőjét, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítésként valamit a tervezetükhöz. Igen, akkor
megadom a szót.

Ignácz László: (ÉMKK közlekedési főigazgatója) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés,
tisztelt jelenlevők! Mindenekelőtt némi kis pontosítást szeretnék tenni az ÉMKK részéről a
Polgármester úr által is említett két kérdésről. Úgy gondolom, hogy amiről beszélünk az nem
a napokban keletkezett. Hosszú-hosszú idő óta, évek óta hurcoljuk magunkkal. Ezt mutatja a
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per! Ilyen teherrel kezdtük a kijelöléses időszakot, és itt állunk jelenleg is. Igazán egyetlen
egy problémás kérdésünk van. Ez pedig a finanszírozás kérdése. Úgy gondolom, hogy az is
világos mindannyiunk között, hogy ez nem a jó vagy rossz szándék miatt alakult ki. Ez
egyértelmű gazdasági helyzet és a helyi közlekedés finanszírozási anomáliáival is
összefüggésben van. Összefüggésben van mindazon napi gazdasági eseménysorozattal,
aminek a következménye az, hogy ha tetszik, ha nem főbb meghatározó költségelemek
változnak. Hál'istennek nőnek a bérek. A kormány erre 3 éves megállapodást kötött, hogy
legyen munkaerő, nem szerencsés, de így van, hogy az energiaköltségek időnként az egekbe
szöknek. A CNG üzemanyagot 25%-al drágábban tudtuk beszerezni július l-től mint
korábban. De a város kérte, hogy szerezzük be! De közölte, hogy ezt nem tudja megfizetni.
Nem szerencsés, elmondtam bizottsági ülésen, elmondtam előző alkalommal is S év alatt
mintegy 30%-al csökkent az utas szám. Hál'istennek a viteldíj nem emelkedett 13 áprilisától,
ez azt jelenti a nettó árbevétel csökkent. Miközben tehát a költségek csökkennek, a volumen
változatlan maradt, nettó árbevétel csökken, változatlan maradt az önkormányzati
szerepvállalás lehetősége vagy legalább is a költségvetésben megítélt összeg. Ami az
előterjesztéseket illet, valóban folyamatosan egyeztetünk, és én azt gondolom, hogy jelen
pillanatig is zajlanak az egyeztetések. Az előterjesztéshez, mindkettőhöz szeretnék
véleményt mondani. Mi itt beszéltünk a ÉMKK Zrt. tegnap délelőtt megküldött tervezetéről
telefonon a város illetékeseivel. Elmondtuk, hogy mely módosításokkal egyet tudunk érteni.
Egyet tudunk érteni azzal, pontosítjuk, technikai jellegűnek tartjuk a különböző határidők
változtatását, különböző határnapok, hónapok tekintetében. Azt is elmondtuk, hogy amire
Polgármester utalt, az év végi inkasszó kikerülhet a szerződésből. Azt is elmondtuk, hogy a
szerződés megszűnésére vonatkozó kitétel kikerülhet a szerződésből, azzal a feltététellel,
hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a 8-as melléklet szerinti ellentételezés havi összegét 10
hó 31-ig megszavazza. Ez van egyébként összhangban az előterjesztésük talán 3.
bekezdésével. Ami utal arra, hogy ha egy közszolgáltatási szerződés gazdasági hátrányt okoz,
akkor és 3 évnél rövidebb a szerződés időtartama, a szerződés teljes időszakára vonatkozóan
meg kell egyezni az ellentételezés mértékéről. Tehát a gazdasági hátrány ellentételezéséről
azaz az ellentételezés összegéről ami egyébként bevételekbe nem térül meg. Az
előterjesztéses anyagban Podlovics úr bizottsági ülésen utalt rá. Azért nem kerültek ezek a
szóban elmondott módosítások átvezetésre, mert nem a város előterjesztése és nem a város
előterjesztésében nem akartak módosításokat tenni. Azt gondolom, hogy ez értelemszerű
ezért mondtam el ezeket. Egyéb módosítások az önkormányzati előterjesztésben többnyire
úgy gondolom, hogy átvezetésre kerültek. Egyértelműen jelzem, tudom mondani önöknek,
hogy társaságunk az önkormányzat előterjesztését nem tudja elfogadni. Ilyen szerződést
nem tud aláírni. Amennyiben a közgyűlés az ,,A" verziót szavazza meg tehát akkor ennek ez a
következménye. Személy szerint a véleményem az, hogy az előterjesztések nem érettek arra,
hogy mai aláírás, döntés szülessen. Úgy gondolom, hogy egy ilyen dokumentum halmazt,
amit 1-2 órával, vagy félórával az érdemi tárgyalás előtt tudunk kézhez kapni kellő
felelősséggel csak azt mondhatjuk, hogy további egyeztetést kíván. Jelzem azonban nagyon
egyértelműen és mindvégig ezt tettük, hogy a társaságunk a közszolgáltatás folyamatosságát
fenntartja és biztosítja. Ezért való felelősségünket érezzük. Mint ahogy érezzük azt is, hogy
akár állami vagyon akár nem a vagyonnal felelősen kell gazdálkodni és ezért a gazdálkodásért
helyt is kell állni. Azt szeretném összegzésként, hogy nem tudjuk elfogadni az „A" variációt
előterjesztést, de biztosítjuk önöket további tárgyalásokon konstruktívak leszünk, mint eddig
is, és a közszolgáltatást folyamatosságát pedig fenntartjuk. Köszönöm.
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Dr. Kovács Ferenc: (polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy
van-e valakinek kérdése az

előterjesztéshez?

Nagy László

képviselő

úré a szó.

Nagy László:(képviselő) Köszönöm szépen Polgármester úr. Az érzékelhető volt, már az
látszott az előterjesztésekből is, hogy amire Ignácz László utalt, hogy a szerződés aláírására
nyilvánvalóan nem fog sor kerülni. A kérdésem az az, hogy a két fél láthatóan meglehetősen
távolinak

tűnő

hogy ma a

álláspontja kapcsán mi az értelme a mai döntésnek? Van-e értelme annak,

közgyűlés

bármilyen módon döntsön? Nem az lenne a cél, hogy egy olyan

megállapodás szülessen, amely a közgyűlés jóváhagyásával a későbbiekben aláírásra is
kerülhet. Nyilvánvalóan mindenkinek az a célja, gondolom a városnak

alapvetően

ez a célja.

Az ÉMKK-nak is ez kell, hogy legyen a célja. De jelenlegi helyzetben minden ugyan úgy megy
tovább, mint ahogy most szerencsére az ÉMKK ebben kötelezettséget vállal most elmondta,
hogy a szolgáltatás az továbbra is biztosított lesz. A szerződés aláírására pedig nem fog sor
kerülni. Szerintem túlságosan nagy titkok már nincsenek a két fél között a
illetően.

szerződést

Itt már csak az a kérdés, hogy azok, akik tárgyalnak ebben az ügyben tudnak-e közös

álláspontot kialakítani, bármikor ami

szerződésbe

kerülhet és mind a két fél el tudja fogadni.

Elfogadhat a közgyűlés ma is bármilyen szerződés-tervezetet, akár a 2/a-t, de azt tudjuk,
hogy nem fogja aláírni az ÉMKK. Léptünk előre? Nem léptünk előre. Miközben azt is
megerősítem újra, hogy az ÉMKK tudja, hogy mi a városnak az álláspontja. Tehát nem

nagyon kell, hogy titkolózzunk abban, hogy mi az, amit mi szeretnénk, azt látjuk, hogy
szeretnének. De hát ezt tudjuk már 2-3-4 éve, hogy
közeledtek ez az álláspontok. Ugye itt

alapvetően

ők

ők

mit

mit szeretnének és eddig sem

csak a finanszírozással, illetve azokkal a

kérdésekkel van probléma, amelyeket akár Polgármester úr felvetett, de ezeket részint
Ignácz László cáfolta. Ezért az a kérdésem, hogy a mai döntésünknek van-e értelme?
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester)

Képviselő

úr nem értem! Ha nem lenne értelme, akkor

idehozzuk? Egy nyilvánvaló, hogy van egy döntése a

közgyűlésnek

júniusban. Ahhoz képest

ez részünkről egy kompromisszum irányába való elmozdulás. Az is biztos, hogy a tárgyalások
folytatódnak. Az is kérdés, hogy milyen legitimációval képviselő úr. A közgyűlés támogat,
vagy nem támogat. Kiáll a városért érdekéért, vagy nem áll ki. Tovább megyek, van egy
harmadik fél. Ignácz úr is célzott rá, hogy itt van egy egész finanszírozási rendszer, egy
rendszerbeli probléma. Ezt mi a jelenlegi állás szerint ketten nem tudjuk megoldani. Én ezért
mentem el a minisztériumba az államtitkár úrhoz és ezért fogom megkeresni a miniszter
asszonyt. Mi lesz a legitimáció

képviselő

úr? Igent vagy nemet kell mondani. Ki kell állni. Ez

nem volt egy jó hozzászólás. Jeszenszki András

képviselő

úré a szó.

Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Én azt gondolom,
hogy Nagy László kérdése helyén való volt. Már csak azért is, mert így kaptunk egy választ,
ami világossá teszi a további utat. Maga a hozzászólás szerintem rendjén való volt pontosan,
azért mert megszületett ez a válasz rá, hogy tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Én ehhez
talán egy adalékot adnék, amivel perszer nyilván Polgármester úr tisztában van. De azért
mégis csak érdemes lenne azt felvetni, hogy a tömegközlekedés finanszírozásában milyen
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óriási különbségek vannak a főváros akár a megyei jogú városoknak a finanszírozása és a
finanszírozási támogatása között. Igen látom a reakcióból, de ez a különbség továbbra is fenn
áll, ez egy óriási probléma. Nyílván egy 117 -118 ezres város esetében óriási felelősség az,
hogy biztosítani tudjuk-e a tömegközlekedés normális működését, mint ahogyan egyébként
én csak azért kérdeztem rá a közétkeztetésre is mert, hogy 20 éve nem volt olyan
bizonytalanság egy héttel a tanév kezdése előtt mint ahogyan most egyébként elindult az
idén. Itt sem mindegy az, hogyan történik. Ignácz úr utalt arra, hogy folyamatos az
utaslétszám csökkenés. Mi nagyon sokat beszéltünk erről ma már nem fogom huszadjára
elmondani ugyanazt a 3 mondatomat, amit minden egyes közgyűlésen elmondok a volános
napirendek kapcsán. De meggyőződésünk, hogy megkerülhetetlen, mert a járatszám ritkítás
hosszútávon nyilvánvalóan csak tovább fokozza az utaslétszám csökkenést. Én tudom, hogy
Önöknek nagyon komoly financiális problémáik vannak. Ugyanakkor azt érdemes lenne
végre tényleg megtenni, hogy végig áttekintsük a várost és ebben partnerek leszünk mi is
nem csak a városi és városvezető FIDESZ-es képviselők, hanem mi ellenzéki képviselők is meg
közös felelősségünk az, hogy ez hatékonyabban és jobban működjön. Igen legitimációra van
szükség!

Nekünk

felelősségünk

tömegközlekedés gondtalanul

az,

hogy

működjön.

a városlakókat

segítsük

azzal,

hogy

a

De az pedig egy nagyon nehéz helyzet, hogy ugye a

két félnek az álláspontja nem közeledik egymáshoz. Egyenlőre nem látunk rá érdemi
megoldást, az látszik,hogy ez a két tervezet nagyon messze van egymástól én nagyon
kíváncsi leszek arra majd, hogy mi történik a miniszteri egyeztetésen. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester)

Képviselő

úr, ez a két tervezet nincs olyan messze

egymástól. Ezt Ignácz úr is elmondta. A finanszírozás a különbség! A finanszírozás terén az a
helyzet, hogy az elmúlt 2 évben a korábbi 420 milliót felemeltük 635-re, már nem is
emlékszem a pontos számra. Most ehhez képest előlegként kér az ÉMKK plusz 230 milliót,
ami

előleg

és azt kérte és

ettől

már tegnap elállt, hogy azonnali inkasszóval

erősítsük

meg,

hogy egyébként, ami majd kijön neki, amit még most nem tud, és mondjuk nem 800 millió,
hanem 1 milliárd, azt levehesse a számlánkról

képviselő

úr. Ez teljesen

egyértelmű

és ennek

a finanszírozási kérdéskörnek van egy bonyolult rendszere, országos rendszere. Ezt már a
közgyűlésen

évekkel ezelőtt elmondtam konkrét számokkal, hogy a 35,5 milliárdos állami

normatívából 32 fölött kap a főváros. De így van! Ez egyébként így volt 2010

előtt

is. Ez 2006-

tól húzódó rendszerbeli probléma, hozzátartozik a helyi meg a helyközi közlekedés
finanszírozásának a szétválasztásába, és számtalan más szakmai kérdés. Ez egy nagyon
komplex, bonyolult kérdés. Nyilvánvalóan

egyszerűbb

lenne, ha ezt meg tudtuk volna oldani.

Belecsúsztunk azzal, hogy lejárt a szerződésünk talán az

elsők

között vagy

elsőként

a megyei

jogú városok között. Ezzel ebbe a szituációba, ahol konkrét kérdés is van. De van egy
rendszerbeli probléma is. Ezért mondtam azt, hogy ezt nem lehet így

kettőnk

között

megoldani ez nyilvánvaló. De szolgáltatás megy ezt Ignácz úr is elmondta. Fel kell vinnünk
tehát itt egyébként közös érdekek is vannak. Teljesen más a helyzet, hogy egy állami vállalat
mit vihet fel a fenntartójának a tulajdonosi jogkör gyakorlójának, vagy mit vihet fel egy
megyei jogú város önkormányzata egy közgyűlési döntéssel uraim! De nem akarok most már
nagyon elmenni a részletekbe, de az senkinek ne legyen kérdés, hogy ennek nincs tétje és
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ennek nem fontos és a közgyűlésnek ebben a helyzetben állást kell foglalni. Két szempontból
is! Egyrészt volt egy januári döntésünk, meg most egy szituáció van egy ÉMKK javaslat, meg
van a mi javaslatunk. Ezért mondtam, hogy tetszik, nem tetszik, itt most állást kell foglalnunk
és természetesen én valószínűnek tartom, hogy már holnap írok egy levelet a miniszter
asszonynak. Nagy László

képviselő

úré a szó ismét.

Nagy László:(képviselő) Köszönöm szépen Polgármester úr. Csak kívántam szólni a kérdés

után, mert Polgármester úr egy utolsó mondata megint minősített egy hozzászólást.
Megtehetné egyébként akkor is, amikor a másik oldalon vannak olyan hozzászólások,
amelyeket lehetne minősíteni. Az nem történik meg soha. De én ezt nem tartom rossznak.
Azzal értek egyet, amit Jeszenszki András mondott. Én nem véletlenül kérdeztem ezt. Nem
mindegy az, hogy akár a városlakók akik a tv-én keresztül is nézik ezt a

műsort

ismerjék meg

a városnak azt az álláspontját, hogy mi miben vagyunk érdekeltek és miben vagyunk
leginkább eltökéltek. Igen azt gondolom, hogy a városnak

alapvető

érdeke, hogy a

városlakókkal együtt a saját helyzetét, saját pozícióját erősítse minden olyan szerződéskötés
kapcsán, amely egyébként hosszabb távra meghatározhatja a városlakók életét is, és

ebből

a

szempontból szerintem én ezt megkérdeztem, hogy mi értelme van és elmondta
Polgármester úr, hogy mi értelme van. Lehet, hogy a városlakók is jobban meg fogják érteni.
Mert jelenleg, hogy ha ez nem történik meg akkor csak azt látták volna, amit Ignácz úr
elmondott, hogy az ÉMKK mi az, amit nem tud elfogadni ő nem fogja aláírni a szerződést stb.
Így legalább tudunk róla beszélni. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy minél bővebb
információkat kapjanak azok emberek, akik esetleg még nem látják vagy lépnek fel a
nyiregyhaza.hu oldalra és nem fogják elkezdeni olvasni ezt a napirendi előterjesztést, mert
ugye ezt már ma megtehetik. Szerintem ez fontos dolog és

ebből

a szempontból az utolsó

mondatot én simán kihagytam volna. Amit javasolni akarok a volán részére, szerintem az
üzemanyagárakat felejtsük

el.

Arra

hivatkozni,

hogy

üzemanyagárak

most

éppen

emelkednek nem szükséges. Azért nem szükséges, mert akkor, amikor csökkentek - volt
olyan év amikor egyébként 30-40-50 Ft-al kevesebbe került a gázolaj mint ami az
évben - , akkor mindig azt a választ hallottuk, hogy ez olyan

elenyésző

előző

tét, hogy ezzel nem is

kell foglalkozni mert ez smafu, ezzel nem kell foglalkozni. Most amikor emelkednek az
üzemanyagárak akkor rögtön az volt az

első

mondata Ignácz úrnak is, hogy az

üzemanyagárak emelkednek és hát azért érzékenyen érinti a társaságot. A csökkenés nem
érintette érzékenyen. Az emelkedés igen. Egyébként nem a volánnak a sajátossága ez
mindenhol így van, hogy ha emelkednek az üzemanyagárak, akkor az rögtön megjelenik
minden árban. Amikor csökkennek az árak, akkor pedig semmiben nem jelenik meg. Ez
nagyon

érdekes,

hogy mondjam mérlegelése az árképzésnek a gazdaság minden

szegmensében. Így érzékelhetően ebben is. Én azt kérem, hogy többet erről ne beszéljünk,
hát itt ebben a teremben akár közszolgáltatási szerződés kapcsán is üzemanyagárakat
felejtsük el, mert ez akkor lenne igaz, hogy erről beszélünk, ha csökkenek érzékelhetőleg az
árak, akkor az is megjelenik egy közszolgáltatási szerződésben. Nem csak az, hogy ha
emelkednek az árak.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, Tormássi Géza

képviselő

úr következik.

Tormássi Géza:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Én megmondom
őszintén,

én sokkal nagyobb örömmel hallgattam volna ezeket az okfejtéseket bizottsági

ülésen mint itt a közgyűlésen. Tudom, hogy Nagy László elfoglalt volt. Már ebben a
témakörben nem először én vezettem a Pénzügyi Bizottságnak a szavaztatását is. Visszatérve
erre a kérdésre és megnézve a határozat-tervezetet. A 2) pontnál kétféle verzió van. Itt a
város szempontjait figyelembe véve mi egyértelműen csak az „A" verziót tudjuk képviselni,
az ÉMKK pedig a „B" verziót. Maga a 3) pontja pedig a határozat-tervezetnek arról szól, hogy
Polgármester úr felhatalmazást kap arra, hogy a további egyeztetéseket folytassa. Innen
kezdve az én véleményem szerint akadémikus a vita. A problémát, mint ahogy Polgármester
úr is elmondta a két fél nem tudja önmagában megoldani. Ott van az a harmadik fél, aki
érdemben tud ebben olyan lépéseket tenni, amivel ez a probléma megoldhatóvá válik.
Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, Lövei Csaba
Lövei

Csaba:(képviselő)

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

képviselő

Közgyűlés.

úré a szó.

Azt le kell szögezni, mint

amire utalások is történtek, hogy ez nyilván nem a két fél alapvető felelőssége. Mindenki a
saját érdeke, a legjobb
kormányzati

felelősség,

meggyőződése

szerint képviseli az érdekeit. Ez nyilvánvalóan

és nyilvánvaló az is, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás óta

halmozódik a dolog, ez egy közel 30 éves probléma most már. A megoldás nyilvánvalóan,
amire Polgármester úr is utalt és az én szavazatom is nyilván a város álláspontját fogja
erősíteni.

Hiszen ez adhat érveket a Polgármester úr kezébe. Ez egy nagyon régi probléma az,

hogy budapesti közlekedés a helyi tömegközlekedés döntően a megyei jogú városok
közlekedése és a helyközi közlekedés másképpen van finanszírozva, mások a lehetőségek.
Ebből

következik az a sajnálatos helyzet, hogy itt komoly emberek helyes szellemi, anyagi

kapacitásukkal egymásnak feszülnek egy olyan probléma megoldására, aminek tényleg nem
itt van a megoldása. Azt is mondhatnánk most már a bizottsági ülés tapasztalatai alapján, az
itt elhangzottak alapján, hogy már-már komikus az ami e helyzetbe hozta a feleket a
mindenkori kormányzat, nyilván most a regnáló kormányzat ezzel. Egyetlen probléma van
vele, ami miatt ezt nem minősíthető komédiának, amire én a napirend előtti felszólalásban is
utaltam, hogy Nyíregyháza fölött sajnos ott lebeg az az 1. fokú bírósági ítéletben
megállapított összeg. Így amennyiben itt nem sikerül országosan kormányzati megoldást
találni a problémára ennek nagyon szomorú végkifejlete is lehet. Nyíregyházának ez ellen
kellene mindent megtenni és erre kérem mindazokat, akiknek erre eszközök és lehetőségük
van. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Ignácz
úré a szó.
Ignácz László: (ÉMKK közlekedési főigazgatója) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés
Nagy László képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban, amit elmondott azt úgy gondolom,
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hogy

egyértelműen

választ kíván. Ne legyen senki

előtt

kétséges, hogy a társaság mindenkor

az adott üzemanyagárral számolja el az üzemanyagot és ennek alapján számol be a
közgyűlésnek

és mutatja be a költségeit. Ezért, ha üzemanyagár csökkenés van, akkor az

üzemanyagköltségekben megjelenik literenként naponként, percenként, tankoláskor és ez az
összegzett eredmény az éves elszámolásban. Azt gondolom, hogy igenis minden alkalommal
kell az üzemanyagárról, mint a legnagyobb

anyagköltségről

mindenkor beszélni. Van, amikor

csökken, van amikor meg növekszik. De ha tervezzük, és csökken, akkor valószínűleg az éves
elszámolásban az üzemanyagágon egy megtakarítást eredményez. Ha viszont tervezzük és
annál lényegesen magasabb az viszont egy költségfedezet hiány jelent. A válasz lényeg, hogy
mindenkor a tény üzemanyagárral számolunk el a várossal, ha csökken, csökken, ha
növekszik, növekszik, és ha csökken, a csökkenés mértékét nem tesszük zsebre és másút
számoljuk el. Ha megengedi Polgármester úr és a tisztelt

Közgyűlés,

én egy polemizálásra

ajánlanék egy témát. Ez pedig éppen a finanszírozással kapcsolatban elhangzottak mentén
teszem.

Miről

beszélünk? Arról beszélünk-e, hogy a város költségvetésében nem áll

elegendő

pénz rendelkezésre az indokolt ellentételezés kiegyenlítéséhez, és ezért a Polgármester úr
elmegy az állami vagyongazdálkodásért

felelős

miniszter asszonyhoz. De halkan javaslom,

hogy el kell menni a Palkovics miniszter úrhoz is, hiszen e tekintetben a finanszírozás az
áttételesen, ugyan de valamelyest rajta keresztül bonyolódik. Miközben leginkább a Varga
miniszter úrnál. Azt vetem fel, hogy nem nagyobb eséllyel van-e pénzt kérni egy feladat
árának a megfizetéséhez, ha azt tudom mondani, hogy az ennyibe kerül, de ennyi pénzem
van. Ez meg hiányzik és tessenek már odaadni nekem. Mintha úgy megyek el, hogy vitatom
azt az összeget, de tessék nekem ide adni, és ha ideadom, akkor nem fogom vitatni és
tovább adom. Ezt csak felvettem, azt gondolom, hogy kicsit talán árnyalja ezt a kérdést.
Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Én pedig azt gondolom, hogy Ignácz úr
egy kicsit kiesett a szerepéből. Bízza azt rám, hogy én kihez, meg miért, meg hogy megyek és
ugye a

szerződésben

itt arról volt szó, hogy a mi javaslatunkban az szerepel, hogy

tárgyalásokat folytatunk, és október 31-ig szeretnénk megegyezni az
előlegben

előlegről.

Itt az

van probléma. Az üzemanyagköltséghez csak annyit, hogy talán 3 évvel ezelőtt

írtam egy levelet a vezérigazgató úrnak, amikor nem 30-40 forint, 80-90 forint volt az
üzemanyagár különbség, hanem talán a 100-at is súrolta, mert 430 fölöttről jött 340
valamennyire, hogy ugyan tájékoztasson, hogy ez a nagymértékű üzemanyagár csökkenés
milyen megtakarítást jelent. Jött egy levél, hogy 9 milliót. Hölgyeim és Uraim! Nem kell
ehhez szakember, semmilyen szakember, hogy azt gondolja talán ennél több és az teljesen
jogos, hogy van, ami begyűrűzik, és van, ami nem, de ezek részletkérdések. Még szeretném
azt világossá tenni, hogy miért mondtam Nagy László képviselő úr hozzászólására, hogy nem
tartom jó hozzászólásnak, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba. Egyrészt megkérdőjelezte azt
a hozzászólást, aztán a második hozzászólásában már nem szerepelt ez, hogy egyáltalán
miért tárgyalunk mi erről. Miért hoztam én ezt ide! Úgyhogy egyébként a bizottsági elnöke
bizottsági ülésen nem vett részt. Ez a hozzászólás, amit Tormássi Géza képviselő úr mondott
a bizottsági ülésen teljesen rendben van. De azért ez nem volt helyénvaló. Nem egy nagy
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dolog, túlbeszéltük. Nem egy akkora kérdés az csak, hogy szerette volna egyértelművé tenni,
hogy nem valami ilyen ellenzéki városvezetős indulatok fortyogtak bennem, egyáltalán nem
mert én úgy gondolom, hogy ez egy közös platform. Itt nem arról van szó, hogy most a
városvezetésnek vagy az ellenzéknek, a városnak mi a jó és én azt gondolom, hogy ez a vita is
végül is erre kerekedett ki és ilyen formán én azt gondolom, hogy konstruktív is volt. Tehát
én ezt nem éreztem annyira negatívnak, csak szerettem volna megelőzni, hogy még ebbe az
irányba menjenek a hozzászólások. Még látok egy hozzászólást, Nagy László képviselő úr kért
szót. Parancsolj!
Nagy László:(képviselő) Köszönöm szépen Polgármester úr, csak azért már ez nem tartozik

ehhez a napirendhez, de miután már most másodszor is elhangzott, hogy én nem voltam
bizottsági ülésen azt azért fontos elmondani, hogy ennek a napirendnek az előterjesztése
azért meglehetősen késői időpontban került fel és lett látható mindenki számára akár a
képviselők

számára is. Ennek a napirendi pontnak a tárgyalására a tegnapi bizottsági ülésen,

amelyen jelen voltam, nem kerülhetett sor, mert akkor még nem volt előterjesztés.
Rendkívüli bizottsági üléseket kell tartani ilyen esetekben és erre ma 9 órakor került sor. Erre
pedig a munkahelyemen nem vagyunk felkészülve, hogy ezen a rendkívüli bizottsági ülésen
részt tudjak venni. Nem vagyok abban a helyzetben, mint a szerencsésebbek, akik a
munkahelyükről

el tudnak jönni rendkívüli bizottsági ülésekre is. De az, hogy fontosnak

tartom és ezt azért mondom leginkább, hogy minden olyan előterjesztés ami ilyen késő
kerül a honlapra fel. Azért is magával hordozza, hogy nem feltétlenül, akik ott vannak a
bizottsági üléseken nem feltétlenül legfelkészültebbek az előterjesztések kapcsán, mert egy
ilyen szerződés még akkor is, hogy ha egyébként nyilvánvalóan nem fogja végig olvasni a
szerződés

minden pontját mindenki ennek fontosabb elemeire esetleg rákérdez. De ez egy

nagyon komoly feladat ahhoz képest, hogy tegnap valamikor délután estefelé került fel az
előterjesztés

a honlapra és másnap reggel 9 órakor pedig ebben dönteni kell.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ez nem kérdés képviselő úr az elmúlt 8 évben nem ez volt

a jellemző, volán ügyben viszont nem
ettől

először

fordult

elő.

Azért lehetett erre számítani. De

még nem kell mindenáron hozzászólni, ha nem vagyok felkészült. Ezzel zárjuk le és ne is

menjünk ebbe az irányba tovább. dr. Adorján Gusztáv frakcióvezetőé a szó.

Dr. Adorján Gusztáv:(frakcióvezető) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés tisztelt, hogy

mondjam vitázó felek, föltenném a kérdést. Nagyon sajnálom a városlakókat, egyébként
mert egy olyan kavarodásos dolgot vélnek itt felfedezni,

amiből

nagyon nehezen lehet

kikászálódni. Én azt gondolom, azt le kell szögeznünk, hogy a Polgármester úr által javasolt és
a frakciónk által támogatott „A" verzió az a városlakók érdekét szolgálja. Kettő dolog miatt!
Ami a városlakókat érdekli. Nagyon egyszerűen fogalmazva. A városlakóknak az az érdeke,
hogy legyen tömegközlekedés, a városnak ez az egyik érdeke. Ezért tárgyalunk! A másik! A
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városnak minél kevesebb pénzébe kerüljön ez. Ezt nagyon

egyszerűen

össze lehet foglalni. Ez

mindenkinek érdeke. Az, hogy itt most összefeszül az ÉMKK és a város egy bizonyos
finanszírozási kérdésbe és belevonódik, tulajdonképpen bizonyos mértékben az államnak a
szerepe is és, ahogy Polgármester úr mondta, hogy Nyíregyháza az egyik város ahol ugye ez a
szerződés először lejárt a megyei jogú városok között. Úgy gondolom, hogy itt most egy

küzdelmet folytatunk, igen ez egy nem

egyszerű

küzdelem, de azt gondolom, hogy

mindannyiunk érdeke az, hogy itt a közlekedés normális körülmények között lehető
legolcsóbban és leggazdaságosabban a város számára a város értékeire vigyázva lezajlódjon.
Nagy László képviselő úrnak pedig csak annyit tudok mondani, hogy azért került olyan későn
fel ez az anyag, mert még tegnap este is tárgyalásokat folytattak. Ne bántsuk azokat az
embereket, akik nagyon sok energiát,

időt

szánnak erre. Igen az élet ilyen, lehet ilyen

szituáció, olyan szituáció, ez most ilyen volt. Ez nem mentesít bennünket attól, ha felkerült,
hogy most megismerjük, vagy ne ismerjük meg. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Csak annyit még, hogy ez egy 30 oldalas bonyolult
szerződés-tervezet. Ezt megfelelő képzettség, felkészültség, ismeret nélkül nem lehet
megérteni. Ezt ki kell mondanunk. E mögött tényleg évek, de konkrétan hetek tárgyalásai
vannak, amit lefolytattunk. A nyíregyháziak azért választanak közgyűlést, polgármestert,
mert rájuk bízzák ezeket az ügyeknek a megoldását a saját maguk képviseletét a város
legjobb érdeke szerint. Mi pedig erre törekszünk. Én abban a hiszemben vagyok, hogy
mindannyian. Nem látok több hozzászólót, lezárom a vitát és mind a két tervezetet
szavazásra bocsátom. Még egyszer hangsúlyozom ez a megoldás érdekében először az ÉMKK
tervezetét, hogy a további tárgyalások folytatásához megfelelő felhatalmazás és támogatás
legyen. Ezért arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy először a határozati javaslatban a „B"
alternatívaként szereplő, azaz az ÉMKK által készített szerződés-tervezet elfogadásáról
szavazzunk, amit nem támogat a városvezetés és amellett van, hogy ezt a közgyűlés ne
fogadja el. Erről kérem, hogy szavazzunk.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 ellenszavazattal egyhangúlag nem fogadta el a határozati javaslat 2/b
alternatíváját.
Most arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy szavazzon a 2/a tervezet elfogadásáról, ami az
Önkormányzat által készített szerződés-tervezet. Amit mi támogatásra ajánlunk. Kérem,
hogy szavazzanak.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslat 2/a alternatíváját,
azaz az Önkormányzat által készített szerződés-tervezetet és főjegyző úr emlékeztet, hogy
szükséges egy harmadik szavazás.
Most ennek megfelelően kérem, hogy az egész határozat-tervezet elfogadásáról szavazzunk.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő
A Közgyűlés 22 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

137/2018. {IX.6.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. közötti Közszolgáltatási

Szerződés megkötéséről

A Közgyűlés

1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ
11

Zrt. között Közszolgáltatási

Szerződés

2./ a határozat mellékletét képező
tervezetet elfogadja.

11

megkötése" tárgyú

előterjesztést

megtárgyalta.

Közszolgáltatási szerződés 2018" megnevezésű szerződés

3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./ pont szerint elfogadott 11 Közszolgáltatási szerződés
2018" megnevezésű szerződés-tervezetet aláírja és a szerződés-tervezetben rögzített és további
szükséges egyeztetéseket lefolytassa.

Melléklet a 137/2018.{IX.6.) számú határozathoz:

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2018
amely létrejött egyrészről
Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (statisztikai szám: 15731766-8411-321-15, adószám: 15731766-2-15, bankszámlaszám:

11744003-15402006-00000000,

képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) mint
megbízó, (továbbiakban, mint Megbízó) másrészről
Szolgáltató:

Észak-magyarországi

Közlekedési

Központ

Zártkörűen

működő

Részvénytársaság (statisztikai szám: 24198440-4939-114-05, adószáma: 24198440-2-05, a
Miskolci Törvényszék Cégbírósága által 05-10-000500 cégjegyzékszámon nyilvántartott
társaság,

bankszámlaszám:

10300002-34609013-00003285,

képviseli:

Pelcz

Gábor

vezérigazgató, székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 70 ), mint szolgáltató (továbbiakban, mint
Szolgáltató)
(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
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Preambulum

Felek között 2016.12.29. napján közszolgáltatási szerződés jött létre helyi személyszállítási
szolgáltatásra, amely 2018. június 30. napján

megszűnt.

A Megbízó által pályázati eljárás útján új szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatot
hirdetett meg (HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2018. évi 15. szám • 1400 oldal). A pályázati
eljárásban a megadott határidőben egyetlen szervezet sem nyújtott be pályázatot a pályázati
kiírásban megadott helyszínre. Az eljárásban pályázat nem érkezett.

Ebből következően

a

pályázati eljárás eredménytelenül zárult, így a szolgáltatás biztosítása érdekében a Megbízó
megkereste Szolgáltatót, hogy határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés keretében
nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási szolgáltatást.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) a) pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az
általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha a pályázati vagy
ajánlatkérésen alapuló eljárás megfelelő pályázat, illetve ajánlat hiányában eredménytelenül
zárult. A közszolgáltatási megbízás vagy elrendelés elegendő időtartamra, de legfeljebb 2
évre szólhat.
A közvetlen megbízásra vonatkozó döntésről ugyanezen jogszabály 23. § (8) bekezdésében
foglaltak

megfelelő

alkalmazásával

emlékeztetőt

kell készíteni.

A 2012. évi XLI. törvény 25. § (1) bekezdés szerint, amennyiben a közszolgáltatási

szerződés

a

közlekedési szolgáltatónál gazdasági hátrányt okozó kötelezettséget tartalmaz, a pénzügyi
ellentételezés tekintetében legalább 3 éves, amennyiben a szerződés érvényessége
kevesebb, mint 3 év, akkor a

szerződés

érvénytartamával

megegyező időszakra

vonatkozó

pénzügyi kötelezettségvállalást kell tartalmaznia.
A közvetlen megbízásra vonatkozó 122/2018 (Vl.21.) számú közgyűlési határozat mellékletét
képező szerződés

tervezet vonatkozásában

egyeztetéseik alapján, ezen

szerződéstervezet

az alábbiak szerint azzal, hogy
visszamenőleges

szerződő

szerződő

felek egyeztetéseket folytattak, mely

módosításait egységes szerkezetbe foglalták

felek jelen egységes

hatállyal alkalmazzák 2018. 07. 01. napjától

szerkezetű

szerződést

kezdődően.

Hivatkozott közgyűlési határozat 54.460.000,- Ft/hó összegű ellentételezés előleget
határozott meg, mely határozatban foglaltakkal szemben Szolgáltató az előleg mértékét
72.396.000,- Ft/hó összegben kérte meghatározni.
Jelen szerződésben rögzített ellentételezésre vonatkozó összeg, mint előleg, az előző
szerződéses időszakban

meghatározott - hivatkozott

közgyűlési

határozatban foglaltakkal

azonos - mértékű ellentételezés összegével azonosan került meghatározásra (V.6.1. pont),
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mely összeg megfelelősségét a Szolgáltató változatlanul vitatja. A felek megállapodnak
abban, hogy a jelen Közszolgáltatási Szerződés alapján Szolgáltató teljes körű közszolgáltatási
kötelezettségét teljesíti, a 2018/2019. évre vonatkozóan a közszolgáltatás biztosításához
szükséges gázbeszerzést lefolytatja, egyben a felek rögzítik, hogy 2018.10.31. 24.00 óráig
egyeztetéseket folytatnak és érdemi megállapodást kötnek a jövőben alkalmazandó
ellentételezési előleg mértéke vonatkozásában. Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi
szerződést

A szerződés általános leírása

1.
1.

kötik:

Szerződés

tárgya, területi hatálya, közszolgáltatási jogok, feladatok

A Megbízó megbízza a Szolgáltatót Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határain
belül menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz közlekedési hálózat
működtetésével, elsődleges jelleggel.
A Megbízó a jelentkező új vagy a megváltozó megalapozott igények ellátásával is a
Szolgáltatót bízza meg, azokra más Szolgáltató részére megbízást csak akkor ad,
pályázatot csak akkor ír ki, a szolgáltatás részbeni ellátására, illetve abban való
részvételre szerződést csak akkor köt, ha annak ellátásában a Szolgáltatóval előzetes
írásbeli egyeztetést követően nem tud megállapodni. Szolgáltató a feladatot a szerződés
hatálya alatt kizárólagos joggal látja el.
2. Szolgáltatási

időszak

A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2018.07.01. napjának 00.00 órájától
2019.12.31. napjának 24.00 órájáig jogosult és egyben kötelezett. Amennyiben Megbízó
által lefolytatott új pályázati eljárás vagy egyéb más úton új közszolgáltatóval szerződés
kerül megkötésre, úgy ezen új szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség
megkezdésének napjával jelen szerződés megszűnik. Megbízó törekedni köteles arra,
hogy a jelen szerződés megszűnéséről előzetesen min. 3 hónappal értesíteni tudja a
Szolgá Itatót.
3. A fent írtakkal összefüggésben a Megbízó és a Szolgáltató megállapítják az alábbiakat:
3.1.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdona a helyi személyszállítás
végzésével összefüggésben szükséges eszközök közül:

3.2.

a tároló telep (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u.),
az autóbusz pályaudvar (4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 6.),
a járműjavító telep (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.),
a Szalag utcai forgalomirányító decentrum (4400 Nyíregyháza, Szalag u.),
a Sóstói úti decentrum (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.),
a járművek, a szükséges gépek,a berendezések, az autóbuszmegállókban
elhelyezett megállóhelyi oszlopok és az információs táblák.
A Megbízó önkormányzat tulajdona az állomás téri decentrum (4400 Nyíregyháza,
Állomás tér), valamint a helyi vonalhálózaton található autóbusz megállók. A Megbízó
önkormányzat tulajdona továbbá a 6. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok.
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4. Kiegészítő és egyéb tevékenységek
4.1.

A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódóan
jogosult minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amely a közszolgáltatás
színvonalát növeli, a komplex utas kiszolgálást segíti, és a közszolgáltatási feladatok
ellátását biztosító eszközök és emberi

4.2.

erőforrások

kihasználását javítja.

Más irányú tevékenységet a Szolgáltató abban az esetben folytathat, ha az, illetve
annak eredményessége nem veszélyezteti a szerződésben foglalt közszolgáltatási
feladatok ellátását. Erre tekintettel a Megbízó is vállalja, hogy nem veszélyezteti a
Szolgáltató más szerződésében foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátását, az általa
megrendelt feladat eredményességével.

4.3.

Az engedélyköteles tevékenységekhez előírt hatósági engedélyek megszerzése a
Szolgáltató kötelezettsége.

II. Közszolgáltatási jogok
1.

Kizárólagos jogok

1.1.

A szerződés tárgyát képező - 1. sz. mellékletben szerepeltetett - vonalakon, illetőleg
vonalszakaszokon a közszolgáltatás joga a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés vonatkozásában kizárólag a Szolgáltatót illeti meg.
A kizárólagosságra tekintettel a Megbízó a szerződés fennállásának időtartama alatt
más Szolgáltatót csak a szerződésben foglalt esetekben és feltételek szerint bízhat
meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli helyi menetrend
szerinti személyszállítás végzésével.

1.2.

2.

Kizárólagos közszolgáltatási jogok korlátozása

2.1.

A Szolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogai a következő esetekben és feltételekkel
korlátozhatóak:
Amennyiben a közszolgáltatási tevékenység bővítése, vagy a szolgáltatási színvonal
javítása szükséges, azonban az nem jár olyan

kapacitásbővítési

igénnyel, amelyet külön

jogszabály meghatározott eljárási rend szerint rendel lefolytatni, és azt a Szolgáltató - a
Megbízó írásban tett felkérésére, e
hónapos

határidő-tűzéssel

szerződésben

foglaltakra figyelemmel - három

nem vállalja, a Megbízó a szóban forgó szolgáltatás

nyújtásával más Szolgáltatót is megbízhat.
2.2.

Korlátozhatóak a Szolgáltató kizárólagos jogai, amennyiben a szerződés mindenkor
hatályos menetrendjében szereplő valamely közszolgáltatási feladat megszüntetését
kezdeményezi a Szolgáltató, és a Megbízó a vonatkozó rendelkezések szerint a feladat
ellátásával más Szolgáltatót bíz meg. A korlátozás a Szolgáltató általi, a megszüntetés
kezdeményezésével érintett feladat részre terjedhet ki.
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2.3.

Egyéb esetekben a Szolgáltatót megillető kizárólagos közszolgáltatási jogok csak közös
megegyezéssel módosíthatóak.

3.

Átruházás

A szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga átruházható
a Szolgáltató általános jogutódjára.
Az átruházás tényéről, esedékességétől függetlenül a Szolgáltató a társaság tulajdonosi
körében bekövetkező változásokról írásban tájékoztatni köteles a Megbízót, ha a
jegyzett tőkéje több mint 25 %-át eléri vagy meghaladja a tulajdonosi körben
bekövetkezett változás.

Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1.

A szolgáltatások folyamatossága

1.1. A

Szolgáltató

mindenkor

köteles

biztosítani

a

Szerződés

tárgyát

képező

közszolgáltatások folyamatos, zavartalan fenntartását, a vis maior esetét kivéve. A
Szerződés

alkalmazásában vis maiornak

minősül

minden, a

független tény, körülmény, esemény, amelyet a felek a
erőfeszítéssel

1.2.

Bárminemű

szerződő

felek akaratától

tőlük ésszerűen

elvárható

sem tudnak megakadályozni.

akadályoztatás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden

óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. Vis maior esetében
megvizsgálja

helyettesítő

rendelkezésére álló
ellátására,

szolgáltatás

jogszerű

egyidejűleg

biztosításának

lehetőségét,

s

minden

eszközzel törekszik a még elégséges közszolgáltatás

tájékoztatva a Megbízót a kialakult

helyzetről,

a megtett

intézkedésekről.

1.3. A Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan
szükségszerűen felmerülő

költség, amelyet a Megbízó vagy rendelkezése alapján más

közszolgáltató szervezet kényszerül viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával
összefüggésben.
1.4.

Üzemszünetnek minősül: amennyiben valamelyik autóbuszvonalon a járatteljesítés a
vis maior esetkörén kívüli egyéb okból legalább fele részben nem teljesül.

2.

Személyszállítási feltételek

2.1.

A Szolgáltatónak mindenkor gondoskodnia kell a járataira vonatkozó

kellő

utas

tájékoztatásról, beleértve az esetleges akadályoztatás eseteit is. A tájékoztatásnak a
helyi közlekedési utazási lánc teljes folyamatára ki kell terjednie, lehetővé téve az
utazási lehetőségekről való előzetes informálódást, az utasforgalmi létesítményeknél
(autóbusz-állomás, decentrumok) történő, valamint a járművön való tájékozódást
egyaránt.
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2.2.

Szolgáltató az általa 2017. május 1. - 2017. december 9. közötti menetrendi

időszakra

készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója" c.
kiadvány

érvényességét

Megbízó

jóváhagyásával

2018.

december

8-ig

meghosszabbítja.

2.3.

A Szolgáltató a menetrendben meghirdetett járatokkal a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően

köteles

szerződéskötési

a

személyszállítást

(szállítási)

elvállalni.

kötelezettségére

Az

utasokkal

tekintettel

szembeni

törekednie

kell

zsúfoltságmentes ellátásra, az elvárható utazási kényelem biztosítására.

a
Erre

tekintettel a Szolgáltató az utazási igényekhez igazodóan jogosult a menetrend
szerinti járataihoz kisegítő/másodrész járatot indítani, ezt szerződő felek nem tekintik
menetrend módosításnak.
2.4.

A helyi közforgalmú személyszállítást
jogszabályokat és az érvényben

levő

végző járművön

bárki utazhat, ha a vonatkozó

utazási feltételekben foglaltakat megtartja.

2.5.

A helyi közforgalmú közlekedés utazási feltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

2.6.

A Szolgáltató a menetrend szerinti helyi személyszállítást

igénybevevőket

utas-

baleset, illetve poggyászkár ellen biztosítani köteles.

2. 7. Utastájékoztatás
2. 7 .1. A meghosszabbított helyi menetrendi tájékoztatóban meghatározottak hatályban maradnak,
az alábbi módosítások kivételével:
A 2016-2017. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt 2017.
december 9.-én, helyette 2017. december 10.-től a 2017-2018. évi menetrendi időszakra
kiadott menetrendi naptár lépett hatályba. A Szolgáltató a 2.2. pontban meghatározott
menetrendi tájékoztató füzetet olyan példányszámban adja ki, hogy az a forgalmi irodáiban
évközben is elérhető legyen.

2. 7 .2. A menetrendváltozásról a Szolgáltató a helyi média útján is tájékoztatja az
utazóközönséget. Ennek érdekében a honlapján, illetve a helyben szokásos módon is
közzé teszi a menetrendváltozást.
2.7.3. Rendkívüli menetrendváltozás esetén Szolgáltató a menetrendváltozást az

előző

pont

szerinti médiában meghirdeti, továbbá a megállóhelyi táblákon az utasokat
tájékoztatja.
2.7.4. Szolgáltató a végállomásokon, a megállóhelyoszlopokon és a közforgalmú közlekedés
váróhelyiségeiben valamennyi, az adott megállóhelyet érintő járat útvonalát és
menetrendjét feltünteti. A járati útvonalon a megálló nevét megjelöli.
2.7.5. A

menetrendi

hirdetményeken

Szolgáltató

feltünteti

a

telefon

és

e-mail

29
elérhetőségét,

ahol bejelenthetik az utasok a hirdetmények rongálódását, hiányát,

illetve utazási felvilágosítást kérhetnek.
2.7.6. A Szolgáltató élőszóban és telefonon a teljes városi közösségi közlekedés rendszerre
vonatkozó menetrendi felvilágosítást nyújt, a telefonszámokat és az információ
szolgáltatás időtartamát megjelenteti a telefonkönyvben, a menetrendi füzetben, a
saját honlapján, és kezdeményezi ezek feltüntetését a Megbízó honlapján. A
tájékoztatásra utaló feliratot ezeken a szolgálati helyeken jól látható módon
elhelyezi.
2.7.7. Szolgáltató a tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén azokat
pótolja, a menetrendi adatok aktualizálását biztosítja.
2.7.8. A Szolgáltató az Interneten saját honlapot üzemeltet és tart karban, amelyen
szerepelnie kell:
a}

az utazási feltételeknek,

b}

a menetrendnek, útvonal és időpontkereső funkciókkal,

c}

a forgalmi változásokról szóló értesítésnek, melynek az egyéb
médiában kiadott értesítéssel egy

d}

időben

kell történnie,

díjszabási tájékoztató.

2.7.9. A Megbízó és a Szolgáltató jogosult a szerződés tartalmáról a lakosságot tájékoztatni
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedését érintő lakossági fórumain,
ahol a szerződő felek

képviselői

közösen vesznek részt.

2.8. Az utasokkal való kapcsolat

2.8.1. A Szolgáltató gépjárművezetőit, valamint forgalomirányító dolgozóit és a forgalom
jegyellenőrzést végző

személyeket szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja 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

az ajtók kezelésének szabályaira, a

gépjárművön történő

dohányzás tilalmára és a vezetéstechnikai tudnivalókra.
2.8.2. A Szolgáltató a gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak
megfelelő

formaruhát biztosít, és megköveteli szolgálat közben a tiszta, esztétikus

állapotú formaruha viselését.
2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltató az alábbi
alapelvek figyelembevételével alakítja ki:
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előadott

a) a szóban

rögzítéséről

b) az írásban

és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek

gondoskodik,

érkező

panaszokat külön nyilvántartásba veszi,

c) mind az írásban rögzített, mind a Szolgáltatóhoz írásban érkezett panaszokat a
lehető

legrövidebb

idő

alatt, maximum 30 napon belül kivizsgálja, és

intézkedést tesz a jogosnak ítélt panaszok okainak
d) az

intézkedésről

a

panasztevőt

megszüntetéséről,

azonnal, a Megbízót írásban tájékoztatja a

negyedéves beszámolójában.

2.9. Az utazási igények, igényváltozások folyamatos figyelése

A menetrendi javaslat és a teljesítmény terv megalapozása érdekében a Szolgáltató az
alábbi feladatokat végzi el:
a)
a járatok kihasználását folyamatosan figyelemmel kíséri, különös tekintettel a
csúcsidei zsúfoltság alakulására,
b)

kötelezi a gépkocsivezetőket, hogy a zsúfoltságról és az utas-lemaradásról a
Szolgáltató vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt értesítsék, megszervezi
ezen jelentések nyilvántartását és kiértékelését,

c)

rendszerezett formában nyilvántartja az utazóközönségtől, illetve gazdálkodó és
egyéb

szervezetektől, intézményektől beérkező,

a·menetrendre, a helyi közösségi

közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket.
3.

3.1.

Menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása

A menetrend a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete, annak elválaszthatatlan
részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni.

A menetrend a

Szolgáltató, illetve a Megbízó kezdeményezése alapján, közös megegyezéssel
módosítható.
3.2.

A Szolgáltató

előterjeszthet

menetrend-változtatási javaslatot, amennyiben

a

tevékenység gazdasági eredményessége ezt indokolja. A javaslatnak az indokokat, a
változtatás gazdasági hatásait, valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatását
is tartalmaznia kell.
3.3.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által kezdeményezett
többlet igényt minden esetben kielégíti, ha az azzal kapcsolatos költségei is
közvetlenül megtérülnek, illetve azok a Megbízó részéről megtérítésre kerülnek.

3.4.

A szolgáltatás zavartalanságát a Szolgáltató a jelen szerződés 2. sz. függelékében
rögzített buszok folyamatos üzemben tartásával biztosítja.
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3.5.

Előre

látható események bekövetkeztekor, vagy egyéb útvonal, menetrend, helyi

közforgalmú megállóhely megváltoztatására irányuló igény felmerülésekor (pl.:
gépjárműforgalmat

bejelentés,

akadályozó csőtörés, építkezés, egyéb forgalmi akadály, lakossági

közérdekű

események, városi

szervezésű

rendezvény stb.) szükségessé

váló új útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a Szolgáltató, a
Megbízó és az esemény érintettje határozza meg. Útlezárás esetén a Szolgáltató
kerülő

3.6.

úton, a lehető legkisebb

kitérővel

teljesíti a szolgáltatást.

Ezen esetek bekövetkeztére a Szolgáltató az üzemeltetési többletköltségekre vagy
megtakarításokra vonatkozó tervezetet kidolgozza. A költségváltozások hatásainak
ellentételezését, illetőleg továbbhárítását az érdekeltek az eset sajátosságainak
figyelembevételével határozzák meg.

3.7.

Közérdekű

események,

városi

szervezésű

rendezvény,

közműhiba

elhárítása,

építkezés miatt szükségessé váló útvonal és menetrend változás esetében az
üzemeltetési költségtöbbletek továbbhárításra kerülnek,
érintettje terhére, de

ettől

a

szerződő

elsődlegesen

felek eltérhetnek,

melyről

az esemény
a Szolgáltató

tájékoztatni köteles a Megbízót.
3.8.

Abban az esetben, ha az autóbusz

működtetése

biztonságosan nem lehetséges, a

Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni,

melyről

haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon,
működés

közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli

eseményről

vagy körülményről, és ha az lehetséges, gondoskodik arról, hogy az

autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok biztonságos leszállására mód van.
3.9.

Rendkívüli vagy sürgős helyzet (azonnali, eseti és átmeneti intézkedést igénylő
élethelyzet) megoldását célzó esetben kisebb módosítást a Szolgáltató a Megbízó
tájékoztatásával azonnal végrehajthat.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség, mennyiség

4.1.

A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott
szolgáltatások minőségére, így különösen:
- a menetrendszerűségre, járatok pontosságára,
- a zsúfoltságmentességre,
- az utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére,
- az utasok utazási jogosultságának

4.2.

ellenőrzésére.

Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok
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feltüntetésével az utazási jogosultság vizsgálata során pótdíj megfizetésére kötelezett
személyek számáról, a kirótt, illetőleg beszedett pótdíj és késedelmi díj
megjelölésével, valamint az utas panaszokról, és azok elintézési módjáról, a megtett
intézkedésekről a Szolgáltató köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.
4.3.

A szolgáltatás nyújtásának alapját a mindenkor hatályos menetrend testesíti meg, a
menetrendet a Megbízó Közgyűlése hagyja jóvá.
A Megbízó mennyiségi követelménye a 2012. évi XLI. törvény 27. § (5) bekezdésével
összhangban az alábbiakat foglalja magába:
a) az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
b) a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás,
c) a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá
d) az egyéb célú tevékenységek támogatása.

4.4

4.5

A Megbízó előírja a Szolgáltatónak, hogy a menetrendet a mozgásukban
korlátozottak esélyegyenlőségének biztosítása érdekében legalább 50 %-ban az
autóbuszok teljes belső padlófelületén alacsonypadlós kivitelű eszközzel végezze,
amelyből max. 10 % félig alacsonypadlós kivitel megengedett.
Minőségi követelmény részeként írja elő a Megbízó, hogy az autóbuszok utastere és
külső felülete az elvárható gondosság alapján tiszta, esztétikus állapotban álljon az
utasok rendelkezésére.
lgényvezérelt közlekedés biztosítása nem része a közszolgáltatási szerződésnek.

IV. Működési feltételek
1.

1.1.

1.2.

Általános feltételek, a Szolgáltató felelőssége

A Megbízó Szolgáltató üzemeltetésébe adja - bérleti jogviszony keretében - a
tulajdonát képező CNG MAN autóbusz eszközöket és CNG töltőállomás ingatlant és
kapcsolódó eszközöket, mely eszközöket és ingatlant a Szolgáltatónak a
közszolgáltatás során a teljesítésbe be kell vonnia. A Szerződésben foglalt
közszolgáltatási
tevékenység
ellátásához
szükséges
valamennyi
ingatlan
üzemeltetését, valamennyi jármű és egyéb eszköz üzemeltetését, az üzemeltetés
műszaki és személyi feltételeit a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató gondoskodik a
közszolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítéséhez szükséges eszközök
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, azok javításáról,
karbantartásáról (a CNG töltőállomás vonatkozásában a tulajdonos, üzemeltető és a
vállalkozó által aláírt Karbantartási Keretszerződésben foglaltak alapján is).
A szolgáltatások szervezése és irányítása tekintetében e Szerződésben rögzített
szabályok betartása mellett, a Szolgáltató rendelkezik minden jogkörrel. A Szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a zavartalan működéshez szükséges
személyi és szervezeti feltételeket, gondoskodik a tevékenység, s annak veszélyes
üzem jellege által megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési és
nyilvántartási feladatok ellátásáról. A Szolgáltató felelősséget vállal a baleset, tűz- és
környezetvédelmi, továbbá a munkaügyi és egészségügyi előírások betartásáért.
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1.3.

A Szolgáltató tevékenységét csak a jogszabályban meghatározott menetrend szerinti
személyszállításra jogosító érvényes autóbuszos személyszállító engedély birtokában
végezheti. Az engedély cseréje vagy érvényességi időtartamának lejártakor történő
megújítása esetén a Szolgáltató köteles a közlekedési hatóság által kiadott új
engedélyt Megbízó képviselőjének bemutatni, mely a korábbi engedély helyébe lép.

2.
2.1.

Személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek
A Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási feladat ellátásának érdekében
rendelkezik az alábbiakkal:
a)
a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges autóbuszos

személyszállító engedéllyel és vezető tisztségviselője rendelkezik a jogszabályban
meghatározott autóbuszos személyszállító-vállalkozói engedéllyel,
b)

feddhetetlen

előéletű,

az

ügyvezetést

és

a

szakmai

irányítást

ellátó

személyzettel,
c)

a

tevékenység

ellátásához

előírt

egészségügyi követelményeknek
d)

megfelelő

kellő

képesítési,

alkalmassági

és

munkavállalókkal,
megfelelő

a tevékenység folyamatos végzéséhez
figyelemmel a felek e szerződésben

e)

szakmai,

szereplő

mértékű

pénzeszközzel,

kötelezettségeinek teljesítésére,

számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú,

lízingelt, vagy bérelt autóbusszal.
2.2.

Szolgáltató üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához rendelkezésre
álló autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk
folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist,
valamint az éjszakai tárolásra telephelyet tart fenn.
2.3. A Szolgáltató jogosult menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok
értékesítésére saját hálózatán keresztül megbízottak, ügynökök bevonásával, továbbá
a megbízottak, ügynökök kiválasztására, velük a szerződés megkötésére. Szolgáltató
kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás
üzemidőben

3.
3.1.

időtartama

alatt - de nem teljes napi

- jegy és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik.

Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata
A Szolgáltató vállalja a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység
ellátásához szükséges infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítását, kivéve, ha
külön jogszabály azt más hatáskörébe utalja. A vagyoni eszközök biztosítása történhet
bérleti szerződés, lízingszerződés, pénzügyi lízingszerződés, vagy bármely egyéb, a
Szolgáltató számára használati jogot biztosító szerződés, megállapodás keretében is,
amennyiben az nem jár indokolatlan ráfordítás növekedéssel.
3.1.1. A Szolgáltató köteles mindenkor biztosítani a menetrend teljesítéséhez szükséges
járműparkot, az e szerződésben írtak figyelembevételével.
3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat
alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó
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rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő
berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő
tisztaságú és esztétikus jármű üzemeltethető. Forgalomba csak műszaki,
környezetvédelmi, forgalombiztonsági szempontból megfelelő jármű állítható. A
karbantartási, javítási, fenntartási tevékenység végzéséhez a vonatkozó
jogszabályokban előírt személyi, dologi feltételek hiányában a műszaki tevékenységet
szakműhelyben kell elvégeztetni.
A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási,
karbantartási munkálatok megtörténtéről a Szolgáltató köteles ellenőrizhető
nyilvántartást vezetni.
3.1.3. A járatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően e célra kijelölt útvonalon
közlekedtethetők, és csak engedélyezett megállókat, illetve végállomásokat
használhatnak.
Szolgáltató
3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról a
köteles gondoskodni saját költségén.

3.2.
Autóbusz-állomások, megállóhelyek
3.2.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt helyi közszolgáltatási feladatok ellátása
érdekében a Szerződés 6. sz. mellékletében a tulajdoni viszonyok részletezésével
tételesen megjelölt infrastruktúrát üzemelteti.
3.2.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen infrastruktúrát (autóbusz-állomás,
megjelölt decentrumok) a Szerződés fennállásának időtartama alatt üzemelteti a
helyi személyszállítás céljára is, feltéve, hogy azt az utasforgalmi viszonyok indokolják,
és azt a Szolgáltatón kívülálló okok nem teszik lehetetlenné.
3.2.3. Amennyiben utazási igények változása, indokolt szervezési, szervezeti intézkedések,
vagy bármely kényszerítő helyzet célszerű változtatást igényel, valamely, 6. sz.
mellékletben szereplő infrastruktúrát illetően - beleértve annak megszüntetését is úgy arról elsőként értesülő, vagy azt kezdeményező szerződő fél haladéktalanul
tájékoztatni tartozik másik szerződő felet a körülmények ismertetésével, a
közszolgáltatási tevékenységre gyakorolt hatás bemutatásával.
3.2.4. A Megbízó biztosítja a kezelésében, tulajdonában lévő, jelen szerződés tárgyát
képező szolgáltatás végzéséhez kijelölt (igénybevett) útvonalak, autóbusz-fordulók és
autóbusz megállóhelyek építését, fenntartását, tisztántartását, hó- és síkosság
mentesítését, jégmentesítését, beleértve a megállóhelyeket is, továbbá a
megállóhelyek szükség szerinti takarítását.
3.3.
Járművek
3.3.1. A Szolgáltató által a Szerződés tárgyát képező helyi menetrend szerinti járatként
üzemeltetett, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges kisegítő járművek
jegyzékét a szerződés 2. sz. függeléke tartalmazza (ezen függelék tartalmazza a

Megbízó által biztosított CNG autóbuszok jegyzékét, a jelen szerződés alapján
üzemeltető által biztosított egyéb autóbuszok jegyzékét). A Szolgáltató köteles
Megbízót tájékoztatni a járműparkban bekövetkezett mennyiségi és minőségi
változásokról.
3.3.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a menetrend ellátásához szükséges
optimális autóbusz darabszám racionalizálása érdekében a tartalékállomány részben
a helyközi állományból kerülhet biztosításra szükség szerint, amellyel a végzett
teljesítmény azonban nem haladhatja meg az éves menetrendi kilométer 2
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százalékát.
3.4.
Biztosítás
3.4.1. A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E
kockázatok ellen köteles ésszerű módon, a lehető legteljesebb mértékben biztosítási
fedezettséget létrehozni valamely fizetőképes biztosítótársaságnál, s ilyen biztosítást
a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan fenntartani.
3.4.2 A biztosításnak ki kell terjednie a szállított utasoknak, és harmadik személyeknek
okozott károkra, valamint fedezetet kell nyújtania tűz- és robbanási kár ellen,
beleértve vis maiornak minősíthető eseményekből eredő, biztosításra elvállalható
károkat is. A Megbízó a tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott autóbuszokra
vonatkozóan CASCO biztosítási kötelezettséget ír elő.

3.5.

Bérlet- és menetjegy árusítás
A Szolgáltató a helyi bérletjegyek, valamint az előre váltott menetjegyek árusítását a
következők szerint biztosítja:
Nyitvatartási idő alatt folyamatosan az Autóbusz állomáson és forgalomirányító
helyein

lévő elővételi

Elővételi

pénztárban.

menetjegy árusítást legalább 75, az utasforgalom által érintett

kereskedelmi egységnél biztosít. Az
egységekről

elővételi

jegyárusítást

végző

kereskedelmi

a Szolgáltató a Megbízónak tájékoztatást ad, valamint azokat

honlapján feltünteti.
-

A díjszabásban külön megállapított áron menetjegyváltási

lehetőséget

biztosít a

gépkocsivezetőknél.

3.6.

Alvállalkozók

3.6.1. A tevékenység ellátása során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, azzal, hogy
tevékenységét
elsősorban
személyesen
köteles
ellátni,
az
alvállalkozó
tevékenységéért pedig teljes felelősséggel tartozik.
Az alvállalkozó szakmai alkalmasságának ugyanazon szakmai és minőségi
követelményeknek kell megfelelnie, mint a Szolgáltatónak.
Alvállalkozóként kizárólag csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható
szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltató vonható be.
3.6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
alvállalkozó kiválasztásnál az esetlegesen azonos értékű ajánlat esetén előnyben
részesíti a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban székhellyel, telephellyel rendelkező,
és/vagy helyi lakosokat foglalkoztató vállalkozót.
3.6.3. A Szolgáltató felelős marad az alvállalkozásba adott közszolgáltatási feladatok
ellátásáért, és szavatolja, hogy az alvállalkozókat kötelezi a Szerződés vonatkozó
rendelkezéseinek betartására.

V. Pénzügyi feltételek
1.

Általános feltételek
Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás a Szolgáltató részéről üzleti vállalkozás,
ezért a finanszírozás módszerének alapelve, hogy a Szolgáltató által nyújtott
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1.1.

1.2.

teljesítményekhez szükséges, és indokolt ráfordításoknak folyamatosan megfelelő
szintű bevételi oldali fedezete legyen.
Felek abban állapodnak meg, hogy a közszolgáltatási feladat a menetrendi vonalakkal
leírt terület ellátására vonatkozik, az ellentételezés nélkül képződő veszteségek
kiszámítása a közigazgatási területen lévő viszonylatokra (1. számú mellékletként
szerepeltetett vonalakon keletkező eredmények összegzéseként) együttesen kerül
megállapításra.
A Szolgáltató a helyi személyszállítási feladat ellátásáért ellentételezésben abban az
esetben és olyan mértékben részesül, illetve fejlesztési támogatásban abban az
esetben és oly mértékben részesülhet a Megbízótól, ha az utasforgalmi bevételek és
az ahhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás, normatív támogatás, egyéb,
a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó mindenkori juttatás együttesen sem
biztosítja a mindenkori menetrendi teljesítmény figyelembevételével az elvárható
hatékonysággal működő Szolgáltató kiegyensúlyozott gazdálkodását, beleértve
valamennyi indokolt fejlesztéshez szükséges forrást.
A Szolgáltató által végzett kiegészítő és egyéb tevékenysége eredménye átmenetileg
sem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenység folyamatos ellátását.
Amennyiben a Szolgáltató valamely üzleti évét egyéb tevékenységére
visszavezethetően veszteséggel zárná, úgy az érintett tevékenységet továbbiakban
nem folytathatja.

1.3.

Felek megállapítják, hogy az ellentételezés kiszámításához, tekintettel a közvetlen
megbízásra, alkalmazniuk kell az 1370/2007. EK Rendelet (6) cikk (1) bekezdésében
meghatározott rendelkezéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy ésszerű haszon alatt a
nettó árbevétel 1 %-át értik. Amennyiben a Megbízó olyan fejlesztést ír elő - és azt a
Szolgáltató vállalja - , mely befektetést igénnyel, úgy felek külön kiegészítő megállapodást
kötnek.

1.4.

A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett
menetdíjbevétel,
a jogszabályban
meghatározott
utazási
kedvezmények
ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által
fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint a
normatív támogatás, reklám bevétel) a Szolgáltatót illeti meg.
A Szolgáltató - tekintettel a 2012. évi XLI. törvény 30.§ (7) bekezdésében foglaltakra belső számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített számviteli politikájában
rögzített módon köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén realizált
bevételeket, beleértve a járműveken, járművekkel végzett tevékenységet, az annak
érdekében felmerült ráfordításokat, az e feladathoz kapcsolódó eszközöket és
forrásokat. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés
lejártát követő 5 évig köteles megőrizni. Felek az ellentételezés megállapításához
különösen az alábbi paramétereket veszik alapul:
hálózat;
menetrend;
hasznos kilométer, összes kilométer (hálózattól, telephelyektől függő);

1.5.

járműállomány;

telephely/telephelyek;
utas kiszolgálási létesítmények, decentrumok, üzemidő;
energia költségek;
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munkaerővel összefüggő

költségek;

szolgáltató számviteli politikájában,

önköltség számítási

szabályzatában

meghatározottak alkalmazása.

2. Bevétel, a bevétel összetétele

2.1.

Nettó árbevétel, melynek részei
2.1.1 Utasok által

2.2.

fizetendő

viteldíj

A jogszabályok és jelen szerződés szerint megállapítottak figyelembevételével a
felek közösen és kölcsönösen állapítják meg.
2.1.2. Szociálpolitikai kedvezmény ellentételezése
A Kormány által meghatározott, jogszabályban biztosított kedvezmény
jogszabályban meghatározott mértékű ellentételezése, melyet a Szolgáltató
közvetlenül igényel és kap meg.
Egyéb bevétel, melynek részei
2.2.1. Pótdíjak, viteldíj kiegészítés
Jogszabályban meghatározott esetekben utasokra kirótt fizetési kötelezettség.
2.2.2. Reklám, egyéb kereskedelmi bevétel
Itt kerül elszámolásra az a bevétel, amelyet tevékenységhez kapcsolódóan a
társaság realizál (pl. autóbuszok felületének reklámhordozásra történő biztosítása)
2.2.3. Állami normatív támogatás
Központi költségvetésben meghatározott keretösszegből Nyíregyháza helyi
közlekedéséhez biztosított összeg, melyet az önkormányzat igényel és
jogszabályban előírtak szerint továbbítja a Szolgáltatóhoz.
2.2.4. Fenti bevételekkel együttesen nem fedezett költségek, valamint a méltányos
nyereség együttes biztosításához szükséges ellentételezés összege.

3. Költség, költségösszetétel

A Szolgáltató viseli a V.1. pontban foglaltak szerint a szerződés által előírt mennyiségben
és minőségben történő teljesítésével összefüggésben felmerülő összes költséget. Az
elszámolható költségstruktúrát a 8. sz. melléklet tartalmazza.
4. A Szolgáltatót megillető ellentételezés kiszámítása

A közvetlen megbízásra tekintettel az ellentételezés várható összegének meghatározása a szerződés
időtartamáig előre szükséges. Az előlegre vonatkozó információkat a Szolgáltató a 8. sz.
melléklet kitöltésével készíti el külön 2018. II. félévére, ill. 2019. üzleti évre vonatkozóan.
4.1.
Az ellentételezés várható összegének tervezése a V.2. pont alapján tervezett bevétel,
valamint az V.3. pont alapján tervezett költség különbsége, növelve 1 % nettó
árbevétel arányos nyereség összegével.
4.2.
Az így kiszámított ellentételezés tervezett összege előlegnek minősül, ezen összeget
szerepeltetik, a szolgáltatási időszakra vonatkozó beszámoló azonban a valós és
tényleges adatok alapján számított ellentételezés összegét tartalmazza. A tényleges
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4.3.

ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen szerződésben hivatkozott
előírások alapján megállapítja, legkésőbb a szolgáltatási időszak végét követő április 30.
napjáig.
A tényleges ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen
szerződésben hivatkozott előírások alapján állapítja meg, legkésőbb a 2018. évre
vonatkozóan 2019.04.30. napjáig; a 2019. évre vonatkozóan 2020.04.30. napjáig.
Amennyiben jelen szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség 2019.12.31. napját
megelőzően megszűnik, úgy az el nem számolt időszak vonatkozásában a szolgáltatási
kötelezettség megszűnését követő 90 napon belül felek elszámolni kötelesek.
A Törvény 25.§ (3) m) pont alapján „Közszolgáltatási feladatok, ill. a közszolgáltatási
kötelezettségek ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét, teljesítésének szabályait
úgy meghatározni a szerződésben, hogy:
~ a Szolgáltató megtervezi a Közszolgáltatási Szerződésben előírt feladatok
teljesítéséhez a várható költség ráfordításokat, a várható nettó árbevételt,
~

a nettó árbevétel 1 %-át, melyet, mint minimum indokolt nyereséget kalkulálja,

~

az EK Rendelet, ill. törvény alapján a fentiek figyelembevételével, mint

előleget

megtervezi az ellentételezés várható összegét:
A felmerülő költségekből kivonva a hálózaton belül keletkezett pozitív pénzügyi
hatásokat, - melynek meghatározó része a nettó árbevétel -, hozzáadva a nettó
árbevétel 1%-át.
Az önkormányzat, mint megrendelő a szerződésben kötelezettséget vállal arra,
hogy a tervezett ellentételezési összeget, mint előleget betervezi az adott évre
vonatkozó költségvetésébe.
A megrendelő önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben
havonkénti bontásban meghatározott ellentételezési összeget szolgáltató
számára átutalja.
A felek megállapodnak abban, hogy az éves beszámolóban szereplő, auditált
mérlegben meghatározott ellentételezési igény alapján elszámolnak egymással
tárgyévet követő olyan időben, hogy a felek mérlegében a törvény alapján
indokolt ellentételezés összege jogszerűen szerepelhessen,
Megrendelő ezen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a fentieknek megfelelően
meghozza a működése által előírt döntési mechanizmus alapján szükséges döntéseket. Az
önkormányzat vállalja az ellentételezés indokolt összegének megtérítését, a szolgáltató pedig
vállalja, hogy amennyiben az előleg összege meghaladja az indokolt ellentételezés összegét, a
különbséget a megrendelő számára visszafizeti.

S. Személyszállítási közszolgáltatás díjai, pótdíjak, díjalkalmazási feltételek és ezek
megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények

5.1. A Megbízó és a Szolgáltató szavatolja, hogy a díjak meghatározásánál mindenkor
figyelembe veszi az infláció alakulását, azon belül kiemelten az üzemanyagárak, az
autóbusz beszerzési árak, a járműjavítási, fenntartási szolgáltatások árszínvonalát,
valamint az ágazati, annak hiányában az országos bérmegállapodásban rögzített
feltételeket, továbbá a díjszínvonal utasforgalomra gyakorolt várható hatását.
5.2. A Szolgáltató a díj, illetve díjalkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
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következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálat eredményéről, Megbízó döntéséről
Szolgáltatót a felülvizsgálati kérelmet követő 60 napon belül írásban értesíti.
5.3. A rendkívüli felülvizsgálati kérelmet és a változtatásra vonatkozó javaslatot a Megbízó
sürgősséggel tárgyalja, s annak eredményéről, Megbízó döntéséről Szolgáltatót
lehetőleg 30 napon belül, de 45 napot nem meghaladó időtartam alatt írásban értesíti.
5.4. A Szolgáltató köteles az utasoknak a vonatkozó jogszabály által előírt módon és
mértékben utazási kedvezményt nyújtani, amelyek után a vonatkozó jogszabályban
meghatározott módon és mértékben szociálpolitikai menet - díjtámogatásra jogosult.
Nem illeti meg a Szolgáltatót ellentételezés a saját hatáskörben, üzletpolitikai célból
nyújtott kedvezmények után.
6. A Szolgáltatót megillető ellentételezés pénzügyi rendezése

6.1. Felek megállapítják, hogy a szerződés aláírásakor ismert mennyiségi és minőségi
kritériumok alapján meghatározott szolgáltatás ellentételezésre vonatkozóan a
Megbízó 2018. évi költségvetésében a rendelkezésre álló fedezet összege 653.520 ezer
Ft/év. A Szolgáltató által 2018. év második félévre igényelt, preambulumban is
hivatkozott 72.396.000,- Ft/hó ellentételezési előleg meghaladja a hivatkozott
Megbízói fedezet mértékét. Erre tekintettel felek a preambulumban részletezettek
szerint további egyeztetéseket folytatnak és a rögzített határidőn belül megállapodást
kötnek.
6.2. Megbízó az ellentételezés tervezett összegét 12 egyenlő részletben (havonta) köteles a
tárgyhónap 15. napig Szolgáltató részére átutalni azzal, hogy a preambulumban
hivatkozott megállapodás megkötéséig Megbízó 54.460.000,- Ft/hó ellentételezési
előleget utal át.
6.3. Jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti felhatalmazó levéllel Megbízó felhatalmazza
Szolgáltatót, hogy Megbízó valamennyi pénzforgalmi bankszámlája ellen beszedési
megbízás benyújtására jogosult, amennyiben Megbízó Szolgáltatóval szemben fennálló
ellentételezési előlegfizetési, továbbá normatív támogatásra vonatkozó kötelezettségének az
arra irányuló írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül sem tesz eleget.
6.4. Amennyiben az elszámolást követően Felek megállapítják, hogy az előleg összege
meghaladta a ténylegesen szükséges ellentételezés összegét, a különbséget a
Szolgáltató visszafizeti a Megbízónak, amennyiben az előleg nem éri el a ténylegesen
meghatározott összeget, a különbséget a Megbízó megfizeti a Szolgáltatónak. E
fizetésekre a megállapítást követő 5 napon belül kerül sor, ellenkező esetben a Ptk.
késedelmi kamat számítására vonatkozó rendelkezései az irányadóan követendő
normák.
6.5. Megbízó kötelezi magát, hogy amennyiben bankszámlakörében változás történik, és a
felhatalmazó levéllel érintett bankszámláját megszünteti, akkor a változást
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Szolgáltató részére és az új
bankszámlaszámra vonatkozó felhatalmazó levelet kiállítani és a számlavezető
bankjával azt záradékoltatva megküldeni Szolgáltatónak. Felek rögzítik, hogy a Megbízó
e kötelezettségének elmulasztását súlyos szerződésszegésnek tekintik.
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7.

A személyszállítás díj- és jegyrendszerére vonatkozó előírások

7.1.

A Szolgáltató a díj, illetve díjalkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálati kérelemben részletesen be kell mutatni
azt, hogy a változtatást milyen tényezők indokolják.
A Szolgáltató köteles az alkalmazott jegy és bérlet fajtákról, utazási feltételekről,
jegykezelés módjáról szabályzatot közzé tenni az utasok számára. E szabályzat része a
menetrendi kiadványnak.
A helyi autóbusz közlekedés utazási feltételeit, 4. sz., a helyi közlekedés díjait az S. sz.
melléklet tartalmazza.
A díjak képzése és az áralkalmazási elvek érvényesítése során a felek kötelesek a 2012.
évi XLI. törvény 32. § - ban foglaltakat biztosítani.

7.2.

7.3.
7.4.

8.

8.1.

8.2.

Számvitel, elszámolás

Amennyiben a Szolgáltató a szerződés fennállásának időtartama alatt
ellentételezésre válik jogosulttá, úgy az elkülönített elszámolás kötelezettsége az
ellentételezés alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségekre is kiterjed.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát 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 szolgáltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60.
napon belül benyújt Megbízónak.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a szolgáltatási
időszak kezdő napjától belső számvitelében köteles elkülönített elszámolást vezetni, s arról
naptári évenként, 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 szolgáltatási időszak
esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60. napon belül benyújt Megbízónak. A Megbízó
kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkor aktuális beszámolót a benyújtást követő lehetőség szerint - 30 napon belül - figyelemmel a közgyűlés éves munkatervére - érdemben
megtárgyalja és arról határozatot hoz.
Amennyiben a Megbízó a beszámolóban foglaltakat vitatja, indokolással ellátott észrevételeit
megküldeni köteles. Felek akként kötelesek eljárni, hogy legkésőbb tárgyév május hó 30.
napjáig elszámolásukat le tudják zárni.

A Szolgáltató a személyszállítási szolgáltatásokkal felmerülő eszközöket és forrásokat,
bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó törvény szerint meghatározott számviteli
politikájában rögzített egységes, következetes, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró
elszámolás alapján tartja nyilván.
8.4. Költség, költségnyilvántartás, kalkuláció
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében:
•
gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel a mindenkori
8.3.
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lehetőségek

•

a számviteli rendjét úgy alakítja ki, hogy a helyi közösségi közlekedés
költségei

•

szerint csökkenti a közforgalmú közlekedés költségeit,

elkülöníthetők

és megállapíthatók legyenek,

költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek
lehetőség

szerint

közvetlenül

arra

a

tevékenységre

elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek,

kerüljenek

és így a közvetett

költségek aránya minél alacsonyabb legyen.

VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés
1. Nyilvántartások, tájékoztatási kötelezettségek

A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben foglalt nyilvántartási kötelezettségeken túl
mindenkor gondoskodik az üzemvitelhez általánosan előírt és szokásos, továbbá a
közszolgáltatási tevékenységre nézve indokolt nyilvántartások naprakész, szabályszerű
vezetéséről. A Szolgáltató a Szerződésben tételesen megjelölt eseteken túlmenően a
Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő összes lényeges
tényről és változásról - külön felhívás nélkül - haladéktalanul informálja a Megbízót.
2.

Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek

2.1. A Szolgáltató kötelezettségei:
2.1.1. A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket
szükség szerint folyamatosan megújítani.
2.1.2. A Szolgáltatónak a szolgáltatásait

igénybevevők

tájékoztatása érdekében a

megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken összhangban a hatályos menetrenddel,

illetőleg

vonalhálózattal - feltünteti az

adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát,
valamint az indulási időket. A Szolgáltató kötelezettsége a megrongálódott
tájékoztatók folyamatos pótlása.
2.1.3. A Szolgáltató a helyi járati megállóhelyeken a „Megállóhely" jelző táblákat
elhelyezi és karbantartja.
2.1.4. A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét a törvényben meghatározott
tartalommal menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell, valamint köteles
annak megvásárlását a szolgáltatásait igénybevevők számára biztosítani. A
menetrend, illetőleg a viteldíjak változását, azok életbelépését legalább 15
nappal megelőzően a honlapján köteles közzétenni. A menetrendben feltüntetett
járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót - külön jogszabály előírásai
szerint -

szerződéskötési

kötelezettség terheli.

2.1.5. A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, illetőleg
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internetes honlapján tájékoztatni az utazókat vonalhálózatáról, menetrendjéről,
viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges változásáról, valamint
működésének aktuális kérdéseiről.
2.1.6. A Szolgáltató köteles a járatok kihasználását, esetleges zsúfoltságát és az utas
lemaradást a gépkocsivezetők és a forgalmi irányító személyzet jelentései,
valamint rendszeres vezetői ellenőrzés révén, járatonként folyamatosan
figyelemmel kísérni, nyilvántartani, és rendszeresen kiértékelni.
2.1.7. A Szolgáltató köteles figyelemmel kísérni a városfejlődés, valamint az utazási
igényeket befolyásoló egyéb tényezők alakulását, és ezzel kapcsolatban
rendszerezett formában nyilvántartani az utazóközönségtől, az intézményektől, a
gazdálkodó és egyéb szervezetektől beérkező, a menetrendre, autóbuszközlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, módosítási igényeket.
2.1.8. A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a törvény 39.§ (1) bekezdése szerinti még
elégséges szolgáltatást biztosítani. A még elégséges szolgáltatás biztosítása
érdekében menetrend tervet dolgoz ki és azt
előtt

két nappal a lakosság tájékoztatásával

legkésőbb

egyidejűleg

a sztrájk megkezdése

meghirdeti.

2.1.9. A Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben vállalja, hogy
minden kifogással és panasszal kapcsolatban nyilvántartást vezet és kivizsgál
minden panasz-, illetve közérdekű bejelentést.

Szolgáltató vállalja, hogy a

kifogásokkal és panaszos észrevételekkel kapcsolatban elkülönített és erre a célra
kialakított kimutatását negyedévente a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
2.1.10. A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez
szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni.
2.1.11. Szolgáltató

jogosult

gépjárműveit
szerződésben

a

menetrend

szerinti

személyszállításhoz

használt

cserélni, amennyiben az új járművek megfelelnek a közszolgáltatási
előírt

feltételeknek.

közszolgáltatást ellátó közúti
élettartamára vetített, a

A

járművek

csere

során

figyelembe

üzemeltetésével járó, a

környezetkímélő

veszi

jármű

és energia hatékony közúti

a

teljes

járművek

beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított
energetikai és környezeti hatásokat. A
Szolgáltató köteles annak eldöntését

járművek

követő

cseréjének szándékát a

15 napon belül Megbízó részére

bejelenteni, amely bejelentés tartalmazza a csere okát, a gépjárművek adatait, a
fejlesztési szándék finanszírozásának, költségeinek bemutatását.
2.1.12. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a helyi közlekedésben foglalkoztatott
autóbuszok

műszaki

paraméterei a mindenkor hatályos jogszabályi

előírásoknak

feleljenek meg, az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint igazodjon az
adott vonalon tapasztalható utasforgalomhoz.
2.1.13. Szolgáltató köteles a

gépjárművek

szervízelését, vizsgáztatását, tankolását,

tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi üzemben
tartásával kapcsolatos költségét viselni, amely költségeket a Megbízóra külön
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nem háríthat át. A szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás ezeket a
tételeket magában foglalja.
2.1.14. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát,
rendszámát, és egyéb műszaki adatait a közszolgáltatási szerződés megkötésével
egyidejűleg

Megbízóval közölni.

2.1.15. A Szolgáltató üzemelteti, takarítja és karbantartja a helyi közlekedés céljaira
használt utasforgalmi létesítményeket.
2.1.16. Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról
negyedéves tájékoztatást készít, és a negyedévet követő hónap végéig a Megbízónak
megküldi, papír alapon és elektronikus formában.
2.1.17. Szolgáltató 2018. október 31.-ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának
jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és
módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót,
előzetes beszámolót készít, melyet papír alapon és elektronikus formában is megküld a
Megbízónak.
2.1.18. Az előző pontban jelzett beszámolónak a Szerződésben foglaltak teljesítésével
összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett ki kell terjedni, ill.
tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:
az indított járatok számát,
hasznos és összes kilométer-teljesítményt,
a férőhely-kilométer teljesítményt,
utas számot, utaskilométer-teljesítményt,
bevételekről készített kimutatást jegyfajtánként,
üzemeltett
autóbuszok
számát
életkor
és
kilométer-telítettség
megosztásban,
foglalkoztatottak számát,
késett, kimaradt járatok számát azok okának megjelölésével,
utas panaszokról készített tájékoztatót,
és
tervezett
a
menetrend
teljesítésére,
a
végrehajtott
menetrendváltozásokra,
az utas-szállítás általános körülményeire,
a kielégítetlen utazási igényekre,
a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre,
a tárgyév várható gazdálkodási eredményeire,
a jogszabály-változásokból eredő kötelezettségekre.
Az előzetes beszámolónak tartalmaznia kell továbbá a 2019. évre vonatkozó menetrendés a díj megállapítás alapját képező javaslatokat, számításokat, szem előtt tartva, hogy
egy városrész se maradjon közforgalmú közlekedési kapcsolat nélkül, vagyis a
szolgáltatási követelményeken belül egy alapfokú ellátást, mint eljutási lehetőséget
minden lakott területen biztosítani szükséges.
A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről készített
beszámolót 2019. március 31. napjáig, a 2019. évi tényleges teljesítésről készített

beszámolót pedig 2020. március 31. napjáig a Megbízónak megküldi papír alapon és
elektronikus formában a közgyűlési

előterjesztéshez.
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2.2 Szolgáltató jogosultsága:
Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve a
Megbízó egyetértésével végrehajtani. Szükség esetén a tevékenység eredményét javító
intézkedési - szerződésmódosítási - javaslatokat terjeszthet a Megbízó elé.
3.

A forgalom lebonyolítása

3.1.

A Szolgáltató

a

helyi

közforgalmú

közlekedésben

résztvevő

gépjárművek

forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályokban előirt feltételeken túlmenően
az alábbiak szerint jár el:
a)

biztosítja a helyi közforgalmú közlekedésben
külső

résztvevő

autóbuszok egységes

megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól

felismerhető

legyen,
b)

gondoskodik a járművek rendszeres

c)

új

járművek

külső

belső

és

takarításáról, mosásáról,

beszerzésénél kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott

személyek utazási lehetőségeinek megkönnyítésére és a környezetvédelmi
törekvésekre,
d)

törekszik az utas kényelmet befolyásoló
tartására (légkondicionálás,

3.2.

A Szolgáltató a
hogy

a

tőle

fűtés,

műszaki,

technikai paraméterek szinten

stb.)

elvárható gondosság alapján mindent megtesz annak érdekében,

jóváhagyott

menetrendben

meghatározott

időben,

útvonalon

és

menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
közlekedését biztosítsa.
3.3.

A Szolgáltató feladatai teljesítése érdekében:
menetidő

a)

köteles az érvényes menetrend - útvonal és

- szerint közlekedni,

b)

szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tervezett

menetidők

milyen

mértékig teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz,
vagy a menetidő módosítását kezdeményezi.
c)

A szolgálati idő alatt:
figyelemmel kíséri az adott szolgálati helyen valamennyi

menetrendszerű

járat indulását és érkezését, és azt a tényleges időpontok feltüntetésével
dokumentálja (naplózás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatot végző
gépjármű

azonosítható legyen,

a menetrendtől való eltérés esetén az eltérés okát is rögzíti, külön

45
csoportosítva a Szolgáltatón kívüli okok (közúti forgalmi zavarok,
stb.),

valamint

(gépkocsivezetők

a

Szolgáltató

időjárás

visszavezethető

mulasztására

okok

késése stb.) szerint,

rögzíti a gépkocsivezetők forgalommal kapcsolatos jelentéseit.
3.4.

Szolgáltató gondoskodik a viteldíjak

beszedéséről

Jogosult

ellenőrizni,

és

köteles

az

utasokat

menetjeggyel, vagy bérlettel. Az

ellenőrzés

és a díjfizetés
hogy

ellenőrzéséről.

rendelkeznek-e

érvényes

módját a Szolgáltató határozza meg a

jogszabályban engedélyezett és szabályozott módon.
3.5.

Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan

ellenőrizni,

vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus

hogy a

külsővel

buszvezetők

munkára,

végezzék a feladatukat,

valamint azt is, hogy a szükséges jogosítványokkal (vezetői engedély, PÁV II. vizsga,
stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló dokumentumokba a Megbízónak
köteles kérésre betekintést engedni.
3.6.

Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a
munkáját.

4.

A Megbízónak Szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei

4.1.

A

Megbízó

feladatkörében

keletkező,

az

utasforgalmat

és

a finanszírozás

körülményeit befolyásoló információk alapján szükség szerint kezdeményezi a
menetrend módosítását, annak

előkészítését

a Szolgáltatónál.

4.2.

A Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására. A Szolgáltató által
megküldött, a lakosságtól érkező közérdekű bejelentésekre (melyre a Szolgáltató előzetes
észrevételeit megteszi) vonatkozó állásfoglalását a Megbízó a Szolgáltató részére 30 napon
belül megadja.

4.3.

Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység
bővítése/szűkítése

a dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adatok együttes

számbavétele alapján indokolt, a Megbízó kezdeményezheti a Szolgáltatónál annak
teljesítését.
4.4.

A Megbízó az általa jogszerűen felhatalmazott képviselői vagy megbízottjai útján rendszeresen, vagy eseti jelleggel is - jogosult ellenőrizni a Szolgáltató által vállalt
feladatok teljesítését. Az

ellenőrzés

alkalmával a Szolgáltató a tevékenység

teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoztatást adni, különösen az
alábbi témakörökben:
a)

a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításáról, a járatok közlekedéséről, a
zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járati és a forgalomirányító
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személyzet utasokkal kapcsolatos magatartásáról,
b)

az utas-panaszok nyilvántartásának, kivizsgálásának és intézésének módjáról,

c)

a járművek megjelenéséről, tisztaságáról, a járműveken és a megállóhelyeken
alkalmazott utas-tájékoztatásról,

d)

járművek

állapotáról, az üzemeltetés szabályoknak való

megállapított viteldíjak alkalmazásáról,

a

megfeleléséről,

reklámtevékenységből

a

származó

bevétel elszámolásáról.

4.5.

A Megbízó a helyi közforgalmú közlekedés
érdekében

együttműködik

megfelelő

a Szolgáltatóval, és

őt

kialakítása és

működtetése

a tevékenységében segíti. Ennek

keretében:
a)

átadja mindazokat a birtokában

b)

információkat, amelyek a helyi közforgalmú

működtetése

közlekedés kialakítása és
jelentőséggel

lévő

szempontjából a Szolgáltató számára

bírnak,

a város közlekedésfejlesztési terveinek elkészítésébe a Szolgáltató szakembereit
bevonhatja,

c)

a hálózat és a menetrend kialakításának elveinél, illetve annak változtatása során
a Szolgáltató véleményét kikérheti,

d)

együttműködik

kijelölt

a Szolgáltatóval a megállóhelyek kijelölésében, gondoskodik a

megállóhelyek

kialakításáról,

autóbuszöblöket, és anyagi

lehetőségei

kiépíti

a

leszállófelületeket,

szerint gondoskodik a megállók kulturált

felszereléséről,

e)

forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a tömegközlekedés lebonyolítását,

f)

gondoskodik arról, hogy a tarifa megállapítással egy
önkormányzati

működési

időben

megállapított

támogatást (ellentételezés) az éves költségvetésében

előirányozza,

g)

gondoskodik a helyi közforgalmú közlekedésre kijelölt utak fenntartásáról,
tisztántartásáról, hó eltakarításáról, biztosítva ezzel a járati útvonalakon való
akadálymentes közlekedést az év teljes idejében.

h)

kivilágítja és karbantartja a végállomásokon létesített autóbusz-fordulókat,

i)

elvégzi a megállóhelyeken az öböl, leszállóperon, járdaépítéseket, csapadékvíz
elvezetéseket, biztosítja a közvilágítást és takarítja, síkosság mentesíti a várakozó
helyeket.
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4.6.

A közszolgáltatási szerződés aláírásával a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy
Szolgáltató szerződésszerű teljesítését kizárólagos jelleggel elfogadja és teljesítését
elősegíti

4.7.

a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósításával.

Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, a busz(ok) műszaki állapotának
javítására.

4.8.

Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatóval közösen törekszik minden pályázati lehetőség
igénybevételére, és a pályázaton így elnyert összeget a Szolgáltatón keresztül a
közlekedésre és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére fordítja.

S.

Ellenőrzés, szankciók

A szerződés fennállásának időtartama alatt a Megbízó az általa jogszerűen
felhatalmazott személy vagy szerv útján jogosult ellenőrizni a Szolgáltató működését
a szerződésben foglaltak vonatkozásában.
5.2.
Az ellenőrzéssel megbízottak jogosultak - a tevékenység zavarása nélkül - a szerződés
teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni, az ellenőrzés
tárgyára vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottaitól információkat kérni.
Az ellenőrzés kiterjedhet:
- a menetrend betartására, az utas szállítás körülményeire és általában a
szolgáltatási színvonal megfelelőségére;
- a járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi megfelelőségére,
műszaki, esztétikai állapotára, a szükséges jelzések és felszerelések
meglétére, az utasforgalmi létesítmények állapotára;
- a munkaügyi előírások betartására, különös tekintettel a járművezetők
munka- és pihenőidejére;
- az utazási igazolványok értékesítésének és elszámolásának
szabályszerűségére, a jegyellenőrzésre;
- a szükséges nyilvántartások előírás szerinti vezetésére;
- a Szolgáltató közszolgáltatási szerződéssel összefüggő gazdálkodására.
5.3.
Megbízó szavatolja, hogy az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató
üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, körülményeket mindenkor titoktartással
kezeli, és azokat nem hozza harmadik személyek tudomására.
5.4.
Ha az ellenőrzés során Megbízó tudomására jutott körülményekből megállapítható,
hogy azok nem állnak összhangban a Szerződésben foglalt jogokkal és
kötelezettségekkel, a Megbízó ésszerű határidő tűzésével megfelelő magyarázatot
kérhet, valamint a körülmények tisztázására, továbbá a szerződésnek megfelelő
állapot helyreállítására hívja fel a Szolgáltatót.
S.S. Kifizetések késedelmes teljesítése esetén az eljárás:
Amennyiben a Megbízó az állami normatív támogatást a hozzá történő beérkezést
alapul véve jogszabályban előírtakhoz képest késedelmesen teljesíti, továbbá ha az e
szerződésben meghatározott ellentételezést késedelmesen teljesíti, késedelmi
kamatot tartozik fizetni az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és e szerződés
előírásai szerint, valamint abban az esetben is ez a szabály érvényesül, ha az elszámolás
során keletkező fizetési kötelezettségét a Szolgáltató és a Megbízó a megjelölt határidő
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ellenére sem teljesíti megfelelően.

6.

Beruházások:
A beruházás szükségessége, igénye esetén az ezzel összefüggő finanszírozásról felek
külön állapodnak meg és a megállapodás alapján feleket e szerződésben foglaltak
minden tekintetben kötelezik, ilyen megállapodás hiányában a Megbízó a bővítő
beruházások megvalósítására, és annak finanszírozására nem kötelezhető.

VII. Felek közötti együttműködés
1.

1.1.

1.2.
1.3.

A Közös Bizottság

Felek a szerződésben foglaltak megvalósításának elősegítésére, a vitás kérdések
tisztázására, a jelen szerződés esetleges módosításának előkészítésére, valamint a
menetrendi és tarifaváltoztatási javaslatok egyeztetésére Közös Bizottságot hoznak
létre. A bizottságba a felek legfeljebb öt-öt tagot delegálnak. A delegáltak
kijelöléséről, a delegáltak személyének változásáról a jelen Szerződést aláíró felek
egymást értesítik.
A Bizottság bármelyik fél kezdeményezésére szükség szerint tartja az üléseit. Az
ülések előkészítésének feladatait a téma előterjesztője látja el.
A delegáltak díjazásáról a felek közösen határoznak. A Közös Bizottság ülését levezető
személy tisztjét a két fél bizottságának egy-egy tagja felváltva látja el. A Bizottság
ügyrendjét maga határozza meg.

VIII. Szerződés megszűnése, módosítása
Tekintettel jelen szerződés rövid és határozott időtartamára, valamint a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítására, a Felek akként határoztak, hogy jelen szerződés
annak hatálya alatt a Szolgáltató által rendes felmondással nem mondható fel.
1.

1.1.

A rendkívüli felmondás

Súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van helye, amelyet írásban, 3
hónapos felmondási idővel lehet megtenni. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen
1.1.1. a Megbízó részéről:
a) a havi támogatási előleg határidőre történő meg nem fizetése, amely esetben
Szolgáltató jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtani a Megbízó számlavezető
bankjához,
b) jogszabály, az Önkormányzat Közgyűlésének döntése vagy a közszolgáltatási
szerződés

alapján a Szolgáltatót megillető anyagi juttatások, források, továbbá

bármely az autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését) szolgáló
megszerzett

megkapott

céltámogatás

írásbeli

felszólítás

ellenére

történő

visszatartása vagy késedelmes megfizetése a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó
előzetes

írásbeli megállapodás nélkül,

e) a közszolgáltatási szerződésben a Szolgáltató részéről vállalt menetrend szerinti
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autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló
feladatok ellátását biztosító kötelezettségei teljesítésének, írásbeli felszólítás ellenére
történő

elmulasztása - ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó a Szolgáltató által

kezdeményezett szükséges döntéseit a kezdeményezést követően, amennyiben
testületi döntés szükséges, a következő testületi ülésen, amennyiben egyszemélyi
döntés szükséges, 30 napon belül nem hozza meg - és azok lehetetlenné teszik vagy
súlyosan

akadályozzák

a Szolgáltató

által

vállalt

szolgáltatás teljesítését,

a

megegyezés szerinti menetrendek megtartását, a járművek közlekedését,
d) ha a szerződésben vagy külön megállapodásban vállalt, a Szolgáltató
személyszállítási tevékenységének átállásához szükséges vagy azt szolgáló ingatlanok
és/vagy tárgyi eszközök használatba, illetve rendelkezésre adását felszólítás ellenére
sem teljesíti vagy jelentősen késlelteti - függetlenül annak okától - és ezzel a
Szolgáltató vállalt kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy a Szolgáltatónak
kárt, illetve költségtöbbletet okoz,
e) a Szolgáltató bárminemű megkeresésére Megbízó 30 napon belül érdemben nem
határoz, vagy a megkeresésre érdemben nem reagál 30 napon belül - különösen
tekintve a szerződés 14.3. pontjában leírtakat - továbbá Megbízónak a Szolgáltatót
nézve hátrányosan érintő határozatát követő 15 napon belül lefolytatott egyeztetés
sikertelensége.
f) a Megbízó a Szolgáltató részére a közszolgáltatásból fakadó - érdemi

közgyűlési

határozattal elfogadott - veszteséget nem téríti meg a fizetési határidő leteltét követő 60
napon belül, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásbeli megállapodás.
A Szolgáltató a Megbízó súlyos szerződésszegésének esetén - amennyiben nem kíván élni
azonnali hatályú felmondási jogával - a szerződésszegő magatartás tudomására jutását
követően haladéktalanul jogosult a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások
korlátozására a Megbízó szerződésszegő magatartásának megszüntetéséig.

1.1.2. a Szolgáltató

részéről:

a) a közszolgáltatási

szerződésben

vállalt hálózaton vagy annak egy részén a

menetrend szerinti autóbusz-közlekedés saját hibából
vagy többszöri

időleges

történő

egyoldalú, végleges

megszüntetése, szüneteltetése,

b) az egyes autóbuszjáratoknak saját hibából a közszolgáltatási szerződés mellékletét
képező menetrendtől eltérően való folyamatos vagy többször ismétlődően történő
közlekedtetése, ezen belül különösen ilyen módon az egyes vonalakon a napi
üzemidő csökkentése, a gyakoriság elmulasztása, az előírt napi járatszám alatti
teljesítés, a vonalhálózat vagy egy részének egyetértés nélküli megváltoztatása, a
kapacitás visszatartása, illetve csökkentése,
c) a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a
személyszállítási tevékenységére, valamint az ehhez használt járművek
üzembetartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt
megszegése esetén, vagy ha a területi közlekedési felügyelet a menetrend szerinti
személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét
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határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése mellett ismételten korlátozza,
d) az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat,
juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek
megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével használja fel és ezt az
erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen
elmarasztalják.
2. A szerződés megszűnése
Megszűnik a szerződés közös megegyezés, rendkívüli felmondás esetén, illetve a hatály
lejártával, továbbá jelen szerződésbe meghatározott egyéb esetekben. A szerződés
megszűnése nem érinti a feleknek a szerződésből eredő egymással szembeni
tartozásaiknak és követeléseiknek a szerződésben foglaltaknak megfelelő kiegyenlítési,
illetve teljesítési kötelezettségeit, valamint az egymással történő elszámolásra
vonatkozó igényeit.

3. A szerződés módosítása, feltételei

3.1.

A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Amennyiben a
szerződés

megkötését

követően

a szerződéskötéskor

előre

nem

látható

ok

következtében beállt körülmény a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét sérti
- ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi
elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon változtatja
meg - a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a szerződés
módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben kéri. A megkeresés
kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a szerződés közös
megegyezéssel

történő

módosításának

lehetőségét,

és a

szerződést

a vonatkozó

jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe vételével, közös
megegyezéssel módosíthatják.
3.2. A személyszállítási tevékenység ellátásával, vagy az érintett járatok üzemeltetésével
kapcsolatos

előírást

tartalmazó jogszabály megjelenése, vagy azok módosítása

automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül - módosítja a
érintett

előírásait.

szerződés

A felek

ezekről

tudomást szerezve értesítik egymást, megjelölve a

változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a

jogszabályváltozások következményeként
3.3.

A

szerződés

szerződés

a törvény és e

mellőzhetetlen szerződés-módosításokat.

szerződés

rendelkezései szerint módosítható vagy

mondható fel.

4.
4.1.

Szerződés

lejárta
A Szolgáltató szerződésben biztosított közszolgáltatói jogosultsága a szolgáltatási
időszak záró napjával megszűnik. Az ezt követő időszakra a Megbízó a törvényben
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előírtak

4.2.

4.3

szerint eljárva nyilvános pályázati eljárás keretében választja ki az új
Szolgáltatót. A Szolgáltatót megilleti a pályázaton való részvétel joga.
A szerződés határozott időtartamára tekintettel a Szolgáltató működése során
harmadik személlyel nem köthet olyan szerződést, vagy megállapodást a Szerződés
tárgyát képező szolgáltatások biztosítása érdekében, amelynek lejárata túllépi a
szerződés lejáratának időpontját. Amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okokból
ettől eltérő megoldásra kényszerülne, a szerződést, illetőleg megállapodást csak a
Megbízó előzetes jóváhagyásával kötheti meg azon feltétel érvényesítésével, mely
szerint a szerződés lejáratakor a Szolgáltató jogainak és kötelezettségeinek helyébe a
Megbízó által megbízott új szolgáltató lép, beleértve a pályázaton nyertesként
szereplő előző szolgáltatót.
Megbízó vállalja, hogy jelen szerződés lejártával összefüggésben a következő
szolgáltató kiválasztására irányuló pályázati kiírásban szerepelteti, hogy amennyiben
szolgáltató váltásra kerül sor, az új szolgáltató kötelezettségeként előírja, hogy jelen
Szolgáltató munkavállalóit meghatározott feltételekkel átvegye, amennyiben ezen
rendelkezés nem ellentétes a hatályos magyar jogszabályi környezettel, illetve az
Európai Uniós jogszabályokkal, különös tekintettel a versenyjogi jogszabályokra,
normákra.

IX. CNG töltőállomás és CNG autóbuszok üzemeltetése
CNG töltőállomás
A 6. sz. mellékletben részletezett CNG töltőállomás tulajdonosa a Megbízó, míg
üzemeltetője a Szolgáltató lesz. Az üzemszerű használatra alkalmas CNG töltőállomás
Szolgáltató részére történő - külön jegyzőkönyvezett - birtokba adásakor egyidejűleg
átadásra kerül: minden szükséges engedély és (Megbízó és kivitelező közötti) műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyv és kapcsolódó technológiai utasítások másolat.
1.2.
Szolgáltató a CNG töltőállomás külső/belső megjelenését nem jogosult
megváltoztatni (kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező
vizuális elemek), azon marketing eszközöket nem helyezhet el. Megbízó jogosult a
töltőállomás külső
megjelenését módosítani, a területeken városmarketing
eszközöket elhelyezni (pl. EU információs tábla). Ezen munkálatok a Szolgáltatóval
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok elvégzése
céljából a Szolgáltató az érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak belépését CNG
töltőállomás területére biztosítja.
1.3.
A Szolgáltató a CNG töltőállomás kapcsolódó karbantartási útmutatóit köteles
betartani. Felek a CNG töltő technológia vonatkozásában karbantartási szerződést
kötelesek
megkötni
a gyártó
által
feljogosított
szakcéggel
(GANZAIR
Kompresszortechnika Kft.). A Szolgáltatónak a CNG töltő technológia karbantartásáról
és javításáról - a Karbantartási Keretszerződésben részletezettek szerint - a gyártó
által meghatározott szakcég bevonásával kell gondoskodnia, különös figyelemmel a
garanciális feltételek betartására. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a
Szolgáltató kötelező karbantartási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és ebből
következően mulasztása az adott eszköz garanciavesztésével jár.
Szerződő felek rögzítik, hogy a CNG töltőállomással kapcsolatos garanciális jogokat a
1.4.
Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
töltőállomás üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális

1.
1.1.
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1.5.

1.6.

kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó a
kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató részére,
továbbá nyilvánosan Megrendelő honlapján elérhető.
Szolgáltató a CNG töltőállomásra vonatkozó épület/eszköz és felelősségbiztosításokat
köteles megkötni. Esetleges káresemény esetén az önrész a Szolgáltatót terheli.
Bármilyen káresemény esetén a kijavítási munkákat oly módon lehet elvégeztetni,
hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.
A CNG töltőállomás rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 42.500,- Ft/hó
ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG töltőállomás
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít. Rendelkezésre bocsátáskor
felek külön leltárívet vesznek fel.

2. CNG autóbuszok
2.1.

A 2. sz. mellékletben részletezett CNG autóbuszok tulajdonosa a Megbízó, míg
üzembentartója a Szolgáltató lesz. A CNG autóbuszok forgalomba helyezése,
egyidejűleg a Szolgáltató, mint üzembentartó forgalmi engedélybe történő
bejegyzése megtörtént. A CNG autóbuszok szállítótól történő átvételét a Megbízó
végzi és egyidejűleg a Szolgáltató részére birtokba adja. A birtokba adásról Felek
külön okiratot állítanak ki.

2.2.

Szolgáltató a CNG autóbuszok külső/belső megjelenését nem jogosult megváltoztatni
(kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező vizuális elemek,
szolgáltató cég logója), azon marketing eszközöket nem helyezhet el. Megbízó
jogosult az Eszközök külső megjelenését módosítani, azokon városmarketing
eszközöket elhelyezni. Ezen munkálatok a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetett
helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok elvégzése céljából a Szolgáltató az
érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak belépését telephelyére biztosítja, vagy
az adott eszközzel az egyeztetett helyszínre kiáll.

2.3.

A Szolgáltató a CNG autóbuszok gyártója által előírt karbantartási útmutatókat
köteles betartani. A Szolgáltatónak a CNG autóbuszok karbantartásáról és javításáról
a gyártó által meghatározott szakcég bevonásával, szakszerviz jogosultság megléte
esetén saját maga gondoskodik, különös figyelemmel a garanciális feltételek
betartására. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Szolgáltató kötelező
karbantartási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és ebből következően
mulasztása az adott eszköz garanciavesztésével jár.

2.4.

Szerződő

felek rögzítik, hogy a CNG autóbuszokkal kapcsolatos garanciális jogokat a
Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
autóbuszok üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális
kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó
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Vállalkozási

szerződés

másolatát átadja a Szolgáltató részére, továbbá nyilvánosan

Megrendelő

honlapján

elérhető.

2.5.

Szolgáltató a jogszabályi feltételeknek megfelelő KGFB biztosításokat, valamint
minimális önrészű CASCO biztosításokat köteles megkötni és érvényben tartani.
Esetleges káresemény esetén az önrész a Szolgáltatót terheli. Bármilyen káresemény
esetén a szerviz munkákat kizárólag a karbantartási útmutató alapján oly módon
lehet elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.

2.6.

A CNG autóbuszok rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 470.000,- Ft/hó/teljes
flotta ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG autóbuszok
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít. Rendelkezésre bocsátáskor
felek külön leltárívet vesznek fel.

X. Egyéb rendelkezések
1. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1988. évi 1. tv.; a 2011. évi CLXXXIX.
tv.; a 2012. évi XLI. tv.; a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet, a 213/2012. (Vll.30.) Korm.
rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az 1370/2007/EK
rendelet, a VOLÁN know-how, valamint a jelen szerződéssel szinkronban lévő, a
Szolgáltató

belső

szabályzatainak

előírásai

az irányadók.

2. A Felek által kötött közszolgáltatási szerződés jogszabályok előírásai figyelembevételével
nyilvános, de a teljesítés kapcsán tudomásukra jutott információkat kötelesek bizalmasan
kezelni.

3. Titoktartási kötelezettség, adatvédelem
A felek kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, figyelemmel az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre.
Felek harmadik személy előtt ezen információkat csak azt követően tárják fel, ha erről a
másik féllel egyeztettek és azt a másik fél alapos okkal, jogszerűen nem ellenezte.
A szolgáltatások nyújtása során keletkező adatok felett a Szolgáltató rendelkezik, aki
köteles valamennyi feldolgozott adat biztonságát megőrizni az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

Az alábbi mellékletek és függelékek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
Mellékletek:

1. Nyíregyháza

Megyei Jogú Város

közigazgatási térképe,

vonalhálózata
2. Nyíregyháza helyi autóbusz viszonylatok jegyzéke

helyi

autóbuszjáratok
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3. Nyíregyháza helyi autóbusz menetrend
4. Utazási feltételek
S. Az alkalmazott jegy és bérletfajták, hatályos viteldíj, pótdíj
6. Autóbusz állomás, decentrumok létesítményeinek jegyzéke,
7. Szolgáltató autóbuszos személyszállító engedélye
8. Pénzügyi ellentételezés számítása
9. Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

Függelékek:
1. Szolgáltató cégkivonata
2. Járműállomány adatai
3. Vezető és szakmai irányító adatai

Ezen közszolgáltatási szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a
122/2018.(Vl.21.) sz. határozatával elfogadott szerződés tervezet jelen módosítását egységes
szerkezetben a 137/2018.(IX.6.) számú határozatával fogadta el, és egyben felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására. A jelen szerződés 2018. 07. 01. napjától kezdődően a
tárgyi közszolgáltatás vonatkozásában irányadó.
Az MNV Zrt. 311/2018. (Vl.13.) AH sz. Alapítói Határozatával felhatalmazta a vezérigazgatót a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése által is elfogadott szerződés aláírására.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Azaz a Közgyűlés ebben a további tárgyalásokra is
felhatalmazott engem. Amit nyilvánvalóan rövidesen folytatni fogunk. Remélhetőleg a
minisztérium bevonásával. Köszönöm szépen az ÉMKK vezetőinek a részvételt.
A 3.
napirendi pontunk következik.

3./ napirend:

Előterjesztés
szerződés
Előadó:

a Nyíregyháza Spartacus Football
jóváhagyására

Kft-vel

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Bozsik Péter - Szakmai igazgató
Kiss Baranyi Sándor-Akadémia igazgató
Makay Robin - Női szakágvezető

kötendő

szponzorációs
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm a napirendi pont tárgyalására érkezett vendégeinket,
Bozsik Péter urat, Kiss Baranyai Sándor urat és Makay Robin szakág-vezető urat Az előterjesztést a
Köznevelési, Kulturális és Sport, a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
Kérem a bizottsági elnököket ismertessék a bizottságok véleményét. Először Halkóné dr. Rudolf Éva
elnök asszonyé a szó.

Halkóné Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság a határozat-tervezetet 9 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja jóváhagyásra.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja a
határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság
egyhangúlag 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem a vendégeinket, hogy kívánnak-e a
Közgyűlés előtt

valamit elmondani szóbeli kiegészítésként. Igen, megadom a szót Bozsik úrnak.

Bozsik Péter:(szakmai igazgató) Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

Közgyűlés!

Semmi mást nem szeretné, csak a bizottságoknak szeretném megköszönni a támogatást és bízom a
Közgyűlés

támogatásában is. Köszönöm szépen.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, akkor nincs vita, szavazás következik. Arra kérem a
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

138/2018.(IX.6.) számú
határozata
a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyásáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és
hozzájárul Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. közötti, jelen
határozat mellékletét képező szponzori szerződés megkötéséhez.
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Felhatalmazza: a Polgármestert a szponzori szerződés aláírására
Utasítja:

a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2018. illetve a 2019. évi
költségvetésébe a szponzori szerződésben vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetét
tervezze be.
2018. évben: férfi
női

felnőtt

csapatra 4 havi előlegként
szakágra 1.500.000,- Ft összegű szponzori díj

2019. évben: a férfi felnőtt csapatra az éves szponzori díj és az egyszeri szponzori díj
Felelős:
Határidő:

Patóné Nagy Magdolna - gazdasági
folyamatos

osztályvezető

Melléklet a 138/2018.(IX.6.) számú határozathoz
SZPONZORI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ( székhely: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adóig. szám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003-1540200600000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint Szponzor,
másrészről a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a .;
bankszámlaszám: 12042809-01368672-00100008 Raiffeisen Bank, adószám: 12510609-2-15
képviseli: Urbán Viktor ügyvezető), mint Szponzorált között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 138/2018.(IX.6.) számú önkormányzati határozat
alapján a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.
küzdelmeiben a

történő

felnőtt

férfi és

női

labdarúgó csapatának Labdarúgó NB/11.

szereplését szponzorálja 2018/2019-es bajnoki évben az alábbiakban

meghatározott feltételek teljesülése mellett.
2. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
2.1.

SZPONZORÁLT VÁLLAUA

2.1.1.

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

mérkőzések

alkalmával a LED

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

népszerűsíti

a várost, a város

cégeit, a város más attrakcióit.
2.1.2.

hogy évente legfeljebb három alkalommal
általa

működtetett

lehetővé

teszi a Szponzor számára, hogy az

labdarúgó csapat játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra

igénybe vegye. Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény előtt legalább tizenöt
nappal korábban köteles bejelenteni a Szponzoráltnak, hogy mely játékosra lesz szüksége,
mely időpontban és milyen
2.1.3.

időtartamban.

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

Szerződésben

vállalt kötelezettségei

teljesítésével összefüggésben.
2.1.4

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

2.1.5

hogy

az

NB/11-es

sporteseményekről

mérkőzések

beharangozása,

szóló tudósítások

kapcsán

sajtótájékoztatók

(országos és

helyi

valamint

a

sportlapokban,

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

2.1.6.

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

2.1.7.

kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes összegét kizárólag jelen szerződés 1.
pontjában meghatározott Labdarúgó NB/11. sorozatokban történő részvételre fordíthatja.
Szponzorált a szponzorációs díjból teljesített kifizetéseiről a Szponzort tárgyévet követő
június 30-ig tájékoztatja.

2.1.8.

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

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

SZPONZOR KÖTELEZETISÉGEI

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

szerződésszerű,

hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni a
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3.3

3.3.1.

SZPONZOR, ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Szerződő

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

3.3.2.

Szponzorált tudomásul veszi, hogy szakmai célkitűzéseivel összhangban a szponzorált
a férfi labdarúgó csapatra 65.000.000 Ft-os, a női csapatra 1.500.000,- Ft-os,
azaz összesen 66.500.000,- Ft-os szponzori díj előlegként megfizetett részére a vállalt
kötelezettségek teljesítése esetén jogosult. A szponzori díj egyszeri, bajnoki év végén járó
50.000.000 Ft-os részére kizárólag abban az esetben jogosult, ha a 2018/2019-es bajnoki év
végén, az utolsó fordulót követően a férfi csapat NB 1. osztályba kerül.
időszakban,

3.3.3.

Amennyiben a szponzorált az adott bajnokság végén nem kerül magasabb osztályba (NB 1be), akkor a 66.500.000 Ft előlegként már megfizetett szponzori díj összege a teljesítés
igazolás kiállításával a szponzorált részére minden levonástól mentesen elszámolható,
ugyanakkor az NB l-es bajnoki osztályba kerüléshez kötött egyszeri 50.000.000 Ft-os
szponzori díj a szponzorált részére nem jár.

4.

TEUESÍTÉS

4.4.1.

A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített
kötelezettségeit határidőre teljesítette, a Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem
merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzoráció
összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban meghatározott Labdarúgó
NB/11. sorozatokban történő részvételre használja, illetve használta fel, továbbá a
kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette, úgy a
Szponzorált a Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét,
illetve annak igazoltan nem a jelen szerződésben foglaltak szerint felhasznált részét a
Szponzor részére visszafizetni.

4.4.2.

Szponzorált minden tárgyhó 5. napjáig a Szponzor számára 8 napos fizetési

határidő

megtartása mellett a szponzori díj bajnoki évre meghatározott összegének 1/10-ed részéről
előleg

4.4.3

számlát bocsát ki.

Szponzorált szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
•

4.4.4

A szponzorált mindenkori

ügyvezetője

Szponzor szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
•
Kőhalmi Richárd - Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft

ügyvezetője

5. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATTARTÁS

Szponzor és Szponzorált az
Szponzor

részéről:

együttműködésre,

kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki:

Kósa Árpád

59
Polgármesteri Kabinetvezető
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Telefon: 42/524-524
e-mail: arpad.kosa@nyiregyhaza.hu
Szponzorált

részéről:

Urbán Viktor
Ügyvezető
Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a
Telefon: 30/678-9420

Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a kapcsolatot.
Kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez szükséges
információkat, adatokat, eszközöket.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1.

Szponzori díj
a férfi csapatra a 2018/2019-es bajnoki évre bruttó 65.000.000 Ft (tartalmazza az általános
forgalmi adó összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában
esetlegesen fennálló tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A
szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.
a női csapatra 2018. második félévre 1.500.000,- Ft (tartalmazza az általános forgalmi adó
összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen
fennálló tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A
szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.

6.2

Számlázás

6.2.1

A férfi csapatra

eső

szeptember 07.

napjától-következő

szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév
év június 30. napjáig) havonkénti bontásban történik, a

Szponzorált által minden tárgyhó 7-ig kiállított és Szponzor által jóváhagyott
alapján. Az

előleg

elszámolására a bajnoki év végén kerül sor. Az

előleg

előlegszámla

elszámolásáról szóló

végszámlának szoros melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt teljesítésigazolás a jelen
szerződésben

6.2.2

A

női

vállalt szakmai

csapatra

eső

teljesítésről.

szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév

szeptember 07. napjától-tárgyév december 31. napjáig)

előleg

megfizetése formájában egy

összegben történik, a Szponzorált által szeptember 15-ig kiállított és Szponzor által
jóváhagyott előlegszámla alapján. Az előleg elszámolására a 2019. január 31-ig kerül sor. Az
előleg

elszámolásáról szóló végszámlának szoros melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt

teljesítésigazolás a jelen

szerződésben

vállalt szakmai

teljesítésről.

60
6.2.3 A szponzori díj

előlegként történő

megfizetése a Szponzorált által megadott hitelintézeti
számlára történik, a számla kézhezvételétől számított 8. naptári napon belül, átutalással.
számlát, illetve végszámlát 2 példányban kell kiállítani, és azokon a következő
adatokat, információkat kell feltüntetni:
Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 4400 Nyíregyháza,
•

6.2.3 Az

előleg

Kossuth tér 1.) adószám: 15731766-2-15
•

Szolgáltatás megnevezése (szponzori díj)

6.2.4 Amennyiben a szponzorált férfi csapata a bajnoki év végén az NB 11- es bajnokság feljutó
helyezettjeként az NB l-es bajnokságba feljut, abban az esetben, az előlegek elszámolásával
egy időben 50.000.000 Ft egyszeri szponzori díjról jogosult a szponzor részére, „egyszeri
szponzori díj" megnevezéssel számlát kibocsájtani.

7.
7 .1.

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

8.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

8.1.

Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen
felmondására Szponzorált súlyos
minősül

•

szerződés

szerződésszegése

azonnali hatályú, írásban

esetén. Súlyos

történő

szerződésszegésnek

különösen, ha:

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

8.2.

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

9.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1

Szerződő

felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező vitás

kérdések elsődlegesen peren kívüli, tárgyalásos tisztázására. Esetleges jogvita esetén felek kikötik
a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

9.2 Jelen
9.3.

szerződés

2018. szeptember 6. napjától hatályos.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
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9.4

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek
írásbeliségnek fogadják el az e-mail, telefax, ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A jelen
szerződés

esetleges módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek

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

9.5

A szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, a jelen
szerződés

megkötésére jogosultak,

szerződéseikkel

9.6

más,

harmadik

személyekkel

e tárgyban

kötött

a jelen megállapodás nincs ellentmondásban.

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

9.7

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

melyből

4 példány a Szponzoré, illetve 2 példány a Szponzorálté.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta az előterjesztést és felhatalmazott a szponzori szerződés aláírására. A fociért dolgozóknak
és a csapatban részt vevőknek nagyon sok s_ikert, eredményeket kívánunk, vigyék Nyíregyháza jó
hírnevét, építsék. Köszönöm szépen a vendégeinknek a megjelenést.

4./

napirend:

Előterjesztés

a "Nemzeti Ovi-Sport Program"
pályázatra és az önkormányzati saját erő biztosítására
Előadó:

keretében

benyújtandó

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Köznevelési, Kulturális és Sport, a Gazdasági és
Tulajdonosi, a Pénzügyi, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Kérem az
elnököket ismertessék a bizottságok álláspontjait. Először Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné Rudolf Éva:(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság ezt a határozat-tervezetet is 9 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadásra.

Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta és 4 igen szavazat mellett
egyhnagúlag javasolja a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
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Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság is
egyhangúlag 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.
Tormási Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. A bizottságok támogatják azt az előterjesztést,
mely szerint három óvodában építenénk ilyen ovi sportpályát, ami azt hiszem 13 van eddig és nagyon
népszerű. Mennyi? 11, bocsánat, 11 van eddig és ugye ez egy TAO-s beruházás, azaz azt jelenti, hogy
30% önerőt igényel az előterjesztésben szerepeltek szerint. Van-e valakinek kérdése az
előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, szavazás következik. Kérem a
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

139/2018. (IX. 6.) számú
határozata
a „Nemzeti Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pályázatról és az önkormányzati
saját erő biztosításáról
A

Közgyűlés

1) Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal megvalósítani kívánt „Nemzeti Ovi-Sport
Program" című bruttó 45.000.000,- Ft összegben maximalizált összköltségű projekt
megvalósításával egy e tért.
2) A Program közel 70%-nak megfelelő mértékű, maximum bruttó 31.500.000,- Ft
maximum támogatási összeget figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges maximum
bruttó 13.500.000,- Ft összegű saját forrást Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére a szükséges ütemben
biztosítja.
Utasítja:
3)

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjét a Program megvalósításához
szükséges tulajdoni lapok és hatósági nyilatkozatok beszerzésére.
Felelős:

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
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Határidő: 2018. szeptember 30.

4) A Gazdasági Osztály vezetőjét az önerő biztosítására a 2019. évi költségvetésben.
Felelős: Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezető
Határidő: 2019. február 15.

S./ napirend:

Előterjesztés

Nyíregyháza

Kereskedelmi
együttműködési

sz.

előtti

Előadó:

és

Megyei Jogú Város

Szolgáltató

Kft.

között

Önkormányzata
kötendő

és a Szolex

településrendezési

megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 47.

közterület-rendezés)

Veres István városi

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az

főépítész

előterjesztést

a Városstratégiai és Környezetvédelmi, valamint a

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági
véleményeket.

Először

Tormássi Géza elnök úr.

Tormási 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 szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Itt tulajdonképpen a Dózsa György utca 47.
szám

előtti közterületről

van szó. Arra törekszünk, hogy a belvárost szélesítsük és a Dózsa György

utcán ugye több társasház épül, a Madura céggel, a cég megcsinálta a közterületet, amit irányadónak
tekintünk, tehát vállalták a járda díszburkolattal megépítését, fák ültetését, padok létesítését,
füvesítést alácsövezést. Azt szeretnénk , illetve olyan megállapodásunk van, hogy a társasházi épít,
illetve az ott beruházókkal, hogy ezt mindenki vállalta és ami

remélhetőleg jövő

nyárig elkészül, ami

pedig hátramarad azt az Önkormányzat fogja befejezni, annak érdekében, hogy legyen egy szép utca
a Dózsa György utca, a lehetőségeket használjuk ki. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető úr.
Dr. Adorján
képviselője

Gusztáv:(frakcióvezető)

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt

Közgyűlés!

Mint a terület

örömömet szeretném kifejezni és köszönöm szépen az ott lakók nevében, illetve a

városlakók nevében. Én azt gondolom, hogy a Dózsa György utca egy olyan nagyon szép régi patinás
utca, ami mindenképpen megérdemli ezt és én bízom benne, hogy mindenki nagy örömére sokat
fogunk ott sétálgatni, úgyhogy köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólást, szavazás
következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztést elfogadásáról.
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Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
140/2018.(IX.6.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza,Dózsa György u. 47. sz. előtti közterület-rendezés)
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és
hozzájárul a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás létrejöttéhez.
Felelős:

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

Utasítja:

a Főépítészi Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

folyamatos

képező

Melléklet a 140/2018.(IX.6.) számú határozathoz
Településrendezési - együttműködési megállapodás
mely létrejött
egyrészről

a Szolex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István u.2.

Cégjegyzékszáma: 15-09-060263, adószáma: 10345395-2-15, képviseletében: Török Ferenc
tisztségviselő),

vezető

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

együttműködésüket

2.

Fejlesztő

a

Felek

között

a

Előzmények

városfejlesztés

érdekében

megvalósítani

tervezett

rögzíti.

saját tulajdonú ingatlanán Nyíregyháza, Dózsa György u. 47.sz. (2641 hrsz.) alatti ingatlanon
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irodaház építését végzi.

Irodaház építésre a Helyi építészeti-műszaki tervtanács a tervet

engedélyezésre ajánlotta.

3.

Fejlesztő a 2. pont szerinti fejlesztési elképzelései megvalósítása érdekében hozzá kíván járulni az

Önkormányzat egyes közérdeket szolgáló céljainak megvalósításához, a város iránti elkötelezettsége
megerősítéseként, a Dózsa György utca utca képének közösen történő kialakításával.

4.

Fejlesztő vállalja a Dózsa György u. 47. szám előtti járda, padka és előkerti rendszer egységes utcaképi

kialakítását, a szerződés mellékletét képező terv alapján a beruházás megvalósításáig, de legkésőbb
2018.december 21. napjáig.

S.

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

egyeztetni.

6.

A terv tartalmazza a térburkolatot, mely 20x30x6-os, szürke színű, méretében megjelenésében
alkalmazkodva a már környezetében kialakult új járda és térburkolatokhoz. Épület előtt 2 db pihenő
pad, közterületi kerékpártároló, egységesített szemetesek is elhelyezésre kerülnek. A terv tartalmazza
a füvesítést is.

7.

Fejlesztő

a tervezett munka kialakítását a társasház megépítésével együtt kivitelezi, vállalja, hogy a

kiépítés után az Önkormányzat részére térítésmentesen átadja a felépítményeket. A közterületen
megvalósuló beruházás értéke: 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer Forint.

8.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Nyíregyháza, Dózsa György u. 47. sz. előtti közterületet az irodaház
építése és az

előtte

kialakítandó területek felújításának idejére a

Fejlesztő

rendelkezésre bocsátja

térítésmentesen.

9.

Az Önkormányzat a térítésmentes átadást követően a közterület kezelését vállalja.

10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek,

szerződéskötési

képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

11. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratba foglaltak teljesítése során kölcsönösen
együttműködve

járnak el. Figyelemmel erre, amennyiben bármely, a jelen okiratban

meghatározott cél eléréséhez,

illetőleg

egyező

akarattal

eljárás lefolytatásához további nyilatkozattételre, adat vagy

iratszolgáltatásra van szükség, úgy azt soron kívül megteszik.

12. 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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13. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás megkötését Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése

14. Jelen

140/2018.(IX.6.) számú határozatával jóváhagyta.

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.

15. Jelen szerződésnek kizárólag írásban, kizárólag erre a célra készített okirat útján történő módosítása
bír hatállyal.

16. 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
egyértelműnek

és

érthetőnek

találják, annak tartalma nem sérti a

nem tér el a Felek megállapodásától, s minden tekintetben

szerződés

jóhiszeműség

összeegyeztethető

szövegezését

követelményét és

a szerződés tárgyával

és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartják, s ezért mint akaratukkal mindenben
megegyezőt,

elolvasást

követően

helybenhagyólag írták alá.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

6./

napirend:

Előterjesztés

a parkolóhelyek létesítéséről,
valamint fizető
parkolók
üzemeltetésének
szabályozásáról szóló 44/2006. (Xl.28.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, a Városstratégiai és

Környezetvédelmi, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököke,
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 S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a

rendelet-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr.
Tormási Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,

tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a rendelet-módosítást 7 igen
szavazattal javasolja elfogadni.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta és 4 igen szavazattal javasolja a
Közgyűlésnek a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
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, azaz a rendelet-módosítás elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

20/2018.(IX.6.) önkormányzati
rendelete
a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról
szóló 44/2006. (Xl. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény
15/A.§
(1)
bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján,
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában a
meghatározott feladatkörében eljárva a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók
üzemeltetésének szabályozására vonatkozóan a következőket rendeli el:
1.§ A parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról
szóló 44/2006. {Xl.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5.§ (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(5) Abban az esetben, ha a gépjármű üzembentartója parkolásra jogosító érvényes
bérlettel, automatából váltott érvényes jeggyel rendelkezik, de az az ellenőrzés során nem
jól- vagy nem látható és pótdíj kiszabására kerül sor, a bérlet, vagy érvényes jegy utólagos
bemutatására van lehetőség 3 munkanapon belül az üzemeltető ügyfélszolgálatán. Az
automatából váltott jegy érvényesnek tekinthető, ha azt a pótdíj kiszabást megelőzően
váltották meg és a pótdíj kiszabás időpontjában érvényes, illetve amit a pótdíj kiszabás
időpontját követő 5 percen belül váltottak meg. A kiemelt zónában váltott jegy a fentieken
túl kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a jegyen a parkolót igénybe vevő jármű
forgalmi rendszáma szerepel.
Az utólagos
fizetni.

bemutatásért

a

rendelet

2.

mellékletében

meghatározott

díjat

kell

Az előre váltott parkoló kártya, az árurakodás céljára megváltott bérlet, a háziorvos
várakozási
engedélyéhez
kapcsolódó
parkolóbérlet,
a
mozgáskorlátozott
igazolvány és a rendszám nélküli bérlet utólagos bemutatására nincs lehetőség."
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2.§

Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §(1) Ez a rendelet 2018. szeptember 07. napján lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 14.§ (11) bekezdése.
Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.
Ezt a rendeletet 2018. szeptember hó 6. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

1. Melléklet a20/2018.{IX.6. ) önkormányzati rendelethez:
Kiemelt zóna

-

Hősök

-

Bercsényi utca

-

Kálvin tér

-

Bethlen Gábor utca (Turul-ház előtt)

-

Egyház u. (Bethlen G. u. - Kálvin tér között)

-

Országzászló tér

-

Zrínyi Ilona utca

-

Római katolikus templom környéki parkolók

-

Megyei könyvtár melletti parkolók

-

Szabadság tér nyugati oldala

-

Nagy Imre tér (Korzó Üzletház oldala)

-

Szarvas u. 2-4.

-

Szabadság tér keleti oldal

-

Piros Ház udvara

-

Bocskai u. 8. szám mellett

tere

tömbbelső

(udvara)
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1. zóna

-

Iskola utca

-

Gimnázium köz

-

Szent István utca (Luther utcától a Béla utcáig)

-

Szarvas utca (mindkét oldala Iskola utcától Kereszt
utcáig)

-

Széchenyi utca (Szarvas utcától a Bessenyei térig)

-

Zrínyi u. 8-10. mögött

-

Luther köz

-

Luther tér

-

Vay Ádám körút

-

Hunyadi u. Kiskörút és Bujtos u. közti szakaszának
városközpont felé eső oldala

-

Luther utca (Kereszt utca és Luther tér között)

-

Kürt u.

-

Eötvös u. (Gimnázium köz-Luther u. között)

-

Kossuth u. (Vay Á. krt.-Sarkantyú u.-ig)

-

Dózsa Gy. u. (Vay Á.krt.-Pazonyi térig)

-

Bocskai u. (Hunyadi u.-Nagykörút között)

-

Selyem u. (Vay Á.krt.-Pazonyi térig)

-

Tavasz u.

-

Univerzum mögött
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-

Körte u. (Kossuth u .. -Vay Á.krt. között}

-

Nyár u.

-

Epreskert u.

-

Nyírfa

-

Pazonyi tér (Selyem u. folytatása}

LI.
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II. zóna.

-

Széchenyi u. (Bessenyei tértől-Szabolcs utcáig)

-

Szent István utca (Béla utcától - Nádor utcáig)

-

Bessenyei tér

-

Szarvas utca (mindkét oldala Kereszt utcától Arany J. utcáig

-

Benczúr tér

-

Kereszt utca (Luther utcától a Szarvas utcáig)

-

Ér utca

-

Eötvös u. (Gimnázium köz és Nádor u. között)

-

Bethlen G. u. (Egyház u. - Víz u. között)

-

Bujtos u. (Hunyadi u. - Inczédy sor között)

-

Búza utca

-

Víz utca

-

Új utca

-

Vasvári Pál utca (Rákóczi u. - Dohány u. között)

-

Dob utca

-

Árok u. (Vasvári P. utcától Búza utcáig)

-

Szt. István u. (Kórház előtt)

-

Szt. István u. 63-69. sz. előtt

-

Fogtechnika épület melletti parkolók

-

Czuczor Gergely utca (Kállói úttól Nagyvárad
utcáig)

-

Búza tér

-

Színház u. (Bessenyei tér és Szabolcs u. között)

-

Malom u. (Bessenyei tér és Szabolcs u. között)

-

Báthory u. (Benczúr tér-Deák F. u. között)
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Ill. zóna.

belső

-

Rákóczi u. 23-25.

parkoló

-

Sólyom u.

-

Sólyom köz

-

Holló u.

-

Hatzel tér {Csillag utca felőli oldal)

-

Csillag u. (Eötvös u. - Hatzel tér között)

-

Kiss E. u. (Jósa A. u. - Ér u. között)

-

Jósa A. u.

-

Kölcsey u.

-

Deák F. u. (Széchenyi u. -Arany J. u. között)

-

Egyház u.- Síp u. közötti zúzottköves parkoló

-

Síp u.

-

Kossuth u. 17. sz. zúzottköves parkoló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a parkolóhelyek létesítéséről,
valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (Xl.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/ 2018.(IX.6. ) önkormányzati rendelet
általános indokolása

Az üzemeltető javaslata és lakossági kérések alapján kerül sor a Kiemelt zónán belül egy új
terület fizető övezetbe történő bevonására. Az üzemeltető a törvényi előírások alapján
elvégezte az adott területen az előírt felmérést, melynek eredménye alapján az érintett
területen bevezethető a fizető parkolás.
A javasolt területen az alábbi időpontban történt meg az 1988. évi 1. törvény 15/a §. 3.
bekezdésében előírt vizsgálat:
2018. július 30. - 2018. augusztus 03. között a Bocskai u. 8. sz. mellett lévő parkoló
csoportban történt meg az alábbi eredménnyel:
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A törvényben előírt minimum 70 %-os telítettségi mutató minden érintett területen teljesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a parkolóhelyek létesítéséről,
valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. {Xl.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2018. {IX.6. ) önkormányzati rendelet
részletes

indokolása

1. §. Az utólagosan bemutatandó jegyekkel, bérletekkel kapcsolatos rendelkezések
pontosítása történik.
2. §. Az Ör. 1. melléklete helyébe ezen rendeletmódosítás 1. melléklete lép.
3. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. A Bujtos
utcán lévő zúzottköves parkoló megszűnése miatt a korábban jóváhagyott
kedvezmény is hatályát veszti.
7./ napirend: Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért tulajdonosi
hozzájárulás kiadására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az

előterjesztést

a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a Jogi,

Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket, ismertessék a bizottsági véleményeket.
Először

dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazat mellett javasolja a határozat-tervezet
elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök úr.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztés szerint folytatódnak az iskolák,
illetve kollégiumok - itt két kollégiumról van szó, a Szőlőskerti Angol Kétnyelvű Tagintézmény
Kollégium és Zrínyi Gimnázium Széchenyi úti kollégiuma, valamint a Művészeti Szakgimnázium
felújítása és hát ehhez kérnek hozzájárulást, amit azt gondolom szívesen, örömmel megadunk, mert
ez egy közel 160 milliós felújítási költség lesz, amit a következő nyáron remélhetőleg be is fejeznek.
Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás
következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
141/2018. (IX.06.) számú
határozata
a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért tulajdonosi hozzájárulás
kiadásáról
A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és hozzájárul a Nyíregyházi Tankerületi Központ által

1) az EFOP-4.1.3-17-2017-00399 számú projektből elnyert 36.002.753-Ft. összegű
támogatásból a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium felújítási munkálatainak
2) az EFOP-4.1.3-17-2017-00401 számú projektből elnyert 34.351.202-Ft. összegű
támogatásból a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti Kollégium felújítási
munkálatainak
3) az EFOP 4.1.3-17-2017-00454 számú projektből elnyert 76.637.656-Ft. összegű
támogatásból a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium
Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény Kollégiuma felújítási munkálatainak

az

előterjesztésben

foglaltak szerinti elvégzéséhez.

Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására és
aláírására.

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

folyamatos
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Melléklet a 141/2018.(IX.6.) számú határozathoz
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL:
POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tárgy: hozzájáruló nyilatkozat

Ügyiratszám: VAGY/39- /2018
Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.)
képviseletében
hozzájárulok,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B. B.
épület, képviselő: Gaszperné Román Margit igazgató) által Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonát képező
a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumnak (5478/1 hrsz.) az EFOP-4.1.3-17-2017-00399
számú projektből elnyert 36.002.753-Ft. összegű támogatásból történő felújítási
munkálatainak
a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti Kollégiumának (5969 hrsz.) az EFOP4.1.3-17-2017-00401 számú projektből elnyert 34.351.202-Ft. összegű támogatásból
történő felújítási munkálatainak
a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol
Kéttannyelvű Tagintézmény Kollégiumának (16004 hrsz.) az EFOP 4.1.3-17-2017-00454
számú projektből elnyert 76.637.656-Ft. összegű támogatásból történő felújítási
munkálatainak
az elvégzéséhez.
Nyíregyháza, 2018. szeptember 06.

8./ napirend:

Előterjesztés

Nyíregyháza területén

lévő

önkormányzati tulajdonú ingatlanok

térítésmentes állami tulajdonba adására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az
Városstratégiai

és

Környezetvédelmi

ismertetésére az elnököket.

Először

előterjesztést

Bizottság

a Gazdasági és Tulajdonosi, valamint a

tárgyalta.

Kérem

dr. Adorján Gusztáv elnök urat.

a

bizottsági

vélemények
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Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 4 igen szavazat mellett egyhangúlag javasolja a
határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Tormássi Géza elnök úr.

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Itt az előterjesztésben az önkormányzati
tulajdonban álló az a terület, a Debreceni út felüljáró melletti terület átadásáról van szó annak
érdekében, hogy állami beruházás keretében megvalósulhasson a nagykörút bezárása, azaz a kétszer
kétsávos szakasz teljes körű kiépítése. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni
kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
142/2018.(IX.6.} számú
határozata
Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok
térítésmentes állami tulajdonba adásáról
A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és

1. az Önkormányzat tulajdonában álló Nyíregyháza belterület
-

6580 hrsz-ú, 9658 m területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából kialakuló
2
6580/2 hrsz-ú, 205 m területű kivett országos közút megnevezésű ingatlant,

-

6592/40 hrsz-ú, 7 ha 1298 m területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából
2
kialakuló 6592/42 hrsz-ú, 4662 m területű kivett országos közút megnevezésű ingatlant,

-

8189/4 hrsz-ú, 6630 m területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából
kialakuló 8189/6 hrsz-ú, 465 m 2 területű kivett országos közút megnevezésű ingatlant

2

2

2

térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe
adja.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
3. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
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térítésmentes állami tulajdonba adására vonatkozó megállapodásokat aláírja.

9./ napirend: Előterjesztés a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megvalósított Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített fedett jégpálya
térítés nélküli átadás- átvételéről és üzemeltetésbe adására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

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

Ügyrendi és Etikai, a Köznevelési, Kulturális és Sport, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság is tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottságok álláspontjait. Először dr. Adorján
Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés!

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és teljes egyhangúsággal, nagy
örömmel támogatjuk a határozat-tervezetet. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.

Nagy László:{Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság hasonló
jelzőkkel

illetve szavazta meg az

előterjesztést

8 igen szavazattal.

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

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! Csak csatlakozni tudok az előttem szóló bizottsági elnökökhöz, a Jogi, Ügyrendi és Etikai

Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag és nagy örömmel szavazta meg határozat-terveztet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezek után kíváncsian várom a Köznevelési, Kulturális és sport

Bizottság álláspontját.

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

tisztelt

Közgyűlés!

Hivatalosan bejelentem, hogy a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság az
megtárgyalta, 9 szavazattal egyhangúlag javasolja a határozat-tervezetet elfogadásra
és így bezártam a kört.
előterjesztést

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Még nem, mert a Tormássi Géza elnök úrnak is meg kell adjam a

szót.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! Örömmel közlöm a tisztelt Közgyűléssel, hogy a Városstratégiai és

Környezetvédelmi Bizottság hasonlóképpen bölcs döntést hozott, mint a többiek.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Én meg nem a jégpályának örülök már, hanem,

hogy van

humorérzéke a képviselőknek.

Köszönöm

szépen,

Van-e valakinek kérdése

az
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előterjesztéshez?

Hozzászólni kíván-e valaki? Nincs jelzés, akkor szavazás következik. Kérem a tisztelt
Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 21 képviselő.
A Közgyűlés 21 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
143/2018.(IX.6.} számú
határozata
a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megvalósított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanon létesített fedett jégpálya térítés nélküli átadás - átvételéről és
üzemeltetésbe adásáról
A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és

hozzájárul a 150/2017.(Vl.29.) számú határozat mellékletét képező önerő biztosításának feltételeit
rögzítő

támogatási szerződés hatályon kívül helyezéséhez, továbbá a 44/2018(111.29.) számú
határozat mellékletét képező térítésmentes tulajdon átruházási szerződés hatályon kívül
helyezéséhez és a Szabolcsi
Jégsport Egyesület -tel kötött térítésmentes vagyonátruházási
szerződésről szóló megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja, azzal, hogy a térítésmentes átadás
ÁFA fizetési kötelezettség az átadót terheli.
hozzájárul hogy a térítésmentesen átvett, 3092/3 helyrajzi számon nyilvántartott, 5400 m2-es
telekrészen megépült jégpálya üzemeltetésével a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-t bízza
meg azzal a feltétellel, hogy az üzemeltető a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megjelölt
időpontokban, 15 éven keresztül, a klub utánpótlás edzéseire és mérkőzéseire a mindenkori
pályadíjak tekintetében 50 % kedvezményt biztosítson az üzemeltető által meghatározott
pályabérleti díjakból, és ennek tényét írásos megállapodásban rögzítse. Továbbá a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötött egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a jégpálya
térítésmentes átadás-átvételéhez szükséges térítésmentes vagyonátruházási szerződés aláírására.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a Nyíregyházi

Sportcentrum Nonprofit Kft-vel meglévő közszolgáltatási szerződés módosítására.

Felelős:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét átadás átvétellel kapcsolatos feladatok
lebonyolítására
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Kovácsné Szatai Ágnes

Határidő:

2018. október 31.

Utasítja:
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1. számú melléklet a 143/2018.(IX.6.) számú határozathoz:
TÉRÍTÉSMENTES VAGYONÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött:
egyrészről a Szabolcsi Jégsport Egyesület (székhelye:
4451 Nyíregyháza, Szív u. 3. adószáma:
18815555-2-15) képviseli: Szabó Lajosné elnök, mint Átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely:

4400 Nyíregyháza,
dr. Kovács Ferenc

15731766-2-15, törzsszám:
731762) képviseli:
Kossuth tér 1. ,adószám:
polgármester,
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) között (külön-külön: Fél, együttesen: Felek), az alulírott
napon és helyen , az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények:

1.1 Átadó a Magyar Jégkorong Szövetségtől TAO támogatási keretet nyert el egy új fedett jégpálya
felépítésére Nyíregyházán.
1.2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város a beruházás megvalósításához térítésmentesen biztosította a
3092/3 helyrajzi számon nyilvántartott telek 5400 m2-es területrészét, a beruházáshoz szükséges
145.000.000,-Ft. összegű önerőt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás jogcímen biztosította.
1.3 A Tao. támogatási keret feltöltésében a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. (Adószám: 21064467-215, Cégjegyzékszám: 15-09-073719, 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság) aktív szerepet
vállalt, mozgósítva partnereit a hozzájárulásra.
1.4 Az Átadó a jövőbeni hatékony üzemeltetést, a felépült fedett jégpálya, mint felépítmény
vonatkozásában úgy látja biztosítottnak, hogy az a beruházáshoz szükséges 5400 m 2-es telek
területrészét biztosító Önkormányzat tulajdonába kerüljön, ezért az Átadó jelen megállapodás
aláírásával vállalja, hogy térítésmentesen átruházza a jégpálya tulajdon jogát az Önkormányzat
részére.
1.5 Az Átvevő vállalja, hogy az Ingatlan vonatkozásában 15 évig fenntartja a tulajdonjogát, az
ingatlant nem idegeníti el, a fedett jégpályát 15 évig sportcéllal működteti.

II.

A megállapodás tárgya:

Felek megállapodnak, hogy jelen térítésmentes vagyonátruházási szerződés tárgyát az ingatlannyilvántartás szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 3092/3 helyrajzi számon
nyilvántartott telekrészen bejegyzett „jégpálya" ingatlan képezi. Felek megállapodnak, hogy a
térítésmentes átadás jogcímén keletkezett ÁFA fizetési kötelezettség teljes körűen az Átadót terheli.
11.1. A felépítmény adatai:
Település

Hrsz.

Művelési

ág/Kivett
megnevezés

Nyíregyháza

3092/3

kivett jégpálya és
raktár

Vagyonnövekmény
értéke

nettó 529.361.031 Ft
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Ill.

Az Ingatlan átadása:

111.1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant a megállapodás 1.5. pontjában
foglaltaknak megfelelően fogja használni.
111.2. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan térítésmentes átadása könyv szerinti értéken, az
Átadó által kiállított dokumentumok alapján történik.
111.3. Az Ingatlan birtokba adása Felek részvételével, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik
a jelen megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon belül előre egyeztetett időpontban, az
Átvevő által kijelölt Üzemeltető képviselőinek a bevonásával háromoldalú birtokba vételi eljárás
során. A birtokbaadási eljárást az Átadó részéről a Szabolcs Jégsport Egyesület Elnöke, az Átvevő
részéről a Vagyongazdálkodási Osztály kijelölt képviselője, az Üzemeltető részéről a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft. kijelölt képviselője bonyolítja le.
IV.

Kötelezettségvállalások

IV.1. Az Önkormányzat, mint Átvevő tudomásul veszi, hogy a felépítmény tulajdonjogát per és
tehermentesen, térítésmentesen szerzi meg.
IV.2. Az Átvevő kijelenti, hogy az Ingatlan szerződéskötés időpontjában fennálló műszaki és egyéb
állapotát ismeri és azt jelen állapotában veszi tulajdonába.
IV.3. Az Átadó vállalja, hogy az Ingatlan vonatkozásában az Átvevővel szemben semmilyen követelést
nem támaszt.
IV.4. Az Átadó vállalja, hogy jelen megállapodás tárgyát képező térítésmentes jogügyletből keletkező
ÁFA kötelezettségét a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé maradéktalanul teljesíti.
IV.5. Az Ingatlant az Átvevő a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti
el(ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is), továbbá azt a tulajdonjog
megszerzésétől számított 15 évig a juttatási célnak, megfelelően köteles hasznosítani, valamint
állagát megóvni.
IV.6. Az Átvevő vállalja, hogy az általa kijelölt Üzemeltetőn keresztül az Átadó, Szabolcsi Jégsport
Egyesület által megjelölt időpontokban, 15 éven keresztül, a klub utánpótlás edzéseire és
mérkőzéseire a mindenkori pályadíjak tekintetében 50 % kedvezményt biztosít, az üzemeltető által
meghatározott pályabérleti díjakból.
V.

Egyebek

V.1. Az Átvevő a birtokbavétel időpontjától kezdve szedi az Ingatlan hasznait, valamint viseli annak
terheit és a bekövetkező esetleges károkat.
V.2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
VI.
Jogviták rendezése
Vl.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges vitáikat
elsősorban

tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetében az általános

szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.
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Vl.2. Felek kijelentik, hogy ismerik a Polgári Törvénykönyv előszerződésre vonatkozó szabályait
(2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:73§).

VII.

A megállapodás hatálybalépése

Vll.1. Jelen megállapodást Felek annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írták alá. Kijelentik továbbá, hogy jelen megállapodás annak aláírása napján
lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a későbbi
aláírás napja.
Vll.2. Jelen megállapodás 4 példányban készült, amelyből 3 példány az Átvevőt, 1 példány az Átadót
illeti meg.
Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

2. számú melléklet a 143/2018. (IX.6.) számú határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyfelől Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15, törzsszáma: 731762, bankszámlaszáma: OTP
11744003-15402006-00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester ) a továbbiakban
Önkormányzat,
másfelől

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.,

adószáma: 21064467-2-15, bankszámlaszáma: OTP 11744003-20613374, képviseli:
ügyvezető),

esetén:

Kőhalmi

Richárd

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

Szerződő

Felek- között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Preambulum

Szerződő

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 15. pontja,
jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről

illetőleg

az egyesülési jogról, a közhasznú

és támogatásáról szóló

2011. évi CLXXV.

törvény alapján az Önkormányzat helyben biztosítandó közfeladata többek között a sport és ifjúsági
ügyek biztosítása.
Szerződő

Felek rögzítik továbbá, hogy a sportról szóló 2004. évi 1. törvényben szabályozott

feladataként az Önkormányzat meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, gondoskodik annak
megvalósításáról,

és

ennek

sportszövetségekkel, fenntartja és

érdekében
működteti

együttműködik

a tulajdonát

képező

a

helyi

sportszervezetekkel,

sportlétesítményeket, megteremti

az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.
Szerződő felek megállapítják és rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat által közvetlenül

alapított és 100 %-ban tulajdonolt, közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt közhasznú gazdasági
társaság.
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Szerződő

felek rögzítik továbbá, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk (továbbiakban:

Szerződés

vagy Közszolgáltatási Szerződés) nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

törvény hatálya alá.
Szerződő

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés megfelel az Európai Unió Bizottsága 2012/21/EU

számú határozatának (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o. ) ( a továbbiakban: Bizottság határozata), amely az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szól.
Szerződő

felek a jelen szerződés megkötésekor alkalmazták az európai uniós versenyjogi értelemben

vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37 /2011.
(111.22.) Korm. rendelet előírásait.
1. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátására
2001. április 23. napjával megalapította

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

jogelődjét

a

NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Kht.-t, és az alapítással egyidejűleg megbízta az Alapító
Okiratában

szereplő

sportszervezési feladatok ellátásával.

A Közszolgáltató a közszolgáltatási

szerződés

keretében tehát különösen az alábbi feladatok

ellátására köteles:
közreműködik

a sport hosszú távú fejlesztési céljainak
megvalósításában,

megfelelő

helyi sportkoncepció

együttműködik

a testneveléssel és a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel,

gondoskodik

ai Alapító

működtetéséről,

által részére átadott sportlétesítmények fenntartásáról,
a sportlétesítmények fejlesztéséről, az átvett területek, építmények

hasznosításáról,
a városi sportkoncepcióban meghatározott sportágakban végzi az utánpótlás nevelést és
képzést,
üzleti tervében meghatározottak szerint végzi egyes
lebonyolítását,

szabadidősport

és kiemelt rendezvények

szakmailag koordinálja a kiemelt csapatsportágakkal a kapcsolattartást, különös tekintettel a
részükre nyújtandó támogatás mértékének meghatározására,
közreműködik a harmadik fél által az alapító önkormányzat illetékességi területén
megrendezésre kerülő sportesemények lebonyolításához szükséges engedélyezési eljárás
lebonyolításában,

ellátja a városi sportrendelet alapján a kiemelt csapatsportágak pályáztatási eljárásához
kapcsolódó, hatáskörébe utalt feladatokat,
a városban működő versenysport egyesületek számára biztosítja a versenyek és edzések
helyszínét, ezen belül a különböző sportágak hazai és nemzetközi szövetségei által előírt
szabványoknak megfelelő körülményeket biztosít mind a versenyzők, mind a nézők számára,
elősegíti

az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeit,
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közreműködik

a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében, a gyermek- és ifjúsági sport, az
utánpótlás nevelés, a nők és a családok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló
sportrendezvények, városi amatőr bajnokságok szervezésében, lebonyolításában,
részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
kiépítésében, fejlesztésében,
közreműködik

a nemzeti és nemzetközi sport

közreműködik

a sportdiplomáciai kapcsolatok

népszerűsítésében,

támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezeteket,
segíti a városi és területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, sportrendezvények
szervezését,
segíti a szakszövetségek városi szerveinek
adatszolgáltatást biztosít,

működését,

szakmai elemzéseket készít,

együttműködik

a szakszövetségekkel az éves verseny, illetve szabadidősport-naptár
összeállításában, ellát egyes sportszervezési, sportszakmai feladatokat,
szakszövetségekkel
továbbképzésben,

együttműködve

közreműködik

a

sportszakember-képzésben

és

az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet végez, ellát az egészség
megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat,
részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok sportolási lehetőségeinek
biztosításában, saját szakemberei részvételével elősegíti testi és mentális fejlődésüket,
kihasználva a sportlétesítmények együttes adottságait, biztosítja a minél nagyobb számú
sportoló aktív sportolási igényének kielégítését, együttműködve a város, a régió
és a megye sport szervezeteivel és szerveivel,
szabadidős

a város legnagyobb közösségi rendezvény helyszíneként mind saját szervezésben, mind
bérleti konstrukcióban biztosítja kulturális, szórakoztató és más közösségi rendezvények
megtartását. E tevékenységében kapcsolatot tart a város más intézményeivel és a
Polgármesteri Hivatal illetékes szerveivel.
2. Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésére figyelemmel - egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, kulturális
szolgáltatásokkal és sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának

elősegítése

érdekében

- sport, továbbá kulturális közfeladatainak hatékony, magas színvonalú és eredményes ellátásához
2015. április 1. napjától Közszolgáltató részére fenntartásba átadta, az Önkormányzat tulajdonát
képező,

a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 3277 /1 hrsz. alatt

megnevezésű,

2 ha 4128 m2 területnagyságú Bujtosi

Szabadidő

szereplő,

kivett sportcsarnok

Csarnokot, jelenlegi nevén

Continental Arénát, illetőleg 2018. szeptember hó 15. napjával Közszolgáltató részére fenntartásba
átadja a szintén önkormányzati tulajdonban lévő a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 3092/3 hrsz.
alatt szereplő nyíregyházi jégpályát.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató a 2. pontban szereplő ingatlanokat csak az
Alapítói Okiratában, valamint jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok
ellátására használhatja, hasznosíthatja.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya alatt a Közszolgáltató jogosult és köteles
ellátni

a 2. pontban szereplő ingatlanok üzemeltetési feladatait.

Amennyiben a Közszolgáltató

tevékenységéhez, illetve a 2. pontban szereplő ingatlanok fenntartásához valamely engedély

84
beszerzése, hatósági illetve jogszabályi előírások, szabványok betartása és betartatása szükséges, úgy
az a Közszolgáltató kötelezettsége.
S. Szerződő felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató viseli a 2. pontban szereplő ingatlanok
fenntartásával, rendeltetésszerű használatával járó valamennyi terhet és kiadást, illetve közüzemi és
egyéb költséget.
6. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a 2. pontban szereplő ingatlanokat a jó gazda gondosságával
köteles üzemeltetni, illetve hasznosítani. A Közszolgáltató jogosult és köteles az ingatlanokon a
szükséges karbantartási, állagmegóvási munkálatokat elvégezni, őrzéséről gondoskodni, ezen
költségeket a Közszolgáltató viseli.
7. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban szereplő ingatlanokra az Önkormányzat kötött
vagyonbiztosítást. A biztosítás díját az Önkormányzat jogosult továbbszámlázni Közszolgáltató
részére.
8. Közszolgáltató köteles a szerződés teljes

időtartama

alatt a „Nyíregyházi Bujtosi

fejlesztésének támogatása", illetve a „Nyíregyházi jégpálya építése"

című

Szabadidő

beszerzett - jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletében szereplő - eszközök
állagvédelméről,

Csarnok

projektek keretében
fenntartásáról,

az ingóságok tekintetében pedig a visszapótlásáról is gondoskodni.

9. Közszolgáltató az Önkormányzat tulajdonában lévő, fenntartásra, üzemeltetésre átadott eszközök
nyilvántartásával, leltározásával, selejtezésével kapcsolatban Nyíregyháza MJV Polgármesterének és
Címzetes

Főjegyzőjének

EL0-110/1/2014. számú együttes utasítása szerint köteles eljárni.

10. Közszolgáltató köteles a 2. pontban

szereplő

ingatlanok állapotával, az abban

kötelezően

ellátandó közfeladattal, közszolgáltatással összefüggésben az Önkormányzatot ellátni mindazon
információval, amely lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat eleget tudjon tenni mindazon jogszabályi
vagy szerződéses adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségének, amelyek az Önkormányzatot
tulajdonosként, vagy a közfeladattal, közszolgáltatással összefüggésben terheli.
11. Közszolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban:
Nvtv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti átlátható szervezet.
12. Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott feladatait
Nyíregyháza sportéletének

előmozdítása

önkormányzati közszolgáltatások

lehető

és az egészséges életmódra nevelés jegyében, az
legmagasabb színvonalú ellátásával, a

tőle

elvárható

gondossággal végzi.
13. Közszolgáltató feladatait az Önkormányzattal együttműködve köteles ellátni.
14. Közszolgáltató köteles tevékenységéről az Önkormányzatnak rendszeresen beszámolni és azon túl
az Önkormányzat kérésére, tevékenységével kapcsolatban információt szolgáltatni.
1S. Közszolgáltató kizárólag olyan üzleti tevékenység folytatására jogosult, amely nem ellentétes
jelen

szerződés

rendelkezéseivel és a Közszolgáltató Alapító Okiratával, továbbá nem veszélyezteti a

közszolgáltatás ellátását.
16. Közszolgáltató szakmai tevékenységét a sportról szóló 2004. évi 1. törvény
Okiratában

és

Nyíregyháza

megfelelően

köteles ellátni.

Megyei Jogú

Város

Sportkoncepciójában

SS. §-ában, Alapító

megfogalmazottaknak
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17. Közszolgáltató az 1-16. pontban írott feladatok ellátásával összefüggésben kizárólag olyan
szerződés

megállapodás,

megkötésére jogosult, amely nem terjeszkedik túl jelen

szerződés időbeli

hatályán.

II. A közszolgáltatási
Szerződő

Felek jelen közszolgáltatási

időtartamra

szerződést

szerződés időtartama

határozott

időre

2023. március 31. napjáig

terjedő

kötik.

Ill. A közszolgáltatással érintett terület
Közszolgáltató feladatait Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkozóan köteles ellátni.

IV. Az Önkormányzat által a Közszolgáltatónak adott kizárólagos jogok
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet 6. számú
melléklete, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 15. pontja alapján az Önkormányzat kizárólagos jogot biztosít Közszolgáltatónak

a

helyben biztosítandó közszolgáltatási feladatok keretében a sporttal kapcsolatos közfeladatai
ellátására.

V. Az ellentételezésre vonatkozó rendelkezések
1. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A
támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a
közszolgáltatás

működtetésével

kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben

keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy - a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó
sajáttőke-rész

Az

"ésszerű

alapján várható - ésszerű nyereséget is.

nyereség" alatt azon

tőkemegtérülési

ráta

értendő,

amely mellett egy átlagos vállalkozás

a kockázat szintjének figyelembevételével a szolgáltatás nyújtása mellett döntene a megbízás teljes
időtartamát

tekintve.

A "tőkemegtérülési ráta" az a belső megtérülési ráta, amelyet a vállalkozás a befektetett tőkén
realizál.
2. A figyelembe veendő költségek az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásakor felmerült
valamennyi költséget magukban foglalják. A költségeket az általánosan elfogadott költség elszámolási
elvek alapján kell kiszámítani a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (3) bekezdése b),c),d)
pontja szerint.
A figyelembe veendő bevételeknek mindenképp magukban kell foglalniuk az általános gazdasági
érdekű

szolgáltatásból származó bevételeket.

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás ellentételezéseként kapott/fizetett
kompenzáció összege évente, a Közszolgáltató által benyújtott előzetes üzleti terv ismeretében az
Önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.
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4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyévi kompenzáció összegét, a kifizetés
ütemezését, a kompenzáció felhasználására és az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket évente
külön megállapodásban rögzítik.
S. Közszolgáltató köteles minden évben -

az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletével

összhangban - üzleti tervet készíteni, és azt legkésőbb április 30. napjáig az Önkormányzat részére
benyújtani.
6.

Közszolgáltató tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles az előző évi gazdálkodásáról

beszámolót készíteni, amely elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás
ellátásához, illetve az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és
ráfordításokat, a működés általános költségeit és ráfordításait, továbbá az egyes tevékenységek
eredményét, és azt a Felügyelő Bizottság határozatával, és a Könywizsgálói jelentéssel együtt az
Önkormányzat részére benyújtani.
köteles továbbá a Civil tv. 29.§ (4) - (7) bekezdéseinek megfelelő tartalmú

7. Közszolgáltató

közhasznúsági beszámolót készíteni, és azt az éves beszámolóval egyidejűleg az Önkormányzat
részére megküldeni.
8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kompenzáció kizárólag a Közszolgáltatási
szerződésben

jóváhagyott célokra fordítható. A kompenzáció összegét Közszolgáltató a fentiekben

meghatározott céloktól eltérően nem használhatja fel.
9. Közszolgáltató a kompenzáció jogszerű felhasználásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik, a
kompenzáció a mindenkor hatályos törvények, rendeletek szabályai szerint használható fel.
10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződésben
meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más, további feladattal is meg kívánja bízni a
Közszolgáltatót, úgy annak finanszírozását
11.

Szerződő

Szerződő

Felek külön megállapodásban rögzítik.

Felek megállapodnak abban, hogy

együttműködve

mindent megtesznek annak

érdekében, hogy a Közszolgáltató további állami, pályázati, alapítványi stb. támogatásokhoz jusson.
Forrásbővítés

céljából a Közszolgáltató részt vesz a szakterület számára kiírt pályázatokon, sikeres

pályázat esetén azokat gondozza, és elszámol a kiírásnak megfelelően. Az így elnyert összegek nem
csökkentik a költségvetési rendeletben meghatározott támogatás mértékét.
12. Az Önkormányzat jogosult a kompenzáció felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt
célt

ellenőrizni,

ennek során a Közszolgáltatótól az

ellenőrzéshez

szükséges adatokat, bizonylatokat

kérni, illetve a Közszolgáltatónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést
tartani. A Közszolgáltató a szakmai célok megvalósításának ellenőrzése során

köteles az

Önkormányzattal együttműködni, részére a szükséges támogatást megadni.
13. A Közszolgáltató a kompenzációról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a
2012/21/EU bizottsági határozat S. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények
ellenőrizhetőek,

ennek megfelelően olyan számviteli rendszert köteles kialakítani és működtetni,

amely alapján elkülöníthető a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység és az
egyéb tevékenység.

87
VI. A túl kompenzáció elkerülésére és visszafizetésére hozott intézkedések

1. Szerződő Felek a közszolgáltatás ellenértékének meghatározásakor kölcsönös együttműködésre
kötelezve kötelesek biztosítani, hogy a Közszolgáltató ne részesüljön a Bizottság határozatában
nevesített „túlkompenzációban".

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy ha a Közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének
megfelelően

meghatározott összeget meghaladó ellentételezésben részesül, a túlkompenzációt

vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves
ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció
időszakra fizetendő

arra az

ellentételezés

átvihető

a következő

időszakra,

és levonható az

összegéből.

VII. A szerződés

megszűnése,

módosítása

1. Szerződő Felek közös megegyezéssel és kizárólag írásban módosíthatják a szerződés tartalmát vagy
megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét. A

szerződésnek

a módosítással nem érintett

része változatlan marad. Szerződő felek a szerződés tartalmának bármelyik fél általi egyoldalú
módosításának

2.

Szerződő

szerződés

lehetőségét

Felek a

kizárják.

szerződést

jövőre

nézve megszüntethetik vagy a

megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatják.

3. Bármelyik fél

szerződésszegése

Szerződésszegésnek minősül
eltérő

közös megegyezéssel a

esetén a másik fél a

szerződést

azonnali hatállyal felmondhatja.

- különösen - a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól

felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok,

tények,

körülmények

közlése,

az

elszámolási

kötelezettségek

megszegése,

az

ellenőrzés

akadályozása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően - a megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése.

VIII. Vegyes rendelkezések

1.

Szerződő

megbízási

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben szabályozott kötelmi jogviszonyuk alapvetően
jellegű,

de

szükségszerűen

tartalmaz

vállalkozási

elemeket

is,

ezért

a jelen

megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szerződésekre

vonatkozó általános, a megbízási és vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyedi

rendelkezéseit tekintik irányadónak.

2. Jelen megállapodás valamennyi eleme nyilvános.
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3.

Szerződő

Felek

különösen jelen

kötelesek minden - a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó iratot -

szerződést,

a kompenzáció alapjául szolgáló üzleti terveket, a Közszolgáltató éves

beszámolóit, közhasznúsági beszámolóit és az esetleges "túlkompenzációs" memorandumot a
szerződés időtartama

alatt, és annak lejáratától számított legalább 10 évig megőrizni.

IX. Teljességi záradék

Szerződő

Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza.

Szerződő

Felek között felmerült vitás kérdéseket

elsősorban

tárgyalás útján kísérlik meg rendezni

azzal, hogy ennek eredménytelensége esetén a peres útra a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
A

Szerződő

Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben

megegyezőt

elolvasás után

helybenhagyólag aláírták.
Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 11 számozott oldalból álló 4 eredeti példányban
készült.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen szerződés aláírásához a
143/2018. (IX.6.) számú határozatával hozzájárult.
Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.
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1. számú melléklet
A „Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása" című projekt keretében a
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadott eszközök tételes listája

1

Mennyiség

Megnevezés

S.sz.

A2-jelű Mobil ruhatár pult gyártása és helyszíni szerelése, tervek szerinti kivitelben

757+316,5/60/95 cm méretben
A3-jel ű Pénztár pult gyártása és helyszíni szerelése, tervek szerinti kivitelben, görgös fiókos

2
3
4

boxxal,275/60/95 cm méretben
All-jelű

VIP beépített szekrény gyártása és helyszíni szerelése, tervek szerinti
kivitelben545/220/60 cm méretben

1 db
2 db
6 db
1624 db

Lelátó üllés (pld.: Forum Seating Sigma típ)

5

Lelátó üllés (pld.: Forum Seating Sigma típ)- VIP üllések

420 db

6

Mobil lelátó (pld.: Forum Seating Sigma típ)-fix, konzolos része

152 db

7

Mobil lelátó (pld.: Forum Seating Sigma típ)

304 db

8

Légfüggöny á 1mennyezetbe szerelve,FRI CO típusú, mel egvi zes fűtésűCB32 N fa 1i vezéri ővelAR3520W

10 db

9

Fan-Coil,

hűtési

építhető,MIDEA

és fűtési rendszerekhez, felszerelve,2 csöves
típusú MKD-300

rendszerű,

kazettás, mennyezetbe

73 db

Fan-Coil, hűtési és fűtési rendszerekhez, felszerelve,2 csöves rendszerű, kazettás, mennyezetbe
típusú MKA-750R

46 db

11

Fan-Coil, hűtési és fűtési rendszerekhez, felszerelve,2 csöves rendszerű, burkolat
nél küli,álmennyezetbe építhető,MIDEA típusú MKT-2-300

12 db

12

Labdafogó háló, 10 x 10 cm lyukbőséggel,# 4 mm-es, PE zsinórból, gépi kötésű, elektromos
mozgatássa I, tetőszerkezetre fel húzható kivitelben, fogadó szerkezettel, komplett, fekete
színben, beüzemelve - kézi labda 17xl0,5 m = 178,5 m2

2 db

13

3x2 m = 6 m2, 15 cm vtg. Ponyvával borított ütközést csökkentő felület, az edző kosár pályák
palánkjai alatt, rögzítve, beüzemelve, komplett

6 db

10

építhető,MIDEA

14

Labdajáték pályák vonalainak kitűzése, átfestése - kosárlabda (edző)

15

Elektromos mozgatású, fel húzható, egy rétegű térelválasztó, fogadó és működtető szerkezettel,
zárható kapcsolódobozzal, komplett beüzemelve, oktatással ( 22x10,50 m)

3 db x 212 fm
2 db

Tetőfödém szerkezetre felhúzható elektromos mozgatású kosárlabda palánk szerkezeti

16

kialakítása (fogadó szerkezettel együtt, szerelve,kompl ett) (horganyzott zártszelvény), fehérre
mázolva, oktatással

17

Verseny edzett ( 20 mm) víztiszta plexi palánk, 1,80 x 1,05 fémtartó szerkezettel, szerelve,
komplett

18

FIBA előírásoknak megfelelő verseny, rugós kosárlabda gyűrű (DIN 7899) 12 db háló kötöző
füllel, szerelve

!ll 6 mm nylon zsinórból, 12 pontos felfüggesztéssel, szerelve

4 pár

9 db
10 db

19

Verseny kosárháló

20

Vállvédő

21

Földszint: két szakaszos bordásfal, szerelve, komplett

5 db

22

1. emelet: kétszakaszos bordásfal, szerelve, komplett

3 db

23

24

25

palánkhoz, élére ragasztva

Fali tűzcsapszekrény felszerelése vízvezetékhez, C 25 fali tűzcsappal, 20 vagy 30 m C 25
alaktartó nyomóvíztömlővel, C 52 sugárcsővel, tömlőtartó dobbal, falon kívül szerelve, 30 m
nyomóvíztöml övei, vízbekötés: 4 el őre perforá 1t hel yen,I emezajtóva 1 950x650x250 mm, jelző
táblával tűzcsao felett, oorral oltó kombi szekrénv
Palackos kézi tűzoltókészülék falra,fém vagy műanyag függesztőre szerelve,porral oltó,12 kgos, P töltettel
"SPRINKLER GÉPHÁZ Kombinált sprinkler dízel-elektromos szivattyú állomás Wilo-GPAn EN
EMP 100/315N-308-160/177/l,5 ( 135 m3/h H=7,5m),jockeyszivattyúval, elektromos
vezérlőszekrénnyel komplett, BM-OKF engedéllyel,KOMPLETT helyszínen beüzemelve,
csatlakoztatva, teszteléshez szükséges üzemanyag nélkül. Kipufogó kiépítése alajszintfölé 2
m,védő elkerítéssel, A szivattyú telepítése,daruzása,hatósági beüzemelésével komplett"

12 db
8 kit

24 db

24 db

1 kit

90

S.sz.

Megnevezés
kompakt folyadékhűtő berendezés, felszerelve,RHOSS TCEBY 4340 SE ASPl
folyadékhűtő hidraulikus blokkal és puffertartállyal, Qh= 378 kW vagy ezzel megegyező
paraméterű más típus 378 kW

Mennyiség

Léghűtéses

26

2 db

DOSPEL ERATO 8/0-lSlA/1-1;1-1/P;L légkezelő forgódobos hővisszanyerővel, melegvizes
(70/SO 0 C)fűtőkaloriferrel, hidegvizes (7 /12 °C) hűtőkaloriferrel Qf/h= 226/163 kW, el=
27

3S000/3SOOO m3/h komplett automatika elemekkel, vi 11 a mos vezéri őszekrénnyel, szel 1őztető
rendszerbe beépítve, beüzemeléssel, rezgéscsillapító gumi lemezzel, külső belső
csatlakozásoknál motoros elzáró zsalukkal, vaf!.V ezzel megef!.Vező paraméterű más típus,

2 db

DOSPEL ERATO 4/0-lSlA/1-1;1-1/P;L, légkezelő, forgódobos hővisszanyerővel, melegvizes
28

(70/SO °C) fűtőkal oriferrel, hi degvizes (7 /12 °C) hűtőka loriferrel Qf/h= 76/22 kW, Vbe/el=
9000/9000 m3/h komplett automatika elemekkel, vi 11 a mos vezéri őszekrénnyel, szel 1őztető
rendszerbe beépítve, beüzemeléssel rezgéscsillapító gumi lemezzel, külső belső
csatlakozásoknál motoros elzáró zsalukkal vagy ezzel megegyező paraméterű más típus

29

Szekrény

10 db

30

Íróasztal

14 db

31

Konténer

14 db

32

PC tartó

14 db

33

Klaviatúra tartó

14 db

34

Irodai forgószék

11 db

3S

Irodai vendégszék

123 db

36

Fogas

20 db

37

Papírkosár

10 db

38

Tárgya 1óasztal

4 db

39

Szalagfüggöny

309 db

40

Ülőgarnitúra

3 db

41

Fotel

3 db

42

Dohányzóasztal

3 db

43

Hul ladékgyüjtő szelektív

4 db

44

Hu 11 adékgyüjtő

so db

4S

Többfunkciós asztal

70 db

2 db

46

Konferencia szék

lSO db

47

Ö1tözős zekrény

14 db

48

Öltözőpad

14 db

49

Öltözőszekrény

94 db

so

Öltözőpad

Sl

Ö1tözős zekrény

S2

Masszázs ágy

6 db

S3

Beépített szekrény

s db

S4

Ágyneműtartós ágy

10 db

s db
30 db

SS

Éjjeli szekrény

10 db

S6

Fali polc

10 db

S7

Íróasztal

s db

S8

Tárgyaló asztal

S9

Bárasztal

8 db
12 db

60

Rend ezvénys zék

61

Csapatszék

so db

62

Szalagos mobil kordon

20 db

63

Álló kordon

2S db

64

Taposó kordon

2S db

6S

Műhely

66

Vegyszer tároló

67

Fém polc

68

Fém öltözőszekrény

3 db

69

Labor forgószék

3 db

70

Műszerszekrény

1 db

asztal

1000 db

2 db
2 db

so db
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S.sz.

Megnevezés

Mennyiség

71

Vizsgáló asztal

1 db

72

Tea konyha bútor

1 db

73

APC SZÜNETMENTES TÁP

1 db

74

SAMSUNG PROFESSZIONÁLIS FULL HD 55" KIJELZŐ (MULTIVIEW) - 4 DB FALI KONZOLLAL

1 db

75

SAMSUNG PROFESSZIONÁLIS FULL HD 22" KIJELZŐ (KAMERA VEZÉRLÉS+ ELŐLNÉZET

4 db

76

DINAMIKUSAN FORGATHATÓ ASZTALI KIJELZŐTARTÓ KONZOLLAL

4 db

77

AUDIO-TECHNICA SZFÉRA MIKROFON

3 db

78

EDITÁLÓ PC BEJÁTSZÓKÁRTYÁVAL(lX HD-SDI)

1 db

79

FELIRATOZÓ PC BEJÁTSZÓKÁRTYÁVAL

1 db

80

SONY FULLHAD PTZ KAMERA

3 db

81

SONY IP KONTROLLER PTZ KAMERÁHOZ

1 db

82

SONY KÉZI KAMERA

1 db

83

TRIPOD ÁLLVÁNY

1 db

84

BLACKMAGIC DESIGN VEZÉRLŐPANEL

1 db

85

BLACKMAGIC DESIGN VIDEOMIXER (GYÁRI SZÁM: 2668761)

1 db

86

BLACKMAGIC DESIGN VIDEOMIXER (GYÁRI SZÁM: 27711326)

1 db

87

DECIMATOR DESIGN KONVERTER

3 db

88

SSDTÁROLÓ

2 db

89

STÚDIÓBUTORZAT

1 db

90

FALI CSATLAKOZÓ PANEL- WALLBOX

8 db

91

FELIRATOZÓ ESZKÖZ SZOFTVERREL-DATAVIDEO CG500

1 db

92

EDIUS VÁGÓSZOFTVER

93

DIGITALSIGNAGE LEJÁTSZÓ INC.1 ÉV SUPPORT

18 db
16 db

1 db

94

SAMSUNG 48"-0S PROFESSZIONÁLIS KIJELZŐ

95

SAMSUNG 46"-0S VÉKONY KÁVÁS KIJELZŐ KONZOLLAL

4 db

96

ENCODER: ADAPTIVE BITRATE 1080P G,264, lXsdi 1NPUT, RTMP KÜLSŐ
ADÁSHOZ 3 ÉV TÁMOGATÁSSAL

1 db

STREAMING ENCODER h.264 SDI BEMENET MULTI BITRATE 3 ÉV GYÁRTÓI TÁMOGATÁSSAL

2 db

97
98

99

1NTERNET STREAMI NG

VIDEO STREAMING PLATFORM SZOLGÁLTATÁS 3 ÉV - ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK, ON DEMAND
TARTALMAT AUTHENTIKÁCIÓ, STATISZTIKÁK- ÉLŐ ÉS ON-DEMAND (ARCHÍV) VIDEŐ STREAMING
ELOSZTÁS
INTEL XEON E5-2620 v3 2.4ghz (2x) 32 gb ram raid ctrl, 4xltb hdd, 500w pc SERVER (SZERVER
HARDVER)

1 db

1 db

100

APPLE IPAD AIR 16 GB Wl-FI + CELLULAR (EZÜST)

1 db

101

STREAMING PLATFORM INTEGRÁCIÓ, TESTRE SZABÁS, PLAYER BEÁGYAZÁS, WEB SCOREBOARD
FUNKCIÓ A SPORTCSARNOK WEBOLDAL SZÁMÁRA-(WEB ADMI NISZTÁRICÓS 1NTERFÉSZ
SZOFTVER

1 db

102

MŰSZAKI HELYISÉG-STÚDIÓ KIALAKÍTÁSA

1 db

103

STÚDIÓ KüMA BERENDEZÉS 14,5 kw ÉS 5,3 KW SPLIT KLÍMA

1 szett
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10./ 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 tájékoztatónk a Közgyűlés felé, amit
valamennyi bizottság megtárgyalt és véleményezett, úgyhogy kérem az elnököket, ismertessék a
bizottságok álláspontjait. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úré a szó.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és tulajdonosi Bizottság megszavazta és 4 igen szavazattal teljes egyhangúság
mellett a tájékoztatót elfogadja. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Halkóné dr. Rudolf Éva elnök asszony.
Halkóné Dr. Rudolf Éva:( Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr! A
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság is egyhangúlag, itt nyolcan voltunk, 8 igen szavazattal
javasolja tudomásul venni a tájékoztatót.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Tirpák György elnök úr.

Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 5 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 Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
javasolja a Közgyűlésnek elfogadni a határozat-tervezetben foglaltakat.
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 egyhangúlag
támogatja a határozat-tervezet elfogadását.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László elnök úr.

Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság is

egyhangúlag 8 igen szavazattal vette tudomásul a tájékozatót.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ahogy látták a tisztelt képviselők ez még mindig
ilyen elég nagy terjedelmű anyag, ez azt jelenti, hogy nagyon sok pályázatunk van, különböző
szakaszokban. Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóhoz? Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett
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jelzés, akkor szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon a tájékoztató
tudomásulvételéről.

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

144/2018. (IX 06.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
A Közgyűlés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, 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 144/2018.{IX.6.} számú határozathoz:
Lezárás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma
1.

Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén

2.

Közművelődési érdekeltségnövelő

3.
4.

s.

6.
7.

támogatás

A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra való
méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán
JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS
MÚZEUM
ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1.
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE
NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A.
(HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT
TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001
AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE
ETI-17-0009

Értékünk a család programsorozat
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8.
9.
10.

11.

12.

13.

CSP-CSBM-17-0052
Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
KAB-KEF-17-A-26004
NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
URBACT 111 - TECHTOWN"
TechTown 186
LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI
ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS
SZÁLLODA ÉPÍTÉSE
MODERN VÁROSOK PROGRAM
NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ

ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
HELYZETŰ
VESZÉLYEZTETETI

14.

, ,

EPITETI

MŰEMLÉKEK

VESZ ÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK,

ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

1.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN

Projekt
összköltsége:

254 011 643 Ft

Támogatás
összege:

142 833 581 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

75%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016.09.30.
Befejezés: 2018.12.21.

Támogatási
Szerződés

2016. szeptember 27.

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

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
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.

95

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

mozgáskorlátozott

biztosított,

gyermekek/felnőttek

számára akadálymentes bejárat

és akadálymentes WC kialakítása szükséges,
-

a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is
helyet biztosít.

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 kortól az óvodába járást.

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. Az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitja kapuit.
A pályázat elszámolása benyújtásra került és a hiánypótlás is teljesítve lett.
A pályázatban 11.239.500 Ft-ot állítottunk be eszközbeszerzésre,
belső

eszközök elszámolhatók. Az

ebből

melyből

csak a

adódó, eszköz soron keletkezett 5 074

460 Ft támogatás átcsoportosítását kérelmeztük 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 szintén
csökkent az eszköz soron keletkezett megtakarítás miatt.
A projekt forrás összetétele az alábbiak szerint alakul:
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Hazai forrás támogatás tartalma: 142 833 581 Ft
Haza forrás

önerő

tartalma: 111178 062 Ft

TOP forrás támogatás tartalma: 68 433 296 Ft
Mindösszesen: 322.444.939Ft

TOP forrásból TSM-re visszahulló összeg: 3 786 387 Ft
A hazai forráshoz kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
2018.június 26-án került elfogadásra az 5 074 460 Ft összeg építési költségre
történő

átcsoportosításával.

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

2016. október 6.

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

Tii ki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege. A végleges
szakmai tartalom átalakítása megtörtént. A megváltozott műszaki tartalom 7 db

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,
Margaretta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati
nyílászáróinak cseréjét kívánja megvalósítani.
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fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

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

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

Szerződés

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

-

Tii ki 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 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 fémtábla is felirattal. Az ehhez kapcsolódó
tereprendezési munkálatok mellett a sírkövek tisztítása is megvalósul. A 269 db
párna köves/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

98
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
megkötöttük a vállalkozási

szerződést,

kivitelezővel

2017. szeptember 22-én

majd a kivitelezést

követően

december 11-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel, garanciális javítások
megtörténtek.
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

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.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

2017.

2016. szeptember

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
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Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

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 András

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

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.

S.számú adatlap
,

,

,

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
INFRASTRUKTURAJANAK
BŐVÍTÉSE,
FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE

SZÁMA:

KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

224 597 439 Ft
223 716 045 Ft
100%
Kezdet: 2016.07.01.
Befejezés: 2018.05.31.
Kezdet: 2016.07 .01.

100
Szerződés

Befejezés: 2018.05.31.

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

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja a jó
gyermekvédelmi,

minőségű

közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és

rehabilitációs

és

egészségügyi,

továbbá

a

társadalmi

felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös
tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.
A pályázat fejlesztései:
Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és

családsegítő

és

gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül
kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.
Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan
gyermekjóléti központ fog

működni

korszerűsítése,

a továbbiakban. A

ahol

meglévő

családsegítő

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

tetőjavítási

új

belső

homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és

munkák is elvégzésre kerülnek. A

belső

padlóburkolat és festés is készül. A

radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre

nyílászárók cseréje, valamint
fűtési

történő

rendszer felújítása

cserével történik.

A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer
telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

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
lezajlottak. A projekt fizikai zárása és a záró kifizetési kérelem benyújtása
megtörtént.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.
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problémák,
nehézségek:

6.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI
EGYÜTIMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2018. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI
PROJEKTJE
ETI-17-0009

3.245.280 Ft
2.920.752 Ft
90%
Kezdet: 2018. június 01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. december 31.

Támogatási
Szerződés

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

A Támogatási
sor.

Szerződés

aláírására várhatóan 2018. augusztus 30.-án kerül

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

A pályázat az Európai Határvárosok ETI működési költségeinek fedezésére
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fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

nyújt támogatást.
A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási
szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd,
tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további
lehetőséget biztosít 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. június 8-9. Mórahalom
2016. szeptember 28-29. Kassa
2017. március 7-8. Esztergom
2017. október 4-5.

Győr

2017. december 12. Tatabánya
2018. március 8-9. Tótszerdahely
Az ETI pályázatot készített elő és nyújtott be az alábbi programokra:
Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési
program Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása
-

Norvég Alap

-

Bethlen Gábor Alap

A Bethlen Gábor Alapba benyújtott pályázat forráshiány miatt elutasításra
került, a másik két pályázat a formai és adminisztratív ellenőrzés szakaszában
jár.
Az ETI további pályázatok benyújtását tervezi 2018 végéig.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

7.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás

„Értékünk a család programsorozat"

CSP-CSBM-17-0052
1 OOO OOO Ft
1 OOO OOO Ft
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összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

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 terveztük:
1. szünidei tábor szervezése az
2.

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 2 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.)

Az őszi- illetve tavaszi szünidei programok a terveknek megfelelően lezajlottak. A
rekreációs kirándulás 2018. május 17-18. között valósult meg. Az úti cél a
Sárospatak, és Sátoraljaújhely volt.
A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra
került.
A projekt pénzügyi elszámolása során 565 Ft (azaz ötszázhatvanöt forint)
maradványösszeg maradt, amelyet 2018. június 30-ig az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01451461-
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00000000 számlaszámára történő visszautalás megtörtént.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

8.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: 2018.01.15
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 elsődleges célja, hogy egy háromnapos szakmai út megszervezésével
(25 fő részére) további 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.
A célok elérése érdekében, előzetes kapcsolatfelvétel alapján, a Ferencvárosi
Önkormányzat által koordinált Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal tartunk közös
konzultációt, amelyen keresztül megismerjük a ferencvárosi KEF működését,
programjait. A helyi ellátórendszer működését pedig a H52 Ifjúsági Iroda és
Közösségi Tér és a Kék Pont Alapítvány szakmai munkájának megismerése.
A bentlakásos rehabilitációs intézmények közül a Magyar Drogterápiás Intézetek
Szövetsége Észak-Alföldi régiójában található Nagyhegyesi Rehabilitációs
Intézetet keressük fel, valamint a MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonát
látogatjuk meg.
A szakmai út során a tagság számára csapatépítő programokat szervezünk, hiszen
a közösen megélt élmények erősítik a csapatszellemet, az együttműködést. Az út
során munkacsoport-üléseket is tervezünk, ahol a munkacsoportok a tapasztatok
feldolgozását elkezdik. A tanulmányút lehetőséget nyújt, hogy a különböző
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munkacsoportok tervüket összehangolják és azok egymást erősítő hatásait
meghatározzák és optimalizálják.

b) A Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztallal közösen 2018. április 19-én rendezi meg a II. Nyíregyházi
lfjúságkonferenciát. A helyszínt a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara
biztosítja.
A regionális rendezvény témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások kihívások, nehézségek, jó gyakorlatok -, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi
szervezetek programjainak bemutatása lesz. A konferencia célcsoportja az
ifjúsági munkával-, ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint maga az ifjúság.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

c) Pályázatunkban a KEF tagság által megfogalmazott igény szerint,
interperszonális és a munkacsoportok közötti 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 munkacsoport
több szakemberrel képviselje magát. Az egy napos tréningünkre megbízással
kívánunk szakembert felkérni, valamint egyszerű vendéglátás biztosítását
tervezzük 20 fő részére.
A szakmai út 2018. március 08-10. között megvalósult.
A
konferencia
2018.
április
19-én
valósult
meg.
A tréning 2018. június 14-én zajlott.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra
került.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
9.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

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

500.000.000 Ft
500.000.000 Ft

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kezdet: 2014. 01. 01.
Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került
átvezetésre)
2014.05.16.
TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba.
TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.

Szerződés

megkötésének

100%
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tervezett dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

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
ellenőrzést

szerződés

a beruházás bonyolítást, a

és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását

illetően.

A

műszaki
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
11

lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett

11

nagy Stadion"
megfelelő

megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak

tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti C"
11

kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási
igényünket, amely folyamatban van,
modern, fenntartható, többfunkciós

határidőt
11

szerződés

módosítási

és összeget is érint, a kisebb,

aréna" típusú Stadion megvalósítása

érdekében.
Az

11

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.

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.

107
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. június 28-án levelet küldött Dr. Szabó
Tünde Sportért felelős államtitkár részére, amelyben kérte államtitkár asszony
közreműködését

az elszámolás mielőbbi elfogadásában, valamint az elkészült

jóváhagyási tervek NSK általi megvásárlásának felgyorsításában.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Projektgazda váltás folyamatban van,
kérdésekben folyamatosak az egyeztetések.

ebből

adódóan

az

elszámolási

10.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:

„URBACT 111-TECHTOWN"
TechTown 186

50 997,5 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €

43 347,875 €
85%
Kezdete: 2016. május 3.
Befejezése: 2018. május 3.

2016. május 3.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020)
pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé
partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.
A pályázat célja:
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció,
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja
mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A
projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális
gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők
eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek formájában -,
és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra,
hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a
folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.
A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni
a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek
teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter
jellegű) együttműködését.
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Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a
fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek
kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb
megértésére fokuszál:
- a digitális gazdaság jobb megértése
digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése
kapcsolatépítési terek kialakítása
megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket
önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése
A pályázat konzorciuma:

1.

Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) -Vezető Partner

2.

Siracusa Önkormányzata (Olaszország)

3.

Cesis Önkormányzata (Lettország)

4.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

5.

Gavle Önkormányzata (Svédország)

6.

San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)

7.

Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)

8.

Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)

9.

Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)

10. Limerick Önkormányzata (Írország)
11. Loop City - Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A TechTown projekt 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér,
március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról
szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás
kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis
Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők
képviselték városunkat. A találkozókon a digitális gazdaságfejlesztéssel
kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül
szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 4 db
partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint
2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság
-

2017. június: Gave, Svédország

-

2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország

-

2017. november: Koppenhága, Dánia

-

2018. március: Brüsszel, Belgium

A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország
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.
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között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy
Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Az akcióterv véglegesítése
megtörtént. A projekt záró szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra került
az első szintű ellenőrző hatóság felé, jelenleg a hiánypótlás van folyamatban. A
projekt várhatóan 2018. őszén kerül pénzügyileg és szakmailag is lezárásra.

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 381.775.000 Ft
nettó 371.907.388 Ft
97,42 %
Kezdet: 2016.11.01.
Befejezés: 2018.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

2016.11.28. napjával hatályba lépett a Támogatási Szerződés.

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. Kft
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,
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 hozzá járulva a város, illetve a régió versenyképességének
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javításához.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

2016.06.15- 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, nettó 381.775.000 Ft támogatás jóváhagyásával, majd a Támogatási
Szerződés 2016.11.28. került aláírásra.
A szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és megkezdődött
a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, szerződést kötöttünk a
tervezővel, a közbeszerzővel, a nyilvánosság és tájékoztatást biztosító
vállalkozóval, a marketing stratégia készítőjével és a műszaki ellenőrrel, majd a
marketing tevékenység keretében ellátandó feladatokra a kivitelezés
folyamán.
A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz 21 Zrt-vel
2017.09.04-én kötöttünk vállalkozási szerződést, aki a szerződés szerinti 180
napos kivitelezési határidőre tekintettel 2018.03.03.-ára be is fejezte a
beruházást.
Az épületek ünnepélyes keretek között 2018.03.28-án átadásra kerültek.
A projekt 2018.06.30-án zárult le, amely időpontig a projekt keretében kötött
minden szerződés teljesítésre került, így a nyilvánosság és tájékoztatási
marketing
tevékenységek,
műszaki
ellenőri
feladatok,
feladatok,
projektmenedzsment tevékenység stb.
A projekt, fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása van jelenleg folyamatban,
amelynek IH általi jóváhagyására várunk.
A projekt záró beszámolójának benyújtása 2018.09.30-án esedékes, amely
előtt kifizetési kérelmet nyújtunk be, amelyben a projekt végrehajtása során
felmerült összes költség elszámolásra kerül. A záró beszámolóig minden, a
projektben tervezett mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló benyújtásra került.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

12.számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM
ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt
összköltsége:

nettó 1 680 983 988 Ft

Támogatás összege:

nettó 1 680 983 988 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és

Kezdet: 2016. január
Befejezés: 2018. szeptember
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befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Kapcsolattartó:
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

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
64 378 339 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 1 616 605 649 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
kapott Nyíregyháza
MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési
tevékenységek fedezetére fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési
projekt előkészítésére nettó 64 378 339 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
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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 2018. július 31-én
befejeződött, a műszaki átadás- átvételi eljárás ezen a napon hiba- és
hiánymentesen lezárult. A kivitelezési munkálatok során kötelező volt az
akadálymentesítési előírások betartása, melynek ellenőrzésére 2018. június 7én kötöttünk megbízási szerződést rehabilitációs szakértői- szakmérnöki
feladatok ellátására. A szakértői tevékenység megvalósult, a kapcsolódó
nyilatkozat kiadására a műszaki átadás- átvétel napján sor került.
A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételesen megkötésre
került a

szerződés

a generál

2017. május S-én. Ez a

műszaki ellenőri

szerződés

feladatokat ellátó szervezettel

is június 19-én lépett hatályba. A 2017.

december 12-én megjelent, 386/2017. (XII. 12.) számú, a Modern Városok
Program keretében
beruházásokkal

egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló

összefüggő

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. {VII.
10.) Korm. rendelet módosításáról szóló Kormány rendelet értelmében a
Pangea

Ökocentrum

és

Szálloda

kizárólagos joggal a BMSK Beruházási,

építési
Műszaki

beruházás

műszaki

ellenőre

Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A szervezettel 2018.
április 24-én került sor szerződéskötésre azt követően, hogy Önkormányzatunk
a korábbi megbízott szervezettel ugyanezen a napon felbontotta
A

műszaki ellenőri

szerződését.

tevékenység ellátása a teljes beruházás során folyamatos

volt.
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
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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 1 616
605 649 került elkülönítésre, mely összeg 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. A szálloda 2018. augusztus 6-tól a
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében megnyitott, 2018.
szeptember 5-én kerül sor a sajtónyilvános, ünnepélyes projekt záró
rendezvényre.
2018. június 25-én szerződést kötöttünk a projekt könyvvizsgálatára is, ezen
tevékenység az elszámolni
kívánt
számlák kifizetését
követően,
szeptemberben kerül elvégzésre. Ezt követően kerül sor a projekthez
kapcsolódó záró beszámoló és elszámoló be[1yújtására.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

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

megkötésének,

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
66~

869 n1H612 794 148 Ft

66~

869

7~1

H 612 794 148 Ft

100%
Kezdet: 2016.07 .27.
Befejezés: 2018.06.30.
-

2017.04.28

-

2017.07.03

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

2018.04.12
2018.07.13.
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket
elvezető

érintő

csapadékvíz

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
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
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.
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A Lujza utca, Alma utcán a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése lezárult. A
munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént, időközben a kivitelezési
munkálatok

befejeződtek

és

lezárt a műszaki

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

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 alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett
kezdeményezzünk.

A projektben

keletkezett

további

megtakarítás

miatt

612.494.148,-Ft-ra módosult a támogatási összeg. Nyolc alkalommal nyújtottunk
elszámolást és szakmai beszámolót.
A Virágfürt utcán a munkaterület átadása 2018.03.26-án megtörtént. A
kivitelezési munka

befejeződött,

a

műszaki

átadás-átvétel lezajlott 2018. június

20-án. Záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2018.
október 31.

A pályázatban keletkezett megtakarítás 71 672 766 Ft visszahullik a TSMre és átcsoportosítható lesz."
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

14. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

VESZÉLYEZTETETT HELVZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK,
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

8 595 632 Ft
2 OOO OOO Ft
23,26 %
Kezdet: 2017 .04.01.
Befejezés: 2018.06.30.
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Támogatási
Szerződés

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

2017. november 20.

Kazsukné Liszkai Laura, 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
ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be2017 .02.15-én.

bejegyzésű

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
Az épület lábazatának felújítása a 11 FALSZÁRÍTÓ 11 Épületszigetelő Kft. (5000
Szolnok, Tabán u. 72. sz.) 2017. szeptemberi keltezésű SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ben foglaltak szerint került felújításra.
A kivitelező a homlokzati és lábazati vakolat leverésével kezdte a munkálatokat az
átjáróban és az udvari homlokzaton. Az átjáróban felbontásra került a térburkolat
a két főfal melletti 50-60 cm-es sávban, az udvari oldalt a betonjárda bontása
történt. Az utcafronton ezen munkák elvégzése után kezdődött a vakolat leverése
és felvágásra került az aszfalt járda 20-25 cm szélességben, a CKT felbontásra
került, ezután kibontásra került az acél lefolyó is. Az épület lábazata nagyméretű
tégla falazat volt, az alaptest tégla-terméskő vegyesen. Az alaptest kb. Yz téglányit
kiszélesedett a lábazati faltól. A lábazati fal és a teherhordófal fugáinak
kikaparása megtörtént 1,5-2 cm mélységben.
A lábazati fal külső felületének egyenetlenségét LB-Knauf Eurosan kiegyenlítő
vakolattal került kiegyenlítésre. Erre az egyenletes felületre kent szigetelés
készült két rétegben. A lábazati falra és az oldalfalra weber.san WTA 150 porózus
alapvakolat és a weber.san WTA 200 javítóvakolat alap+fedővakolatként. A
lábazat nem került simításra. A lefolyócsövek acél alsó szakasza korrózióátalakítóval történt kezelése után mázolásra került. A nyári záporok alkalmával
kiderült, hogy az udvar É-i oldalán lévő lefolyó el van dugulva, nem nyeli el a
csapadékvizet.
Az udvari homlokzat beugró részén, a földtámasz elbontásra került, a fal mellett
függőlegesen DÖRKEN DELTA-MS20 drén lemezzel megoldásra került a támasz
mögötti rész szellőzése. A toldott épületrész XPS lapokból új homlokzati
hőszigetelés készült.
A homlokzati felület szilikát alapú festékkel került festésre az eredeti színeket
figyelembe véve.
Megvalósult a lábazati osztópárkány, az ablakpárkányok, és az osztópárkány-
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ablakpárkány ablak alatti világos területeinek javítása és újrafestése, az utca és
udvari homlokzaton az épület ablakainak, valamint az utcafronti áthajtó
kétszárnyú kapu mázolása falazúrral. Az áthajtó melletti két lefolyócsatorna
melletti ereszcsatorna, stablondeszka javítása, festésére is sor került.
A szakvéleményben foglaltakon
átmosását végezte el a kivitelező.

kívül

még a teljes utcafronti

homlokzat

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

június 14-én, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló 2018. augusztus 29-én

időszakok,

beküldésre került.

A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént 2018.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

2. számú melléklet a 144/2018.{IX.6.} számú határozat:
Megvalósítás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma

1.

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

2.

3.

4.

5.

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
TO P-6. l .5-15-NYl-2016-00001

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.l-15-NYl-2016-00001
TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001

6.

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TO P-6.5.1-15-NYl-2016-00001

7.

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.2.l-15-NYl-2016-00001

8.

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

9.

GAZDASÁGFEJLESZTÉST

ÉS

MUNKAERŐ

MOBILITÁS

ÖSZTÖNZÉSÉT

SZOLGÁLÓ
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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN
TOP-6.1.5-15-NVl-2016-00002
10.

„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"
TOP-6.6. l-15-NYl-2016-00001

11.

KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTIMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TOP-6.9.l-15-NYl-2016-00001

12.

13.

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK 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

14.

ERASMUS+ Back to (Net)Work
2016-l-NL01-KA204-023027

15.

ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
TERÜLETÉNGZR-T-Ö-2016-0004/2016
TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)

16.

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

17.

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

18.

„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése"
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001

19.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI
PROGRAMJA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

20.

„INTERREG DANUBE - CityWalk"
DTPl-045-3.1

21.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-l.2.l-VEKOP-16-2017-01217

22.
23.

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00004
NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM
„Bölcsődefejlesztés

24.

Nyíregyháza
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál"

25.

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén
TOP-6.4.l-16-NYl-2017-00001

26.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00003

27.

„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)"

28.

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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29.

30.

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"
EFOP-3.3.6-17-2017-00016
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

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-NVl-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.l-16-NYl-2017-00002
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00004
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM
'
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.l-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

43.

44.
45.
46.

47.

48.

mobilitást

ösztönző

közlekedésfejlesztés

Nyíregyháza hat pontján"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002
„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem"
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003
TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00001
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001
„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése"
GINOP-7.1.9-17-2018-00005
"Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja
által"
TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005
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1.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

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

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
1.500.000.000 Ft
1. 500.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2016.08.01.
Befejezés: 2019.06.30.
Megkötés: 2016.09.16.
1. sz. módosítás: 2017.03.14.
2. sz. módosítás: 2017.10.27.
3. sz. módosítás:2018.08.15.
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
kerékpárosbaráttá
alaphálózatának kibővítéséhez és a városrész

121
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 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. A
felhívás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a megbízási szerződés
került megkötésre közúti biztonsági audit elvégzésére, aki az egyes
szakaszokra vonatkozó tervdokumentációk auditálását elvégezte.
A Kígyó utca - Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési
munkálatok elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le, amelynek
eredményeként 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 projekt keretében megvalósítandó Törzs utcai csomópontok fejlesztése,
fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.l.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.l.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú
projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszámítási
szabályok miatt.
A fentiek okán a kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás
keretében választottuk ki. 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 2017.11.22én, 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. A
kivitelezővel 2018.június 22-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A
szerződés módosítására 2 alkalommal került sor, az első alkalommal a
fordított ÁFA elszámolás miatt módosult a szerződés, amely jóváhagyásra
került. A helyrajzi számok változása miatt nyújtottuk be a második
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szerződésmódosítást,

a hozzájárulás még nem érkezett meg.

Az Önkormányzat, „Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza,
Debreceni út (Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út Csárda
utca
közötti szakaszon" tárgyban
közbeszerzési eljárás
eredményeként 2017.03.06-án vállalkozási szerződéskötésre került sor a
nyertes ajánlattevővel. A kiviteli tervdokumentáció leszállításra került.
A TOP-6.4.l-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
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 bontását követően a kivitelező
kiválasztása megtörtént, amint rendeződnek a tulajdonjogi kérdések,
aláírásra kerül a vállalkozási szerződés.
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
több mérföldkő elérésének módosulását. A mérföldkő módosítása 2018.
augusztus 15-én elfogadásra került, így a projekt befejezése 2019.06.30-ra
módosult.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló
kereteket. A plusz forrás biztosításához benyújtottuk az igényünket az
Irányító Hatóság felé, amely még nem került jóváhagyásra. Jelenleg a
projekthez szükséges többletigény 534 451 406 Ft, amely a Debreceni út
(Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utcáig
tartó kerékpárút kivitelezése kapcsán merül fel.

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. l .5-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:

1.313.641.480

Támogatás összege:

950.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%
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Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016. augusztus 01.
Befejezés: 2019. június 30.

Támogatási
Szerződés

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

Megkötés: 2016.09.26.
1. sz. módosítás: 2017.10.16.
2.

sz. módosítás folyamatban

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Puskás Ildikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban,
könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások
szamara. 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

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
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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
értékelésének eredményeként a Lujza utca és Bottyán János utcai szakaszok
kivitelezési munkáira a Strabag Építő Kft.-vel történt szerződéskötés 2018.
június 22-én, a Törzs, Szalag, Semmelweis utcák építési munkáinak (egyenes
szakaszok és csomópontok) elvégzésére pedig a MOR-EX Kft-vel, szintén
2018. június 22-én. Az érintett szakaszokon a kivitelezési munkák a
közműnyilatkozatok rendelkezésre állását követően elkezdődtek.
2017.09.20-21-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a
projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében,
ahol az ellenőrző szervezet nem tett megállapítást.
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
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
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aláírásra került. A projektfejlesztés végi Támogatási szerződés módosítása
benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, annak vizsgálata a KSZ
részéről jelenleg folyamatban van.
Egyéb problémák:

A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló
kereteket. A megoldásról történő egyeztetések eredményeként 2017.
december 13-án többletforrás iránti igény került benyújtásra a Magyar
Államkincstárhoz, mely igény 2018. június 15-én további információkkal került
kiegészítésre.

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
IKOP-3.2.0-15-2016-00013
7 OOO OOO OOO Ft
7 OOO OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2020.06.30.

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
járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a
járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla.
A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az
elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek
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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 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 7.000.000.000 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 2020.06.30-ig
esedékes.
2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekttartalom vonatkozásában
előleg igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz
telephely tervezéshez kapcsolódó 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 üzembehelyezésre került,
próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018.02.14. napján került átadásra az
ÉMKK részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek.
Jelenleg a támogatási szerződés módosítása van folyamatban megváltozott
műszaki-szakmai tartalom vonatkozásában a költségek telephely megvalósítására
való átcsoportosítása és az elektromos buszok beszerzésének elhagyása mellett.
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 BARNAMEZÖS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001
1 616 242 223 Ft
1 595 120 373 Ft
98,6931 %
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2019.11.27.

Szerződés

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

2016. november 28.

Dicső Péter Projektvezető
Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A
legfőbb
célja,
vá Ila 1kozásba rát,
pályázat
a
népességmegtartó
településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség
megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt
eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó,
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat
kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaövezetek,
barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve
ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt
használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint
gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés
hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.

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

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 kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
2018. április 11. napján indult, KSZ illetve KFF jóváhagyását követően, a korábbi,
hatályos Kbt. alapján. A bontás időpontja hiánypótlásokat követően: 2018. június
14. napja volt. A bontási eljárás során ismertetésre került a feladat elvégzéséhez
rendelkezésre álló fedezet mértéke nettó 1 424 455 142 Ft értékben, amely
fedezet értékhez - tekintve az építőiparban kialakult folyamatokat - az
Önkormányzat plusz (az eredeti Önerő biztosítása mellett) nettó 133 858 268 Ft ot rendelt (azaz bruttó 170 OOO OOO Ft-ot). A bontást követően a beérkezett
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ajánlatok vonatkozásában egyértelműen elmondható, hogy projekt szinten a
kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet hiánya az alábbi:
Mindösszesen nettó fedezet (TSZ+önkormányzati forrás): 1424 455 142 Ft
Legjobb ajánlatok nettó ajánlati ára mindösszesen:
1 748 960 334 Ft
Különbözet nettó:
324 505 192 Ft
A projekt vonatkozásában javaslat született az 1. részként megjelölt Északi terület
kivitelezésének elhagyására, és a rendelkezésre álló fedezet átcsoportosítására a
2. rész Déli terület kivitelezésére. A javaslatot alátámasztja, hogy az Északi
területen található területek OTÉK besorolás alapján többnyire kereskedelmi,
szolgáltató területeket, illetve kertvárosias lakóövezetet foglal magába, így a
területek értékesítése befektetési céllal, illetve lakossági igények kielégítésével
lehetséges.
Jelenleg támogatási szerződés módosítása van folyamatban a projekt műszaki
szakmai tartalmának csökkentése érdekében, illetve az első eredménytelen
eljárást követően ismételt, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás előkészítése van folyamatban.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

5.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001

1197 241 535 Ft
1197 241 535 Ft
100%
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2019.12.12.

Szerződés

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

2016. december 13.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet
biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a
helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen
található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az
önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a
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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 S tó és környéke), futópálya
kialakítása.
- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással,
növényesítéssel.
- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével,
ültetéssel. B.)
- A Szegfű utcától északra található Kiserdők fejlesztése, ütemezett fakivágás,
növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek
létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. - ez a projektelem a Zöld
Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében,
hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II.
ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat
2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projektelem
áthelyezése a projektelem megvalósítási, valamint járulékos költségeinek
(tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a
támogatási összeg 1.250.000.000 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
- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.
- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt
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számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.
Kötelezően megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt
mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása,
Partnerségi tervezés, „Soft" tevékenység.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult,
feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.
A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június
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, szerződéskötésre 2018. május 16 napján került sor, kivitelezés
határideje a munkaterület átvételét követő 120 nap. A terek felújítása
ütemezetten, a tervek szerint zajlik. 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,
eredménytelenül zárultak. A Pazonyi tér és az Arany János utcai fasorra
vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás első közbeszerzési eljárása
eredménytelenül zárult. Jelenleg a megismételt eljárás keretében a Bujtosi
Városliget rehabilitációja, valamint az Arany János utca Pazonyi tér
rekonstrukciója kapcsán a beérkezett ajánlatok feldolgozása, hiánypótlása zajlik.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
6.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

„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%
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Projekt kezdete és
befejezése:

A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12.
Tervezett befejezése: 2018. október 31.

Támogatási

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 (hiánypótlás teljesítését követően jelenleg bírálat alatt van).

Szerződés

megkötésének
dátuma:

Kapcsolattartó
(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, Vécsey köz 2.

Nyíregyháza, Árok u. 17.)
1.sz.

Idősek

klubja (4400 Nyíregyháza,

Vécsey köz 2.)
•

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

A projekt
•

szakmai-műszaki

Önkormányzati
fejlesztése,

tartalma

tulajdonú

külső

épületek

energiahatékonyság-központú
korszerűsítése

határoló szerkezeteik

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.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

•

Projektarányos akadálymentesítés;

•

Nyilvánosság biztosítása;

•

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;

•

Azbesztmentesítés

•

Műemléki

vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.

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
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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 jelenlegi állása:
1. Befejezett kivitelezések:
1.1. Mustárház
1.2. 1. sz.
2.

Műszaki

Idősek

klubja

átadás-átvétel alatt áll:

2.1. Vasvári Pál Gimnázium (a

műszaki

átadás-átvétel határideje 2018.

augusztus 31.)
3.

Folyamatban lévő kivitelezések:

3.1. Polgármesteri Hivatal B épület (várható befejezés 2018. szeptember
közepe)
3.2. Sipkay

Barna

Középiskola,

Kereskedelmi,

Szakiskola

Vendéglátóipari,

és Kollégium

(várható

Idegenforgalmi
befejezés 2018.

szeptember 30.)
3.3. Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (várható befejezés
2018. október 31.)
3.4. Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (várható
befejezés 2018. szeptember 30.)
A kivitelezések ütemezése úgy került kialakításra, hogy az iskolakezdésre a
belső munkálatok elkészüljenek, a külső munkálatok pedig - tekintettel arra,
hogy működő intézmény - a megfelelő munka- és balesetvédelem mellett
történjenek. A kivitelezéshez kapcsolódó szerződések módosítása folyamatban
van.
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:

7.

NR

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

„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%
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Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

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

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19.
Tervezett befejezése: 2019. 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 (hiánypótlást követően még bírálat alatt áll).
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 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex
felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
• Búzaszem
Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény
(4400

vezetőivel

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

kell

állapotokból

adódó

Az

óvodai

körülményeket.

hozzájárul

az

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

az

épületgépészetet,

a

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)

b.

udvar, játszóudvar felújítása

c.

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
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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
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

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 kivitelezések jelenlegi állása:
Minden intézményt érintően határidőben (2018. augusztus 31.) megindul a
műszaki átadás-átvétel, melyek - tekintettel az óvodai nyitásokra - a megfelelő
munka- és balesetvédelem mellett történnek. A kivitelezés közben felmerült
pótmunkákkal kapcsolatban a vállalkozási szerződések módosítása folyamatban
van.
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.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

8. 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

287.790.457 Ft+ ÁFA
274.976.400 Ft+ ÁFA
100%
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intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

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,

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

anyagokkal, technikákkal. A régi és új
a

kellő

egyidejű,

megőrzi, belső

kielégítő korszerű

egymás melletti alkalmazása,

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
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lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új
Közbeszerzési Törvénynek megfelelve, a közbeszerzési eljárást előkészítette
a közbeszerző.

Megvalósítást

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 bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján
megindult, az ajánlatok bontására 2017.08.15. napján került sor. A
közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja alapján eredménytelenül
zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018 január 8.
napján megindult. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.02.05. napján
megtörtént. A konyhatechnológia, evőeszközök, a kávézó eszközei, a
textíliák, illetve számítástechnikai és audió eszközök szállítói szerződései
megkötésre kerültek. A konyhatechnológia, az evőeszközök, illetve a kávézó
eszközök beszerzése megtörtént. A számítástechnikai és audió eszközök
beszerzése szintén megtörtént, az eszközök végleges elhelyezésére, illetve
az üzembe helyezésükre, az épület teljes berendezettségét követően
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 Eon bekötéstől számított 6 napban került meghatározásra. A műszaki átadásátvétel 2017.11.29. napján megkezdődött, amely 2017.12.19. napján zárult
le.
Az Önkormányzat 2018. április hónapjában a Villa üzemeltetésével és annak
kulturális tartalommal való feltöltésével a Móricz Zsigmond Színházat bízta
meg.
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötött szállítási szerződés megszüntetésre került, mivel a Jósa András
Múzeum által, bemutatásra felajánlott korhű bútorok rendelkezésre állása
miatt jelentős mértékű elmaradó tétel generálódott. Az Önkormányzat
bútorbeszerzés tekintetében, csökkentett és részben módosított belső
tartalommal, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le,
amely eredményeképpen 2018. augusztus hónapjában az épület bútorozása,
valamint a Jósa András Múzeum jóvoltából a muzeális bútorok kiállítása is
teljeskörűen megvalósul. Ezt követően a számítástechnikai és audió
eszközök, illetve a textíliák is végleges helyükre kerülnek.
Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló {TSZ szerinti) forrást, bár
az eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, a projekt
megvalósulása önerő bevonását igényelte.
A projektfejlesztés szakasz végi támogatási szerződés módosítás
folyamatban van.
Nem releváns.
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hátráltató
problémák,
nehézségek:

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

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
NYÍREGYHÁZA
DÉLKELETI
ÉS
DÉLNYUGATI
TERÜLETEIN
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002
2.914.000.000 Ft
2.914.000.000 Ft
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 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.
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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.
§-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
Közreműködő 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.
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. A Tünde utca, a Rókabokori út, a
Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra (Dugonics - Bottyán) vonatkozó
kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárult.
A támogatási szerződésben rendelkezésre álló fedezet és a beérkezett érvényes
ajánlatok között az eljárásba bevont projektelemek kivitelezési összegének
különbözete miatt szükséges a műszaki-szakmai tartalom módosítása, azaz a
Szélsőbokori út felújításának elmaradása. 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 konzorciumi szerződés és együttműködési megállapodás aláírásra került.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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10. 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:

118.873.933 Ft

Önerő:

64.205.530 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

A támogatás intenzitása: 100%
A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 64,93 %

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17.
A projekt tényleges befejezése: 2018. február 13.

Támogatási

Támogatási

Szerződés

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

1. sz. Támogatási

Kapcsolattartók:

dr. Kása Brigitta,

megkötése: 2017. január 26.

Szerződésmódosítás:

Projektfejlesztési végi Támogatási

2017.08.28.

Szerződésmódosítás

elfogadásra került.

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, S

fogorvosi, 3

védőnői

rendelő,

valamint közösségi terek és személyzeti

helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra. Az épület felújítása
önerőből

alkalmával

valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe

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 minőségi definitív ellátás biztosításához
elengedhetetlenek. A Városi
korszerűbb

jelentős

Rendelő

Intézet épületének gazdaságosabb,

üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel

energia

megtakarítás,

illetve

üvegházhatású

gázkibocsátás
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csökkentése

érthető

el.

A felújítással

megtörténik

az

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 5-én hiba és
hiánymentesen

átadásra

került.

Az

intézmény

használatba

vételi

engedélyének megszerzése lezajlott. A működéshez szükséges minden
engedély megérkezett 2018. február 13-ig. A projekt záró

kifizetési

igénylésének és záró szakmai beszámolójának elkészítése folyamatban van.
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 az arányosítás következtében csökkent
118.873.933 Ft-ra).

11. számú adatlap

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

EGYÜTIMŰKÖDÉS
A TÁRSADALMI
KÖZÖSEN
POLYÁKBOKORÉRT:
NYÍREGYHÁZA
SZOLGÁLÓ
KOMPLEX
PROGRAM
ERŐSÍTÉSÉT
POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TOP-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
(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 megállításával és a hátrányos helyzetű
lakosok tartós felzárkózásával.
A tervezett beavatkozások -

illeszkedve a felhívás

előírásaihoz

-

a

következők:

1. Közösségfejlesztési programok:
Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása:

a hátrányos helyzetű
célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha
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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
és
prostitúció
lemorzsolódás,
nemi
betegségek,
droghasználat
szempontjából egyaránt.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel
kialakításának érdekében
kerülnek
kapcsolatos
pozitív attitűdök
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
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.
életminőségének

3. Gyermekek felzárkózását segítő programok:
Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül
hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai
előmenetelhez. Célja,
hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az
édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program
hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés
alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális
kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.
Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a
szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.
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4. Egészségügyi programok:
Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi 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.

12.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 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):

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
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Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

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
együttműködik
a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
partnerség
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
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megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar
Államkincstár képviselői is.
Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően
2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek
összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés
volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.
A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2 fővel
(paktum iroda vezető, paktumiroda munkatárs).
2016.12.16-án megrendezésre
Városháza Krúdy termében.

került

a

projektnyitó

rendezvénye

a

A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig
az alábbi dokumentumok készültek el:
Előkészítési dokumentumok
•

Ügyrend

•

Szervezeti- és

•

Kézikönyv

•

Munkaprogram

•

Együttműködési

•

Projekttervek (5 db)

Működési

szabályzat

megállapodás

Foglalkoztatási stratégia és akcióterv
Megvalósíthatósági tanulmány
Igényfelmérések
Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi
megrendezésre:
1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25.
2.

partnerségi rendezvény: 2017. április 26.

3.

partnerségi rendezvény: 2017. április 28.

rendezvény

került

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32
taggal.
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.

146
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

13. 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 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.
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 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
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élénkítése révén.

A pályázat konzorciuma:
l. lserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner)
2.

Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság)

3.

Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság)

4.

Kilcooley Központ (Egyesült Királyság)

5.

Learn for Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia)

6.

Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége
(Lengyelország)
ldősügyi

7.

Nemzeti

8.

RBS

9.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

ldősügyi

Alapítvány (Hollandia)

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 ül.tői 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 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 projekt 6. partnertalálkozójára 2018. június 20-22.
megrendezésre Stockportban (Anglia).

között került
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A projekt utolsó találkozójára 2018. szeptember 27-28. között kerül sor
Olsztyn-ban (Lengyelország).

14.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
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:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

Vezető

1.

De-Mij Group (Hollandia;

2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

Partner)

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
első
hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a
megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari
Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként
a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.
A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor
Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési
és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt
tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek
megismerése.
A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor
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 került sor
Nyíregyházán.
kérdőíves
felmérésre
került
sor
valamennyi
A
projektben
partnerszervezetnél, valamint folyamatosak a szakmai egyeztetések.

15. számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:

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

megkötésének,

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. november
A projekt megvalósítási szakaszba került.
Támogatói döntés született: 2017.04.07.
Támogatási szerződés aláírása: 2017.06.26.
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módosításainak
dátumai:
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:
l., 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

2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a GZT-Ö2016

„Jedlik

Ányos

Terv"

Elektromos

önkormányzatok részére című kiírásra.

töltőállomás

alprogram

helyi

2016. október 19-én hiánypótlási
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kérelmek stb.)

felhívást kaptunk, melyet 2016. október 24-én teljesítettünk.

Támogatói

döntés született: 2017.04.07. A Támogatási Szerződés 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 (Vezérszál Kft. készítette el). A
töltőoszlop

beszerzési eljárás 2018. március 02-án eredménytelenül zárult.

Jelenleg folyamatban van egy új beszerzési eljárás részleteinek kidolgozása.
Üzemeltetési

okokból

kifolyólag

egyeztetések

zajlottak

az

e-Mobi

Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel. Az ügy jelenlegi állása szerint a pályázati
konstrukciót Nyíregyháza MJV Önkormányzata visszaadja. Az elektromos
töltőoszlopok

beszerzését,

letelepítését

és

üzemeltetését

az

e-Mobi

Elektromobilitás Nonprofit Kft. saját költségén valósítja meg, vagyis átvállalja
Nyíregyháza MJV Önkormányzatától. A 10 megvalósulási helyszínből S helyen
fog megvalósulni; 4 db AC (gyors)

töltőt

és 1 db DC (villám)

töltőt

fognak

letelepíteni. A már elkészült elektromos tervek megvásárlásával kapcsolatban
várjuk az e-Mobi visszajelzését.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

16. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)
NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/26/7/2017

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

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

Bruttó 1.930.183.208 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.
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Jellemző

burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló
repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések,
gyűrődések,
valamint
nyomvályúk
és
letöredezett
hosszirányú
útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint
kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző
burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett
burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. - Mogyoró utca
közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy
ezen keleti településrész, valamint Jósaváros/Korányi kertváros közötti
településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására.
A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen
leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a
meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése,
korszerűsítése.

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:
Lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca,
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút.
Járdák 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/e/újítása: 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.
A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az
érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

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
jogerős építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre
irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési
engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre áll.
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
napja volt.

követően

2017 .02.17.

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. A
munkaterület átadása a szerződés aláírását követően megtörtént. A
munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri helyszíni
szemlére került sor 2018.04.04. napján, amelyet 2018.05.07. napján szintén
sajtó nyilvános bejárás követett. A kivitelezési munkálatok befejezési határideje
6 hónap. A kivitelezés döntő többsége a szerződés szerinti határidőre elkészül,
kivéve a Stadion utcai járdák felújítása, a Pazonyi úti kerékpárút felújítása
illetve a Templom utcai útfelújítás, amelyek legkésőbb október hónapra
elkészülnek. A beruházás végéhez közeledve, előre nem látható okokból
pótmunka igény merült fel, amely plusz forrásigényének finanszírozása önerő
bevonásával valósul meg. A Támogató felé benyújtani kívánt többlettámogatási
igény iránti kérelem előkészítés alatt van. A kitolt határidő, valamint a
pótmunka igény kapcsán a szerződésmódosítás folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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17. 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:

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ
SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/75/6/2017

nettó 117.810.000 Ft
nettó 117 .810.000 Ft
100%
Kezdet: 2017.01.27.
Befejezés: 2018.06.30

2017.01.27.

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. 2018.04.16. napjáig minden munkaterület
átadásra került a kivitelező számára. A kivitelezői munkálatok folyamán
műszaki tartalommódosulás vált indokolttá, amely alapján szerződésmódosítás
keretében határidő módosítás vált szükségessé. Ennek megfelelően a kivitelező
a beruházást 2018.08.14. napjával készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi
eljárás időpontját a műszaki ellenőr 2018.08.14. napjára tűzte ki, zárónapját
2018.08.28. napjára irányozta elő.

Megvalósítást
hátráltató
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problémák,
nehézségek:

18. számú adatlap
PROJEKT CÍME

„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése"
TOP-6.3.2-16-NVl-2017-00001

Projekt tervezett
összköltsége:

1 216 700 252 Ft

Igényelt támogatás
összege:

1150 758 OOO Ft

Támogatási
intenzitás{%):

100%

Projekt kezdete és
befejezése:

Kezdete: 2017. október 10.
Befejezése: 2018. december 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2017. október 6.

Kapcsolattartó
(név, osztály):

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

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.

(műszaki,

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.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

11 Kiserdők"
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 elkezdődött a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előzetes minőségellenőrzése, mely
a KFF részéről még folyamatban van.
A Szabadtéri Színpad projektelem vonatkozásában megkötött Vállalkozási
Szerződés szerződéses összege, valamint a jelentkező pótmunkák alapján nőtt a
projekt összköltsége 1 216 700 252 Ft-ra. A szükséges forrás a TOP-6.3.3
konstrukció során jelentkező megtakarításból átcsoportosításra kerül jelen
projekt költségvetésébe.
Az eszközbeszerzés (Szabadtéri Színpad) vonatkozásában a hang- és
fénytechnika vonatkozásában megkötésre kerültek az adás-vételi szerződések,
a színpadtechnika vonatkozásában pedig az eljárás eredménytelenségére
tekintettel
új
közbeszerzési
eljárás
indult,
melynek
előzetes
minőségellenőrzését a KFF végzi.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

19. számú adatlap
PROJEKT CÍME

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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)
3 999 982 OOO Ft + ÁFA

93%

Kezdete: 2016. január 1.
Befejezése: 2018.04.01
2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére)
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Szerződés

megkötésének
dátuma:
Ka pcso latta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28.
Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint

Loványi Ágnes, portfólió referatúra
A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyházaterületén 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

biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a
kihasználtságát

is javítja,

ezzel

segítve

tevékenységgel

meglévő

attrakciók

a térség versenyképességének

erősítését.

A projekt közvetett céljának

tekinthető

továbbá

komplexitásának növelése mellett, a térségben

Sóstógyógyfürdő

élő

lakosság

turisztikai

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
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.
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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.

20.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt
összköltsége:

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):

„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%
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Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

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

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
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

közlekedési

rendszer

alapja,

mely

kibocsátásának csökkentéséhez, illetve egy

hozzájárul

élhetőbb,

a

korszerűsített

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

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)

S.

City municipality Varazdin (HR)
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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,
amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket.
A 4. partnertalálkozóra 2018. 24-25. között került sor Weiz (Ausztria)
városában.
A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési
osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják
el. Helyi szinten online kérdőíves felmérésre került sor a város sétálhatóságáról.
Jelenleg a helyi szintű felmérésben részt vevő, öt belvárosi utcára vonatkozó
kérdőíves felmérés van folyamatban, továbbá a helyi szinű akcióterv
elkészítése.
Helyi szintű egyeztetésre 2018. szeptemberében kerül sor legközelebb, ahol
ismertetésre kerülnek a felmérések eredményei, valamint a szakmai akcióterv
előrehaladása. Nyíregyháza a helyi feladatokon túl, folyamatosan látja a 3.
munkacsomag projektszintű szakmai koordinációját.
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21. 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
(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
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

adatminőségének

segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek
javítását az ASP központ által meghatározott módszertan
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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.
Jelenleg

az

eszközök

beszerzése

A projekt fizikai befejezésének tervezett
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

időpontja

van

folyamatban.

2019.06.30-ra módosult.

Nem releváns

22. számú adatlap

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

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00004

bruttó 298.107 .435 Ft
bruttó 298.107.435 Ft
100%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2019.01.31.
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Támogatási
Szerződés

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

2017.12.15.

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. 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

mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi

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
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
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.)

Előzmény:

Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében
benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő
pályázat újbóli beadása, azzal az eltéréssel, hogy a visszavont pályázat nettó,
míg az új pályázat bruttó finanszírozású.
A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017.09.29- én került benyújtásra a
támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd
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a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra.
A szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és megkezdődött
a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, amely tevékenységek
egyrészt már megvalósultak a korábbi, visszavont pályázat keretében, így
főként csak azok aktualizálása szükséges.
A korábbi pályázat keretében már elkészültek a kiviteli tervek, így a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzés hamar megindulhatott. A projekt
fejlesztési szakaszában szerződést kötöttünk a műszaki ellenőrrel, a
nyilvánosságot biztosító vállalkozóval és a közbeszerzési szakértővel.
2018.12. hóban megindult a közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként
szerződést kötöttünk a Közmű-Generál Kft-vel 2018.02.27-én. A kivitelezés
2018.05.07-én indult meg és 2018.06.13-án sikereres műszaki átadás követően
le is zárult.
A projekt jelenlegi szakaszában a szerződött tevékenységek közül már csak a
marketing tevékenység végzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása releváns.
A projekt fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása folyamatban van, amelyhez az
IH jóváhagyására várunk. Ezt követően kifizetési kérelem is benyújtásra kerül,
továbbá a mérföldkövekhez kapcsolódó beszámolók benyújtása is folyamatos
egészen 2019. 01 hóig, a tervezett megvalósítási idő végéig.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns

23.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
dátumai:

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
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a
projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.
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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.

Dobópálya
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
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
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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. Feltételes közbeszerzési eljárás megindítása tervezett a
kivitelező kiválasztására.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

24.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:

Bölcsődefejlesztés

Nyíregyháza
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001
bruttó 237 .925.000 Ft
bruttó 237.925.000 Ft

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál
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Támogatási
intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

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
Bölcsőde

-

9.sz. Micimackó

-

S.sz. Őzike Bölcsőde

-

6.sz. Napsugár

Bölcsőde

Az intézmények közül a 16.sz. Aprajafalva Bölcsődében (Nyh. Fazekas J. tér 13.)
komplett fejlesztés valósul meg, amelynek során energetikai korszerűsítés
(homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás
(csoportszobák, irodák, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.) valósul
meg.
A 9.sz Micimackó Bölcsődében (Nyh. Stadion u.8/A) és az S.sz Őzike Bölcsődében
(Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra kerül sor (csoportszobák, irodák,
közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.), mert korábban már
megvalósult azok energetikai korszerűsítése.
A belső felújítás során mind a 3 bölcsődét érintően a főzőkonyhák is
korszerűsítésre
kerülnek,
továbbá
az
intézmények
részleges
akadálymentesítésére is sor kerül.
Az intézményekben eszközfejlesztés is megvalósul, 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
forint kívánunk elszámolni. Az eszközbeszerzésen belül a főzőkonyhai, valamint a
működéshez szükséges bölcsődei berendezések, felszerelések, beltéri és kültéri
játékok kerülnek beszerzésre.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A pályázat 2017.04.30-án került benyújtásra, majd 2017.09.lS-én pozitív
támogatói döntésben részesült és bruttó 237.92S.OOO Ft került megítélésre. A
Támogatási szerződés 2017.10.31-én került aláírásra, melyet követően felállt a
projekt team és megkezdődtek az előkészületek a fejlesztési szakasz
tevékenységeihez. A fejlesztés során szerződést kötöttünk a közbeszerzési
tanácsadóval, kisgyermekellátás területén jártas szakértővel, a nyilvánosság és
tájékoztatás biztosítására, a rehabilitációs és energetikai szakértővel, tervezővel

és

műszaki ellenőrrel.
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A tervek elkészülte után 2018.04.13-án megindítottuk a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeképpen szerződést
kötöttünk a Capricolors Kft-vel 2018.06.13-án. A kivitelezési munkálatok 07.
hóban az Őzike és a Micimackó bölcsődében kezdődtek meg először, tekintettel a
nyári bezárásra, majd 2018. 08 hóban az Aprajafalva bölcsődében is. A
munkálatok folyamatosan zajlanak, az Őzike bölcsődében 4 csoportszoba már
átadásra került. A munkálatokra 4 hónap áll rendelkezésre, amely időtartam
tartható.
A projektben tervezett mérföldkövekhez kapcsolódó beszámolók benyújtása
folyamatos, jelenleg az 1. mérföldkő és a projektfejlesztési végi TSZ módosítás
van folyamatban.
Az
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

első

kifizetési kérelem 2018. 09. hóban kerül benyújtásra.

nem releváns

25. számú adatlap

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

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén
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:
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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
Mentő

Intézet,

megközelíthetőségét

bejárat) biztonságos

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

nyomvonal tervezett a Kállói út Kórház
A

szakasz

beavatkozási

a

is biztosító szervizút

felőli

Kórház

jellegű

oldalában.

jelenlegi

főbejáratát,

annak

forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos
kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett
kialakítás során
ezért a

meglévő

elsődleges

szempont kell legyen a közlekedésbiztonság,

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

szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból
Kállói úton napközben is

jelentős

csúcsidőszakokban

balra és jobbra kanyarodások az

elsőbbségadások

rendszeres

kedvezőtlen.

A

a forgalom, de a reggeli munkába

indulási és az esti hazaérkezési
járművek

jelzőtáblákkal

feltorlódása

egyre

a Kállói útra

történő

miatt nehézkesek, így a
elviselhetetlenebb,

balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási
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sebesség a Kállói út érintett szakaszai a

csúcsidőszakon

kívüli

időszakban

gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba történő becsatlakozása az
által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való
tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde
utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan
gyorsulni

képes

feltételeinek

tehergépjármű.

javítása

A

érdekében

tehergépjárművek

korábban

közlekedési

megépített

nagy

burkolatszélesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, nagy sebességű
kanyarodó mozgás lehetséges.
A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felől érkező, és Centrum felé
balra

kanyarodó jelentős

közúti forgalom

biztonságos

levezetése

érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.
A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és
kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló
öbölbe történő helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbuszmegálló
részleges áthelyezése tervezett.
Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén
megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő
kerékpáros

átvezetések

tervezésével

lehetővé

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

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
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alakítani:
Tervezett kerékpárforgalmi

Megvalósítási hely (Utca neve)
létesítmény hossza
Arany János utca

700m

Jósa András utca

200m

Honvéd u .-Serház u.

lOOOm

Nádor u.-Szilfa u.

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 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.

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.
II.

Meglévő

burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt

gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a
burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti
forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.
A pályázat 2017. június 30. napjával beadásra került. A költségbecslés alapján a
pályázat költségvetése a

következőképpen

alakul:

A becsült építési költségek az alábbiak szerint alakulnak:
Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópont;ának
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:
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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
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 határidő 180 nap. Jelenleg a tervezés folyik. A tervező a kerékpáros
létesítmények kiviteli terveit határidőre leszállította, a tervzsűri általi jóváhagyása
megtörtént, közúti biztonsági auditálása folyamatban van. A kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségellenőrzése folyamatban
van. A 2 db csomópont engedélyes tervei szintén határidőre leszállításra kerültek,
azok tervzsűri általi jóváhagyása és a közúti biztonsági auditálása folyamatban
van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

26. számú adatlap

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem
TOP-6.S .1-16-NYl-2017-00003

156 432 161 Ft
156 432 161 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01
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kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

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

Befejezés: 2020.04.10

2017. december 12.
1. sz. módosítás: 2018. július 17.

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerűsítése,

•

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati

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
kialakítása

méretű

saját

kiserőmű

(HKME) fotovillamos rendszer

villamosenergia-igény

kielégítése

céljából.

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.)
Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyírszőlős,

3.

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.)
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 O 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.
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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
(Energetikai tanúsítványok és projektterv) és kifizetési kérelem, amely jelenleg
elbírálás alatt van.
A kiviteli tervek elkészültek. A tervezői költségvetések meghaladják a
rendelkezésre álló keretet. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek,
amely miatt a projekt tervezett befejezési idejének módosítása vált szükségessé.
Erre vonatkozóan Támogatási Szerződés módosítási igény került benyújtásra,
mely a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került. A Támogatási Szerződés
módosítás 2018. július 17-én lépett hatályba.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

előkészítés

alatt van.

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

27. 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):

2017. október 26.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
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Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített
„emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és bővítése. 2018-ban 150 éves
évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből

az alkalomból egy

nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek
mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a
meglévő

kiállítás még inkább 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

28. 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)

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
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tartalma:

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 - 52; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek
biztosítása a városi lakosság - különösen a város kreatív és innovatív fiataljai
- számára - 53; A városi polgárok - kiemelten a fiatalok - városi közéletbe
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

Az elmúlt hetekben megtörtént az első művelethez tartozó, kulcsprojektekre
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állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek):

(Kölyökvár és Alvégesi Művelődési Ház felújítása, Robinson domb
revitalizációja) vonatkozó pályázati felhívás meghirdetése. A pályázat
beadása 2018. augusztus 1- október 31-ig lehetséges.
Szintén meghirdetésre került az első nyílt pályázati felhívásunk is, melynek
keretében kulturális célú infrastrukturális jellegű projektek kerülhetnek
támogatásra Nyíregyháza belterületén. Célcsoport: Civilek, gazdasági
társaságok, vállalkozói szféra stb. A pályázati felhívások és mellékleteik
letölthetők a Közösség honlapjáról a http://www.clldnyiregyhaza.hu/
weboldalról.
Július végéig elkészültek a maradandó műveletek keretében meghirdetésre
kerülő felhívás tervezetek is, melyek tanúsítását követően szakaszos
meghirdetésre kerül sor. Elképzeléseink szerint minden művelet pályázati
felhívásának meghirdetése megtörténik 2019. első félévéig.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

29. 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

biztosításán

természettudományos és
valamint

a

élménypedagógia
műszaki

programok

keresztül,
pályák iránti

természettudományos

kifejlesztése

melyek

képesek

érdeklődés

alapképességek

a

felkeltésére,

fejlesztésére

hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.
A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:

és

a
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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,
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 bírálatát követően az Ács és Bartha Kftvel, került aláírásra a vállalkozási szerződés. Jelenleg az épület külső és belső
felújítása van folyamatban, amely tervezetten 2018. október közepére
készül el. Az épület külső felújítását a pályázat nem támogatja, a szükséges
forrást az Önkormányzat önerő formájában biztosítja.
A kivitelezéssel egy időben, előkészítés alatt van a kapcsolódó eszközök
beszerzése, amelyre várhatóan 2018. szeptember-október folyamán kerül
sor.
A kapcsolódó egyéb feladatok (arculattervezés, szakmai anyagok
előkészítése, nyilvánosság stb.) megvalósítása folyamatos.

Megvalósítást

Rendkívül széleskörű, sok tételből (490) álló eszközlista beszerzésének
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hátráltató
problémák,
nehézségek:

előkészítése.

30. számú adatlap

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

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Proje ktve zető:
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. 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

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

SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE II. ÜTEM
TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK

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 1-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 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
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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 kiviteli tervek
alapján 2018. augusztus 17. napján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás előzetes minőségbiztosítása.

Nem releváns.

32.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN
EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN

200 OOO OOO Ft
200 OOO OOO Ft
Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 57%
Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 43%

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.09.30.

Szerződés

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

2017. november 24.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján
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(műszaki,

tartalma:

szakmai)

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.
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
előmozdítása
helyi
megoldásokkal
és
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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,

szervezeteik
kialakítása

a

tájékoztatása,
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

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 Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont)

létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések,
fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési,
oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés
maximum 60%-a)
-

A Női Információs és 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
időszakok,

kifizetési kérelmek

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
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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. Jelenleg a
támogatási szerződés módosítása van folyamatban konzorciumi partner csere
vonatkozásában.

stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

33. 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.

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:
1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a
Rezeda utca között zárt esőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő
nyomvonalában sávos helyreállítással.
1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését
mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka,
padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.
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

vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk. A kiviteli tervek készítésére

időszakok,

vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amely során 2018. május 29-

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

én

A hét szakasz vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és jogerős

szerződéskötés

történt a

Közműterv-M

93 Kft-vel.

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.

34. 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 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,
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

javífását

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 Projekt-előkészítő Tanulmány
Közösségi Beavatkozási Terv (KBT)
Közösségi tervezés
Partnerségi rendezvények projektelemek megvalósultak, az első mérföldkő
lezárásra került. A közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik.
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

35. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00002

Projekt összköltsége:

785. 777 .879 Ft

Támogatás összege:

785.777.879 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2018. január 1.
Befejezés: 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
miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált
kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület

szűkössége
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átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális
tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.

2.

Műtárgytárolás

korszerű

feltételeinek

biztosítása

és

oktatási-

igazgatási 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
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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

örökség

vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális

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 jogerős építési
engedélyek kiadásra kerültek.
A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
folyamatba épített minőségbiztosítás mellett lezajlott, a nyertes
ajánlattevővel (Kelet-út Kft.) 2018. május 25.-én aláírásra került a vállalkozási
szerződés. A terület 2018. május 28-án került átadásra a vállalkozónak. A
kivitelezés során felmerült akadályok miatt, a projekt részben átütemezésre
került. Az eredeti kivitelezési határidő (2019. március 21) helyett, az építési
munkák befejezésére 2019. április 30-ig kerül sor. A hosszabbítás csak a
múzeumfalu egy részét érintik és csak részlegesen kerül lezárásra 2019.
márciusát követően, a tervezett rendezvények megtartását nem befolyásolja.
A beérkezett legalacsonyabb árajánlat magasabb volt a projektben
rendelkezésre álló forrásnál, amely miatt az Önkormányzat többletforrás
igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé. AZ IH a kérelmet pozitív
elbírálásban részesítette és a korábbi 688 millió Ft támogatáson túlmenően
további 97 777 879 Ft támogatást ítélt meg. Ebből adódóan a projekt
összköltsége a korábbi 688 OOO OOO Ft-ról 785 777 879 Ft-ra változott.
Jelenleg a fejlesztési időszak végi Támogatási Szerződés módosítás van
folyamatban, amely többek között a megítélt többletforrást is tartalmazza.
A kivitelezéssel pár4huzamosan zajlanak a kapcsolódó egyéb kiegészítő
tevékenységek (marketing, nyilvánosság, eszközbeszerzés stb.)
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

36. számú adatlap
PROJEKT CÍME

„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

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

1 726 OOO OOO Ft
1 726 OOO OOO Ft
100%
A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01.
A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

2017. december 29.

Kapcsolattartó
(név, osztály):

dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid

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.

(műszaki, szakmai)

tartalma:

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
egyéb

kiegészítő

tevékenységek

(pl.

infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése).

közüzemi,

közlekedési
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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
lezajlott a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az elkészült
kiviteli tervek alapján megkezdődött a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás előzetes minőségellenőrzése, melyet jelenleg a KFF végez.
A további projektelemek vonatkozásában a tervezési program előkészítése
folyamatos, a további épületek tekintetében a Tervező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás megindítása szeptemberben tervezett.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

37. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyhazi Állatpark területén

TOP-6.l.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 India ház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika
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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

Szalagos varánusz hely

-

Mókus hely

-

4 db rágcsáló hely

10db

belső madár röpde

Tigrispiton terrárium

Indiai mókuscickány hely
Látogató tér
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

időtartama

a támogatási

szerződés

hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A Támogatási

Kérelem

megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási
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.
eredményeként a tervezői

napján feladásra
szerződés

2018.07.23. napján aláírásra került.

6 hónap. Jelenleg a tervezés folyamatban van.

Megvalósítást

Nem releváns.

került. A közbeszerzési eljárás
Határidő
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1hátráltató
problémák,
nehézségek:

38. 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-6.4.1-16-NYl-2017-00002
821 887 500 Ft
821887 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.

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit

megteremtő

erősítő

meg,

közlekedésfejlesztési

intézkedések

valósuljanak

és

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 körtorqalmú csomóeontok
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 csomóeont kialakítása:

Nagykörútról

balra

kanyarodások

tiltása

tervezett,

jelzőlámpás

forgalomszabályozás bevezetése mellett.
Kerékeáros létesítmén'L,ek:

A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő
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településrész kiszolgálását észak-dél irányban
történő

szakaszán

biztosító

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

csomópont

kanyarodó

mozgások

szabályozása:
A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út
között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka
Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé

eső

szakaszának

forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út Nagyvárad utca, és a Kállói út - Zimony utca csomópontokat.

Elsődleges

szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát
átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az
autóbuszmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.
A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került.
A támogatott tevékenység megvalósítási

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. A közbeszerzési
eljárás,

beérkezett

ervényes

eredménytelenül zárult. A

tervező

ajánlat

hiányában

2018.05.25.

napján

kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési

eljárás 2018.06.28. napján megindult, amely eredményeképpen 2018.08.01.
napjára 5 db ajánlat érkezett be, amelyek értékelése jelenleg folyamatban van.

Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.
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11

problémák,
nehézségek:

39. számú adatlap

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

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERÜSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6.5.l-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 5.)
•

Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a)

•

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;
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•

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 (Energetikai tanúsítványok és projektterv) és kifizetési kérelem,
mely jelenleg elbírálás alatt áll.
A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második
mérföldkőhöz tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció), mely jelenleg
elbírálás alatt áll.
A kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása 2018. augusztus 08-án
elindult.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

40. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- Ill. ÜTEM
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002

396.840.630 Ft
396.840.630 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2019.08.31.
2017. december 13.
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megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

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),
•

Fosszilis

energiahordozó

hő-termelő

alapú

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
szakértői

•

Energetikai

•

Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele

•

Kiviteli tervek elkészítése

•

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése

•

Műszaki ellenőri

•

Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása

•

Kötelezően előírt

•

Projektmenedzsment feladatok ellátása

•

Projektarányos akadálymentesítés - amennyiben releváns

•

Azbesztmentesítés - amennyiben releváns.

szolgáltatások igénybevétele

szolgáltatás igénybevétele

nyilvánosság biztosítása

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése
valósul meg:

1. Tündérkert

Keleti

Óvoda

Százszorszép

Tagintézmény

(4405

Tagintézmény

(4405

Nyíregyháza, Kállói út 109/a - nagy épület)
2.

Tündérkert

Keleti

Óvoda

Százszorszép

3.

Tündérkert Keleti óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza,

Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület)
Koszorú út 10.)
4.

Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros,
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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 (Energetikai tanúsítványok és projektterv) és kifizetési kérelem,
mely jelenleg elbírálás alatt áll.
A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második
mérföldkőhöz tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció), mely jelenleg
elbírálás alatt van.
A kiviteli tervek birtokában a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás
előkészítés alatt áll.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

41. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt összköltsége:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN- II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001

407 .800.000 Ft

Támogatás összege:

407 .800.000 Ft

Támogatási intenzitás
(%):

A támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete és
(tervezett) befejezése:

Kezdet: 2018. január 16.
Befejezés: 2019. december 31.
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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
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:
-

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)

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
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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

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 15-én

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.

42. 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
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gépjárműforgalom

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.
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):

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Szarvas utca felújítása Vécsey köz - Móricz Zsigmond utca között.

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti
átépítések tervezettek.
A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben
szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése,
autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése, öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése
egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelősségének ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.
A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi
és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási
intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.
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 eljárás
keretében kiválasztásra került a tervező és a közúti biztonsági auditor is.
Jelenleg az engedélyes szintű tervek készítése folyik, auditálással és tervzsűri
egyeztetéssel. Augusztus végére elkészül a végleges engedélyes szintű, október
végére pedig a kiviteli szintű tervdokumentáció is.
Nem releváns.
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43. 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
Nyíregyháza hat pontján"

ösztönző

közlekedésfejlesztés

TOP-6.l.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;

•

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
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létesítményekben szakadási
pont megszüntetése, akadálymentesítés,
szükség
szerinti
átépítése,
autóbuszperonok
autóbuszöblök
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
5-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 kiválasztása megtörtént, a
szerződés 2018. április 18-án megkötésre került, az engedélyes tervek
elkészítésének határideje 2018. augusztus 31., a kiviteli tervek elkészítésének
határideje 2018. október 19. Továbbá kiválasztásra került közúti biztonsági
auditor a fejlesztéssel érintett útszakaszok műszaki biztonsági ellenőrzésének
biztosítása érdekében.
A projekt vonatkozásában a támogatási előleg igénylése megtörtént
984.310.278 Ft összegben, amely 2018. augusztus 08-án kiutalásra került.
Megvalósítást hátrá Itató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.

44.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II.
ütem"

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003
901855 317 Ft
901855 317 Ft
100%
Tervezett kezdete: 2018.01.01.
Tervezett befejezése: 2019.09.30.
2017. október 30.
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Szerződés

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

Morvai Zsuzsa, 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

téri

Tagintézmény

(4400

Gyermekkert

Tagintézmény

(4400

Benczúr

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

kedvezően

válik a

bölcsődébe

és az óvodába járás, a beruházások

hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak

nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó
nehézségekkel. Javítani
szolgáltatások

képesek a nevelési

színvonalának

növelése

leterheltségének kiegyenlítődéséhez,

körülményeket.

hozzájárul

az

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
•

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
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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.
A projekt előkészítése folyamatosan zajlik, vállalkozói szerződést kötöttünk az
épületenergetikai szolgáltatások elvégzésére, valamint a rehabilitációs
szakmérnöki tevékenységek ellátására. A tervezési szerződés megkötése előtt
beszerzési eljárást folytattunk le az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére.
A szükséges építési engedélyeket beszereztük és leszerződtünk a közbeszerzési
szaktanácsadóval, valamint a műszaki ellenőrrel. A projekthez kapcsolódó
nyilvánosság biztosítására is megkötöttük a szerződést. Jelenleg a kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

Nem releváns.

45. 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):

2018.02.05.

Zákány Zoltán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
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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
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. A tervező kiválasztása
megtörtént, a kiviteli és engedélyes tervek készítése folyamatban van.

46. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.l-16-NYl-2017-00001

Projekt összköltsége:

bruttó 407 .800.000 Ft

Támogatás összege:

bruttó 407 .800.000 Ft

Támogatási intenzitás
(%):

A támogatás intenzitása: 100%
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Projekt kezdete és
(tervezett) befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartók:

Kezdet: 2018.01.16.
Befejezés: 2019.12.31.

2018 .oi. 15 .

Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
vezetője

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 az alábbi 3 projektelem

megvalósításával:
• Egészségügyi alapellátást biztosító intézmények komplex felújítása
eszközbeszerzésselegybekötve:
-

- 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 fejlesztést

követően meglévő

praxisok áthelyezése történik meg)
• Hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum
létrehozása eszközbeszerzéssel egybekötve:
-

- Nyíregyháza, Bokréta u.22. 28501/30 hrsz-ú ingatlan
(itt

zöldmezős

beruházásként egy új épület épül)
korszerűbb

Az új épületben a gazdaságosabb,

napelemek beépítése is tervezett, mellyel

üzemeltetés érdekében

jelentős

illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése
megtörténik

az

épületeknél

pedig

épület
a

teljes

energia megtakarítás,
érthető

akadálymentesítése,

részleges

el, továbbá

a

akadálymentesítés,

felújítandó
valamint

a

környezetrendezés és parkoló kialakítás.
• A pályázat keretén belül
egészségügyi

jelentős

alapellátást

eszközfejlesztés is megvalósul olyan

biztosító

intézményekben,

ahol

infrastrukturális fejlesztés nem történik.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben, és bruttó
407.800.000

Ft támogatásban részesült. A Támogatási

2018.01.15-én

került

projektmenedzsment
projektfejlesztés

során

aláírásra,
és

elkezdődtek

szerződést

követően

melyet
az

kötöttünk

szerződés

felállt

előkészületek.

a

tervezővel,

a
A
a
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közbeszerzési tanácsadóval, a nyilvánosság és tájékoztatást biztosítóval,
a rehabilitációs és energetikai

szakértővel

és

műszaki ellenőrrel.

A projektben jelenleg a tervezési feladatok ellátása van folyamatban,
mely 2018 őszéig tart. A tervek meglétét követően indulhat meg a
kivitelező

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, majd a kivitelezés.

A projektben tervezett mérföldkövekhez kapcsolódó 1. beszámoló
2018.10. hóban releváns, azt

követően

folyamatosan a kivitelezési

munkák előrehaladásával összhangban.
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

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, azaz
nem épülhet ilyen rendeltetésű épület, ezért a HÉSZ módosítása
szükséges. A módosítás 2018.05. hóban jóváhagyásra került, így nincs
akadálya az intézmény megépülésének.

47. számú adatlap

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

megkötésének
dátuma:
Ka pcso la tta rtó
(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: 2019.06.01.
Tervezett befejezése: 2021.05.31.

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 megva lósu Inak 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
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vonatkozóan.
A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:
Projekt előkészítése
~

Településképi tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői

~

Tervezői feladatok: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

~

Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése

~

Közbeszerzési szakértő alkalmazása

~

Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

költségbecslés elkészítése, településképi engedély megszerzése

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

kerül kiépítésre. Trambulin park építése a

játszótér felújításához

turisztikai

célú

épített/telepített

kapcsolódóan,
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:

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. A pozitív támogató döntés 2018. július 24-én
érkezett, a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése folyamatban van.

Nem releváns.

48.számú adatlap
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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:

"Fenntartható turizmusfejlesztés- a Helyőrségi

Művelődési

Otthon

revitalizációja által"
TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005
nettó 755 647 560 Ft
nettó 755 647 560 Ft
100%
2018. március 1. - 2021. február 28.
Nem releváns.
Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található
Helyőrségi

Művelődési

Otthon

(régi

Tiszti

Klub)

felújítására,

megújítására.
Projektünk célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló
turisztikai attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélénkül
a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés által emelkedik a
városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal közvetett

módon

-

jelentős

helyi-térségi

foglalkoztatás-bővítési

potenciált hordoznak magukban. Fontos megjegyeznünk azon tényt is,
mely szerint Nyíregyházán jelenleg számos turisztikai célú beruházás
folyik (teljesség igénye nélkül: Állatpark fejlesztés, Benes Villa turisztikai
hasznosítása, Szálláshely

bővítési

program - szállodák építése), melyek

multiplikátor hatásként jelentkeznek projektünk kapcsán is. A fentieken
túlmenően

a projekt közvetett célja Nyíregyháza város turisztikai

komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben
életminőségének

élő

lakosság

javítása, GDP növekedés elérése.

A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira

épülő

új vonzerő létrehozására, a Helyőrségi Művelődési Otthon épületének

komplex felújítására, az alábbiak szerint:
Színháztörténeti múzeum kialakítása, ahol a színháztörténet egyes
korszakainak élményszerű bemutatását célozná meg az az
értékteremtő kezdeményezés, amely szerint egy korszerű, interaktív,
installációs, szimulációs látogatóteret hoznánk létre. A tárlatot
különböző installációk, tárgyi relikviák, video-térképek egészítenék ki,
többnyelvű audionarrációval. Emellett megtárgyasítanánk a különböző
korok jelmezeit, a múzeumlátogató pedig belebújhatna ezekbe az ún.
fotófalakba, s lefényképeztethetné magát bennük. Az attrakcióban
különböző
élményelemeket jelentő technikai fejlesztések (pl.
holoprojektor stb), interaktív bemutatási formák kialakítása is
megtörténik.
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Fő attrakcióhoz szorosan kapcsolódó Pódiumszínpad kialakítása is
megtörténne, ahol a különböző színházi korok reprezentatív,
szórakoztató és tanulságos, komplex élményt adó produkcióival
találkozhatnak, ily módon egészíthetnénk ki az egyetemes
színháztörténeti múzeum virtuális anyagát, valódi turisztikai
„élményútvonal" jöhetne létre.
Kialakításra kerülne a színház szellemében egy bisztró és egy kávézó is.
Jegyárusítás
(csak
és
kizárólag
Színháztörténeti
múzeum,
Pódiumszínpad,
Rendezvényterem),
illetve
ajándéküzletajándéktárgyak árusítása.
Szakmai együttműködés megvalósítását is tervezzük (a Pályázati
Felhívás 3.4.1.1/1./1. pontja értelmében) más helyi attrakciókkal,
turizmusban érintett szervezetekkel, melynek keretében elérhetőek
lesznek például a vendégfogadó térben, ezen egyéb turisztikai
attrakciókkal kapcsolatos információk, képeslapok, térképek stb.
Rendezvényterem kialakítása.
A projekt részét képezné a turisztikai attrakció kialakításához szükséges
eszközbeszerzés és az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése
(szükséges parkolószám és elektromos töltőállomás kialakítása,
zöldfelület rendezés stb).

A fő funkciókat tehát a fentebb nevezett attrakciók jelentenék,
természetesen kiegészítve olyan komplex turisztikai, információs és
látogatómenedzsment

szolgáltatásokkal,

élményelemeket

jelentő

technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal, amelyek a
mai kor modern igényeinek mindenben eleget tesznek.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

A projekt hivatalos kezdete 2018. március 1-én elkezdődött a
menedzsment team felállásával. A Támogatási Szerződés aláírása 2018.
május 28-án történt meg. Ezt követően beszerzési eljárás keretében
kiválasztásra került a tervező, aki az engedélyes szintű terveket július
31-én leszállította Önkormányzatunknak, illetve még aznap elindult az
építési engedélyezési eljárás is, mely azonban a napokban
felfüggesztésre került az alábbiakban részletezett indokok miatt.
A projekt megvalósítási helyszíne egyrészt kiterjed magára a Helyőrségi
Művelődési Otthon (régi Tiszti Klub) területére, másrészt parkoló és
biciklitároló építésének erejéig a szomszédos Kállay Kúria területének
egy kis részére is, mely jelenleg még állami tulajdonban van. Egy tavaszi
kormánygyűlést követően, a kormányhatározat a terület ingyenes
önkormányzati tulajdonba történő átadásáról már megszületett,
azonban az erre vonatkozó szerződés aláírása még nem történt meg az
engedélyezési eljárás megkezdéséig. A szerződést az MNV Zrt.
megküldte részünkre, melynek véleményezése, véglegesítése jelenleg
folyik. Ameddig a szerződés aláírása nem történik meg (mely
előreláthatóan kb. még 60 napot vesz igénybe), tehát addig, amíg a
terület önkormányzati tulajdonba nem kerül, addig az engedélyezési
eljárás felfüggesztésre került.
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3. számú melléklet a 144/2018.{IX.6.} számú határozathoz:
Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

1.
2.
3.

4.

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.

8.

9.

A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE
TO P-6.4.1-15-NYl-2016-00001
A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető
civil szervezetek és települési önkormányzatok számára

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2)

10.

11.
12.

13.

14.

Értékünk a család programsorozat II."
CSP-CSBM-18-0100
Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
KAB-KEF-17-A-26004
HULLADÉKGAZDÁSLKODÁSSAL
ÉS SZEKTÍV
HAZAI
A
KAPCSOLATOS
LAKOSSSÁGI
KÖRNYEZTTUDATOS
NYÍREGYHÁZÁN {FM-LSZF/2018-01)

HULLADÉKGYŰJTÉSSEL
SZEMLÉTETFORMÁLÁS

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON
KERESZTÜL
INTERREG EUROPE

1.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:
Támogatási intenzitás

(%):

„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
100%
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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, hogy megismerjék
az

energiatakarékossági,

energiahatékonysági,

energiahasznosítási megoldásokat és
lakosok

ezekkel

kapcsolatos

megújuló

lehetőségeket,

fogyasztói

és

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

szemléletének

ösztönzése
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

és

nyilvánosság,

projektmenedzsment tevékenység, esélyegyenlőség és fenntarthatóság
biztosítása).
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.

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

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

2.

Nem releváns.

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

100%
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intenzitás(%):
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
épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem
tartozik még.
Projekt jelenlegi
állása:

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein
belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások
megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
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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 elszámolhatónak valamelyik operatív programban, kizárólag európai
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A
kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a
TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A
pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján
nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése projektünk szétválasztásra került:
o

a

szűken

örökség

vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
megőrzését,

Társadalmi

és

fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16
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
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 azóta válasz
nem érkezett.
Egyéb problémák:

3. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése
TFC-1-1-2-2017-2017-00008
202 999 999 Ft
142 100 OOO Ft
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Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

70%

2018.01.02.-2019.06.30.

Szerződés

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

A pályázat 2017. november 30-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt van.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázat benyújtására a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az ITM 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.

időszakok,

kifizetési
kérelmek):

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.

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:

4. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás

„FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése
művészeti fesztiválokon keresztül"

1109 853 EUR
1 035 394,33 EUR

93%
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(%):
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

kulturális

sokszínűsége

és

gazdagsága

mellett

bemutatja az együttműködő partnerek közös értékeit, kulturális
kapcsolódási pontjait is. A tervezett fesztiválprogramok között szerepel
tánc-és zenei bemutatók, előadások szervezése, a helyi tradíciók (így
népviselet, kézművesség) és 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. Ill. negyedévében várható.

5. számú adatlap

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

„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green
transport network)
280 828,95 EUR
259 513,22 EUR
92%
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Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály}:
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

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 környezetkímélő elektromos
járművek 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
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító
Hatóság felé, döntés 2018. Ill. negyedévében várható.

6. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

SZÁMA:

„Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders)
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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 elérhető információkon keresztül.
Az

érdeklődők

információt kapnak a weboldalon keresztül többek

között a látnivalókról, az érdekes helyekről, eseményekről, turista
éttermekről,

útvonalakról,

szállás

és

kerékpár

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,

közintézmények

és

helyi

közösségek bevonásán keresztül, így elősegítve a turizmus fejlődését a
résztvevői

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

a régiót.
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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. Ill. negyedévében várható.

-

7.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.

A jelenleg 2

csillagos szállodában a férőhelyek kapacitásának növelése a szobák
komfortfokozatának javítása a közösségi terek szolgáltatásainak fejlesztése
az elsődleges szempont.
TERVEZETT 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
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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.

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

S.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási

A

Földművelésügyi

működtető

Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet
civil szervezetek és települési önkormányzatok számára

Bruttó 2.349.000,-Ft,
Bruttó 2.349.000,-Ft,
100%
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intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

2018.10.01-2018.12.31.

Támogatási
Szerződés

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

Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be
2018.05.31-én A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi „Ebrendészeti telepet
működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára" c. című
pályázati kiírásra.
Az Állategészségügyi telep 4551 Nyíregyháza, Szállási utca 128. alatt található,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van és 2015. év
januárjától a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti.
A Nyíregyházi Állategészségügyi telep (gyepmesteri telep), egy országos
viszonylatban is korszerű 54 férőhelyes telep és jelenleg folyamatban van a
bővítése, újabb 54 férőhellyel.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívásban megjelölt
b típusú tevékenységre, azaz területrendezésére nyújtotta be a pályázatát, és az
alábbi tevékenységeket tartalmazza:
•
talajerózió megállítása vagy csökkentése,
•
szikkasztó árkok lejtő felöli oldalán rács elhelyezése,
•
A zsalukövek lejtő felőli oldalán egy beton vízelvezető folyóka beépítése
szükséges.
•
20 cm vastagságú termőréteg kialakítása
•
szikkasztóárok kavicsfeltöltése és a járda lapos rézsű burkolása.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat benyújtása 2018.05.30-án megtörtént. A pályázat elbírálás alatt áll.
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9.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

bruttó 3.956.915,-Ft,
bruttó 3.956.915,-Ft,
100%

Szerződés

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

Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat a Jósa András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy
átlátható, könnyen
helyező

kezelhető

(felhasználóbarát), a felhasználó igényeit központba

online felület létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal,

modern, interaktív megjelenéssel. Tartalmi szempontból a megújítani kívánt
online felület a látogatói- és

közérdekű,

közérdekből

valamint

nyilvános

információk mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból szűrt
rekordok kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül
(az érzékeny adatok kitakarásával) közzétett
weblapját látogató felhasználók

gyűjteményi

adatbázis-szerűen,

adatokat az intézmény

szűrhető

és

kereshető

felületeken böngészhetik.
A Jósa András Múzeum jelenleg a térinformatika részét

jelentő

Egységes

Múzeumi Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi
gyűjtemény,

strukturált adathalmazának kezelésére. A

gyűjtemények

online

publikálásának alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése
abba az irányba történjen, hogy a gyűjteményi adatok nyilvános publikálása
közvetlen az adatbázisból történjen. A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6,
amelynek támogatottsága 2016. 02.24-én

megszűnt,

valamint nem kompatibilis

az újabb szerver környezetekkel.
Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza:
l.

Átállás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddigi

Drupal 6) motorja Laravel 5 keretrendszerre újul meg és ezzel csatlakozik a más
intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez.
2.

A gyűjtemények online publikálására előkészített modern, interaktív
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felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az EMIR-ből közvetlen
megoldása, illetve erre
lehetőségének

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

felépíthető

11

kipublikálás"

virtuális kiállítás és online

11

magazin"

megteremtése.

A pályázat benyújtása megtörtént 2018.05.09-én, jelenleg bírálat alatt áll.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

10.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:

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2}

Bruttó 20.735.800,-Ft
Bruttó 18.662.220,-Ft
90%

-

-

Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúra
A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített
(állandó kiállítás) felújítása és bővítése.2018-ban 150 éves
11 emlékszoba"
évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy
nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek
mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a
meglévő kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által
Jósa András munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal.
A pályázat lehetőséget nyújt a kiállítás bővítésén túl, tudományos
ismeretterjesztő kiállításvezető és múzeum pedagógiai foglalkoztató füzet
készítésére.
A tervezett kiállítás megvalósítandó elemei:
Poszterek: régészet hőskora, 4x2 méteres nagy nyomat.
•
Jósa
András ábrázolás trompe-l'oeil effekt alapú megjelenítése .
•
Ásatási padlózat kialakítása, 36 m2 .
•
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•
A falakon körbe óriás nyomat, 70 m2.
•
A központba egy ún. „sírláda" kerül az in situ felszedett csontvázzal és
leletekkel (itt akár lehet majd bontogatni is a sírt). Körülötte deszkák, amelyek
„majd" a láda alját képezik.
Mellette egy másik sír „pozitívban", ahogy éppen ásogatják.
•
•
Körülötte a bontóeszközök, 8-10 db (pl. Jósa bicskája, kubikoslapát, kapa,
csákány, kubikostalicska, szögmérő, mérőléc, csomagolóeszközök, rajzeszközök,
mérőműszer, csobolyó, tarisznya, lerúgott bocskor, surc, fejsze, mérőszalag,
tájoló)
A megvalósítandó kiállítás eszközei:
Fényképezőgép állvánnyal, 2 db.
•
3D digitális betét screen a fényképezőgépekbe.
•
•
2 db figura, korabeli ruhákba öltöztetve.
•
Manuálisan tölthető ásatás könyv és ásatás rajzok + toll és tinta,
könyvtartó kecskeláb állvány.
•
8-10 db lelet.
•
Ablak sötétítés.
•
Interaktív software fejlesztés.
•
5 nyelvre fordítás.
•
10 db hardware vásárlása (smart phone).
AR software fejlesztése.
•
•
Grafikai, arculati elemek tervezése.
•
Múzeumpedagógiai segédletek nyomtatása {30-40 oldal, 1200 db).
•
Kiállítás (szakmai) vezető nyomtatása.
•
Bútorok tervezése, átalakítása.
•
Grafikai, arculati elemek tervezése.
•
Hogyan kell használni a kiállítási eszközöket, interakciókat.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázat benyújtásra került 2018.05.09-én, jelenleg bírálat alatt áll.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

11.számú adatlap

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

„Értékünk a család programsorozat II."
CSP-CSBM-18-0100
3 079 OOO Ft.3 079 OOO Ft.100%
Kezdet: 2018.08.01.
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kezdete és
befejezése:
Támogatási

Befejezés: 2019.06.30.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Ka pcso latta rtó
(név, osztály):

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A
Családbarát
programsorozatunk
keretében
programcsomag megvalósítását tervezzük:
3. szünidei táborok szervezése a nyári, őszi és tavaszi

Dr. Krizsai Anita osztályvezető, Szociális és Köznevelési Osztály
Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály
három

különböző

időszakban,

4.

gyermekes szülők részére két munkahelyi tréning tartása,

5.

rekreációs kirándulás szervezése.

1.1. Nyári tábor szervezése (4 munkanap)
A nyárvégi időszakban 4 munkanapon keresztül napközis tábort szervezünk,
ahol gyermekfelügyeletet és étkezést biztosítunk. Terveink szerint a gyerekek
tájékozódási
futóprogram
foglalkozáson
vesznek
részt,
valamint
meglátogatnánk a Nyíregyházi Állatparkot. A program tervezett ideje:
2018.08.19-2018.08.29.
1.2. Őszi tábor szervezése (3 munkanap)
Az őszi szünetben ismét a „halloween" köré szerveződnének a programjaink.
Terveink szerint a gyermekek ismét részt vennének a „csokit vagy csalok"
játékban, valamint a kreatív foglalkozásokat is az időszaknak megfelelően
tervezzük. Emellett szeretnénk bevonni a Város-Kép Nonprofit Kft-t, egy
vidám „videoklip" összeállítására, valamint a heti programot a Krúdy Art
moziban megtartott filmvetítés gazdagítaná. A program tervezett ideje:
2018.10.29-2018.10.31.
1.3. Tavaszi tábor szervezése (2 munkanap)
A tavaszi szünetben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellett színházi
előadás megtekintését tervezzük. Közönségsiker programelemünk a sóstói
Aquarius Élményfürdőbe szervezett rekreációs napunk, amelyet szeretnénk
újra megszervezni.
A program tervezett ideje: 2019.04.18-2019.04.23.
2. A gyermekes szülők részére munkahelyi tréning tartása
2.1. Kommunikációs tréning szervezése
A kollégáink folyamatos interperszonális kapcsolatokat ápolnak, mind az
ügyfelekkel, mind egymással. Jellemző, hogy a napi rutinnak megfelelően
kommunikációjuk egyoldalúvá válik, így könnyen elfásulnak, kiégnek. Ennek
oldására tervezünk szakember által tartott egy napos tréninget.
2.2. Infokommunikációs tréning szervezése
Általánosan elfogadott tény, hogy a mobil- és internetes eszközök,
alkalmazások, infokommunikációs közösségi platformok teret hódítottak a
mindennapjainkban. Az is megállapítható, hogy a világháló nyújtotta
lehetőségek már korosztályoktól függetlenül biztosítanak alkalmazásokat,
szórakozási lehetőséget. Legtöbbször gyermekeink fogékonyabbak az új- és
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gyorsan változó technika befogadására, a szülők pedig elfoglaltságuk
mértékének megfelelően kisebb-nagyobb lemaradásba kerülnek hozzájuk
képest. Az általunk nem ismert és ezáltal veszélyeket rejtő lehetőségek
komoly problémát okozhatnak gyermekeink életében, ezért programunkban
a gyermekes szülők számára egy fiatalos, vidám hangulatú tréninget
szerveznénk az internet és a közösségi oldalak jobb megismerése érdekében.
A tréningtől azt várjuk, hogy a résztvevő szülők átfogó ismereteket kapjanak a
vonzó, de veszélyes tartalmak tekintetében, így lehetőségük nyíljon a
gyermekeik eszközhasználata során felismerni és megelőzni a rossz szándékú
és nem a korosztály számára készített tartalmak kiszűrésére. A projektelem
célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, összesen
legfeljebb 25 - 30 fő jelentkezésével számolunk.
A program tervezett ideje: 2018.10.01-2018.10.31.

3. Rekreációs kirándulás szervezése
A napi munkavégzés fizikai és mentális leterheltséget jelent a szülők részére,
amely negatív hatással lehet a családi életre. A programmal célunk, hogy a
dolgozók részére rekreációs lehetőséget szeretnénk biztosítani. A rekreáció a
szabadidő-eltöltés kultúrája, ezen belül a jó közérzet, a jól-érzés,
megteremtése. Ennek elősegítése nem csak munkáltatói érdek, de a
munkavállalók
egészségének
megóvásával,
a
teljesítőképessége
megőrzésével, hosszútávon a családi feladatvállalásban is kapacitál belőle az
egyén. A szervezett kikapcsolódással, csapatépítéssel szeretnénk megelőzni a
stressz okozta „szövődményeket".
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 programsorozatunkban egy 3 nap 2 éjszakás belföldi
kirándulást valósítanánk meg, amely speciális, csapatépítésre és rekreációra
alkalmas szálláshelyen eltöltött programot céloz meg. Az önkormányzat
dolgozói az élmények megélésén kívül csapatépítő programokon keresztül
töltődhetnének fel.
A projektelem célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói,
összesen legfeljebb 25 - 35 fő jelentkezésével számolunk.
A programelemet utazási iroda bevonásával szerveznénk, akik megfelelő
tapasztalattal rendelkeznek egy pihentető, kulturális élmény kialakításához.
A program tervezett ideje: 2018.09.01-2019.05.31.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2018.06.29-én került benyújtásra, amely befogadásra került és
elbírálás alatt áll.
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

nem releváns

12.számú adatlap

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

„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben"
KAB-KEF-18-A-26301

1 500 OOO Ft.1 350 OOO Ft.90%, a kiírás értelmében a pályázónak 10% önerőt kell legalább vállalnia.
Kezdet: 2018.09.01.
Befejezés: 2019.06.30.

Szerződés

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

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Dr. Krizsai Anita osztályvezető, Szociális és Köznevelési Osztály
Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály

„A" kategóriában megvalósítható, támogatható tevékenységek:
a) regionális szakmai konferencia szervezése,
b) a KEF helyi középiskolai kapcsolatainak fejlesztése KEF Ifjúsági Klub
létrehozásával, az ifjúsági DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok
bevonásával, módszertan kidolgozása,
c) KEF workshop ülések szervezése.
Fiatalkori bűnelkövetés kapcsolata a szenvedélybetegségekkel"
munkacímű regionális szakmai konferencia szervezése. A KEF tagság által
megfogalmazott igény, hogy olyan szakmai fórumot valósítson meg az
önkormányzat, amelyen törvényszéki bíró, rendőr, büntetés végrehajtásban
dolgozó, és fiatalkorúak szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó
szakemberek osztják meg tapasztalataikat a fiatalkorú szenvedélybetegek
törvénnyel történő szembekerülésükkel kapcsolatban.
A konferencia felhívását regionálisan szeretnénk kiterjeszteni, mivel célunk a
megyehatárunkon túli szakemberek bevonása.
Pályázatunkban az egy napos konferenciára tervezett költségeket
terembérleti díjra, előadói díjra és egyszerű vendéglátás biztosítására
kívánjuk fordítani. A konferencia tapasztalatait összefoglaló beszámolót a KEF
országos levelezőlistáján és a www.kef.hu felületen tesszük közzé.
a)
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A konferencia tervezett időpontja: 2019. február-március.
A konferencián részt vevők tervezett létszáma: 80 fő.
b) A KEF folyamatosan törekszik a köznevelési intézményekben zajló
prevenciós munka fejlesztésére, az intézményekkel történő együttműködések
elmélyítésére. Célunk, hogy Nyíregyháza 20 középfokú iskolájában az ifjúsági
DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok bevonásával, egy kortárssegítők
képzésére alkalmas módszertant dolgozzunk ki. Munkamódszerünk a
személyes kapcsolattartás mellett az aktív csoportmunka kialakítása, amelyet
havi rendszerességgel kívánunk megvalósítani. A folyamat animálására
megbízási díjjal tervezünk szakembert megbízni.
A KEF Ifjúsági Klub tapasztalatairól, a Ill. Nyíregyházi lfjúságkonferencián,
előadás keretében számol be. A programban résztvevő fiatalok számára, (kb.
40 fő) egy egynapos szakmai kirándulást szervezünk a Ferencvárosi KEF-hez.
A projektelem megvalósításának tervezett időpontja: 2018. szeptember 2019. május között, eseti és havi rendszerességgel (8 hónapon keresztül).
Az egynapos szakmai kirándulás tervezett időpontja: 2019. március-április.
A programba bevont személyek létszáma: 40-60 fő.
A projektelem megvalósításában a KEF tagságon kívül, a Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztal tagszervezetei is bevonásra kerülnek.
c) A Ferencvárosi KEF -nél tett látogatás során szerzett jó tapasztalatok
alapján workshop típusú KEF ülések szervezését tűztük ki célunknak. A
projekt időtartama alatt, az üléseket (összesen S alkalommal) olyan szakmai
ismeretanyag fejlesztésre alkalmas programokkal kívánjuk színesíteni,
amelyek a közös feldolgozás során a résztvevők tudáskészletét bővítik.
A workshopok a következő témákat dolgozzák föl:
- „egészséges" közösségek kialakulása,
- családon belüli traumák felismerése,
- jelzőrendszeri kompetenciák tisztázása,
- szülői csoportok kialakítása, bevonási módszerek,
- online megjelenés „kisokos".
A projektelem megvalósításának tervezett időpontja: 2018. szeptember,
november, ill. 2019. január, február és április.
A programba bevont személyek létszáma: 15-20 fő/alkalom.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018.04.26-án került benyújtásra, amely befogadásra került és
elbírálás alatt áll.

nem releváns
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13. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

Projekt (tervezett)
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

A HAZAI HULLADÉKGAZDÁSLKODÁSSAL ÉS SZEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSSEL
KAPCSOLATOS LAKOSSSÁGI KÖRNYEZTIUDATOS SZEMLÉTETFORMÁLÁS
NYÍREGYHÁZÁN (FM-LSZF/2018-01)
3 OOO OOO Ft
3 OOO OOO Ft

100%
Kezdet: 2018.06.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Markó Zsuzsanna

A projekt megvalósításával célunk, hogy minél szélesebb körben szólíthassuk
meg a Nyíregyháza közigazgatási területén élő felnőtt lakosságot,
népszerűsítve körükben a szelektív hulladékgyűjtést, a szemét- és
hulladékképződés csökkentése érdekében, a Hulladékért virágot akció
keretében szemétgyűjtő edények beszerzésével, a hulladékgyűjtési naptár
elkészítésével, valamint az akciók népszerűsítésével.
A projekt megvalósítása során hangsúlyt helyezünk a környezetünk
megóvására, a környezeti károk megelőzésére. Az ezt elősegítő
környezettudatos magatartás megmutatkozik a hulladékok komplex
kezelésében, melynek igyekszünk érvényt szerezni a lakosság körében, a
szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével. Mindent megteszünk azért,
hogy a kommunális hulladék mennyiségének csökkentésével minimalizáljuk
a hulladék környezetterhelő hatását, növelve ezzel a hulladéklerakó
élettartamát.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Hulladékért virágot
akcióval igyekszik a fenti célokat elérni, a felnőtt lakosságot és
közintézményeket megcélozva. A kijelölt gyűjtőpontokon (Nyíregyházán ez a
két Hulladékudvar: Korányi u. 3., Kerék u. 1.) a hasznosítható csomagolási
hulladékokat a lakók komposztra, vagy utalványokra cserélhetik. A
városlakóknak két héten keresztül (2018. szeptember 10-22 között) van
lehetőségük a fenti kijelölt gyűjtőpontokon a szelektíven gyűjtött
hulladékokat leadni. A program menete lakossági akció keretében: a
résztvevő az átvételi pontra beviszi a hulladékát, minden fajta (papír, fém,
műanyag PET palack, műanyag egyéb, öblösüveg, italoskarton doboz)
esetében meg van határozva, hogy 1 kg hulladékért mennyi utalvány vagy
komposzt adható. Az akció során kb. 1000 városlakó megjelenésére
számítunk. A helyszínen megjelenteket ásványvízzel, pogácsával, kávéval,
csokoládéval is várjuk.
elnevezésű"
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Jelen projekt keretében beszerzésre és elszámolásra kerülnek a pályázati
felhívásban megjelölt (39 db 40 literes) szelektív hulladékgyűjtő edények,
melyek a „Hulladékért virágot" rendezvény keretében, a bevont
közintézmények számára kerülnek kiosztásra. Ehhez az intézményeknek
meghatározott mennyiségű, szelektíven gyűjtött hulladékot kell leadniuk a
megjelölt időszakban. A „Hulladékért virágot" akció célja kettős, egyrészt a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, egyszerűségére hívja fel a figyelmet,
s ezzel párhuzamosan a Hulladékudvarok szolgáltatásaira, másrészt
városszépítő hatása is van. Ez az akció a város lakosságának széles körét
megmozgatja, óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig, hiszen mindenki
megtalálhatja a számára megfelelő ajándékot. A két hét alatt bevont
résztvevők száma tervezett kb. 1000 fő.
A projekt keretében a Hulladékért virágot akció (2018. szeptember 10-22
között.) alkalmából meghirdetett szelektív hulladékgyűjtést az alábbi
módokon kívánjuk népszerűsíteni:
- nyomtatott sajtó, 4 alkalommal, (Nyíregyházi Napló; www.nyiregyhaza.hu),
- elektronikus felület (Nyíregyházi Televízió www.nyiregyhazitv.hu)
- A/2 méretű plakát (a város hirdetőtábláin történő elhelyezéssel)
- rádió spot (S alkalommal, Retro Rádió)
- matrica (300 db)
Nyíregyháza közigazgatási területén valamennyi kertes háztartásába
eljuttatjuk a Hulladékszállítási naptárt, (28.000 háztartás) mely az adott
területre vonatkozóan tartalmazza a kommunális, zöld, és elkülönítetten
gyűjtött csomagolási hulladékok szállítási időpontjait, a lomtalanítás
időpontját, valamint a városban szervezett egyéb akciókat, rendezvényeket,
hulladékgyűjtést
hivatottak
elősegíteni.
melyek
a
szelektív
(Karácsonyfagyűjtő akció, Hulladékért virágot akció, a Szelektív Szombat és a
Környezetvédelmi világnap). A kiadvány ezen kívül segít abban, hogy milyen
hulladékokat lehet szelektíven gyűjteni, valamint tájékozódhatunk belőle a
hulladékszállító cég elérhetőségeiről is.
decemberében juttatjuk el a lakossághoz (a hulladékgyűjtő
személyzetével) a 2019. évre vonatkozó naptárt. Ezzel a
kiadvánnyal a város kertes lakó ingatlanjaiban élőket érhetjük el (28.000
háztartás), akik így naprakészek a szelektív hulladékok elszállítása
tekintetében. A lakosság szereti, igényli a színes kiadványt, a tapasztalatok
szerint egyre több kertes házban használják a szolgáltatást.
2018.

gépjárművek

Hulladékszállítási naptár (kiadvány): A/S méretű, 4 oldalas: az első oldalon a
kiadvány neve, valamint az év látható, amire vonatkozik, a belső oldalak
tartalmazzák magát a naptárakat. A 4. oldalon pedig a hulladékszállító cég
elérhetőségei találhatóak.

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

hátráltató problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018.05.07-én került benyújtásra elektronikus felületen a
Földművelésügyi
Minisztériumba, 2018. május 17. napjával került
befogadásra. A pályázat jelenleg bírált alatt van

Nem releváns.-
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14. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI
SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL

Projekt tervezett
összköltsége:

1.379.739 EUR
Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR

Igényelt támogatás
összege:

ERFA 85%: 153.214 EUR
Nemzeti társfinanszírozás 10%: 18.025 EUR
önerő 5%: 9.013 EUR

Támogatási
intenzitás (%):

85% ERFA
10% nemzeti társfinanszírozás
5% önerő
1. fázis
Kezdet: 2019.01.01.
Befejezés: 2021.12.31.
Összesen: 36 hónap

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

INTERREG EUROPE

II. fázis
Kezdet: 2022.01.01.
Befejezés:2022.12.31.
Összesen: 12 hónap
Támogatási
Szerződés

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

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Bartók Dávid pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt célja a helyi eKormány kezdeményezések támogatása, cselekvések
és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok és a
sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A partnerek
növelni fogják a helyi döntéshozók kapacitásait, irányítási képességeit és
tisztviselők

technikai tudásukat, továbbá az e kormányzati
felelősek

a

legmagasabb

színvonalú

helyi

és

szakértők

technológián

alapuló

közszolgáltatások tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért.

A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a
közszolgáltatások

hatékonyságának,

átláthatóságának

és

az

elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a
következő

szakpolitikai témákra összpontosít:

1.) Innovatív

e-Management

rendszerek

a városi

közigazgatások

számára (B2A és B2B e-számlák, e-nyugták stb.)
2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és
mobil

applikációkkal

(pi:

készpénzmentes

és

papírmentes
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kezdeményezések, e-közbeszerzés)
3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal
(pi: e-szavazás, e-demokrácia stb.)
4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények {Modern HR politika és
menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)

Partnerség:
Genova {Olaszország) - Vezető partner
Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság)
Gavle Önkormányzata {Svédország)
Tartu Város Önkormányzata {Észtország)
Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018. június 21-én került benyújtásra. Várhatóan 2018 végén
kerül értékelésre a pályázat.

nem releváns

11./ napirend: Előterjesztés „A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon
keresztül (Stimulating regional innovation through better e-government servicesl"
című benyújtott pályázati program elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására
Előadók:

Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Városstratégiai és
Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. Kérem az elnököket, ismertessék a
bizottsági véleményeket. Először dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

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

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr.
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a határozat-tervezet elfogadását
7 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
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Dr. Kovács Ferenc:( polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság 8 igen
szavazattal egyhangúlag javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ez egy nemzetközi pályázat, Genova a
konzorciumvezető, amiben mi úgy veszünk részt, hogy egy 180 ezer eurós költségvetési pályázathoz
5%, azaz 9 ezer euró önerő szükségeltetik. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni
kíván-e valaki? Nem látok jelzést, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNRK
145/2018. (IX.06.) számú
határozata
„A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül (Stimulating
regional innovation through better e-government services)"

című

benyújtott pályázati program

elfogadásáról és kapcsolódó saját erő biztosításáról
A

Közgyűlés

1. „A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül
(Stimulating regional innovation through better e-government services)"

című

pályázat

tartalmával egyetért.
Felelős:

Dr. Kása Brigitta - Hatósági Főosztályvezető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment

Határidő:

2.

Referatúravezető

folyamatos

A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára vonatkozó, 180 252 EUR
összegű

költségvetését figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges 9 013 EUR

összegű

saját forrást a költségvetési rendeletében, a szükséges ütemben biztosítja.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna - Gazdasági

Határidő:

Osztályvezető

folyamatos

12./ napirend: Előterjesztés A TOP-7.1.1-16-H-067-1 kódszámú "Városrészek többfunkciós közösségi
tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése" című pályázati program elfogadására
Előadó:

Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést a Gazdasági és Tulajdonosi, a Pénzügyi, a
Köznevelési, Kulturális és Sport, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta.
Kérem az elnököket a bizottsági vélemények ismertetésére, először dr. Adorján Gusztáv elnök urat.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan 4 igen szavazat mellett
javasolja a határozat-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Nagy László elnök úr.
Nagy László:{Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen Polgármester úr! A Pénzügyi Bizottság is

egyhangúlag 8 igen szavazattal javasolja elfogadni a határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) 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 9 fővel 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 egyhangúlag
támogatta a határozat-tervezet elfogadását.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztésben szereplő programunkkal
három területen végeznénk mindösszesen 268 millió 100 ezer forint értékű fejlesztést önerő nélkül,
tehát a város pénzét nem terheli. Ezek a helyszínek a Kölyökvár, az Alvégesi Művelődési Ház, valamint
a Robinson domb. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Dr.
Horváthné dr. Veisz Katalin képviselő asszonyé a szó.
Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Jósavárosi
önkormányzati képviselőjeként nagyon örülnék, hogyha ez a pályázat nyerne, hiszen 2019-ben akkor
megújulhatna a Robinson domb. A következő dolgok megújítása történhetne, a sérült, kopott
felületeknek a kijavítása, új eséscsillapító, gumilap burkolatok lefektetése, a meglevő kéttornyú
mászóvár elbontása, új mászóvár, ikertelep csúszda építése. A meglevő játszóteret interaktívabb,
aktívabb mozgással járó eszközökkel tervezik beépíteni. A NYÍRW vállalta, hogy 2019-ben felújítja a
megkopott és balesetveszélyes lépcsőket és a környezetet is rendbe teszi, hogy akkor kellőképpen
lehessen ezt az új megújult Robinson dombot használni és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a
pályázatban gondoltak a Robinson dombra.

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

képviselő

asszony.

Dr. Rákóczi lldikó:(képviselő) Köszönöm szépen Polgármester úr a szót. Ugye három közösségi tér
újul meg. Az Alvégesi Művelődési Ház is a másodikként szerepel. Ennek a körzetnek a képviselőjeként
szólok és köszönetemet szeretném kifejezni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szintér a városban,
sok más hasonló szintér van, ami azt gondolom, maximális kihasználtsággal működik. Tudom, hogy az
Önkormányzat munkatársai teljes, alapos gondossággal járják valóban körbe, hogy melyek azok a
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színterek, amelyek tényleg kihasználtan működnek és felújításra szorulnak. Ez a művelődési ház
egyébként egy korábbi időpontban is már átesett felújításon, de ez a nyílászárócsere azt hiszem és
tetőfelújítás került bele ebbe a programba, ez még inkább élhetőbbé és használhatóbbá teszi ezt a
helyszínt. Szeretnék egy-két dolgot kiemelni, hogy tényleg maximális kihasználtsággal működik, hisz
az ott dolgozó munkatársak is elmondják, hogy van olyan, hogy reggel 8 órától, este 10 óráig a hét
hét napján, tehát nonstop foglaltak a termek. 18 vagy van ahol 20 foglalkozás is zajlik, tehát tényleg
nagyon közkedvelt a civil szervezetek számára, s azt gondolom fontos kiemelni az ott működő klubot,
csoportot, az Alvégesi Népdalkört például, aki már idén, ebben a hónapban fogja ünnepelni a 30-dik
jubileumi ünnepségét, tehát és több helyezést is érnek el országos rendezvényeken. Összegezve
elmondható, hogy ez a helyszín egy olyan tér, amely tényleg az ott lakók által, illetve a városlakók
által egyesületek által közkedvelt, tehát köszönetemet fejezem ki még egyszer a felújításért és a
nevükben is megköszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. A városvezetésnek 8 éve töretlen és határozott
célja a város közösségének és a város egész közösségének az erősítése, támogatása, ehhez szükség
van olyan közösségi színterekre, amik a pályázati programban is szerepelnek. Az infrastruktúra, a
lehetőségek megteremtésére, itt ugye van egy szabadtéri a Robinson domb, illetve két a Kölyökvár és
az Alvégesi Művelődési Központ. Én ezt mindig fontosnak tartottam és tartom is. Köszönöm szépen a
hozzászólásokat. Nem látok több jelentkezőt, szavazás következik. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy
szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 22 képviselő.
A Közgyűlés 22 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

146/2018. (IX.6.) számú
határozata
A TOP-7.1.1-16-H-067-1 kódszámú Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex
infrastrukturális fejlesztése című pályázati program elfogadásáról
A

Közgyűlés

•

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése című
pályázati program keretében benyújtott, Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.;

hrsz:146.); Alvégesi Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz: 4617);
Robinson

domb (4400 Nyíregyháza -

tartalmával és megvalósításával

Felelős:

Jósaváros;

Hrsz:2263/169)

pályázati

egy e tért.

Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

folyamatos

program
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13. / napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójához való csatlakozásra
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
tárgyalta. Kérem dr. Rákóczi Ildikó elnök asszonyt ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Rákóczi lldikó:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr,
tisztelt Közgyűlés! A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 6
igen szavazattal egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek 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 20 képviselő.
A Közgyűlés 20 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
147/2018. (IX.6.) számú
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való
csatlakozásról
A Közgyűlés

1.) Az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozással, felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc
polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős:

Dr. Kovács Ferenc - polgármester

Határidő:

2018. október 3.

2.) Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztályt a pályázat meghirdetésével.

Felelős:

Dr. Krizsai Anita - osztályvezető

Határidő:

2018. október S.

240
3.) Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztályt a pályázat lebonyolításával.

Felelős:

Dr. Krizsai Anita - osztályvezető

Határidő:

folyamatos

4.) Megbízza a Gazdasági Osztályt a 7 millió forint pénzügyi fedezetnek, az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésében történő biztosításával és a pályázati támogatás folyósításával.

Felelős:

Patóné Nagy Magdolna -

Határidő:

osztályvezető

folyamatos

14./ napirend: Előterjesztés az „EuroClip-Eurokapocs" Közalapítvány megszüntetésének
kezdeményezésére
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság tárgyalta.
Kérem dr. Tirpák György elnök urat ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Nincs jelzés. Sajnos ez a közalapítvány már évek óta nem működik,
elkerülhetetlenné válik ez az intézkedés. Kérem akkor a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az
előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
148/2018.(IX.6.) számú
határozata

az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány megszüntetésének

kezdeményezéséről

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és

1.

alapítói

jogkörében

eljárva

az

EuroClip-EuroKapocs

kezdeményezi a Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

Közalapítvány

megszűnését
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2.

felhatalmazza dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány
megszüntetéshez szükséges dokumentumokat aláírja, valamint hogy a közalapítvány
megszüntetése ügyében a Nyíregyházi Törvényszék előtt teljes jogkörben eljárjon, a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye (beleértve az esetleges hiánypótlást).

Felelős: Faragóné Széles Andrea, jegyzői kabinet vezetője
Határidő:

azonnal

15./ napirend:

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési
szabályzatáról szóló 368/2016.(Xll.29.) számú határozat módosítására
Előadó:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Etikai, valamint a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság tárgyalta. Kérem az elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére. Először
dr. Tirpák György elnök urat.
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság S igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozat-tervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés! A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is egyhangúan javasolja a határozat-tervezet
elfogadását. Köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?
Hozzászólni kíván-e valaki? Itt jogszabályi változásokon, mint az elektronikus közbeszerzésre
vonatkozó szabályozás átvezetéséről van szó lényegét tekintve. Nem láttam, nem látok jelzést,
úgyhogy szavazás következik, kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés
elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 19 képviselő.
A Közgyűlés 19 szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
149/2018.(IX.6.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (Xll.29.) számú határozat módosításáról
A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat-tervezet mellékletét képező Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. {Xll.29.) számú egységes
szerkezetű Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.

242
Melléklet a 149/2018.(IX.6.) számú határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról
(egységes szerkezetben a 149/2018. (IX.6.) számú határozattal
A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
ajánlatkérő) közbeszerzéseinek rendjéről a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a

továbbiakban Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

1.

Fejezet

Általános rendelkezések
1. Cím
A közbeszerzési szabályzat célja és hatálya

1./ A közbeszerzési szabályzat célja
Ezen közbeszerzési szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezései alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny
tisztasága, nyilvánossága és átláthatósága, az ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni
egyenlő bánásmód. Ajánlatkérő beszerzései során törekszik a mikro-, kis- és középvállalkozások
közbeszerzési eljárásban való részvételének elősegítésére, valamint a szociális és környezetvédelmi
szempontok figyelembevételére.
Ennek megvalósulása érdekében jelen szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezéseinek
figyelembevételével meghatározza az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba
bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálási
rendjét, valamint a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket,
testületeket.
2./ A szabályzat személyi hatálya
Jelen szabályzat hatálya kiterjed az ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzésekre, illetve a
közbeszerzési eljárásokban a jelen szabályzat szerint eljáró személyekre, testületekre:
- valamennyi, az Önkormányzat közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont
személyre,
- az Önkormányzat által megbízott szakértőre - a szakértő megbízásának tartalma szerint-,
- az Önkormányzat által megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra,
- az eljárásba bevont önkormányzati bizottságokra,
- a bíráló bizottságra,
- a döntéshozó személyekre, testületekre.
Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat által fenntartott és irányított
költségvetési szervekre.
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3./ A szabályzat tárgyi hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra,
szolgáltatás megrendelésre, szolgáltatási koncesszióra, amelynek értéke a közbeszerzési eljárás
megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat, valamint arra az
esetre, ha az ajánlatkérő tervpályázati eljárást folytat le.
Jelen szabályzat irányadó a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén is.
Jelen szabályzat hatálya kiterjedhet azon közbeszerzési eljárásokra, melyek esetén az ajánlatkérő más
ajánlatkérőkkel közösen folytat le közbeszerzési eljárást.
Ebben az esetben a polgármester jogosult a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján legkésőbb az adott
közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően meghatározni a Kbt. 27. § (1) bekezdésében
foglaltakat - eseti közbeszerzési szabályzat - (a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának,
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek,
illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét, az eljárás
során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket).

2. Cím
Az

ajánlatkérő

nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek

1./ Az Önkormányzat által meghirdetett közbeszerzés esetén ajánlatkérő nevében a polgármester jár
el.
2./ A közbeszerzések tervezése, előkészítése, az eljárás lebonyolítása a beszerzéssel érintett osztály
igénybejelentése alapján a Közbeszerzési Referatúrán (a továbbiakban: Referatúra)
keresztül történik, amely a Polgármesteri Hivatal nem önálló szervezeti egysége, melynek vezetője a
Polgármesteri Kabinetvezető.

vezetőjének

3./ A Referatúra a polgármesteri kabinetvezető-helyettes közvetlen irányítása és felügyelete alatt
végzi tevékenységét.
4./ A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, az
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában érvényesülnie kell a közbeszerzés tárgya
szerinti, pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen szakértelemmel
rendelkező személyeket, szervezeteket is be kell vonni.
5./ Az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az
eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet, illetve az eljárásba bevont önkormányzati bizottság
tagja írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában
meghatározott összeférhetetlenség, illetve adott esetben köteles távolmaradási nyilatkozatot tenni.
Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet, illetve az
eljárásba bevont önkormányzati bizottság köteles továbbá írásban titoktartási nyilatkozatot tenni.
6./ Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn vagy az eljárás lefolytatása során
bekövetkezik, az köteles azt a polgármesternek haladéktalanul jelezni és az eljárásban való
részvételét azonnal megszüntetni.
Az eljárásba bevont önkormányzati bizottság tagja a bizottság elnökének; a bizottság elnöke a
polgármesternek köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha a közbeszerzési eljárásban érintett.
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3.Cím

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzése

1./ Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (Xll.19.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott
írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési
eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer - történik.
Az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni
a) az eljárás előkészítése során a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése körébe tartozó nyilatkozatokra,
b) a szerződés megkötésére és
c) - a szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás,
iratbetekintési kérelem és az azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, valamint a Kbt. 45. § (2)
bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével - a szerződés megkötését követő kommunikációra.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség
alóli kivételekre a Kbt. 39. § (2) bekezdése alkalmazandó. A Kbt. 39. § (1) bekezdése szerinti
közzétételre a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon kerül sor.
Az ajánlatkérő nevében eljárni, az EKR-ben történő regisztrációra a Közbeszerzési Referatúra
jogosult. A Közbeszerzési Referatúra Szervezet szintű (Szervezeti szuper user, Szervezet tag,
Közbeszerzési terv karbantartó, Eljárás jogosultság karbantartó, Közbeszerzési eljárást létrehozó)
és Eljárás szintű (Közbeszerzési eljárás betekintő, Közbeszerzési eljárást szerkesztő, Közbeszerzési
eljárást irányító, FAKSZ ellenjegyző) szerepkörrel rendelkezik, amennyiben az eljárás során nem
kerül bevonásra felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.
A közbeszerzési eljárás során közreműködő az eljárás lebonyolításával megbízott külső
közbeszerzési szakértőt, lebonyolítót (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az adott
közbeszerzési eljáráshoz hozzá kell rendelni, a megfelelő jogosultsággal.
2. Az EKR-ben szereplő adatokat legalább a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam
alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt
- meg kell őrizni.
Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény naplózásáról. A
naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől,
törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalma a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartam
alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt
- a jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon.
Az ajánlatkérő - az ellenőrzésre jogosult hozzáférése és az eljárás iratainak az EKR-ben való
elektronikus megőrzése érdekében - köteles az eljárás előkészítése körében a Kbt. 28. § (2) és Ml
bekezdése alkalmazása során keletkezett iratokat, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok
bírálata és értékelése során keletkezett dokumentumokat vagy azok egyszerű elektronikus
másolatát az EKR-be (különösen bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok, értékelés
dokumentumai) is feltölteni az adott eljárás dokumentumai közé.
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3./ Az

eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett
összes iratot iratjegyzékkel ellátva az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított
S évig külön irattárban meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult,
az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább S évig meg kell őrizni, figyelemmel a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában foglaltakra.

4./ A közbeszerzési

eljárás lefolytatása során keletkezett iratok 1 eredeti példányának megőrzéséért
a Referatúra felel a Hivatal irattára útján.

5./ A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekről a Referatúra köteles külön nyilvántartást
vezetni.

6./

Az ajánlatkérő nevében a Referatúra a tárgyévi beszerzésekről külön jogszabályban
meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést készít, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság véleményezését, illetve a Közgyűlés jóváhagyását követően, de legkésőbb a tárgyévet
követő év május 31. napjáig kell közzétenni.

7./ A közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat a külön jogszabályban meghatározott
illetékes ellenőrző szervek a feladat- és hatáskörüknek megfelelően rendszeresen ellenőrzik, és
jogsértés esetén eljárást, intézkedést kezdeményeznek.

8./ A közbeszerzési

eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen
Közbeszerzési Szabályzat szerinti megfelelőségét a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési
rendszerének keretében ellenőrizni kell.

9./ A közbeszerzések belső ellenőrzésére a Közgyűlés által jóváhagyott éves belső ellenőrzési tervben
foglaltak szerint kerül sor.

4.Cím
A közbeszerzési eljárások tervezése, éves összesített közbeszerzési terv
1./ Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
2./ A közbeszerzési terv tartalmazza külön-külön megjelölve a közbeszerzés tárgyát (árubeszerzés,
építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió és
tervpályázat) az eljárás megnevezését, az (tervezett) eljárásfajtát és az eljárás megindításának
(tervezett) időpontját.

3./ A közbeszerzési terv elkészítése, a belső szervezeti egységek adatszolgáltatása alapján a
Referatúra feladata.
A közbeszerzési tervet, amelyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményez, a Közgyűlés hagyja
jóvá.
4./ A közbeszerzési terv elkészítését megelőzően a Referatúra írásban valamennyi belső szervezeti
egységet felhívja adatszolgáltatásra az alábbi tartalommal az adott évre vonatkozó közbeszerzési
igények felmérése érdekében.
A közbeszerzési igénybejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
• A szerződés tárgya
• A szerződés mennyisége
• A közbeszerzés tárgya (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás,
szolgáltatási koncesszió vagy építési koncesszió)
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•

•

A közbeszerzés becsült értéke (a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott
piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás, tekintettel a Kbt. 16-20. §-ban, valamint az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakra)
Az eljárás megindításának tervezett időpontja (folyamatban lévő, vagy befejezett eljárás
esetén a felhívás megküldésének időpontja/ a hirdetmény feladásának időpontja)

•

Az eljárás teljesítésének tervezett időpontja

•

A tervezett eljárás fajtája (nyílt eljárás, meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd, keretmegállapodásos eljárás, a Kbt. Ill. részében -nemzeti eljárásrend szereplő eljárás fajták, vagy tervpályázat)
Az igénybejelentő szervezeti egység neve
A beszerzésért/ kapcsolattartásért felelős ügyintéző neve
A beszerzés forrása (önkormányzati költségvetés, pályázati forrás)
Dátum, a szervezeti egység vezetőjének aláírása

•
•
•
•

S./ A közbeszerzési értékhatárokat a mindenkor hatályos éves költségvetési törvény rögzíti.
A közbeszerzési értékhatárokat ajánlatkérői szinten kell értelmezni.
6./ Amennyiben év közben ajánlatkérő valamely szervezeti egysége tekintetében előre nem látható
okból előállt igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény
vagy egyéb változás felmerülésekor. A beszerzéssel érintett szervezeti egység köteles a közbeszerzési
terv módosítását indokolni.
A közbeszerzési eljárás a közbeszerzési terv módosításáról szóló döntés meghozatalát megelőzően is
lefolytatható.
7./ A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait)
az ajánlatkérőnek - az EKR-ben közzé kell tennie.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben köteles megadni:
a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
e) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és
/) a szerződés teljesítésének várható időpontját
A közbeszerzési tervet legalább S évig meg kell

őrizni.

8./ Az ajánlatkérő - a költségvetési év kezdetét követően - előzetes összesített tájékoztatót készíthet
az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra a Kbt. 38. §-ban foglaltak szerint.

II. fejezet
A közbeszerzési eljárások folyamata

1.Cím
A közbeszerzési eljárások előkészítése
1./ A közbeszerzési eljárás megindításáról a polgármester dönt.

247
2./ A közbeszerzési eljárást meghirdető felhívás - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek
megléte esetén - csak akkor tehető közzé, ha rendelkezésre áll a szerződés teljesítését biztosító
anyagi fedezet, vagy az arra vonatkozó biztosíték, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet
rendelkezésre áll.
A Kbt. 53. § (5) bekezdésében meghatározott feltételes közbeszerzés indítható, ha az ajánlatkérő
támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy
változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a
támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el
nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek
tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
3./ A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az
ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A bevont külső szaktanácsadó feladatát megbízási
szerződésben egyértelműen kell rögzíteni. A megbízott külső szaktanácsadó és ajánlatkérő az eljárás
alatt folyamatos kapcsolattartásra és tájékoztatásra kötelesek.
4./ A közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő, illetve szakértő cég bevonásának szükségességéről a
polgármester dönt. A megbízási szerződést írásba kell foglalni, melyben rögzíteni kell a szakértő
közreműködésének kereteit, valamint az ajánlatkérő részéről kijelölt kapcsolattartó személyét. A
külső szakértő, illetve szakértő cég feladatait és felelősségét a megbízási szerződés tartalmazza.
5./ A beszerzéssel érintett osztály meghatározza a beszerzés tárgyát, az elérni kívánt célt, elkészíti az
adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, meghatározza a minőségi és mennyiségi
igényeket, a bírálat során érvényesíteni kívánt szakmai és egyéb szempontokat, valamint
elkészíti/elkészítteti a műszaki leírást.
A beszerzéssel érintett osztály köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot
végezni, amelyben a Referatúra közreműködik, és annak eredményét írásban a közbeszerzési eljárás
iratai között dokumentálja. A vizsgálat során az objektív alapú módszereket alkalmazhatóak. Ilyen
módszerek különösen

a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
e) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési
adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
(1) bekezdése értelmében az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor- a Kbt. 17. § (5)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ajánlatkérőnek az engedélyhez kötött építési
tevékenység esetén a jogerős építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv
vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12
hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára
aktualizált - költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházással
kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. A 14. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
esetben az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a jóváhagyási terv alapján
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elkészített, az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt
tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség
esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált - költségbecslést kell
irányadónak tekinteni.
A beszerzéssel érintett osztály köteles a Referatúrával közösen a Kbt. 19.§-ban
tilalmára tekintettel az egybeszámítási kötelezettséget megvizsgálni.

előírt

részekre bontás

6./ A beszerzéssel érintett osztály köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a
szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattételt.
Ebben az esetben az eljárást meghirdető felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely
elemeire lehet részajánlatot tenni. A beszerzéssel érintett osztály köteles a részajánlattétel
lehetőségének vizsgálatát írásban dokumentálni. Ha az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő
ajánlattételt, az eljárást meghirdető felhívásban köteles megadni ennek indokát.

7./ A bíráló bizottsági tagok kijelöléséről a polgármester határozatban dönt.
8./ A Bíráló Bizottságban részt
tenni.

vevő

személy köteles összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot

9./ A Bíráló Bizottság tagjainak feladata az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges
cselekmények elvégzése, így különösen:
- javaslattétel a megfelelő eljárási rend és az eljárás fajtájának megválasztására (figyelembe véve az
számítási kötelezettséget),
- javaslattétel az eljárást meghirdető felhívás, továbbá amennyiben kötelező vagy szükségesnek
látszik a közbeszerzési dokumentumok tartalmára.
10./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság zárt ülésen - előterjesztés formájában - véleményezi az
eljárást meghirdető felhívást és az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket. Az
előterjesztés
a Polgármesteri Kabinetvezető és a beszerzéssel érintett osztályvezető
közreműködésével készül.
11./ Az eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmáról, az eljárás
fajtájáról, az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőkről továbbá a Bíráló Bizottsági tagok
személyéről a polgármester dönt.

2.Cím

A közbeszerzési eljárás lefolytatása

1./ A Kbt.-ben meghatározott hirdetmények (a továbbiakban: hirdetmény) elektronikus úton
történő

benyújtására a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének
és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az
éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: közzétételi rendelet)
rendelkezései szerint, az EKR. rendeletben meghatározott eltérésekkel és követelményeknek
megfelelően kerülhet sor.
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A kérelmet és mellékleteit - az EKR. rendelet 2. § (4)-(6} bekezdése és a 3. § (1) bekezdés e)-f)
pontja szerinti esetek kivételéve/ - az EKR-ben kell létrehozni és az EKR-en keresztül a Közbeszerzési
Hatóság részére megküldeni. A közzétételi rendeletben meghatározottakon túl a kérelemben meg
kell adni a kérelmező elektronikus levélcímét.
A Referatúra gondoskodik az eljárást meghirdető felhívások megküldéséről, feladásáról, illetve az
eljárás meghirdető felhívás megküldéséről, valamint a hirdetményekkel kapcsolatos hiánypótlások
teljesítéséről az EKR-en keresztül.

2./ Az EKR használatáért az ajánlatkérő megindított közbeszerzési e/járásonként egységesen 40
OOO forint rendszerhasználati díjat fizet. A rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjének a
honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni.
A rendszerhasználati díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának
biztosítása érdekében az átutaláskor a „Közlemény", vagy ennek értelemszerűen megfelelő
rovatban meg kell adni azon eljárás EKR azonosítóját, amely vonatkozásában a rendszerhasználati
díj megfizetésre kerül.
A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak - a Közbeszerzési Hatóság
felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni.
A hirdetmények ellenőrzési díjának és a rendszerhasználati díj megfizetéséről a Referatúra
gondoskodik a Gazdasági Osztályon keresztül.

Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti
időszakra eső időpontban határozható meg.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy,
hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (4)-(5)
bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - az
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
4./ Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos rendelkezéseknek megfelelően.
5./ A Bíráló Bizottság az ajánlatkérő nevében az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek
tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a többi
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt hatályos
rendelkezések szerint.
6./ Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a bíráló bizottság javaslatára az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével fel kell hívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82.
§ (S) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
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követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában,
részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró
döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69.§ (4)
bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az
ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e
bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve
valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje
nem változik.
7./ A Bíráló Bizottság az ajánlatokat döntés-előkészítő ülésén értékeli, melyről jegyzőkönyv készül.
(döntés-előkészítő jegyzőkönyv)

A Bíráló Bizottság minden tagjának egy szavazata van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Ha a Bíráló Bizottság tagja kéri, írásbeli különvéleményét az eljárás iratanyagához csatolni kell.
8./ A Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság zárt ülésen - előterjesztés formájában - véleményezi. Az előterjesztés a
polgármesteri kabinetvezető-helyettes és a beszerzéssel érintett osztályvezető közreműködésével
készül.

9./ A nyertes vagy a nyertes és a második legjobb ajánlattevő kiválasztásáról, vagy a közbeszerzési
eljárás más módon történő lezárásáról szóló döntést a Bíráló Bizottság és a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester hozza meg polgármesteri határozat
formájában.
A közbeszerzési eljárások során keletkezett polgármesteri határozatok számának vezetése a
Referatúra feladata.
10./ Amennyiben a polgármester döntése ellentétes a Bíráló Bizottság, valamint a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság javaslatával, úgy köteles arról megfelelő indokolással a Közgyűlést a döntés
meghozatalát követő legközelebbi ülésén tájékoztatni.

11./ Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12./ A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés minimum 3 eredeti példányban készül,
melyet az önkormányzat nevében a polgármester ír alá.
A szerződést pénzügyileg a gazdasági osztályvezető ellenjegyzi.
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13./ Amennyiben a szerződés módosítása szükséges, ezt a tényt a szerződéssel érintett osztály
vezetője köteles a szerződés módosítását megalapozó tény bekövetkezésekor írásban jelezni a
Referatúra felé, megadva a módosítás kifejtett szakmai indokát is.
A Referatúra megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja és intézkedik a
szerződésmódosítás előkészítéséről.

A

közbeszerzési

eljárás

lefolytatásához

külső

lebonyolító(k)

igénybevétele esetén a
a lebonyolító(k)

szerződésmódosítás indokának, illetve a Kbt. szerinti jogalapjának vizsgálata
felelőssége.

Amennyiben a szerződés módosítására kerül sor, a szerződéssel érintett osztály vezetője a
dokumentumok egy másolati példányát haladéktalanul megküldi a Referatúra részére, mely
határidőben gondoskodik a szerződés módosításáról szóló tájékoztató, hirdetmény útján történő
közzétételéről.

14./ A beszerzéssel érintett osztály - támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetén a
projektmenedzser - a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések
teljesítéséről haladéktalanul értesíti a Referatúrát, mely határidőben gondoskodik a Kbt. 43. §-ban
foglaltak szerint a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzétételéről.
Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés e}, f!1 és O pontja szerinti adatokat az EKR-ben és a

Közbeszerzési Hatóság által az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek
támogatása keretében működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban köteles
közzétenni.
3. cím
A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

1./ Az

ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója
honlapján - közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
b} az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes
vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
e) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a Kbt. 12. § (1)-(S) bekezdésének alkalmazásával
megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően
haladéktalanul;
e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre
jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást
meghirdető hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek
megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő
által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett
ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon
belül;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.
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2./ Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a}, !l}, és e} pontia, valamint a Kbt. 103. § (6) bekezdése
és 115. § (7) bekezdése szerinti dokumentumokat1 valamint a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti
összefoglaló tájékoztatást az EKR-ben köteles közzétenni.
4.cím
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat
1./ A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban az önkormányzat jogi képviseletét a
közbeszerzési eljárások lefolytatására megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező személy látja el,
akit a polgármester jelöl ki.
2./ Jogorvoslati eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt a folyamatban
lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának
meghozataláig. Az erről szóló értesítést a Referatúra küldi meg a Közbeszerzési Döntőbizottság
részére.
3./ A jogorvoslati eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester meghozza a szükséges
döntéseket, továbbá dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti jogorvoslati
eljárásban képviselendő álláspontról.
4./ Az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a
polgármester döntését követően a Referatúra küldi meg - a Kbt. 178.§-ban meghatározottak szerint
- a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást.

5. cím
A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások
A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások lefolytatása - előkészítése, a Bíráló Bizottság
összetételének meghatározása, a szerződések megkötése, valamint azok módosítása - során a
beszerzéssel érintett osztály, illetve a Referatúra, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. S.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai, valamint az adott projektre vonatkozó
támogatási szerződésben foglaltak figyelembe vételével köteles eljárni.
Ill. fejezet
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek feladat- és hatásköre, illetve
felelősségi rendje

1. cím
A

Közgyűlés

feladatai

1./ Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot és dönt annak esetleges módosítás(ai)áról.
2./ Az éves költségvetési rendelet elfogadásával, illetve szükséges módosítás(ai)ával biztosítja a
pénzügyi forrást a beszerzések végrehajtásához.
3./ Elfogadja az éves közbeszerzési tervet és annak esetleges módosításait.
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4./ Elfogadja az éves statisztikai összegezést.

2. cím
A polgármester feladatai

1./ Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról.
2./ Dönt - a megrendelés feladásával - a központi közbeszerzés keretében történő beszerzésekről.
3./ Dönt a külső szakértő bevonásáról, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
igénybevételéről.

4./ Meghatározza az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket.
S./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás fajtájáról.
6./ Kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.
7./ A Bíráló Bizottság javaslata, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését
követően dönt az eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmáról.
8./ Meghívásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
véleményezését követően, dönt a keretszámról, illetve az ajánlattételre felkérni kívánt személyekről/
szervezetekről.

9./ Tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a bírálóbizottság tagjainak
személyéről.

10./ A Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint eljárás esetén az összefoglaló tájékoztatás, az eljárást
meghirdető felhívás, valamint az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság általi véleményezését követően kijelöli azt a legalább három gazdasági
szereplőt, amelyeknek az eljárást meghirdető felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni az
EKR-en keresztül.
11./ Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszáz millió forintot, a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően kijelöli azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek
ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül ajánlattételi felhívást küld az EKR-en keresztül.
12./ Dönt a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló
eljárási szabályok szerinti eljárás lefolytatásról, mely szabályokat az eljárást meghirdető felhívásban
kell megjeleníteni.
13./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
véleményezését követően dönt az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők
alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében. Két szakaszos eljárásban a Bíráló Bizottság
javaslata alapján dönt a részvételi jelentkezések érvényessége, érvénytelensége, a részvételre
jelentkezők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében.
14./ Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően dönt az
ajánlattételre felhívandók személyéről.
15./ Dönt az eljárás eredményéről (megállapítja az eljárás eredményességét, eredménytelenségét).
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16./ Köteles jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak, amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott
eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések
nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi.
17./ Megköti a szerződést a nyertes ajánlattevővel.
18./ Kijelöli a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság előtti jogorvoslati eljárásban az
nevében eljáró személyeket.

ajánlatkérő

19./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti
jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontról.

20./ Dönt az Európai Bíróság jogsértésről szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról.
21./ Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a polgármester - a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság elnökével való konzultációt követően - jogosult a Bizottság véleményének
kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az
eljárást lezáró döntés meghozatalára. Ezen esetben a polgármester köteles megjelölni a döntés
halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az
esetben a polgármester köteles döntéséről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot a soron következő
ülésén írásban tájékoztatni.

3.cím
A jegyző feladatai
1./ Figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását.
2./ A közbeszerzési eljárások felett törvényességi felügyeletet gyakorol.

4.cím
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatai

1./ Véleményezi az éves összesített közbeszerzési tervet és annak módosítás(ai)át.
2./ Véleményezi az éves statisztikai összegzést.
3./ Zárt ülésen véleményezi a Bíráló Bizottság eljárást meghirdető felhívásra, valamint a
közbeszerzési dokumentumok tartalmára vonatkozó javaslatát.
4./ Zárt ülésen véleményezi a Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát.
S./ Meghívásos eljárás esetén zárt ülésen véleményezi a keretszámot, illetve az ajánlattételre felkérni
kívánt személyeket/ szervezeteket.
6./ A Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint eljárás esetén zárt ülésen véleményezi az összefoglaló
tájékoztatást, az eljárást meghirdető felhívást, valamint az ajánlattételre felhívni kívánt azon
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gazdasági szereplőket, akiknek ajánlatkérő az eljárást meghirdető felhívást saját kezdeményezésére
meg fogja küldeni az az EKR-en keresztül.
7./ Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszáz millió forintot, zárt ülésen
véleményezi azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül íráslaeli
ajánlattételi felhívást küld az EKR-en keresztül.
8./ A Bíráló Bizottságnak az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága,
alkalmatlansága, kizárása tekintetében tett javaslatát zárt ülésen - előterjesztés formájában véleményezi.

9./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség
esetén konzultál a polgármesterrel, a polgármester jogosult a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
véleményének kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és
lefolytatására, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalára.

S. cím
A Bíráló Bizottság feladatai

1./

A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi, jogi és
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni.

1.1./ A bíráló bizottság tagjaként a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel

rendelkező

tag

feladata a közbeszerzési műszaki leírás összeállítása (Kbt. 58.§).
A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának összeállítás azt jelenti, hogy számba kell venni a
közbeszerzés tárgyához kapcsolód valamennyi belső utasítás releváns részét, valamennyi vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezést és ezekre figyelemmel kell megadni a közbeszerzés műszaki
tartalmát.
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy köteles valamennyi, a
közbeszerzés megindításához és lefolytatásához szükséges információt átadni, ezen belül teljes körű,
a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő műszaki leírást, tételes
költségvetést elkészíteni vagy a tervező által elkészített anyagot teljes körűen átnézni.
A
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy felelős az átadott információ, adat
teljeskörűségéért és szakmai megfelelőségéért.
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező személy a közbeszerzési eljárás megkezdésekor köteles javaslatot tenni a műszaki
szakmai alkalmasság minimumkövetelményeire, köteles továbbá a közbeszerzési dokumentumok
részét képező szerződéstervezet műszaki szempontú kitöltését/áttekintését átnézi, véleményezni.
A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési szakaszában köteles a beérkezett részvételi jelentkezést,
ajánlatot a műszaki szakmai alkalmasság szempontjából átvizsgálni és nyilatkozni annak
megfelelőségéről vagy jelezni a hiányokat.

1.2./ A pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy a közbeszerzési eljárás megkezdésekor köteles
javaslatot tenni a pénzügyi gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeire, köteles továbbá a
közbeszerzési
dokumentumok
részét
képező
szerződéstervezet
pénzugy1
szempontú
kitöltését/áttekintését átnézni, véleményezni. A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési
szakaszában köteles a beérkezett részvételi jelentkezést, ajánlatot a pénzügyi gazdasági alkalmasság
szempontjából átvizsgálni és nyilatkozni annak megfelelőségéről vagy jelezni a hiányokat.
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1.3./ A közbeszerzési és jogi szakértelmet a Referatúrán dolgozó közbeszerzési referens vagy az
eljárás lebonyolításával megbízott külső lebonyolító/ felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
biztosítja. A közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező személy felelős a közbeszerzési eljárás
megindításához és lebonyolításához szükséges teljeskörű közbeszerzési dokumentáció, bírálati
jegyzőkönyvek, szakvélemények, hiánypótlási felhívások, stb. összeállításáért, valamennyi eljárási
cselekmény dokumentálásáért. Felelős továbbá a közbeszerzési dokumentáció hatályos
közbeszerzési törvénynek és a kapcsolódó rendeleteinek való megfelelőségéért.

2./ A beszerzéssel érintett osztállyal együtt közreműködik a közbeszerzési dokumentumok
összeállításában.
3./ Meghívásos eljárás esetén javaslatot tesz a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre
jelentkezők rangsorolásának módjára.
4./ Tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára és a tárgyalás szabályaira
vonatkozóan.
5./ Tervpályázati eljárásban javaslatot tesz a bírálóbizottság tagjainak személyére vonatkozóan.
6./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges mindazon feladatokat, mellyel az
ajánlatkérő megbízza.
7./ Közreműködik a kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések megválaszolásában, illetve a
helyszíni szemle lefolytatásában.
8./ Az ajánlatok értékelése során, amennyiben szükséges a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos
rendelkezéseknek megfelelően az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található hiányosságok
pótlása, illetve az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés,
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre
jelentkezőtől hiánypótlást/felvilágosítást kér.
9./ Közreműködik a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt indokolás kérés során.
10./ Elvégzi a(z) ajánlatok/ részvételi jelentkezések bírálatát, az egyes ajánlatok/ részvételi
jelentkezések érvényességének, érvénytelenségének, az egyes ajánlattevők/ részvételre jelentkezők
alkalmasságának, alkalmatlanságának, kizárásának vizsgálatát és ezek megállapítására vonatkozó
javaslatot készít.
11./ Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően javaslatot tesz az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőre - adott esetben az értékelési
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőre - , akit
ajánlatkérőnek megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
12./ Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően javaslatot tesz az
ajánlattételre felhívandók személyére.
13./ Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbítására, illetve az

eljárást

meghirdető

felhívás módosítására, visszavonására.
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14./ Döntés-előkészítő ülést/üléseket tart, melyről jegyzőkönyv készül. Az ennek alapján
megfogalmazott írásbeli szakvélemény alapján előterjesztés formájában döntési javaslatot készít a
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság és a polgármester részére.
15./ Az eljárás során az eljárást meghirdető felhívásban megadott kapcsolattartási pontra a gazdasági
szereplők által - elektronikus úton, az EKR-ben- megküldött előzetes vitarendezési kérelem
beérkezését követően megfogalmazza a kérelemmel kapcsolatos álláspontját, illetve szükség esetén
intézkedik a Kbt. 80.§ (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményekről.
16./ Javaslatot dolgoz ki a jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontra.
17./ Javaslatot készít az Európai Bizottság értesítésében megjelöltek orvoslására.
18./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges mindazon feladatokat, mellyel az
ajánlatkérő megbízza.

6.cím
A Referatúra feladatai

1./ Elkészíti az éves összesített közbeszerzési tervet.
2./ Elkészíti az előző évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezést, és a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság véleményezését, illetve a Közgyűlés döntését követően gondoskodik a
közzétételre történő megküldéséről.
3./ Elkészíti és beszerzi az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat.
4./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez/lefolytatásához szükséges mindazon feladatokat,
mellyel az ajánlatkérő megbízza.
5./ A beszerzéssel érintett osztály együttműködésével gondoskodik az eljárást meghirdető felhívás
megküldéséről.

6./ A beszerzéssel érintett osztály és a bíráló bizottság közreműködésével elkészíti a közbeszerzési
dokumentumokat.

7./ Gondoskodik a kiegészítő tájékoztatás és a konzultáció biztosításáról, megtartásáról, és a feltett
kérdésekre adott válaszok megküldéséről az ajánlattevők/ részvételre jelentkezők részére.
8./ Az ajánlatok értékelése során, amennyiben szükséges a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos
rendelkezéseknek megfelelően elkészíti és megküldi a hiánypótlási felhívást/felvilágosítás kérést.
9./ Az ajánlatkérő nevében az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást kér és erről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban
értesíti a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt hatályos rendelkezések szerint.
10./ Felhívja az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben az értékelési
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt-, a kizáró okok, az
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alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

11./ Elkészíti az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának

eredményéről, eredménytelenségéről,

az ajánlattevők/ részvételre jelentkezők kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságáról,
az ajánlatok/ részvételi jelentkezések a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról szóló tájékoztatót és az erről hozott döntést
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül megküldi az
ajánlattevőknek/ részvételre jelentkezőknek.

12./ Gondoskodik arról, hogy a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére valamennyi
hirdetmény megküldésre kerüljön.

13./ Az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezést elkészíti.
14./ Az előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszok tervezetének előkészítése és elektronikus úton, az EKR-ben történő - megküldése a gazdasági szereplők részére.

15./ A közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről nyilvántartást vezet.
16./ Megvizsgálja, hogy fennáll-e a
szerződésmódosítás

előkészítéséről,

szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja, intézkedik a
és javaslata alapján a polgármester dönt a szerződés

módosításáról.

17./ Nyilvántartja a közbeszerzésekkel kapcsolatos határidőket.

18./ Jogorvoslati eljárás esetén, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről szóló
értesítést megküldi a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.
19./ Az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a
jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást megküldi.

20./ Az osztályokkal

együttműködve

elkészíti a közbeszerzési szabályzat módosítás(ai)át.

7.cím
Külső

lebonyolító feladatai

Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez, valamint a lefolytatásához szükséges mindazon
feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza. Ezen feladatokat az adott közbeszerzési eljárás
lebonyolítására kötött egyedi megbízási szerződés részletesen tartalmazza, amelyek lehetnek
különösen az alábbiak:
- ajánlatkérőtől kapott adatok, utasítások (különösen a közbeszerzés tárgyának, a részletes
műszaki specifikációnak, és az alapvető szerződéses feltételeknek), illetve a bírálati
szempont(ok)ra és alkalmassági követelményekre tett javaslatok alapján a közbeszerzési
dokumentumok összeállítása;
- az eljárást meghirdető felhívás feladása/megküldése, a közbeszerzési dokumentumok
ajánlattevők részére történő hozzáférhetővé tétele az EKR-ben;
- közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett
kérések vonatkozásában, a gazdasági szereplők részére adandó válaszok tervezetének
előkészítése;
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-

-

-

közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás az esetleges hiánypótlási felhívások,
felvilágosítás-kérések, indoklás-kérések, számítási-hiba javítás vonatkozásában, ezzel
kapcsolatos dokumentumok megszerkesztése és megküldése ajánlattevők részére az EKRben;
az ajánlatok értékelésében történő közreműködés, a közbeszerzési-jogi szakértelem
biztosítása a bíráló bizottság tagjaként a bírálat során;
a döntés előkészítő javaslatok, az írásbeli szakvélemény, a bíráló bizottsági ülés
jegyzőkönyvének elkészítésében történő közreműködés,
az esetleges előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszok tervezetének előkészítése és
megküldése ajánlattevők részére az EKR-ben;
az írásbeli összegezés tervezetének elkészítése és megküldése ajánlattevők/ részvételre
jelentkezők részére az EKR-ben;
az eljárás eredményről szóló tájékoztató elkészítése és közzétételre történő megküldése az
EKR-ben;
az eljárás nyertesével megkötendő szerződés előkészítése az eljárás megindításakor kiadásra
került szerződéstervezet és a nyertes ajánlat adatai alapján;
az esetleges jogorvoslati eljárásban történő közreműködés;
amennyiben a megkötött szerződés módosítása válik szükségessé, a szerződésmódosítás
tervezetének elkészítése;
az Ajánlatkérő tájékoztatása nyomán a szerződés módosításáról szóló tájékoztató feladása
Közbeszerzési Hatóság Szerkesztőbizottsága részére;
a közbeszerzések központi ellenőrzésével kapcsolatos ajánlatkérői feladatok támogatása a
hatályos jogszabályoknak megfelelően;
a közbeszerzési eljárás lefolytatásának dokumentálása az eljárás lezárultáig,
a lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadás az eljárás
lezárultáig.

S.cím
A Gazdasági Osztály feladatai
1./ Ha az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, nyilvántartja az ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott díjak mértékét és a rendelkezésre bocsátás időpontját. Gondoskodik az
ajánlati biztosíték - vagy ha az kötelező, az ajánlati biztosíték kétszeres összegének- visszafizetéséről.
2./ Figyelemmel kíséri, hogy az ajánlattevő(k) - ha az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő
szerződésben biztosítéko(ka)t kötött ki - a Kbt. 134. §-ban meghatározott biztosítéko(ka)t az
ajánlatkérő által előírt mértékben, módon és időpontban rendelkezésre bocsátották- e, továbbá
intézi a biztosítékokkal kapcsolatos pénzügyeket.

9.cím
A Zöld

szemléletű

közbeszerzés fő szempontjai

1. A zöld szemléletű árubeszerzés, szolgáltatás nyújtására, építésre irányuló eljárások indításánál
törekedni kell az alábbi szempontok minél nagyobb számban történő érvényesítésére:
a. az általános energiafelhasználás javítása, pl. a nagyobb energiahatékonyság révén;
b. a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, ártalmatlanításra kerülő
hulladék arányának növelése;
c. az újrafelhasználható anyagok mennyiségének növelése;
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d.

a környezettudatos rendezvény-körülmények.

Javasolt, alkalmazható kikötések:
„minden nyomtatványt újrahasznosított papírra kell sokszorosítani" vagy „a
nyomtatványok„„%- át újrahasznosított papírra kell sokszorosítani"
egyéb, az ajánlatkérő szerint fontos és értelmezhető szempontok, melyek
révén a rendezvények látható és tényleges környezettudatosságát
biztosítani lehet (újrahasznosított irodaszerek alkalmazása, pl.: mappa, toll,
boríték, stb.)
e.

Tervellenőr

/

Mérnök, Helyszíni ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési

eljárásban:
Dokumentáció, Szerződés feltételei, Szerződés tárgya: „„.A Megbízottnak
ellenőriznie kell, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és
hatásterületét a lehető legteljesebb mértékben minimalizálja. Ennek
értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az
anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj,
por, pollen, elhagyott hulladék-terhelés stb. megelőzése érdekében
kötelező."

f.

Bármely beszerzéshez, ha az előzetes piacelemzés szerint a szempont alkalmazható:
értékelési szempont: hitelesített környezetirányítási rendszer („. sz.
szabvány vagy ezzel egyenértékű rendszer) megléte.

g.

beszerzésnél (megfelelő mérnöki és piaci vizsgálat után, melynek
reálisan
30-100%
másodnyersanyag
hasznosítás
tervezhető):Dokumentáció, Műszaki leírás: Felhasználandó anyagok: „A C metszet
rétegrendje szerint „. a „. töltőanyag újrahasznosított bontási és építési
betonhulladék tartalma 60% és 100% között lehet. A másodnyersanyagnak meg kell
felelnie az építési nyersanyagokkal szemben támasztott követelményeknek.";

Kivitelező/anyag

értelmében

h.

Bármely beszerzésnél:
Szerződés
feltételei:
„A
Megbízóval
történő
Dokumentáció,
kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus
utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése
során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a
felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra."

i.

Projektmenedzsment-beszerzésben, szerződésében:
A projektmenedzsment zöld iroda módszertan szerint működik. VAGY A
projektmenedzsment egység vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség
esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat. Újrahasznosított papírt
(az
alkalmaz
irodai
papírfelhasználásában
legalább
30%-ban.
újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban > 90%). A
papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas
nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó,
minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság
szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A
használt lapokat szelektáltan gyűjti, a tonereket, tintapatronokat
újratölteti. Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus
úton kommunikál.
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10. cím
A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje
1./ A közbeszerzések ellenőrzésére az alábbi vizsgálati módszerekkel kerülhet sor:
a) a munkafolyamatba épített
b) utólagos ellenőrzés

ellenőrzés

a közbeszerzési eljárások

előkészítése

és lefolytatása során;

2./ Munkafolyamatba épített ellenőrzés: A munkafolyamatba épített ellenőrzések a közbeszerzési
eljárás során kerülnek végrehajtásra. Munkafolyamatba épített ellenőrzésen az egyes cselekmények
törvényességének és jelen szabályzat szerinti megfelelősségének ellenőrzését kell érteni. Ennek
megfelelően a Munkafolyamatba épített ellenőrzéssel kell biztosítani az előírásoktól való eltérés
megelőzését és az azonnali beavatkozás lehetőségét. Munkafolyamatba épített ellenőrzések
megállapításait az Ellenőrzési rendszerek szabályzata szerint dokumentálni kell és amennyiben
megállapítható, meg kell jelölni a felelős személyt vagy személyeket is.
3./ Utólagos ellenőrzés: A közbeszerzési eljárást vizsgáló utólagos ellenőrzéseket az alábbi
jogszabályok figyelembevételével kell lefolytatni:
a.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
c) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet.
11. cím
Felelősség

a közbeszerzési eljárásokban

1./ A polgármester felel a közbeszerzési eljárásokban hozott döntésekért, valamint a közbeszerzési
eljárások előkészítése, lefolytatása során közreműködő személyek és szervezetek munkájáért.
2./ A Bíráló Bizottság tagjai a feladatukat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a
közbeszerzésre, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó jogszabályok, előírások és utasítások szerint
kötelesek ellátni.
A Bíráló Bizottság tagjai felelnek a határidők betartásáért és betartatásuk folyamatos figyelemmel
kíséréséért, valamint jelen közbeszerzési szabályzatban az illetékes szervek, személyek részére
meghatározott feladatok teljesítéséért.
A tagok felelőssége kiterjed minden olyan tevékenységre, melyek a Bíráló Bizottság által elvégzendő
feladatokhoz kapcsolódnak.

Záró rendelkezés
Jelen szabályzatban foglaltakat az elfogadását követően megkezdett közbeszerzésekre, közbeszerzési
eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban
kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal
összhangban kell alkalmazni.
Jelen szabályzat 2018. szeptember 10. napján lép hatályba.
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16./ napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló 1/2018.(1.26.) önkormányzat rendelet módosítására

Előadó:

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

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszöntöm a napirendi pont tárgyalására érkezett Varga János

könyvvizsgáló urat. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tárgyalta. Kérem az elnököket ismertessék a bizottsági véleményeket. Először Nagy László elnök úr.
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi

Bizottság tegnapi nap során 6 igen és 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadni a határozattervezetet.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.

Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
Közgyűlés!

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is megtárgyalta és 3 igen és 1 tartózkodás mellett
javasolja az előterjesztés rendelet-tervezet elfogadását. Köszönöm szépen.
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megkérdezem könywizsgáló urat, hogy kíván-e

hozzászólni?

Nem kíván, írásban megtette a véleményét. Van-e valakinek kérdése az
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem érkezett jelzés, úgyhogy szavazás következik.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztés elfogadásáról.
Szavazáskor jelen volt 20 képviselő.
A Közgyűlés 15 szavazattal, 1 nem és 4 tartózkodó szavazat mellett megalkotta az alábbi rendeletet:
előterjesztéshez?

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének

21/2018.(IX.7.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (1.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1)
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ A 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. (1. 26.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet
szerint - a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi
a) költségvetési bevételeit

40.121.933.849 Ft-ban,

b) finanszírozási bevételeit

32.146.761.988 Ft-ban,

c) bevételek főösszegét

72.268.695.837 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait

61.357.375.896 Ft-ban,

e) finanszírozási kiadásait

10.911.319.941 Ft-ban,

f) kiadási főösszegét

72.268.695.837 Ft-ban,

g) a költségvetés hiányát

21.281.442.047 Ft-ban,

ga) működési többletét
gb) felhalmozási hiányát

542.924.448 Ft-ban,
21.281.442.047 Ft-ban,

előirányzat-csoportok,

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet - jelen
rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2018. évi állami hozzájárulás összegét
jogcímenként a 2. mellékletben - jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja
meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 21.150.128.636 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradványból,
b) 131.313.411 Ft-ot hosszú lejáratú hitel felvétellel (előző évben fel nem használt
összeg) finanszírozza.

2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az
alábbiak szerinti főösszegekkel:
a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
aa) az önkormányzatok működési támogatásait
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztart. belülről
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
A közhatalmi bevételeket
A működési bevételeket
A felhalmozási bevételeket
A működési célú átvett pénzeszközöket
A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
A finanszírozási bevételek összegét
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét
hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét

7.017.691.061 Ft-ban,
5.451.048.206 Ft-ban,
1.566.642.855 Ft-ban,
17.383.922.024 Ft-ban,
11.255.987.513 Ft-ban,
3.009.568.956 Ft-ban,
182.613.858 Ft-ban,
119.601.924 Ft-ban,
1.152.548.513 Ft-ban,
32.146.761.988 Ft-ban,
21.150.128.636 Ft-ban,
131.313.411 Ft-ban,
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hc) a likviditási célú hitel felvételét
hd) a belföldi értékpapírok bevételeit
he) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit
i) A működési kiadásokat
ia) a személyi juttatásokat
ib) a szociális hozzájárulási adót
ic) a dologi kiadásokat
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait
ie) az egyéb működési célú kiadásokat
j) A felhalmozási kiadásokat
ja) a beruházási kiadásokat
jb) a felújítási kiadásokat
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat
k) A finanszírozási kiadások összegét
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztése
kb) a likviditási célú hitel törlesztését
kc) a belföldi értékpapírpok kiadásait
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait
hagyja jóvá.
3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt
a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet

702.032.979 Ft-ban,
10.000.000.000 Ft-ban,
163.286.962 Ft-ban,
24.483.645.942 Ft-ban,
6.834.940.115 Ft-ban,
1.468.774.953 Ft-ban,
11.740.720.725 Ft-ban,
524.950.000 Ft-ban,
3.914.260.149 Ft-ban,
36.873.729.954 Ft-ban,
30.155.854.832 Ft-ban,
6.532.497.540 Ft-ban,
185.377.582 Ft-ban,
10.911.319.941 Ft-ban,
46.000.000 Ft-ban,
702.032.979 Ft-ban,
10.000.000.000 Ft-ban,
163.286.962 Ft-ban,

2. melléklete

b)

2. melléklete helyébe jelen rendelet

3. melléklete

c)

3. melléklete helyébe jelen rendelet

4. melléklete

d)

4. melléklete helyébe jelen rendelet

5. melléklete

e)

5. melléklete helyébe jelen rendelet

6. melléklete

f)

6. melléklete helyébe jelen rendelet

7. melléklete

g)

7. melléklete helyébe jelen rendelet

8. melléklete

h)

8. melléklete helyébe jelen rendelet

9. melléklete

i)

9. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete

j)

10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete

k)

11. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete

1)

13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete

m) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
n)

16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete

o)

17. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete

p)

18. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
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q) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
r)

22. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete

s)

23. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete

t)

24. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete

u) 26. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését

követő

napon lép hatályba, és az azt

követő

napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

Ezt a rendeletet 2018. szeptember hó 7. napján kihirdetem.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (1. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2018. január 25-ei ülésén az 1/2018. (1. 26.)
önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosításáról. Az
előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a
módosítások szükségességének alátámasztására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (1. 26.} önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet
szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegei
kerülnek pontosításra.
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2.§.-hoz
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza
kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz
Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
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3. melléklet
forintban!

B.

A.

e.

D.

F.

E.

G.
Módosított

2018.évben
Megnevezés

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1. A HELYI ONKORMANYZATOK MUKODÉSÉNEK ALTALANOS TAMOGATASA
- 1.1.a) Önkormányzati hivatal müködésének támogatása
- 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen
- 1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- 1.1.bb) Közvilágftás fenntartásának támogatása

7.

- 1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- 1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
- 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
- 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
- 1.1.e) Üdülllhelyi feladatok támogatása

8.
9.
10.

Mennyiségi
egység

1. A HELYI ÖNKORMANYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTAlANOS TAMOGATASA- BESzAMITAS UTAN
- 1.1.a) Önkormányzati hivatal müködésének támogatása - beszámítás után
- 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után
- 1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

- 1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után
- 1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámftás után
-1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után
- 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után
- 1.1.e) Üdüll!helyi feladatok támogatása - beszámítás után
-1.2. Nem közmüvel összegyOjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
- 1.5. A 2017. évrlll áthúzódó bérkompenzáció támogatása

27.

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMANYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TAMOGATASA

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

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

556 614
020 200
230 340
300 600
549 OOO

119 937
10 300
66 515 674

29 941 240
156 439 500
323 829 900
26 265 OOO
66 515 674

100

1936092485
695 500

1936 092 485

6955

110777 283

110777 283

106 768 629

106 768 629

m3

4 580000

29 941240
156 439 soo
323 829 900
26 265 OOO
66 515 674
695 500

-

Ft

fő

217,62

4 580 OOO

-

ha
km

22 300
415 OOO

m'
km

70
470 OOO
2 700
2 550
1,00
100

- 1.1.bb) Közvilágftás fenntartásának támogatása - beszámftás után

fő
fő

Ft
m3
Ft

119 937
10300
66 515 674
6955

-

-

-

-

695 500
3 313154

695 500
3 313154
2 346 633 853

-

2 346 633 853

-

2018. évben 8 hónapra
11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása
11.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

fő
fő
fő

- 2018. évben 4 hónapra
- 11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása
- 11.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.
- 11.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege
- 11.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog.
-

összege
2046
997
632
105
340

70
470000
2700
2 550
1,00

Ft

16.
17.
18.
19.

támogatás

m'
fő

15.

Módosítás

összege

22 300
415 OOO

fő

- 1.6. Előzi! évr61 áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Támogatás

ha
km

217,69

km

- Beszámítás összege
- 1.2. Nem közmüvel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

Fajlagos összeg

2 046 556 614
997 020 200
632 230 340
105 300 600
340 549000

fő

11.
12.
13.
14.

-

Mutató

fő
fő
fő

337,l
208,0
9,0

2 946 OOO
1470000
2 946 OOO

993 096 600
305 760000
26 514 OOO

993096 600
305 760000
26 514000

327,8
208,0
9,0

1473 OOO
735 OOO
1473 OOO

482 849 400
152 880 OOO
13 257 OOO

482 849400
1S2880000
13 2S7 OOO

-

fő

-

fő

11.2. óvodamOködtetési támogatás
2018. évben 8 hónapra
2018. évben 4 hónapra
11.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok
- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg
- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan.01-i átsor. szerezték meg
- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg
- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018.jan. 01-i átsor.szerezték meg

fő
fő

-

3 878
3 783

54467
27 233

211221 733
103 023 700

211221 733
103 023 700

118
4
4
1

401 OOO
367 584
1463 OOO
1 341 084

47 318 OOO
1470 336
5 852 OOO
1341084

47 318 OOO
1470 336
S 852 OOO
1341084

-

fő

fő

1. oldal
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3. melléklet

.....

forintba ni

1.

48.
49.
50.

Megnevezés

e.

8.

A.

Mennyiségi
egység

Mutató

fő
fő

52.

- 111.1. Szociális ágazati összevont pótlék
- 111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
a. c,alád- és gyermekjóléti szolgálat
b. (·,alád- és gyermekjóléti központ
e. s1ociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
e. s1ociális étkeztetés
da. házi segltségnyújtás - szociális segítés
db. l1ázi segltségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás
e. t;inyagondnoki szolgáltatás
f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
f. időskorúak nappali intézményi ellátása
g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.
g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása
h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
ja. bölcsődei ellátás összesen
- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek
- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek
- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
1. támogató szolgáltatás
- alaptámogatás
- teljesitménytámogatás
m. közösségi alapellátás
- pszichiátriai betegek részére nyújtott
- alaptámogatás
- teljesltménytámogatás
- szenvedélybetegek részére nyújtott
- alaptámogatás
- teljesltménytámogatás
- 111.4.a. A számított intézményvezetői és a segitői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

F.

Fajlagos összeg

G.
Módosított

Támogatás

Módosítás

támogatás
összege

összege

-

- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok
- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg
- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg

Ill. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

70.

E.

2018.évben

51.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

D.

1
1

439 OOO
1611 OOO

1653 076 302
76 714615

1698 258 878
121897191

-

61 200 OOO
73 260 OOO

61200000
73 260000

13

55 360
25 OOO

5 369 920
325 OOO

5 369 920
325 OOO

430

330 OOO

141 900 OOO

141900 OOO

97

-

fő
fő

223 565 576
45182 576

3 400000
3 300000
fő
fő

439 OOO
1611 OOO

439 OOO
1611 OOO

-

hó
fő

19 293000

177

109 OOO

19 293 OOO

3

500 OOO

1500000

18

200 OOO

3 600000

13

310000

4 030 OOO

mílködési hó
felad.egység

12
7 324

4100000
1800

13 183 200

4100 OOO
13183 200

mílködési hó
felad.egység

12
74

3 400000
150000

3 400000
11100 OOO

3400 OOO
11100 OOO

fő

28

2 848000

79 744 OOO
20 458 OOO

79 744000
20458000

- 111.5. Gyermekétkeztetés támogatása
- 111.5.a) A finanszlrozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

fő

196,36

1900 OOO

- 111.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
- 111.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
- lil.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez

fő

285

47 334

373 084 OOO
324 679 477
13 490 190

373 084000
324 679 477
13490190

fő

25

4 419 OOO

110 475 OOO

110475 OOO

fő
fő

fő

fő
fő
fő

4100 OOO

mílködési hó
felad.egység

-

-111.7. Bölcstlde, mini bölcsllde támogatása
-111.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása -felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
- 111.7.a) A finanszirozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,

3 600 OOO
4030000
1500000

fő

2. oldal
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3. melléklet
forintbanl
---

e.

A.

1.

Megnevezés

95.
középfokú végzettségű kisgyermeknevelök, szaktanácsadók
96. - 111.7.b) Böcsödei üzemeltetési támogatás
97. IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
98. - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
99.
-Jósa András Múzeum
100. - IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása
101.
- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
102. - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása
103. - IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen
- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település
104.
105.
- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település
- 1.501 - S.OOO fő lakosságszám közötti település
106.
107. - IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása
- Móricz Zsigmond Szin ház
108.
- művészeti támogatás
109.
110.
- működési támogatás
111.
- Nylregyházi Cantemus Kórus
112. - IV.3. Kulturális illetménypótlék
113.

Mennyiségi
egység
fő

e.

D.

E.

F.

G.

Módosítás

Módosított
támogatás
összege

2018.évben
Mutató
104,3

Fajlagos összeg
2 993 OOO

Támogatás
összege
312 169 900

178 383 OOO

1047 994316

14 332 229

312169 900
178 383 OOO
1062 326 545

141500000

141500000
200900000
54451398

fő

119 937

454

200 900000
54 451 398

83
41
63

668 300
1 060 760
1002460

55 468 900
43 491160
63 154 980

55 468 900
43 491160
63154 980

207 400000
138 200000
120 000000
23 427 878

14 332 229

207 400 OOO
138 200000
120000 OOO
37760107

5 158 481 754

237 897 805

5 217 996 559

település
település
település

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

3. oldal

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetésében tervezett bevételek

B.

A.
Rovatrend

2.

4.

81

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

működésének

- Helyi önkormányzatok

8112

- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak
támogcitása

általános toimogatása

8114

7.

8115

- Helyi önkormányzatok

8116

-Elszámolásból származó bevételek

kiegészítő

Összesen:

10.

11.
12.

13.
15.
16

17.
18.
19.

Múködési célú támogatások államháztartáson belülr61
- Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belül
- Múködési célú szociális átvett pénzeszköz
- Múködési célU átvett pénzeszköz
- Kíegészitö gyermekvédelmi támogatás
- Iskolatej
-TÁMOP, ÁROP ,KAB-KEF pályázat
- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program
II. ütem, MJVSZ-Sporttalálkozó)
- Szociális foglalkoztatás
- Fejlesztési feladatra átvett mük. célU pénzeszköz
őssusen:

20.

21.
22.
23
24

82
B21
825

25.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr61
- Felhalmozási célU önkormányzati támogatások
- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül
- FelUjítási feladatokhoz átvett pe.
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.
~

26.
27.

83

28.

831

- Jövedelemadók

30
31.

834

32.

835

- Vagyoni típusú adók
- Építményadó
- Termékek és szolgáltatások adói
- lparúzési adó
- Gépjármúadó
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
- idegenforgalmi adó
- Egyéb közhatalmi bevételek
- Talajterhelési díj
- Adópótlékok, adóbírságok
- Egyéb bírság ,közhatalmi bevétel
-Szabálysértési és helyszíni bírság

33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

836

szárm.Jőv.adója

Összesen:

43.

84

44.
45.
46.

8402

47.
48.

8403

49.

8404

Müködési bevételek
- Szolgáltat.ások ellenértéke
- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij
- Lakbér+ üzemeltetés
- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása
-Közvetitett szolgáltatások ellenértéke
-Tulajdonosi bevétel
- Kiszámlázott általános forgalmi adó
-Általános forgalmi adó visszatérítése

50.

8406

51.

8407

52.

8408

-Kamatbevételek

53.
54.

8409
8411

-Pénzügyi műveletek bevételei
- Egyéb múködési bevétel

Összesen:

SS.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.

2018. évi el6irányzat

H.

Módosítás

Módositott
e16írányzat

429 612 200

429 612 200

429 612 200

110 777 283

110 777 283

2 278 740 403

2 379 597 296

2 379 597 296

2 346 633 853

1714095 965

1985 805 357

1985 805 357

1653 076 302

223 565 576

1876 641878

918 637 280

970 975 744

970 975 744

1047994 316

14 332 229

1 062 326 545

191856 907

191856 907

10 502 737

9 022 618

19 525 355

35 143 292

35 143 292

2 346 633 853

s 34108S 848

s 9S7 847 504

s 9S7 847 504

s 168 984 491

Z82 063 71S

s 451048 206

67 500 OOO

99995140

32 608 OOO

35 100 OOO
214 534 313

21842 233

192 692 080

112 860

112 860

50 OOO OOO
7 400 OOO

50 OOO OOO

12 058 588

14 400 OOO

15 150 OOO

5 230 674

6 573174

46 410 914

1 013 300 697

967 795 703

79 752 901

171310 914

1lBS638 516

1036 903 039

335 287 214

11 001 OOO

11001 OOO

130 OOO OOO

130 OOO OOO

2 599145

2 604 714

35 100 OOO

900 OOO

900 OOO
5 OOO OOO

2 700 OOO

7 700 OOO
79 752 901

19142 233

316144 981

9 577 942 491

18 441349 473

13 824 784 812

17 376 553 406

51 718 662

17 324 834 744

9 707 942 491

11 582 3SO 473

13 83S 785 812

17 376 553 406

51718662

17 324 834 744

1500 OOO

93 660

93 660

86 725

8 929

95 654

7 799 OOO OOO

Felhalmozási bevételek
-Ingatlanok értékesítése
- Egyéb ingatlan értékesítés
-Telekértékesités
- Lakásvételár hátralék
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés
853
-Részesedések értékesítése
854

2 800 OOO OOO

2 767154 540

2 767 154 540

2 875 OOO OOO

7150 OOO OOO

7 831 762 261
398 806 513

7 749 OOO OOO
400 OOO OOO

50 OOO OOO

390 OOO OOO

7 831 762 261
398 806 513

65 OOO OOO

62 132 677

62 132 677

80 OOO OOO

10 OOO OOO

15 OOO OOO
50 OOO OOO
10 OOO OOO
25 OOO OOO

18 245 013
63 546 314

18 245 013
63 546 314

16 OOO OOO
50 OOO OOO

4 695 349
22 853 OOO

4 695 349
22 853 OOO

13 391859
25 OOO OOO

10 S06 SOO OOO

11169 Z89 327

11169 Z89 3Z7

11 208 478 S84

178 928 712

2 875 OOO OOO

400 OOO OOO
70 OOO OOO
16 OOO OOO
50 OOO OOO

13 391859
25 OOO OOO

40 008 929

11 248 487 513

175 OOO OOO

178 928 712

300 OOO OOO

317 455 229

317 455 229

150 OOO OOO
300 180 OOO

150 OOO OOO
300 180 OOO

100 OOO OOO

125 075 649

125 087 460

100 OOO OOO

100 OOO OOO

5 OOO OOO

20 306 521

20 306 521

18 OOO OOO

18 OOO OOO

100 OOO OOO

164 986 OOO

76 088 880

189 916 OOO

189 916 OOO

81 OOO OOO

132 520 638

132 520 638

112 590 OOO

112 590 OOO

1654 033 167

1307 208 970

838 618 OOO

689 747 014

689 747 014

24 500 OOO

149 504 579

118 654 539

181633 577

181633 577

83 197 016

86 295 469

51155 070

107 OOO OOO

15 295
240 OOO

2 5ZZ 730 183

2 482 ZBl 767

1858 815 049

1849 066 S91

255 295

140 OOO OOO
100 OOO OOO

262 225 993

262 225 993

142 OOO OOO

20 600 OOO

20 600 OOO

30 OOO OOO

12 OOO OOO

6 831944

6 831944

10 OOO OOO

799 836
522 850

799 836
522 850

252 OOO OOO

290 980 623

290 980 623

182 OOO OOO

95 OOO OOO

95 OOO OOO

95 OOO OOO

85 OOO OOO

11148 200

13 338 510

15 295
107 240 OOO
1849 321886

BS

Összesen:
86 Müködési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülri51
- Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése állmh. kívülról
864
- Tagi kölcsön
865

- Egyéb múködési célú átvett pénzeszközök
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe

Összesen:

70.

87

71.

874

82.

Teljesítés 12.31.

G.

852

69.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
10.
BL

F.

Közhatalmi bevételek
- Termőföld bérbeadásából

29.

el6irányut

támogatása

8.
B16

előirányzat

E.

4. melléklet
Forintban!

- Telept.ilési önk. szociális, gyermekjóléti és

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
- TelepUlési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

6.

9.

o.
2017. évi módosított

·1.

Önkormányzatokat mOködési támogatásai

8111

8113

e.
2017. évi eredeti

...„ -:

L

875

88
88111

83.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kfvülr61
- Felhalmozásí célU visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése állmh. kívülről
- Lakásvásárlási, építési kölcsön
- Egyéb kölcsönök
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkózök
- Felújítási tartalék
- Vagyonkeze\és,használati üzemeltetési díj
- LTP befizetés viziközmú hitel
-Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök
Összesen:
Finannírozási bevételek
- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson

- Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel

85
86

8812

BJ.

8813

88.
89.

- Be!földí értékpapírok bevételei
- Maradvany 1genybevete1e
- Előző év költségvetési maradványának igényb.
- Elózó év költségvetési maradványának igényb.pály.

90.

8814

-Államháztartáson belúli megelőlegezés

91.
92.

8817

- Bankbetétek megszüntetése
- Kiegyenlítő, függó átfutó bevételek

93.

81-9

Bevételek mindösszesen

30 OOO OOO
10 OOO OOO
480 OOO

480 OOO

480 OOO

lBZ 480 OOO

85 OOO OOO

11148 200

11148 200

5 949 421
3 694 680

18 282 485

18 282 485

106148 200

108 338 SlO

100 949 421

103 Z82 485

103 Z82 48S

5 OOO OOO
5 OOO OOO

5 OOO OOO

4 579 268

5 OOO OOO

4404 703

5 OOO OOO
5 OOO OOO

5 OOO OOO
5 OOO OOO

30 OOO OOO
85 OOO OOO

2 OOO OOO

30 OOO OOO
85 OOO OOO
7 430 621

68 479 079

26 902 787

26 902 787

8 OOO OOO
121590 OOO
1 010 958 513

8 OOO OOO
121590 OOO
1 010 958 513

80 479 079

1S9 333 408

158 317 379

1150 548 S13

1150 548 S13

500 OOO OOO

345 362 573

345 362 573

154 637 427

23 324 016
66 617 938

7 430 621

kívülről

- Hosszú lejáratú hitel,int ..felúJ.
HosszLI lejáratú hitet

84

142 OOO OOO

131313 411

797 OOO OOO

2 300 OOO OOO

2 233 901642

2 233 901642

635 415 041

2 OOO OOO OOO

6 OOO OOO OOO

6 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

1247 781519

9 125 730 102

9 125 730 102

8 638 238 557
173 886117

163 286 962

57 814 940 S62

52 150 781834

3 418 248 817

702 032 979
10 OOO OOO OOO

166 709 658

3 251539159

17 407 458 796

17 407 458 796

163 286 962

163 286 962

1500 OOO OOO
126 387 599

4S 671 216 791

69 153 Z48 3Z7

lZB 531301

69 Z81 779 635

l"j

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

A.

1.

Me1nevezés

..
Szemétyl Juttatások

"'7?

5. melléklet

~.

„-.-o>

Forintban!

e.

0.

MunkHdókat terhel6
Jiirulékok és uociál/s
hoz:z:iijáruhisl adó

Ellátottak pénzbeni
juttat4ul

E.

F.

Dolo1f kiadás

E1Yéb müködésl
célú kiadás

G.

Müködésl kiadás össz.

H.

Felújkás

1.

J.

K.

L.

M.

N.

Beruhihiis

E1Yéb felhalmozási
d!úklad4s

Felhalmozási kiadás
össz.

2018. évi kiadás
összesen

2017. évi eredeti
el6frányzat

Eltérés

2.

Klse1lt6 mez611:1dasa1d szol1iltatás

34000000

34 000000

34 OOO OOO

27 514 OOO

6 486 OOO

3.

Al!ate11:észsé ü1111j feladatok

42 672 OOO

42 672 OOO

42 672 OOO

82 550000

39 878 OOO

4.

Gveomesteri telen

60 960 OOO

60 960 OOO

5.

E1véb városüzemeltetési feladatok

103 040 OOO

103 040000

103 040000

73 500000

29 540000

6.

E1véb városüzemeltt>tési feladatok mód. el61r.

123 040 OOO

123040000

123 040 OOO

73 500000

49 540000

1.

Zöldfelület fenntartas

443 145 OOO

443145 OOO

430 100000

49 045 OOO

8.

Zöldfelület fenntartas módositc1s

9.

l6klfelU~t /rnnfartás

4 870000

mód. eldlr.

10.

Csaoadi!k és belvlzelvezetés

11.

Tehmülés vizellátás

156 119 OOO

156119 OOO

217 079 OOO

217 079 OOO

36 000000

36 000000

479 145 OOO

9 723 120

9 723 120

9 723 120

45 723120

45123120

488 868120

443145000

443145000

195 000000

195000000

195 OOO OOO

190 130000

12 600 OOO

12 600000

12 600 OOO

12 600000
300021 OOO

77 979 OOO

1377 174000

202 826 OOO

40000000

12.

Kózvllá1ftás

348000 OOO

348000000

30000 OOO

30 OOO OOO

378 OOO OOO

13.

Közviláaitás mód. elcfiránvzat

348 (}()()()()()

348 000000

31 700000

31 700000

379 700000

14.

Közutak hidak fenn!artása

780 OOO OOO

780000000

188 229 OOO

611 771 OOO

800000 OOO

1580 OOO OOO

15.

Közutak hidak fenntartása mori. elt'iiránvzat

780000000

780000000

28 750000

808 750000

837 SODCXXJ

1617 500 OOO

290000000

290000000

290 OOO OOO

250000000

50 000000

50000 OOO

50000 OOO

48 845 OOO

1155000

131500 OOO

131500000

131500000

106 OOO OOO

25 500000
2 700000

16.

17.

lakólnratlan fkarbaritart. üzemelt.\
Vagyonkezelésbe anott ingatl.mok kezelése {NLC
átalánvl

18.

lntt!zmén 1 vilá ltás , tűzvédelmi feladatok

19.

TanmOhelvek

20.

Soort létesltménvek üzemeltetese

12 700000

12 700000

12 700000

10 OOO OOO

150 000000

150 000000

150 OOO OOO

150000 OOO
337 000000

21.

Közfotlalkoztatás

200000000

200 000000

200 OOO OOO

22.

Közfo lalkoztatás mod. elölr.

100000000

100 000000

100 000000

23.

Közfo lalkoztatás m9dositás

24.

Kadoalallroztatás mód.

~14Ir.

25.

Benes Villa üzemeltetes

26.

Szi1U1etl 1vermek0<1ülö üzemeltetése, felúJlth

27.

28.
29.
30.

2690617000

Űlemeltetése

31.

Tirsasházl lakások

32.

NlC kezelés Önkormanvzat

33.

NlC kezelés Önkormanvzat mod. El61r.

38000000

38000000

38 000000

138000 OOO

138000000

138000 OOO
150000

150000

37 000000

37 000000

22 000000

15 OOO OOO

3 417 584000

495152000

37 000000

Nyfre1Yh•t1 v•rosüzemetteta: és Va1Yonkezel6 Nonprofit
Kft e"'tott fellidatok
Nyfrqyhjzf Városüzemeltetll1 !!s Vaavonkezel6 Nonprofit
Kft el"tott felad•tok mód. ellfír.
Nylre1yháti Városüzemeltetó e~ Vagyonkezeló Nonprofit
Kft ellátott feladatok módosftá~
Nyfre1Yhjzl Vjrosüzemetteta: !-s V•tv0nkeiel6 Nonprofit
Kft elUitott felad•tok mód. el6ir.

200 000000

2890617000

224 229 OOO

2 710 617 OOO

100000000
38000000

38 000000

9 723120

2 710 617 OOO

138000 OOO

2848617000

74 473120

2 810 617000

64 750000

1022119 OOO

3912 736000

996 569 OOO

1061319 OOO

3 871936 OOO

9 723 120

47 723120

996 569 OOO

1071042120

3919 659 120

797890000

200 000000

200000000

200000 OOO

200000000

102 OOO OOO

102 000000

102 000000

95 OOO OOO

88 699854

88 699854

3800146

3800146

NLC kezelés Önkormánvut modosltás

20000000

20000000

20000000

20000000

35.

NLC lreze1's őnkom16ny1at m~d. e/611'.

68699854

68699854

23BOD146

23800146

36.

NLC kezelés NYIRW

48000 OOO

48 000000

48 OOO OOO

48000000

37.

lakbértámontás

25000 OOO

25000000

25 000000

38.

Térségi HulladékHzdálkodási ~.ft-ÉAK

39.

25 OOO OOO
6 499 OOO

6 499 OOO

Körnvezetvédelmi ct>lfeladatok

40 150000

40 150000

13 800 OOO

13 800 OOO

92 500000

20 299 OOO

6 499 OOO

13 800000

40 150000

17 OOO OOO

23 150 OOO

40.

Körnvezetvi!delml crlfeladatok mód. i!l6ir.

24 403 568

24 403 568

24 403 568

41.

Reoül6tér üzemeltetés

28000000

28 000000

28 OOO OOO

42.

lnntlanok c5rzése ini!atlankezelés

5 000000

5 OOO OOO

43.

Területe16készités

44.

Stakértlil tervezési dfak

50 000000

45.

Szakértc5i tervezési dhak mód<?sltis

551181

551181

Szolc,rt61 tervezési dí/olc mód. eMlr.

551181

49448819

1. oldal

28000000

5 OOO OOO

5 000000

300000000

180000000

50 000000

50 000000

50 000000

50000 OOO

50000000

300 000000

300000 OOO

1000000

92 500 OOO

34.

46.

137 000000

120 OOO OOO

(-~

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

1.

e.

B.

A.

51emélyl juttatíisok

Me1ne11er:és

1
1

1

0.

Munkaadókat terhel6
•
járulékok és siochílls Ellíitottak ~enzbenl
hollíijíirulásl adó
juttatils•I

1
1

1

1
1

1
1

E.

F.

Dolo1I kiadás

E1Yéb müködési
célú kiadás

1
1

G.

Müködésl kladís össz.

1
1

H.

J.

Felújltás

E1Yi!b felhalmozíisl
cékj kiadás

1
1

Bi!ruhíiiíis

1
1

1
1

..

--;'

össi.

1
1

L.

M.

N.

2018. évi kiadás
összesen

2017. évi eredeti
eta:frányzat

Ettérés

47.

""boks-Szatmár-B".~"' Temetkezési Kft.

48.

1Nylro1yházl Ipari p„ k Kft.

49.

1~szak-ma1varorszá11

Közlekedt>sl Központ Zrt.

382 337 OOO

382 337 OOO

382 337000

50.

1 ~szak-ma1varorszá1i

Közlekedesl Központ Zrt.módosltás

326 760 300

326 760 300

326 760 300

55 516100

55 576 700

55 576100

23 495 OOO

tszalr-magyarorszdgl Kiítldttd~sl Kiízpanf Zrt. m6d.
51. lehJ#r.
52.

1Helyi közlekedés biZlositá"

1

1

1

1

1

53. 1 Helvi közlekedés blztositása mndositás

69 OOO OOO

326 760 OOO

1

69 OOO OOO
23 495 OOO

326 760 OOO

1

1

32800 OOO

1

32 800 OOO

1

s. melléklet
Forintban!

1 Felhalmodsl kiadás

1
1

~~

'L / :)

„. . .

1

101 800 OOO
23 495 OOO

326 760 OOO

329 260 103

329 260 103

18 031 724

18 031 724

347 291827

18 031114

18 031 714

614 051 811

1
1

118 600 OOO
18 783 720

,.

1

273 417 OOO

1

435 680 OOO

16 800 OOO
4 711 280

108 920000

I·

108 920 OOO

54.

Hel k6tlekedés blzrosftása n~~d. elcflr.

656010103

656 020 103

55.

Nylreayhizi Sportcentrum Nonprofit Kft.

249 487 549

249 487 549

249 487 549

56.

N lre

l 000000

1000000

1000000

150481549

150481549

150487 549

65 OOO OOO

65 OOO OOO

65 000000

56 500000

56 500 OOO

80000000

23 500 OOO

57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

házi S ortcentrum Nonprofit Kft. módosítás

N~lnavh6zl Soortcentrum

Nonprofit Kft. m6d. el61r.

1 Nvlre11:vhízl Spartacus FC Kft.
1 Kiemelt csapatsporta2ak támogatása
1 Kiemelt csapatsportagak támogatása mód. eU51r.
1 Viiros-Kép Nonprofit Kft.
1 Nvlre1vhlzi Állatpark Nonprofit Kft.
1 Nvire1vházl Állatpark Nonprofit Kft. mód. elc!llr.
1 Móricz Zs. Szlnház Nonprofit kft.

65000 OOO
56 500000

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
242 565 OOO

1
1
1
1

Móricz Zs. 5zfnház Nonprofit kft. mód. elc!llr.

66.

Móricz Zs. Szfnház Nonprofit kft. Módosltás

67.

Móricz Zs. Szlnhdz Nonprofit t<ft, mód. el41r.

62 OOO OOO

50 OOO OOO
50 OOO OOO
540 600 OOO

1

1

1

1

1

62 OOO OOO

1
1
1
1

242 565 OOO

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

242 565 OOO

166 762 OOO

75 803000

50 OOO OOO

40000 OOO

10000000

56 900 OOO
540 600 OOO

521400000

19 200000

267 800000

132 980000

32 808000

3 415 OOO

582 100 OOO

50 OOO OOO
540 600 OOO

6 900 OOO

6 900 OOO

582 100 OOO

582 100 OOO

14 800000

14 800000

14 800000

561300 OOO

561300 OOO

561300 OOO

1 Sóstó-Gv0rvfürdc5k

Zrt.

400 780000

400 780000

69.

1 Sóstó-Gvót:vfürdc!lk

Zrt. mód. Plc!lir.

400 780000

400180000

19 785184

1 Sóstó-Gyógyfürdt5k

Zrt. módosítás

4185184

4185184

4185184

400180000

400180000

15 600000

15 600000

416380000

1 S6st6·GvóovfUrd6k

Irt. mód. ~161r.
Nyirvldék Képz6 Központ Klemelkedden Közhasznú
72. INonproflt Kft.
Nyli'Séjii Szauepzes )zei-\lezési KiemelkE!di5en KőZhitszm.i
73. INonprofit Kft.

71.

29 393 OOO

75.

1 Nvire1vhizl Turlsttikai Nonprofit
1 Önkormányzati felúiltások

76.

1 Önkormánvzati

felú1itásokmod.elc5lr.

1

1

1

1

77.

IÖnkormlnvzatl felú1ításokmodosltás

1

1

1

1

74.

78.

őnkonndn

79.

Városi h5tér

atl

Kft.

1 Borbánya! hulladéklerakó ÜZf'meltetése
81. 1 Borbiinval hulladéklerakó üzemeltetése mód. el6ir.
82. 1 EiVéb VllYt>nl klad;isok
83. 1 V11vonbiztosltás

1V•gyonblztosltis mod. el61rányzat

85.

1Játszótéri eszközök 1Jóttása. át.ilakltása, felülvizsálata

86.

1Továbbszámlázott vagyoni kiadás

87.

1Vanonl klad,sok

420565184

29 393 OOO

29 393 OOO

1
1

1
1

1
1

25 393 513

1
1

1

25 393 513

1

655 205 250

1

1

1

655 205 250

1

680 598 763

30457513

1

1

30457513

1

650141250

1

1

1

650141250

1

680598763

60 00 DOOO

3790144

1

1

3790144

1-

1281343

1

1

1-

7281343

1-

34 141651

34 141651

2 OOO OOO
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

30 OOO OOO

1

1

1

1

641 859 901

2 OOO OOO
1

1

1

1

1

39808700

41 083 890

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

41 083 890

1

1

1

1

30 OOO OOO

28 437 464

1
1
1

28 437 464

1
1
1

35 467869

1

1

35 467 869

1

2 033 OOO

64 000000

4 000000

678145 707

2 453 056

3491199

39808700

1
1
1

41 083 890

2 033 OOO

611101 564

642 859 907

2 OOO OOO

39 808 700

80.

84.

400 780000

19 785184

1
1

/úfltások mód. el41r.

l 000000

30 OOO OOO

30000000
28437 464

28 437 464
35 467 869

10000000
1345128 677

10000 OOO

1766077 549

3136 206 226

2. oldal

655 205 250

313800 OOO

32 800000

1 001805 250

1000000

39 808 700

1

1
25 000000

25 000000

1

42 382146

62 OOO OOO

68.

70.

291869 695

1

50 OOO OOO

1
1

10000000

10000000

4138011476

3805 235 586

1
25 000000

332 775890

r•, "
'j
: Lt
'-•· I

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
.~,..,.

5. melléklet

Forintban!
A.
1.

e.

B.

Munkaadókat t111rhet6
SHmélyl juttat,sok 1J'rulékok és uocl,Hs Ell,tottak :énibenl
hozzájáru"sl adó
Juttat 581

1

Me1nevezé1

1 Va1VOnl kiadások mód. e'6fninvzat
1 Vagyoni kiadások modosltás
90. 1 Vaavonl kiadások mód. eh5fninvzat
91. 1 Rendszeres pénzbeni ellátás
92. 1 Eseti pénzbeni és természetbe11i ellátás
93. 1 Lakbértámogatás
88.

551181
551181

25 OOO OOO

G.

F.

Egyéb müködésl

Oolo&I kiadás

25 OOO OOO

89.

_

E.

D.

Müködésl kiadás össi.

célú kiadás

J.

Felúfltás

E1Yéb felhalmozási
célú ktadás

1329 451694

1813 077 549

3167 529 243

653 941396

16 761037

11300 197

27 510053

12 718 657

1312 690 657

1801 777 352

3140 019190

666 660053

314 500 OOO
54 750000

146 750 OOO

H.

3 000000

Beruházás

313 800 OOO

313 800000

96.
97.

1 Periféria Egyesület
1 Bursa Hunurica
1 RésAlapftvánv

M.

N.

1Felhalmoiási kiadás

2018. évi kiadás

össz.

összesen

2017. ivl eredeti
el61rányzat

Eltérés

59 485184

1027 226 580

13 846 540

26 565197

944 856

73 331 724

1 053 791 777

4193 810 967

314 500 OOO

314 500 OOO

314 500000

201500000

222 500000

21000000

3 000000

3 OOO OOO

5 000000

2 000000

2 500000

2 500000
13 010 OOO
7000000

1

1

1

1

1

8000000

1
1
1

4194 755 823

201500000

LakilÍscélU helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület
94. lfelUiitása)

95.

L

K.

13 010 OOO
7000000
8000000

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2 500 OOO

1
1
1

13 010 OOO
7000000
8000000

1
1
1
1

2 500 OOO

610 OOO

12 400 OOO
7000000
4000000

98.

Szociális és e észsé u i célfe!~datok

9 300 OOO

9 300 OOO

9 300 OOO

10 650 OOO

99

Kéknefeleks AlaDftvanv

7 OOO OOO

7 000 000

7 OOO OOO

7 OOO OOO

1

1 350 OOO

100.

1 Human-Net tanvuo11dnok

1

1
1

1
1

7 070 297

1

1

1

7 070 297

1

11100 OOO

1

11100 OOO

1

1
1

1

1

1
1

1

1 Nvlre11vházl ERvházmegye -Huszárvár mOködése

1
1

7 070 297

101.

1

1

1

11100 OOO

1

11100 OOO

102.

1 Nylregyházi Egyház ni.egye -óv~da, iskola kieR. támog.

J

J

J

J

1

56 200 OOO

J

56 200 OOO

1

J

J

J

1

56 200 OOO

1

56 200 OOO

J

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3 OOO OOO

1

103.

E éb szociális kl•dósok (pálymtok, kut•tb,fejiesztés

!

Egyéb szociális kiadnak (pályazatok, kutatás,fejlesztés)
módosltás
Egyéb 1zoclálls lrlada1olr (pdlyázatolr, lrutatds,fe}~JZtés)
105, lmód. ehJlr.
106.

5 OOO OOO

1

4 500 OOO

1 Szl11i1etl 11:vermeküdllltetés

3 000000

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM
107. IVállalkozilÍsélénkitn Alapftvánv

1

1

1

1

1

1 KrtzisalaD
1 KAB·KEfpiiváut
110. 1 l<AB-KEF pályázat modosltás
111. 1 KAB·KEFJ>álvázatmód. tl41r.
112. J Értékünk 1 család Dfoiekt

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
J

1
1
11
J

1

1

108.

109.

113.

~rtékünk, család

114.

trt,lrQnlr a aol6d oroielrt mód. elcflr.

rojekt módosltás

115. l 1d6sbarát Önkormánvzat
116.

1 Rászoruló

117.

1 lfjúsá1i célfei1d1tok

Hall1atókert Közalaprtvány

118. 1 lfiúsiRi célfeladatok mód. el611
119. l lflúsi11:icélfeladatokmódositá~

122.
123.

562 800

562800

1

179 043

179043

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1-

1
1
1

120. 11Qúsdp/ cill!ladotolt mdd. eMir.
121.

150 OOO

150 OOO

1 SNl-sgvermekek fejlesztésének támoutása
1 Köznevell!si célfeladatok
1 Köznevelési cl!lfeladatok mód el6ir.

127.

1Szoclills és Köznevelés! killdások mód. e61r.
1 Szociális és Kö:i:nevelésl kiadások módosltás
1 Szoclills 's Köznevelési kiadások mód. ec5fr.

128.

1 Kulturális célfeladatok

126.

456 376

456376
1 OOO OOO
500 OOO
1 500 OOO
517 015

152 OOO
219

150000
562 800

179043

712 800

179 043

5 260 OOO

132.

1 Nvlrsé11: Vidékfeilesztesi Közha~znu E11:vesület (tardiH

1 OOO OOO

1
1
1
1
J

1

1

5260000

221793

1

3 OOO OOO

12 00 )000

1

1

1 OOO OOO

1

1

1

1

1000000

1198219

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1198219

1 OOO OOO

1

1

1

1

1

1 OOO OOO

1

1

1

1

1

198 219

500 OOO
1 500 OOO

1 OOO OOO

1000000

1000000

1000000

500

OOO

250000

1

517 015

1

1

1

1

1

517 015

500000

1

1

1

1

1

3 OOO OOO

3000000

1
1
I"

6 480 OOO

1
1

6 480 OOO

1

1

1

1

1

6 480 OOO

6 480 OOO

6 178 OOO

6 480 OOO

198000

1-

1
17 015

6 480000

198219

198 219

6 281 781

6 281 781

22 032 OOO

22 032 OOO

11346 OOO

10686 OOO

5210000

1

5710000

5 710000

5 500000

210000

2210000

1

2210000

2 210000
105 969000

5 049688

13 250000

5 410 886

138 310 297

1

686 419 312

14500000

14500000

100919312

135 068 297

1

682 919 312

14 500000

14500000

697 419 312

456157

1198000

464 250000

83 907172

133 870 297

682 919 312

14500000

14500000

697 419 312

6165 247

7 295 639

18 660 886

18 660 886

6 210 454

2168639

13 860 886

13 860 886

1

750000

1

3 OOO OOO

83199015

6210454

1768639

400000

400000

1

Qf\1 'JM

13460886
901200

3. oldal

1

1 500 OOO

83 451015

1

2 OOO OOO

198 119

1

1

1

3 OOO OOO

1

5 980 OOO

1027 297

12 000000

12 000000

1

464 250000

221793

1

4 500000

3 OOO OOO

400000

1

4 500000

043 OOO

1

130. 1 Kulturális célfeladatnk módos1tás

1Kukurdffscil{oladatokmód.•/6/r.

500000

464 250000

S 200 OOO

129. 1 Kulturálls célfeladatok mód. elólr.

131.

1 OOO OOO
1000000

5 OOO OOO

500000

3 000000

22 032 OOO
500000

5 OOO OOO

1

1

151 781

124. 1 SzocWlls és Köznevelési kl•dások
125.

1

500000

104.

6

4000000

1

1

1

1

1

13460886
901200

1

1
901200

1

ii
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..

A.
1.

Me1neve1és

133.

1 Civil Ház mt1ködteté~e, tagdlj f1Ietés

134.

1Városi nagyrendezvPn ek

135.

1 Városi na1vrendez\lenvek mód. el6ir,

138.
139.

Na e üttesek tám~gatása
Jósa A. MUzeum állornánvvéd felad. ellátása
Nyíregyháza-Szatmárnémeti tr~tvérváros Programok
módosltás
NJl/~oyháza·Szatmám,metl

0.

Munkaadókllt terhek$
Jiirulékok és szodálls 1 Ellátott•k péntbe-nl
hozzájárulási adó
Juttatásai

1

1

1

608 538

Városi rende:zvények, társadalmi ünnepek közösségi
136. lszinte:rek
Városi rl!ndezvtnyl!k tó1soda/mi ünnepek közöss,gi
137, hzintrrek mód. t/Dír

1 000000

1

,„,
I

r-

5. melléklet

.J

Forintban!

e.

S1eméfyl jutt•tások

f

'

t.

F.

G.

H.

Oolo1f kiadás

Egyeb müködésl
célú kiadás

Müködésl kiadás össz.

FelúJfth

1 800 OOO

1

1

2 200 OOO

1

4 OOO OOO

1

E1Yéb felhalmozjsl
célú kiadás

Beruházás

1

f

K.

L

M.

N.

Felh•lmo11hl kiadás
össz.

2018. évi kiadás
összesen

2017. évi eredeti
el61n!inyzat

Eltérés

1

f

4 OOO OOO

40 127 715

40 127 715

40 127 715

31 519 177

32 127 715

32 127 715

17 000000

17 000000

17 000000

10455 OOO

16 450000

16450000

4 800000

195 OOO

1

E.

1

1

15 OOO OOO

1

15 OOO OOO

1

1

1

1

1

15 000 000

1 700 OOO

1 700000

1 700 OOO

l 700000

1100000

l 700000

158 750

158 750

1

1

172 285

15 500000

1500000

15 000 000
1 301416

Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
140. lkényszermunkások emlékére

142.

1 Happy Art Alapltvinv nivódll
1 Helyi önszervez6d6 közösségek pénzügyi alapja

143.

25 000000

25 000000

25 OOO OOO

25 OOO OOO

1 Kuttunills kllldils

5330123

28627

48 994162

66 495 639

120848 551

120848 551

115 811366

144.

1 Kulturális ki•diis mód. el61r.

6 998 661

445 420

45 2l0 831

54 823 639

107 498 551

107 498 551

145.

1 Kulturális kiadás mórlosltás

146.

1 Kultun!ills kl1dás mód. el61r.

6 998 661

445 420

1 700 OOO

147. 1 Pollármesteri keret

149.

151.
152.
153.
154.

1 Képvisel6 testület kiadásai
1 Kárpátaljai Magvar ~zbvetség támogatása
1 Kitüntetések
1 Külü1Vi és EU-s célft>ladatok
Külü

161.
162.

400000

1

54 423 639
645 OOO

7 686 160

1

4 907 945

1

1

S 760 895

1

93 281378

1
1

18 679 245

1
1

1
1

108 OOO

1
1

1

26 285 900

1

5 595 855

1

1

1294 812

1

1

1600 OOO

1

400 OOO

1

1

6 950 OOO

1

l 600 OOO

1

1 Épülettervezés Oktatásáért Alapltvány
1 Hirdetési keret. PR ~1adás, Virosmarketlmi:

1530 OOO

400 OOO

1

1180000

1

1 MeRveiJo1úVárosokSzövetse1::e
1 Közbiztonsági meiál!apodás

5 OOO OOO

1800 OOO

10 655 738

860 OOO

6 950 OOO

1

1

2 344 262

1

1

1

1

1

1

19 OOO OOO

1

1

1

1

1

19 OOO OOO

20000000

1000000

112 068 623

1

1

1

112 068 623

113 957 618

1888 995

1

5 OOO OOO

1
1

1

1

1
1

1

5 OOO OOO

5 OOO OOO

1

33 176 567

1

1

1

1

1

33 176 567

30706 069

2 470498

1

10 750 OOO

1

1

1

1

1

10 750 OOO

9 370 550

1379 450

8 800 OOO

8 OOO OOO

800000

3 950000

3 600000

350000

190 OOO

190 OOO

10 560 OOO

1

8 800 OOO

10 560 OOO
1

1

1

1

1

3 950000

1

108 798 551

1

l 610 OOO

1

1

1

2 030000

740000

1

6 410 OOO

108 798 551

1

13 OOO OOO

1

1

1

1

1

13 OOO OOO

13 000000

1

1

1

1

1

3583560

1

1

1

1

1

3583560

2 955 OOO

1

1

1

1

1

5 OOO OOO

1

5 OOO OOO

1

1

1

1

1

5 OOO OOO

5 000000

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

8 500 OOO

1
1
1

8 500 OOO

1

1

1

1

1

8 500 OOO

8 500 OOO

5 OOO OOO

1

1

1

1

1

5 OOO OOO

20 OOO OOO

1

1

1

1

1

20 OOO OOO

Hirdetési keret PR ~iadis, Városmarketin mód. el61r.

15 748 031

3583560

20 OOO OOO

1

5 OOO OOO

5 037185

1300000

1300000

1

190 OOO

KiJHJovt tb EU·s célfeladatok mdd. el61r.

1 Testvérvárosi Jubileumi évfordulók

159. 1 Közbiztonsági Alap1t11ánv
160.

46 930 831

1és EU-s célfeladatok modosltís

156. 1 Önkormínvzatl Te-rvtanícs

158.

1

1
1
1

Városdlplomicia, te~tvér és partnervllrosl kapcs. elösegit6
155. IProu. rendezvények

_ 157.

1

400000

158 750

130 123

150.

1
1301416

400000

28627

148.

1

te-stv,rváros Prooramolr

m6d. el41r.

141.

4 OOO OOO
40 300 OOO

4 251969

20 OOO OOO

628560

5000000

25 000000

5000000

20 OOO OOO

163.

Mária út Közhasznú E1vesület 1a1dii és prouamok

164.

E éb önkormán

165.

Elc5zc5 évi el6le1 visslafizetés rnód. elc51r.

142 080 898

142 080 898

142 080 898

166.

Elc5zc5 évi előle

visszafizetés '.!1Ódosftás

142 080 898

142 080 898

142 080 898

167.

El6z61vlrl61e

tllssza/fzet's~=d·'-'""''6"-lr.,___ _ _- l - - - - - - t - - - - - - - l - - - - - - - + - - - - - - 1 - - - - - - l - - - - - : _ - l - - - - - - l - - - - - - l - - - - - ' - - f - - - - - - ' - - + - - - - - ' - - + - - - - - - f - - - - - - - l

za~k

l Le@rtifjúságikölcsOnelszámo.lastk0vet6visszafizetés

170. 1 Nvfrsé1iTöbbcélU
171. 1 NYITÖT

k1~térségl

650 OOO

650 OOO

650 OOO

9 144 OOO

9 144 OOO

16 027 660

48 430 770

168. 1 Peresü1vek kiadásai mód. elö1r.
169.

650 OOO
9 144 OOO

1

1

1

1

48430 770

1

1

10 860 247

10 860 247

1

1

1

2000000

J

2000000

59 291017

J

2000000

J

2000000
1916 741275

larsulás

megszűnés miatt mód. elc5ir.

2 371127

2 371127

4. oldal

6 883 660

2 371127

1

1
1916 741275
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A.

Me1neve1és

1.

Szemétvl futtat8sok

Forintban!

e.

D.

Munkliadókat terhel6
Ellátottak pénzbeni
Járulékok és szociális
JuttaUsal

E.

Dolo1I kiadás

hoztájárulásl adó

F.
Egyéb müködésl
cétű

kiadás

G.

Müködési kiadás össz.

H.

FelUjltás

1.

Beruházás

J,

K.

L.

M.

N.

E1yéb felhalmozási

Felhalmozási kiadás

célú kiadás

2018. évi kiadás
összesen

2017. évi eredeti
eléilrányzat

Eltérés

ÖSSZ.

172.

NYlTÖT meuzüné5 mum módosítlh

7 149154

7149154

7 149 154

173.

NYITŐT m~i_nOmh

9520281

9 510281

9520281

miatt m~.d. d6ir.

174.

Nemzetiségi ónkorman r.atok tamoeatils11

175.

SDort célfeladatok

176

Soort celfeladatok mód, eldir

16 OOO OOO

10 500000

10 500 OOO

10 500 OOO

10 500000

54400000

70 400 OOO

70400000

81896CK.l0

11496 OOO

70 400 OOO

70400000

70 400 OOO

17 000000

900000

177.

Soort célfeladatok módosítás

1 OOO OOO

1000000

1 OOO OOO

178.

Snort ''~lodotok mód, t!'l6lr

69400000

69400000

69400000

179.

Városi snortrendezvenvek

180.

Városi soortrendezwnvek mod el6ir.

181.

Városi soortrendezw~n ek módositás

365 354

200000

565 354

182.

Városi .soortrrnden·,nyek mód. el6lr.

56S 354

420000

183.

17 900000

17 900 OOO

17 900000

17 480000

17 900000

17 900000

16914 646

17900000

17 900 OOO

EMMl-MJVSZ Soorttalálkozó módosltás

1000000

1000000

1 OOO OOO

184.

EMMl-MJVSZ Soorttalálkoz6 m6d. el41r.

1 000000

l OOO OOO

l OOO OOO

185.

Hiszek Benned Spar~ Program

186.

Hiszek Benned Soort Prosram ti. ütem

s 000000

5000 OOO

S OOO OOO

200000

5. melléklet

2 'f! •.J?.

220000

6 500000

187.

Hiszek Benned Sport Program II. ütem mód. elóir.

188.

Önkorm,nyzmtl enéb feladatok

158 219176

33 527 307

78 831267

90845 OOO

361422 750

189.

ÖnkormánvZltl enéb feladatok mód. eldlr.

158167 207

33 747 307

110 840 524

109 216127

411971165

190.

Önkormányzati egy1•b feladatuk módosítás

191.

Önkormjnvzatl HYi!b feladatok mDd. el61r.

4 746 518

4 746 518

365 354

200000

434 646

5 959154

6 959154

158 532 561

33947 307

111275170

115175 281

418 930 319

253482

5 OOO OOO

2 OOO OOO

2 000000

363422 750

144080 898

155194627

567165 792

142 080 898

142 080 898

135 121 744

2 000000

13113 729

432044 048

253482

11113129

11113 729

6 500 OOO

5 OOO OOO

2 296404172

l 937981422

192.

Polr.árvt!delmi

30000

39087

2 587 413

2 656 500

63 500

2 720 OOO

2 720000

193.

Városfeilesztt!sl kia<lások

373 408 973

83 380 776

3 830 209 071

4 286 998 820

4187 606 380

18 591 997 459

86 431 726

22 866 035 565

27 153 034 385

16 991453 914

10 161580 471

194.

Városfellesztési kla<lások mód. el6ir.

303 607 775

63 674 606

3 425 440 986

3 792 723 367

4 365 276 153

18 289 397 175

86431 726

22 741105 054

26 533 828 421

674066 542

843068 973

86431 726

12 067 038 512

25 690 759 448

kiada~ok

195.

Virosfeilesztési kiadások módositás

196.

Váro.sfrlle.sztisl kiadó.sok

m6~.

el41r.

63 500

144275

136 431

169 010 275

169002 431

1371480 914

2 045 547 456

.303152 050

63 538115

3 256430 711

3 623 720936

5 736757061

16 243 849119

197.

ÁFA befizetés ....„éli adók

112 722 OOO

112 722 OOO

112 722 OOO

200000000

87 278 OOO

198.

Kamatflzetés

101969 216

101969 216

101969 216

26 212 963

75 756 253

199,

Önkormlnvzatl számlákkal ka 1t:solatos kiadi:sok

40000 OOO

40000000

40000000

44 500000

4 500000

200.

Továbbszlmlázott k1~dások

12 700000

12 700000

12 700000

12 700000

201.

Befizetési kötelezet1sf-E!

202.

Befizetési

kötelezett~el!'

mód. 1•!6ir.

203.

Társadalmi szervezetek támog~tása

204.

Céltartalék

205.

Cf!ltartalék mód. eln!!

206.

Céltartalék módosilas

207.

Ciltartaltk mód. rl8ír.

208.

Általános tartalék

209.

Általános tartalékm<'d. el6ir.

153 917 699

153917 699

153 917 699

153 917 699

153 917 699
114 132

114 132

154031831

11500 OOO

11500000

11500000

10 800000

700000

1146 533 659

1146 533 659

14 016 624 190

14 016 624 190

15 163 15 7 849

s 030 171251

10 132 986 598

917 302 213

917 302 213

11 366 343 012

11366 343 012

12 283 645 225

153 202 122

153 202122

795127 822

795 127 822

948 329 944

l 070 504335

l 070504 335

11 161 470 834

12161470 834

13 231 975169

100000000

100000000

100 OOO OOO

14178256

14 178 256

14178 256

210.

Általános tartalék módosftás

6260192

6260192

6 260 192

211.

Által6nos torta"* mód. el61r.

7918064

7 918064

7918064

212.

Mindö111esen:

536988 272

116975 797

489250000

B 341557821

3 673 739843

13 164 511 733

5067040630

33 120 375 149

135 731726

38 923 141 505

52 087 659 238

213.

Mindösszesen mód. el61ninvuit

468953 643

97906420

489 250000

7 975 010 679

3 309083 780

12 340 204 522

s 083 967 549

30 977 286 416

304 611940

36 365 865 905

48 706 070 427

183 180 509

178 002 887

3 311400

1393 922 691

1250 419 634

128 234 358

15 268 699

11957 299

zsoooo

7791830170

3 487086 667

12 336 893 12Z

6 477 890 240

29 7Z6 866 782

176 377 58Z

36 381134 604

48 718 027 726

635 415 041

635 415 041

114.

Mindösszesen módos1tás

215.

Mindösszesen mód el8fninvzat

216

Rövid leiáratU hitel t<Olt:sön torlesztés

217.

Rövid leiiratU hitel ~ ölcsön to.!. lesztés mód. elólr.

1623 610

242 612

470577 253

98149 032

489

153 917 699

5. oldal

635 415 041

100 OOO OOO

32 759 562 252

19 323 096 986

2 300000 OOO

2 300 000000
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r-1

'/
,,,,
I:
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5. melléklet

Forintban!
--A.

B.

Me1neverés

1.

Z18.

Rövid le'ár1tU hitel kolcsön törlesztés módosltás

119.

RiMd le/áratú hitrl lcőlCJiJn tbrlesztés mód. ttl61r.

120.

HosszU JeiáratU hitel,krilcsön torlesztés

121.

Belföldi értékoaolrok kiadásai

Személyi juttatások

e.

D.

MunkHdókllt terhellf
Ellátottak pénrbenl
jírulékok és noclílls
jutt11tíis11I
houÍlj,rulási 11dó

E.

F.

Dolo1I kiad:h

Egyéb müködési
célú kl•dás

G.

Müködési ki11d1h össz.

H.

Felújftás

1.

J.

K.

L

M.

N.

Beruhírás

E1Yéb felhalmorásl
célú kiadás

Felhalmorási kiadás

2018. évi kiadás
összesen

2017. évi eredeti
ellflríinyzat

Eltérés

ÖSH.

66 617 938

66 617 938

66 617 938

701032 979

702 032 979

701031 979

46 000000

46 000000

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

163 286 962

163 286 962

163 286 962

173 886 117

10599155

38 733 448 369

23 558 497 831

6 141767086

2 973 994 564

2 225 504 972

162 497 716

222.

PE!nz.eszközök betétkPnt elhelwtése

123.

Altamháztartáson belUli megelolegezes visszafizetése

124.

Önkormíinvratl kiadások mlndóssresen:

536 988 272

116 975 797

489 250000

8 347 557 821

13 883 026 805

23 373 798 695

5 067040 630

33 720 375 149

135 731 726

38 923 147 505

62 296 946 200

468 953 643

97 906420

489 250 OOO

7 975 010 679

14 153 785 783

23 184 906 525

5 083 967 549

30 977 286 416

304 611940

36 365 865 905

59 550 772 430

1623 610

242 612

183 180 509

244 620 825

63 306 538

1393 922 691

1250 419 634

128 234 358

15 268 699

78 575 237

470 577 253

98149 032

489 250000

7 791830 170

14 398 406 608

23 248 213 063

6 477 890 240

29 726 866 782

176 377 582

36 381134 604

59 629 347 667

225.

ÖnkormÍlnvatl kl•dások mlndósnesen: mód. et61r.

l26.

Önkorminyzati kiadasok mindo~szesen: módositás

127.

Önkormánvatl kiadások mindössresen: mód. et6fr.

as.

lntézménvl kiadás

4 756 778 933

1025 351112

600000

3 079 501504

129.

lntézmén 1kiadiiis mod elólr.

4 916 387 975

1056 922 472

600000

3 207 299 901

600000

3 290984 681

8 862 231549

21691 700

231838 401

253 530 101

9 115 761650

427 173 482

9 608 383 830

44 091 700

375 179 977

419 271677

10 027 655 507

119 537 626

10 515 600

1475183

11990 783

131528409

427173482

9 727 921456

54 601300

376655160

431262 460

10 159183 916

2.30.

lntézmén i kiadás modosltás

29 603 280

6 249 566

231.

lntizmrnyl ldadá5 mód. el61r.

4 945 991255

1 063172038

.Z32.

Pol ármesterl hivatal kiadások

1390 898 657

301985 189

633 785 952

2 326 669 798

52 332 890

9 000000

61332 890

2 388 002 688

l33.

Pol ármesteri hivatal kiadások mód. elfür.

1418 003 807

307 382 161

647 511123

2 372 897 091

52 332 890

9 000000

61332 890

2 434 229 981

52 332 890

9000000

61332 890

2445064254

234.

Poltármesteri hivatal kiadások módosftás

235.

Poloármestrrl hivatal lrladá5ok mód. el6fr.

B6.

Rendszeres oénzben1 ellátás

237.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

83 684 780

367 800

71722

10 394 751

10 834 273

l 418 371607

307453 883

651905 874

2 383 731364

100 OOO

100000

2 020000

1920000

35CXXJOOO

67 500000

32 500000

2295 024972

128 077 716

47 170 240 427

26 660 570 111

1390 898 657

301985189

35100000

633 785 952

2 361769798

52 332 890

9000000

61332 890

2423102 688

1418 003 807

307 382161

35100 OOO

647 511123

2 407 997 091

52 332 890

9 000000

61332 890

2 469 329 981

10 394 751

10 834 273

35 100000

644180 703

2 372604071

52 332 890

9000 OOO

61332 890

2433936961

10 834 273

240.

Hivatali kiadás összesen. módositás

367 800

71 722

241.

Hfvatall kladÍ11 ö1nesen mód. eWlfr.

1391266457

302 056 911

242.

Költsénetésl uerfnt fiSössreg:

6 684 665 862

1444 312 098

524 950000

12 060 845 277

13 883 026 805

34 597 800 042

5 088 732 330

34 004 546 440

144 731 726

39 238 010 496

73 835 810 538

243.

K&ltúavetisl szerint MiSsstto mád. e14fr.

6 803345 425

1462 211053

524 950 OOO

11 829 821 703

14 580 959 265

35 201 287 446

5128 059 249

31 404 799 283

313 611940

36 846 470 472

72 047 757 918

89 100 978

244 620825

193 678 437

1404 438 291

1248 944 451

128 234 358

27 259 482

220937 919

514 950000

11 740 720 725

14 815 580 090

35 394 96S 883

6 532497540

30155 854 832

185377 582

36 873 729 954

72 168 695 837

főösszeg

módosltás

31594 690

6 563 900

6834 940115

1468 774 953

1500000 OOO

35000000

Hivatali klad1b összesen.

KöltséRVl!tésl szerint

1500 OOO OOO

100 OOO

Hivatali kladit össu•sen mód. el6fr.

KiJltséQvetésl szerint MlJsszea mód. el61r.

8 000000000

35 000000

239.

244.

2 000000000

10834273

238.

245.

46 000000

46 000000
10 OOO OOO OOO

6. oldal
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Forintban'

A.
1.

Cím
szám

B.

e.

D.
Kiemelt
Al-cím
Irányzati el6irányszám
csop.szám zati szám

E.

1

1

F.

Elö-

Cím nóv

1

Alcím név

1

1

G.

Elóirányzati
csoportnév

H.

J.
2018. évi módosított elóiránvzat

Kiemelt elóirányzat neve

1

Bevétel

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.

Egészségügyi Alapellátási lgazeatóság
Müködés1 célú támogatások államháztartáson belülról
Müködési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

683111324
516 900 OOO
17 116 930
149 094 394

13.

Eszterlánc ~szaki óvoda összesen

146 290 678

Működési

14.

célú tiimogatások államháztartáson belülröl

15.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

16

Működési

17
18.
19.
20.
21.
22.

Működési

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújítás! kiadások

25.

Eszteriánc ~szaki óvoda
Működési

célU támogatások államháztartáson

27

Működési

bevétel

33.

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Gyermekek Hiza Déli óvoda
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások

42.

10 515 600

2 071 017 555
444 761898
722 839 540
22 054 083
10 515 600
belülről

1177 940
1576170
596143 OOO
128 023 663
206 796 018

5 351 OOO
33 101622
31 415 868
1685 754

118 095 107
175 414 265

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

3 992 OOO

Tündérkert Keleti óvoda

50 579 390

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújitási kiadások
BúZilszem Nyugati óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

10 515 600
38 640 718
1423 072

55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Közintéményeket Müködtetó Központ

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74
75.
76.
77.
78.
79.
80
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88
89.

852 355 839

554 8S4 467

44.

52
53.
54.

936 313 681

35 028 234

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

43.

51.

3 271188 676

1472 425

6 055 018

Finanszírozási bevétel
kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
41

20 OOO OOO

37 782 344

26.

Működési

325 142 689
69 167 546
290 424 271

128 247 635

Finanszirozási bevétel
kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

23.
24

28
29.
30.
31.
32.

belülről

bevétel

Kiadás
704 734 506

Működési

523 760 145
113 146 247
210 158 581

8 926 083
24 827 322
294 485
23 162 815
1370 022

célú támogatások államháztartáson belülről

Működési

bevétel

Finanszírozási bevétel
kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

3 785 OOO

Felhalmozási kiadás
Beruházás: kiadása~
Felújitási kiadások

90

!.oldal

1355 459 290

235 588
539 452 412
6 310 961
165 818 779
36 046 360
1146 270 600

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Múködési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
Finanszirozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

10 515 600
616 012 500

396 259 943
85 496 881
130 470 676

545 998 961

Működési

866 506 656

7 323 551
140 375 732

612 431196

122 051 875
1500 OOO
13 170 OOO
360 909
3 292 948
207 097 611
44 675 441
134 288 621
203 969 523

22 400 OOO

·I

,.,,
ő

6. melléklet

Nyfregyhoiza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

6. melléklet

') '! '.~:i
~.. ;
/
A.

l.

Cím

szám

93

94
95.
96
97.
98.
99
100.
101
102
103.

D.
Kiemelt
Al-cím
irányzati elöirányszám
csop. szám zatiszám

E.

1

f,

1

G.

1

Cím név

1

Alcím név

1

Előirányzati
csoportrtév

1

H.
Kiemelt

előirányzat neve

Nyíregyházi Cantemus Kórus

104

célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Műkódés1 célú átvett pénzeszkOzOk
Finanszírozási bevétel
Műkódési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Jósa András Múzeum
Működési

célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be!Ulról
bevétel
Felhalmozási bevételek
Működes1 célú atvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő Járulékok
Dologí kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Működési

123

124.
125

126
127.
128
129
130.
131.
132
133.
134.
135
136
137.
138.
139.
140
141
142
143.
144
145
146
147.
148
149
150.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Működési célú támogatások államháztartáson
Működési bevétel
Fmans2írozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő Járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

belülről

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Működl!!si bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozást kiadás
Beruházási kiadások

151.
10

'loríntbln!
J.
2018. évi módosított e16irán.nat

Bevétel
71205 364
650 OOO
1 OOO OOO
64 OOO OOO
15 748
s 539 616

Nyíregyhiizi Család-és Gyermekjóléti Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működl!!si bevétel
Finanszírozási bevétel

Kiadás
348 498 016

142 265 245
31248 319
168 984452
6 OOO OOO

145 705 615
Működési

105
106
107
108
109.
110
111.
112
113.
114
115
116
117
118
119.
120
121.
122.

182
183
184
185
186.
187
188
189
190

e.

Elö-

Váci Mihály Kulturális Központ
MúkOdésí célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú toimogatások államháztartáson belUlről
Műkódési bevétel
Felhalmozási bevételek
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyí JUttatasok
Munkaadókat terhelő Járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási k1adasok

91.
92

152.
153.
154.
155
156
157
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165
166
167
168
169.
170
171
172
173
174.
175
176
177
178
179.
180
181

B.

306 073 327

3 OOO OOO

59 512 643
S OOO OOO

78192 972
141 003 778
27 711259
122 058 290
15 300 OOO

363 843 850
46 362 670
46 071680
122 536 652
118 110
7 958 530
140 796 208

629 358 814

254 482184
54 603 291
236 970 659
61610 980
21691 700
167 476157
4 755 800
146 876 680
15 843 677

959 571801

621814 732
135 031 895
184 225 174
18 500 OOO

33 252 582
26 841 247
6 411335

1030113 863

673 090 015
147 339 563
201 084 285
600 OOO
8 OOO OOO

537 318 981
476 499 576
97 888
60 721517

911436 981

Működést

kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő Járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működése célú kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
11

Gazdaságí Feladatokat Ellátó Központ
Müködés1 bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési

12

13 897 023
1433 036
15 379

23 514378
4 821689
1 981379

150 903 922
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszkbzök
Felhalmozási célú .iitvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
kiadás
Szemelyi JUttatasok
Munkaadókat terhelő Járulékok
Dologi kiadások

Ellátottak pén2beh Juttatásai
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2. oldal

30 317 446

1417 657

kiadás
Személyi Juttatások
Munkaadókat terhelő Járulékok
Dologi kiadások

Polgármesteri Hivatal

Működési

320 744 289
67 764 777
818S7 410
427173 482

2 480 164 254

78 569 940
7 500 OOO
42 379 604
3 OOO OOO
2 OOO OOO
17 454 378
1 418 371607
307 453 883
657 905 874
35 100 OOO
52 332 890
9 OOO OOO

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási cím rendje

A.

1.

Cím
szám

..
Al·cím
szám

13

D•
Kiemelt
elóirányszám zatiszám

E.
Cím nev

1

1

F.

1

Intézmények összesen

Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
Műkódés1 kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kíadások
Felhalmozási kiadás
Beruházásí kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

14

Önkormányzati feladatok
célú támogatások államháztartáson belülről
ebből:
- önkormányzatok működési támogatásai
- Múkodés1 célú támogatások ÁH-n belúf
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel

213.

214
215.
216.
217.
218.

219
220.

221.
Működési

227.
228.

J.

Bevétel

Kiadás

2 986916 202
1250 497 874
59 087 280
7 500 OOO
1160 247 070
133 858
16 319 439
2 OOO OOO
491130 681

12 639 348 170

6 364 362
1370 625
3 948 890
35 700
427173

862
921
555
OOO
482

428 988 050
54 607 300
9 OOO OOO
69 281 779 635

Működési

212.

222.
223
224.
225
226.

Kiemelt etöirányzat neve

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

203.
204
205
206.
207
208
209.
210.

J

2018. evi módosított elöirán'Yl•t

Előirányzati

csoportnév

H.

Működési célú támogatások államháztartáson belülröl
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

202.

211

1

G.

1 Aldm név 1

193.
194.
195.

196.
197.
198
199.
200
201.

6. melléklet

Forintblinl

e.

EIO.
irányzati
CSOD.

191.
192

..--

59 629 347 667

5 767193 187

5 451 048 206
316144 981
17 324 834 744
11248 487 513
1 849 321886
182 480 OOO
103 282 485
1150 548 513
31655 631307

kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Finanszírozási kiadások

470 577 253
98 149 032
7 791830 170
489 250 OOO
3 487 086 667
10 911 319 941

229
230.

231.
232.
233
234
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Mindösszesen
Működési

célú támogatások államháztartáson belülről
- Önkormányzatok működési támogatásai
- Működési célú támogatások ÁH-n belű/
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszkbzök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb múködési célú kiadások
Finanszírozási kiadások

ebból:

Működési

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújitási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.oldal

29 726 866 782
6 477 890 240
176 377 582
72 268 695 837
7 017 691 061

72 268 695 837

5 451 048206
1566642 855
17 383 922 024
11 255 987 513
3 009 568 956
182 613 858
119 601924
1152 548 513
32 146 761988
6 834 940 115
1468 774 953

11 740 720 725
524 950 OOO
3 914 260 149
10 911 319 941

30 155 854 832
6 532 497 540
185 377 582

'1 -~ .•

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

7. melléklet

'-· u

1.

2.

A.

B.

e.

D.

Megnevezés

Enged.
létszám
2017. Xll.31.

Létszám
változás
1. 01.

Enged. létszám
2018.1. 01.

Egészségügyi Alapellátás! Igazgatóság

E.

1

F.

H.

G.

J.

1.

Létszámváltozás
Vll.01

IX.01

IX.30

Enged. létszám
2018. XII. 31.
X.31

Xll.31
93,0

93,0

93,0

3.

Eszterlánc Északi Óvoda

168,0

168,0

5,0

173,0

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

155,5

155,5

1,0

156,5

5.

Tündér kert Keleti Óvoda

151,0

151,0

9,0

160,0

6.

Búzaszem Nyugati óvoda

110,0

110,0

1,0

111,0

7.

Eszterhlnc Északi óvoda összesen

584,5

584,5

16,0

600,5

8.

Nylregyházl Cantemus Kórus

13,5

20,0

20,0

9.

Közintézményeket M(Jködtetö Központ

51,0

51,0

51,0

10.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

59,0

59,0

59,0

6,5

11. Váci Mihály Kulturális Központ

49,0

49,0

49,0

12. Jósa András Múzeum

61,0

61,0

61,0

13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ •
14.

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ •

196,5

196,5

68,0

68,0

244,0

15. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátás! Intézmény •

7,0

7,0

17.

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

265,0

4,0

269,0

2,0

2,0

19. Polgármesteri Hivatal összesen

265,0

6,0

271,0

20.

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

21. Mindösszesen

528,0

2018.01.01-töl visszakerültek Önkormányzat fenntartásában

Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2018. évi tervezett éves létszám előirányzata
1.

Megnevezés

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

10,0

Tervezett éves átlag létszám
(fii)

1000,00

1 710,0

98,0
244,0
7,0

2,0

271,0

2,0

273,0

2,0

6,0

6,0

6,0
118Z,0

10,0

244,0

.

16. Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ •

196,5
10,0

2,0

16,0

10,0

10,0

10,0

1 758,0
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Nyfrephá:ui M•cv•I Jocú Város Önkormllinyzeta 2011. ávl költsécv•tásb•n t•rvez•tt Európai Uniós támo1atással m•1v11ósuló f•ladatalnak b•Wtal•l ás kiadásai

(orlnU..-nt

1

1

1

1

1

Bevétel
Tlimo11tlistbirtosltó

El6Hnyzat m111n11\l'lld1e

m11snenllrs

herv évet me11116t6 berit11

Terv évben

Tovlibblénkben

Be°"tel6ssze111n

Tervl!-ntme111l6z6
kladlis

Sajliteréi
Terv évben

TodbbléW!kben

Kladlis 6suesen

1Barnam.ez6s tHOletek rehabllJtációja (TOP 6.3.1-15)

N11m111t1azdasá1!
MJniszt@rJum

1400 000000

190 616 915

1590616 915

11754351

806 567 525

798034 647

1616 356523

25 739608

(Zöld varos klalak!tása (TOP 6.3.2-15)

Nemzet1azdasá1r
Miniszterium

1 000000 OOO

203 910 535

1203 910535

14 326330

1176446449

175 637 756

1366410 535

162 500000

2

„i

Klad.h

Nemzetgazdasá1i
Mlnfszti!rium

229560158

60 263 876

289844034

251 254543

52105 298

303 359841

13 515 807

~

INyire&\/házl Állatpark látoaatócentrumának klalakftása (TOP 6.1.4-15)

Nemzet1ilzdasá1I
Mlnluterlum

300 177 292

81213 264

381390 556

38343 504

353057105

391400609

10010053

ti

!Fenntartható városi közlekedi!s feJlesztes Nylreryházán (TOP-6.4.1·15)

Nemzet1azdHá1i
M!nlszti!rlum

1050 000000

654841979

1704841979

258 773 544

1870994 845

2129768 389

424 926 410

Nemzet1azdi1Si&!
MJnlszti!rfum

751029320

281500000

1032 529320

465 072 380

848 409100

1313 481480

280952160

297993978

297993978

14439040

283668395

298107435

113457

701621270

32 771939

668849331

701621270

901855 317

6842 995

57401400

71219683

61550978

13 044 837

74595 815

3 376 132

1OOO000000

39273 364

1012 729717

1052 003081

52003 081

808 900

43 836164

1- ,1 !Benes v1lla@s Vendi!1ház felúJitása {TOP 6.1.4-15)

' IGazdi1'á1ösztönzó közlekedi!sfeJlesztés Nyire1yházán (TOP-6.1.5.-15)

a
'l

Erdei ~„tíiny es ökoló&lill sétaüt klillakltása
100004)

Sóstófürdőn

(TOP-6.1.4-16-NYl-2017-

Nemzet1azdilS.i1f
Minisztérium

ICsaládbaríitmunkába.állástse1itólnté2ményekfejlesztése(TDP-6.2.1-15)
Családharát munkába ii1lást se1ító tnt!zm!nyek korszerüsftése Nyire1yháti1 MJV

io lónkormánvzatánál (TOP-6.2.1-16-NVl-2017-00003)11.iltem
11

IKórhál1 úi óvoda !TOP-6.2.1-16-NVl-2017-00002)
Önko~rnányatl

12

@pületek enerietlkal

korszerűsítése

(TOP-6.5.1-15)

Nemzet1azdasá1i
M!nlszt@rJum

691621270

Nemzet1azdaság!
Minisztérium

885355317

Nemzet1azdi1sá1i
Minisztérium

71219683

Nemzet1azdasá1i
Minisztérium

892 363 566

10 000000

16 500 OOO

107 636434

Önkorrnányzatl epületek ener1etlkal korszerűsítése Nyfrervháza MJV
13 ÖnkorrnányHtánál (TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00003) 11.Qtem

Nemzet1i1Zdasá1i
Minisztérium

153 266 761

3165400

156432161

ÖnkormínyHtl @pilletek ener1etlkal korszerüsltese Nyfre1yháza MJV
" ~·
nkor:nányntáníl (TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002) Hl.ütem

Nemzet1illdi1sá1I
Minisztérium

376998600

19842030

396 840630

2 298 700

Önkormánvzatr épületek ener1etikal korszerüsltése Nvireavháza MJV
Önkom1ánvntáníl (TOP-6.5.1-16-NVl-2017-000041 IV.ütem

Nemzet1azdasii1t
Mlnlszt@rlum

595865849

31361360

627 227209

3111500

15

ElektrnmoblHtásl tölti5Jnfrastruktúra klépft@se Nylrecyháza területén( GZR-T-Ö t6 12016-0004)

Nemzet1azdi1sil11I
Mtnlszterlum

24 660 OOO

24 660 OOO

t7 IKözösen Polyákbokorert {TOP-6.9.1-15)

Nemzet1azdasá1I
Mlnfszter!um

26 889280

26889 280

t~·

Nemzet1azdasá1I
Mlnlszterrum

400 373 213

Nylre11vhliu Borbínya és Malomkert csapadi!kviz elvezetési hálózat fejleszt@se {TOP1
19 16.3.3-15)

Nemzet1azdi1sil1i
Minisztérium

629726235

.>o 1szoc.~~dpszol1 lnfrilstrukturálls feJteszti!se (TOP-6.6.2-15)

Nemzet1azdasá1I
Minlszterlum

195 000000

29 731353

3873588365

1322083582

12 269230

INyfre1vházl Foalalkoztatásl Paktum (TOP-6.8.2-15)

Nylre1vháH Me1Vel Jo1ú Város kfüössiial közlekedésének fejlesztése érdekében 47
beszerzi!se és töltBállomás li!tesltese IKOP 3.2.0-15-2016-00013
Kulturalls és közössé1I terek lnfrastruktur;ilfs fejlesztese és helyi közösséafejlesztés
1 Nvfrf'IVházl Hely! Közössé1I Fejlesztési Strat@1hijilhoz kapcsolódva (CtlO) (TOPn 17.1.1-16-2016-00067)
"Gizaii~;Jifejlesztest iimuITT.ie:i'~ffiODllffáS~SZtofiiiSi!t Sli:illafO
közlek„désfej1Hzt!s Nyire1yház11 dl!-1keletl és délnvu1atl területein (TOP-6.1.5·15·
'~ NVl-2016-00002)
.'~~autóbusz

l

Nemzet! Fejleszté-sl
Mlnlszti!r!um
N11mz11t1azdi1sá1I
Minisztérium

Minisztérium

-'~

Körnveatv@delml lnfrastruktúril Fejleszti!sek Nyíre1yházán (TOP-6 3.3-16.)

„~

Bölcsllde fejlesztés Nylreavháza Metvel Jo1ú Víros Önkormányzatnál {TOP-6.2.116.)

Nemzet1azdasí1I
Mfn!sztertum

-'_!>~ilZ es Madiirröpde léteslti!se 11 Nylreavházl Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)

Nemzet1azdasá1l
Minisztérium

'~~1ü1yl

Nemzet1azdasá1f
Minisztérium

1.'8. ISzoclalis Alapszol1áltatások bdvftése, fejleszti!se lt. ütem (TOP-6.6.2-16)
Társarli!lml eavüttmüködés er6sftéset szol1íló hely!

szintű

komple){ pro&rilmok (TOP

'' r.9.1-16. "K6'öm • klútórt" p•o•kt

901855 317

111787097

156432161

105 310028

289231902

396 840 630

169016087

455099622

627 227209

26 215 200

26 215 200

1 555 200

30414995

3 525 715

405 392 457

5019244

5435568

17 595 023

7 384404

400373 213

94983082

125 396909

185 012466

629 726 235

542754639

86 971 596

629 726 235

224 731353

211272 588

13458765

224731353

3092 982107

8288654054

3471 789530

1671 923 718

3167 220808

8 310934056

27852 707

39628063

79 750 OOO

4 937400

35184537

39628063

79 750000

66257620

2 914 000000

36 310 860

2 718 332 725

159 356415

2 914 OOO OOO

728 500 OOO

2119 242 380

1016950000

19050000

1036 OOO OOO

25 112 073

1017007907

8 995 787

1051115 767

15 115 767

232 925000

5 OOO OOO

237925000

3126973

237 963 947

119 500

241210420

3 285 420

844 700751

11159 750

53 219 373

780321628

844 700 751

407 800 OOO

2 485000

101108 501

304 206499

407 800000

91 736060

2358000

Nemzet1azdi1sii1I
Minisztérium

752 964 691

405 442 OOO

500000 OOO

64009933

564009933

2 649 508

29-4 475 506

276 874986

574 000000

12 700000

340 800424

8 890 OOO

103 470 606

228439818

340 800424

67081160

1 726000 OOO

11684 OOO

134 909 300

1579406 700

1726000000

Nemzet1azdasa,r

Mlnl"tó'l"m

328100424

Nemzet1i1Zdaságl

m s,o<I"" '''""h•blllUdó Nvfrmhiu ' " " " " ' '""'"''" ITOP-6 7.1-16.I

22 280002

1 Nemzeti Fejlesztés!
Nemzet1azdi1Sá&i
Minlszté-rlum

Alapellátás FeJlesztese Nyíre1yhízin 11.ütem (TDP-6.6.1-16.)

837610922

Mlnl""''"m

1658918 840

Loldal

9990067

9.m•li.ki.t

') ), "j
~~-

Nyirecvh'a Merve! Jo&ú V'ros Önkorm,nyz1t1 2018. iivl ktift1é1veté1ben tervezett Európ•I Uniós t'mo11tbHI m•1v1ló1uló fel1d1t1ln1k b1vétel1l i61 kl1d,HI

..

1

e.

D.

1

E.

l

Bevétel
Ti6mo11U1t blztosltó
me1Mvezits

861nlinynt mq:nevedH

Terv évet me1el6z6 bevéte

Gazdasa1fejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út· Derkovits utca csomópontjának
lfe lesztPse ITOP 6.1.5·16·2017-000011

Nemzet1azdasá1I
Minisztérium

Fenntar Iható turizmusfejlesztés 1 Helyt'lrsé1l MüvelOdésJ Otthon revitallzíclója által
~ L4·16-20ff00005)

Nem.zet11zdasá1i
Minisztérium

· 'I

~.1Uzeumfalu

Nemzet1azdasá1J
Minisztérium

1

·~

Szabadtéri Slfnpild rekonstrukclójil és a
~c11áUs bővftése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)

Nemzetgilldaságl
Minisztérium

1

Nemzet1azdasá1i
Minisztérium

1

Nemzet1azd1sá1I
Mlnlszt1!rlum

1

Nemzetgazdasá1I
Minisztérium

1

Nemzet11zdasá1J
Minisztérium

1

_, l

Feflesztése {TOP-6.1.4-16-2017-00002)

Nyfreg~házJ

f

"kl~erdéik"

terilletének

Gazdas<1sfejlesztést és munher6 mobllftás ösztönzését szol1;íló
~désfeJlesztés Nylre yhiza 6 pontlin !TOP-6.1.5-16-2017-00002)

l<oránv1 Frl1ves u. felúJJtása,Koránvr Frigyes u.- Csató kéiz csomópontban
1.r~~ ~alom klépltése és Szarvas u. felúlitása ITOP-6.1.5-16-NY1·2017·00003)

,'

MTMI flml'invközpont N Jruvházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)

,~-~pontéskerékcárútfellesztésNylreir:yhádn

,•1

Csomópont és kerékpárUt fejlesztés Nvireir:vházán 11

.4~ ~CT

111.·TechTown orolekt 2016.

_41_~US-1-Bai;kto(Net)Work

_4:'._~L!StSllverleemers

41

CITYWALI< projekt

,14

Összesen

Nemzet1azdaságl
Minisztérium
Europa1 e1ona11s
FejlesztéslAlao
urop•IRe1lon<111s
Fe lesztéstAlap
uropa Re1ona!s
FeilesztéslAlap
Európai Re1!onálls
FejlesztéslAlap

Kl1di6s
Tov..,bfévekbeo

Tervévbeo

570108140

29891860

49 317498

1150288043

5 370000

600000000

740267031

1

782 647823

1

1

167169931

1

1

43513365

1

1

42 376419

1

1

194 655612

1

1

146 707776

1

187443530

Bevétel6uzeseo

789584529

Tervévetme1ellíz4
kiadás

1

635000

1

91220256

1

508144 744

1

600 OOO OOO

4 267200

1

41467929

1

743 849400

1

789 584529

1150878

1

805 519592

19 741 712

1

1325 614 226

8156252

Terv évben

1

Todbbl évekbeo

1

S•ját•r6

Kiad1b 611zesen

1

785 777 880

1

27 954647

1

776414067

1

1

1317457974

1

46382 740

1

1279231486

1

955 986635

1

999 500 OOO

1

279400

1

28 729 510

1

970491090

1

999 500 OOO

1078623581

1

1121 OOO OOO

1

1

42 376419

1

1078 623 581

1

1121 000000

1

200025 612

1

1

238 260451

1

17 360756

1

255 792007

1

685112 500

1

1

97 805184

1

587 307 316

1

685112 500

3130057

538 404 724

634443 970

170800

125 644100

821887 500

696 243 400

SS 766395

821887 500
2370825

3 695 262

9743 293

13 438 555

9263663

6545 717

15809380

1436517

3 957483

s 394000

2029074

3 364926

S 394 OOO

3 720 OOO

2144229

1575 771

5 797 752

17518986

31351 707

54 668445

4276075

23 823623

29446152

57545 850

2 877 405

15 909 27!1927

11412 044 969

1111 591929

35 499 910 125

5 730 615167

16155129333

14 036 986 337

36 622 731 537

1122120 712

3 720000

2. oldal

3 720000

i...

,.

9.m1Utiklet

10.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

Forintban!

1.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

2.

Orvosi rendeló - (Fenyó utca)

Szennyvíz rákötése utcai hálózatra, orvosi

3.

Orvosi rendelő- {Szent 1. u.63)

2 db háziorvosi rendelö kialakítása

4.

Védőnöi rendelő (Fazekas J. tér 8.)

Nyílászárók cseréje, radiátor csere
Klíma telepítése a

5.
-

e.

A.

2018.

rendelő belső

hőfokszabályzó

felújítása

ev

Lapostető

7 OOO OOO
12 OOO OOO

rendelőben

7.

Egészsésücvi Alapellátási lcazeatósac összesen

8.

Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)

9.
-

Eszterlánc tszaki óvoda KerekerdO Tacintézmény (Sóstói u. 31.)

10.
11.

12.

lefolyóvezetékek cseréje épületen belül és kívül az

első

aknáig

2 142 334

300 OOO

300 OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO
23 442 334

21 500 OOO

1942 3l4

Beépitett szekrénysorok cseréje HL

2 OOO OOO

238 436

2 238 436

Unoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban

3 500 OOO

59 278

3 440 722

A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal, javítása,
játszóudvar tereprendezese

7 OOO OOO

SO.}

7 OOO OOO

i:"'=•l:::•ó:..:•:::•'c::"'::':::ok:..:á:::•b::u::.:rk:.:o:;:lá::::"':__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---lf--4'-'000=:::00:.:0_t---'-4:::000:::..:000=---t------;

13.

Udvari térburkolat javítása, az első teraszok átburkolása

14. Eszterlánc Északi óvoda Telephely {Állomás utca 6.)

Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha
burkolatának cseréje

15. Eszterlánc Északi Óvoda Nyltnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)

Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál
készítése

16.

>--

~ Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)

18

S 993 934

5 993 934

4 OOO OOO

3 681125

7 681125

S OOO OOO

509 942

4 490 058

Beltéri ajtók cseréje

2 500 OOO

2 500 OOO

Folyosókon lambéria csere

2 OOO OOO

2 OOO OOO

belső

kerítés

Beltéri ajtók cseréje folyosókon lamberia csere

19. Eszterlánc Északi óvoda összesen

20.
,___

Belső

21.

......._ Gyermekek Háza Deli Óvoda Kincskereső Ta1intézmény (Árpád utca 52-58.)

22.

balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje

Radiátor szelepek csereje
Belső

24
,___

2 545 347

2 545 347

34 IXMl...,

610 378

33 389 622

7 OOO OOO

7 OOO OOO

S OOO OOO

balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje,radiátor szelepek cseréje

Műszaki

szüksé1ességból elrendelt póbnunka{felporladt aljzatbeton cseréje)

Mozgáskorlátozott bejárat

felől

kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével

3 500 OOO

S OOO OOO

13 124 823

13 124 823

1500 OOO

1500 OOO

3 500 OOO

Gyermekek H.áza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergó Taeintézmény(Ougonics u.16.)~•=•::.:rít:.:e;..•f=•=lúJcc"jt:::á•=•..cllc.1..=.üt=•m=-1----------------f--2~5=00=0=00'--+---=2-=500"-'-'0:.:00~+-------l
Mozgáskorliitozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével ,kerítes
felújítása {II. ütem)

26.
27.
......._ Gyermekek Háza Deli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)
28.

Szennyvízvezetékre törtenó rákötés
Uj elektromos bekötés létesltése,

2 743 714

merőszekrennyel

2 743 714

1850 OOO

1 850 OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO

29. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)

Kerítés felUjítása

4 OOO OOO

1943 829

2 056171

30.

Épületet körülvevő járda es kerítés felújítása (1. - ti. ütem)

4 OOO OOO

4 OOO OOO

31.

Tálalókonyha felújítása

8 OOO OOO

8 OOO OOO

Személyzeti vizesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt

1500 OOO

~ Gyermekek Háza Oélí Óvoda Virág utcai Taeintézmény (Virág u.67.)
33.

34.
35.

1--

36.
~ Gyermekek Háza Déli Óvoda RozsrétbokoriTelephely(Rozsrétbokor 17.)
1--

dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása
Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (1. - II. ütem), tálalókonyha felújítása,
felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása

4 500 OOO

Tornaszob.ában balesetveszélyes falburkolat cseréje
Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kerticsap és ivókút
kieoitése

2 OOO OOO
1 250 OOO

Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1500 OOO

1500 OOO

Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat csereje, balesetveszélyes járda
felújítása, kapuk komplett felüjítása

39.

Függő ereszcsatornák es lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők
felszereli?se a bejárati ajtók fölé

40.

Járda felújítás

41.

Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat

42.

~

korszerűsítése

Bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szúnyoghálók felszerelese
Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely {Bajcsy Zs.u.12.)

Tetőhejazat

cseréje

Elektromos hárofázisú mérószekrény és elektromos betáplálás (teljesítmény
növeléssel) kiépítése -napelem telepítese miatt

44
~

1500 OOO

Felnőtt

38.

1--

-

357 666

4 OOO OOO
4 OOO OOO
Udvari terburkolat javitása
Eszterlánc Északi óvoda Csillagszem Tagintézmény(Nyírszólós, Kollégium utca i.::.:=======-----------------tr--~~'-'--+--~~--r------;

f--

~

2018.09. havi
mód.e16ír.

7 OOO OOO

Orvosi rende16 Borbánya(A!ma u. 8.)
6.

E.

Módosítils

12 OOO OOO

2 500 OOO

szelepek elhelyezésével

D.

4 500 OOO
15 969 656

15 969 656

2 OOO OOO
1250 OOO

3 296 808

1500 OOO

1500 OOO

4 OOO OOO

4 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

3 296 808

6 800 OOO

6 800 OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

Függő

ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munk.ák, esővédő elötetők
felszerelése a beJ.árati ajtók fölé, Járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos
hálózat korszerűsítése ,bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar es
szúnyoghálók felszerelése

45.

46. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen
47

Tündérkert Keleti óvoda (Kert köz 8.)

61900 OOO
Óvodai játszóeszközök minősítetten biztonságossá tétele

48. Tündérkert Keleti Óvoda Lieeti Tagintézmény (liszt F. u. 32-34.)

Játszóudvar

minősítetten

49. Tünderkert Keleti óvoda Orgonasíp Taeíntézmény(Czuczor G. u.)

Lapostetóre

páraszellózők

50. Tündérkert Keletr óvoda Koszorú úti Telephely(Koszorú u. 10.)

51.

8185 607

biztonságossá tétele

tpületen belüli (szekunder oldali) fűtés- és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése

52. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Taeintézmény {u.

Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kl!rítés készitése

53.

Három fázisú
miatt

áthelyezese az utcafronti

kerítésbe,időszakos

15 OOO OOO

61276

rn

15 OOO OOO

6 500 OOO

beépítése

lapostetó beázás miatti vízszigetelése

mérők

623 221

15 OOO OOO

8185 607

6 500 OOO
550 OOO

550 OOO

791151

14 208 849

2 817 OOO

2 817 OOO

1200 OOO

1200 OOO

áramkimaradás
935 400

54. Tündérkl!rt Keleti óvoda összesen

935 400

41452400

241151

2 OOO OOO

41211249

55.

4 csoportszoba bútorzatának a csereje (1. -11 ütem}

2 OOO OOO

56

Az. aula PVC padló burkolatának cseréje

2 200 OOO

2 200000

A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarór.ácsának cserejl!

3 OOO OOO

3 OOO OOO

Az. aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsóház falburkolatának, es a radiátorok
takarOrá::sának :;~eré;e
Az. óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak fetüjításafestése

2 OOO OOO

347 703

2 347 703

Játszóudvar eséscsillapító eumitégláinak cseréje 11.-111. ütem

2 OOO OOO

4 098 925

6 098 925

11200000

4590 844

15 790844

148 552 400

3116 094

151668494

>--

57. Buzaszem Nyugati Ovoda Aranykörte Taa:mtézmeny (Korte u. 41.J

58
59. Búzaszem Nyugati óvoda Benczúr téri Tacintézmény (Benczúr tér 20.)
60. Búzaszem Nyugati óvoda GyermekkertTqintézmény [Töke u.3.)
61. Búuszem
62.

Nvuc:•ti óvoda összesen

7 344 ZlS

óvodák Mindösszesen

1. oldal

.'2. s~

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

1.

A.

..

Intézmény meenevezése

Feladat

Konyha:

63.

-

lapostető

Kazánház feletti

e.

1l •

E.

Módositis

2018.09. havi
mód. elöír.

szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt

65_ Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori

-

Művelődési

Ház

756 OOO

szigetelési munkái

térburkolat felújítása

66.

Teljes tető felújít.is

67. Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Ml1vel6dési Ház

Fútéskorszerúsítés

68

Homlokazti nyílászárók cseréje

69. Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház

Homlokzati nyílászárók és tetőhi!JaZat cseréje, nagyterem és iroda
Fűtéskorszerűsítés,

belső

felújítása

928192

9011

1490 989

15 500 OOO

13 786

15486 214

71.

Homlokzati nyílászárók cseri!je

13 OOO OOO

72. Váci Mihály Kulturális Központ Józsavárosi Művelódési Ház

Viesblokk részleges felújítás

73

Fűtéskorszerűsítés+

Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Mllvelódési Ház

terveztetés

74 Váci Mihály Kulturális Központ Felsósimai Müvelódési Ház

Lambéria csere

75. Városi Galéria

Elektromos elosztó szekrény szabványositása,lámpatestek korszerúsítése

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Véc:sey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey
77.

u. l 5 .sz.}

78.
79.

-

-

6. sz. Napsugár Bölcsóde {Dália utca 1.)

1987 997

1987 997

4 OOO OOO

Belső

2 200 OOO

2 200 OOO

ajtók cseréje

Öltözőszekrények

87.

800 OOO

belső

cseréje

Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re,

öltözőszekrények

9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)

csőtörés

miatti cseréje

Belső

89.

Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati
csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése

90.

Redőny

Bölcsőde rrőke

u. 1.)

92.

Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása

93.

95. 12.sz.

Babaház bölcsóde{Krúdy Gyula u. 30.)

96.

103. ld6sek Otthona (Rozsnyai u. 8.)

104.

Idősek

Otthona (Nyírszőlős)

105.

Idősek

Klubja- Oros

{Fő

u. 2.)

2 500 OOO

1200 OOO

1200 OOO

5 352 841

6 OOO OOO

6 OOO OOO

Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje

S OOO OOO

Szennyvízhálózat felújítása, burkolás
Udvari térburkolat cseréje, gépjármú parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének
kialakitása
Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése,

pihenőkert

akadálymentesítése

Eldugult szennyvizvezetékcsatorna cseréje
Eldtér burkolat cseréje

Hl6. Nyírecyházi Szociális Gondozási Központ összesen
107. Önkormányzati forrásból mecvalósuló intézményi felújítások

5 352 841

1950 OOO

880 OOO

100. Nyíregyh;izi Gyermelcjóléti Alapellátási Intézmény összesen

Otthona {Pacsirta u. 29-35. )

2 500 OOO

1950 OOO

2 öltözőben öltözőszekrények cseréje
Személyzeti öltözők. és vizesblokkok padló-, és falburkolatainak, szanitereinek
cseréje

Idősek

3 039 990

1200 OOO

lapostetó beázás miatti vízszigetelése

98. 14.sz. Bóbita Bölcsóde(Tas u.1-3.)

102.

339 990

Járdák felújítása

Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolásaJárdák felújítása, 8 csoport
beépített szekrényeinek cseréje

101. Nyíresvházi Szociális Gondozási Központ(Vécsey köz 2.)

2 700 OOO

2 776 728

650000

650 OOO

2 OOO OOO

97.

99. 16.sz. Aprajafalva Bölcsóde(Fazekas János tér 13.)

2 776 728

2 OOO OOO

8 csoport beépített szekrényeinek cseréje

f--

1400 OOO

lépcsőinek

felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira

Gazdasáe;i bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek
csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése,redőny felszerelése csoportszobák
ablakaira, ajtóira

94.

1400 OOO

5537 200

burkolatok és küszöbök cseréje (1. - II. ütem)

91.

f--

2 OOO OOO

1200 OOO

88.

,_____ 10.sz. Katica

2 OOO OOO

cseréje

Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje), 1
db háromrekeszes villanysütő cseréje
Udvari vízvezeték

800 OOO

s 537 200

ajtók cseréje, homokozó kialakítása

A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti
cseréje
(Sarkantyú u.30-36.)

999 490

4 OOO OOO

Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re

Bölcsőde

2 346 936

Radiátorok cseréje

82.

86. 8. sz. Nefelejcs

346 936

999 490

Miiszaki szüksécesséeböl elrendelt pótmunka(válaszfal és aljzatbeton alól kimosott
föld visszapótlása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatrotna
készíti!se az É-i oldalon, életveszélyes vb. pengefal statikai megerősítése)

Radiátorok cseri!je,

85

1500000

32 359 929

81.

Hóvirág Bölcsőde(Malom utca 5.)

600 OOO

1500 OOO

4 239 561

Homokozó kialakítása

83.

8436 300

36 599 490

80.

M. 7. sz.

1500000
4 563 700

600 OOO

2 OOO OOO

76. Vád Mih;ily Kulturális Központ összesen

-

928192

1500 OOO

Váci Mihály Kulturális Központ Butykai Művelődési Ház

756 OOO

1500 OOO

terveztetés

70.

-

Főbejárati

lapostető

10.melléklet

2018. év

Bem József Általános lskola{Epreskert u.)
64.

.~

880 OOO
5 OOO OOO

11930 380

11930 380

1 OOO OOO

4 421630

s 421630

35 480000

3 Z58 769

38738 769

7 OOO OOO

4 945 140

2 054 860

15 OOO OOO

4 306 061

19 306 061

6 OOO OOO

6 OOO OOO

500 OOO

500 OOO
1841500

3 OOO OOO

1158 500

31500 OOO

1797579

29702421

273 631890

5 952 246

279 584136

108.

"D" épületben irodák felújitása IL ütem

10 OOO OOO

10 OOO OOO

109.

"B" épületben irodák átalakítási munkái

7 OOO OOO

7 OOO OOO

110.

"B" épület fsz-en mozgáskorlátozotti vizesblokk kialakítása

2 500 OOO

2 500 OOO

111.

"A" épületben irodák felújítása IL ütem

4 OOO OOO

4 OOO OOO

Tetőszerkezeten lévő

1500 OOO

1500 OOO

f--

~

Polgármesteri Hivatal

átjátszó antennák tartószerkezetének felújítása

113

Ereszcsatorna rendszer felújftása, bádogos munkák 1. ütem

114.

Omladozó homlokzati vakolat javítása

115.

A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújitása során
keletkezett, műszaki szükségessé&ból elrendelt pótmunkák

-

116.

Közterület Felügyelet irodá'1nak átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztetése után)

117. Pol&ármesteri Hivatal összesen
118. Intézményi mindösszesen:

6 OOO OOO

6 OOO OOO

635 OOO
630 OOO

635 OOO

630 OOO
3 000000

3 OOO OOO

34000000

l 26SOOO

35 26S OOO

307 631190

7 217 246

314849136

59152 597

28159 857

119

Tartalékkeret

Uzemelesgátló

120 · Üzemeltetésre átadott viziközmű vagyon felújítás

121. Intézményi konyhík\tobb helyszm1
123.
Bocskai utca 26. Önkormányzati épület
f--

Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron,
főpárkány iitfestése

124.
125

Lapo!ötl!tő karbantartá~ (Alt. lsl<ola, Gimnázium, Kozépiskola)
Épület homlokzatának felújitása, falszerkezet vízszieetelése az elkészített szakértői
vélemény alapján-("Vestélyeztetett helyzetű t!pített műemlékek
veszélyelhárításának,álla1meeóvásának,részle1es helyreállításának
támogatására"cimú pályázat

Hősök

tere 3 .

2. oldal

30 992. 740

100 OOO OOO

100 OOO OOO

S OOO OOO

S OOO OOO

6 250 OOO

6 250 OOO

900 OOO

900 OOO

70000000

70 OOO OOO

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

10.melléklet

..
Feladat

Intézmény megnevezése

1.

2018. év

D.

E.

Módosítás

2018.09. havi
mód.el6ir.

126. Mustárház

Balesetveszélyes terasz komplett felújítása

1451 268

1451268

127. Dzsungel Hotel (Blaha L sétány)

T-sytem rendszer fejlesztés

2 540 OOO

2 540 OOO

128. TOzottó u. 1 alatti önkormányzati épület

"CSAK PONr' kialakítása miatti felújítási munkák

9 OOO OOO

9 OOO OOO

129. Z017. évről áthuzódó felújitisi feladatok
Gázkazánok cseréje kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készíttetése,
engedélyeztetéssel

2 650 OOO

2 650 OOO

131. Eszterlánc Eszak1 Óvoda Kerekerdó Tq:intézmény (Sóstói u. 31.)

Balesetveszélyes játszOudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)

2 800 OOO

2 800 OOO

132. Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Baicsy Zs.u.12.)

Gyermekmosdóban összefolyók cseréje
Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték csen~je, valamint fütés kiépítése
fagyveszély miatt

500 OOO

500 OOO

671478

671478

Konyhában kiszakadt bejárati a1tó cseréje

220 OOO

220 OOO

l30 Felnótt- és gyermekorvosi

133

Rendelő {Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)

· Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)

134· Búzaszem Nyugati óvoda Benczúr Téri Tagintézmll!ny(Benczúr tér 20.)

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kolléeiuma
(Nyiregyháza, Dugonics u.10.)

135

136.

Konyha lapostetó beázás miatti vízszigetelése,

belső

festés javítása

Irattár kialakítása

-137.

4 730 884

4 730 884

60 OOO OOO

60 OOO OOO

Közterület felügyelet átalakítása

6 350 OOO

6 350 OOO

Padlózat felújítás "A" épület földszint

6 350 OOO

6 350 OOO

139.

Padlózat felújítás "D" épület Lemelet

6 980 OOO

140. önkormányzati incadan (Dália u. 9.)

Drótkerítés építése, homlokzat festése, belsö helyiségek felújítása

1 744 751

1 744 751

1200 OOO

1200 OOO

Poleármesteri Hivatal
138.

-

141. Nefelejcs Bölcs6de (Sarkantyu u. 30-36.)
kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felól,az ingatlan NY-i oldalán
Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetségondozo Kollegium(Tiszavasvári u.
142. 12.)
Konyhai légkezelő berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóvá tétele
Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém
143
· Félutas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC
utólagos hőszigetelése
144

A terület rekultivációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási

· Borbányai bezárt hulladéklerakó

időszakban

145. önkormányzat összesen

~
147.

Nyíregyháza VirosüzemeltetO és Vaevonkezelö Nonprofit Kft. ellátott
feladatok

32801Dnl
45 723120

Közutak, hidak fenntartása

28 750 OOO

üzemelésgátló feladatok (dolog kiadás, naevössze1ú karbantartis}

Eszterlánc Eszaki Óvoda Gyöngyszem Ta1intézmény (Krúdy Gy. u. 27)

udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje

S.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Ta1intézmény [fünde u. 2.)

Ivóvíz bekötés tervezése

6.

Gyermekek Ház.a Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27 .)

Foglalkoztatóban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés

Gyecmekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vé<"'V kö' 4-6 .)

Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözök és egyéb emeleti,
illetve földszinti helyiségek (1.-ll. ütem)

9

·

54607 300

5 128 059 249

1404438 291

6 532 497 540

200 OOO

200 OOO

250 OOO
3 500 OOO

2 OOO OOO
3 500 OOO

12.

Konyhai személyzeti vizesblokkban csötörés elhárítása
Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)
Az épület aulájának, foglalkoztatóinak,

15.

Babaház Bölcs6de (Krúdy Gy. utca 30)

lépcsőházának,

használati melegvíz kilukadása miatti

folyosóinak festése 1-11 ütem

csőszakasz

cseréje

Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje

16

Lapostetó beázás miatti vízszigetelése

17. S.sz. őzike Bölcs6de (Vécsey köz 31.)

Raktárak, irodák festése

18.

8. sz. Nefelejcs Bölcsöde (Sarkantyú u.30-36. )

Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett
felújítása

9.sz. Micimackó Bölcs6de (Stadion utca 8/a.)

Belső

20. 10.sz. KaticaBölcs6defrőkeu.1.)
21. Hétszínvirág Bölcs6de(Honvéd u. 2. sz.)

250 OOO
29 066

3 470 934
2 OOO OOO
3 500 OOO

500 OOO

rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val.

Főzőkonyha:

890 OOO
950 OOO

helyiségek festése, mázolása, csoportszobák 1ambériájának cseréje

Fűtési

mód.előír.

2 800 OOO

Belső

14. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kolléeium(Széchenyi u. 29-33)

Módositis

E.
2018.09. havi

2 800 OOO

Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely {Bajcsy Zs.u.12.)

13.

D.

950 OOO

helyiségek vakolatjavítás.a, glettelése, festése, mázolása

11 Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Taeintézmény(Kállói u.)

19

5 736 757 067

10 515 600

Belső

Nyomóvíz vezetek szakaszos cseréje csőtörés miatt.

-

1371480 914

44091 700

Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsré:tbokoriTelephely(Rozsrétbokor 17.)

10. Tündérkert Keleti óvoda (Kert köz 8.J

-

4365 276153

890 OOO

miatti cseréje

4

8.

23800146

2018. év

Hullámpala fedés javítás
csőtörés

20 OOO OOO

e.

Feladat

Udvari vízvezeték

28 750 OOO

3 800 146

Forintban!

..

Eszterlánc Északi óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)

·

260 OOO

9 723 120

A.

7

260 OOO

5 300 OOO

14498 589

151. Mindösszesen

2.

2 749 650

1300 OOO

36 OOO OOO

150. lntezményi pályázatból me1Valósuló felújítás

3

4 OOO OOO

342509 360

149. Városfejlesztési kiadások

-

2 749 650

6 350 OOO

Zöldfelület fenntartás

148. Vqyoni kiadások

1.

630 OOO

406 400

500 OOO
406 400

450 OOO

450 OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO

100 OOO

100 OOO

920 OOO

920 OOO

1300 OOO

1300 OOO

4500000

4 500 OOO

festési, mázolási munkák

Belső ajtók mázolása, az épület belső festése
Villamos biztonsáetechnikai felülvizsgálatok
során feltárt hiányosságok iavftása

3 OOO OOO

3 OOO OOO

635 OOO

635 OOO

22. Nyíregyháza Önkormányzati épület Dália utca 9. sz.

Gázkonvektorok és riasztó rendS"Zer felülvizsgálat utáni felújftási munkái

220 OOO

220 OOO

23. Szociális Gondozási Központ( Pacsirta u. 29-35.)

Balesetveszélyes fák kivágása, tuskózasa

500 OOO

500000

24

ld6sek Otthona (Rozsnyai u 8.)

25.

-

Borbányai bezárt hulladéklerakó

Kármentesltési utómonitoring
2018.évre

26.
27.

~ki'_~zobák. ~v~~! ~~zi!_0elvi~~~!~~~:.._E~enökert akadálymentesíté~. ·--

Kármentesítési utómonitoring idOszakban müszakiellenóri tevékenysé1fl.ütem)
2017.évre

Örökösföld közterület hrsz:22200/l 73

28. NyireliVháza Önkormányzati épület (ÉFO[SZ) Vécsey köz 4. sz.

időszakban műszakiellenóri

254 OOO

254 OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

150 OOO

150 OOO

tevii!kenység(ll.ütem)

Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése
TetőhéJazat ja vitás.a

- - 607 810__ _

qc;nonn

3. oldal

qc;n nnn

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

..

e.

D.

Feladat

2018. év

Módosltás

A.

lnti!zmény mecnevezése

1.

10.melléklet

E.
2018.09. havi
mód.előír.

2 9 . 2017. évröl áthuzódó üzemeli!sgátlöfeladatok
30. Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tac;inti!zmi!ny {Krúdy Gy. u.27.)

Csőtörés

31 · Eszterlánc Északi ÓYoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)

leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása

32

Gyermek vizesbtokkokban

33

Gyermekek Háza Délí Óvoda (Kereszt u. 8.)
· Gyermekek Hiiza Déli óvoda Rozsrétbokori Telephety(Rozsrétbokot 17.)

Csőtörés

elhárításának munkái

421513

421513

420 OOO

420 OOO

400 OOO

400 OOO

elhárítás munkái

210 OOO

210 OOO

vízyezeték csötörésének elhárítási munkái

950 OOO

950 OOO

vízkeverő

szelepek cseréje

34 · Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium {Tiszavasvári u.12)

Konyha~

35. Hóviráa: Bölcs6de {Malom u.S.)

Gázkazán karbantartása

127 OOO

127 OOO

115 OOO

115 OOO

36 · 2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3. )

Gázkazán és bojler karbantartása

37 · Orvosi Rendelö (Nyiregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)

Gázkazán karbantartása

25 OOO

25 OOO

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

Gázkazán karbantartása

25 OOO

25 OOO

39. összesen

30 457 513

4. oldal

3790144

34 247 657

')""·" q

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

/

.,.-~

11. melléklet

Forintban!

A.

B.

e.

D.

Eltsirányzat megnevezése

Összes költsége

Terv évet megeltszts
kiadás

2018.

1.
2.

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) •

3.

Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése •

4.

Fasor rekonstrukciók terveztetése

5.
6.

255 420 483

45 000000

F.

KIADÁS
2019.

2020.és további évek

1907 544

1600000

3 200000

15 000000

10 000000

20 OOO OOO

4 926 753

3 318 612

Városi zöldfelületek felmérése II.

54 528 972

39 528 972

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

79 358 451

32 858 451

15 500000

15 500 OOO

15 500000

427 621123

363 113 123

16 508 OOO

16 000000

32 OOO OOO

16 913 867 064

16 895 946 293

5 520 771

6 200000

6 200000

7.

Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok •

8.

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja
(KEOP)

9.

262 128 027

E.

Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése

1608 141
15 000000

96 677 034

34 447 034

62 230 OOO

5 739 690

2119 690

905 OOO

905 OOO

1810000

15 000000

2 500000

5 000000

83 710000

Európai Területi Társulás létrehozása (ETI-Európai Területi Társulás támogatás)
10.

•

-

11. Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése•

22 500 OOO

Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City12. Okos Város csomag

31684 815

22 348 265

9 336 550

17 944 031 929

17 649 100 923

143 516 006

67 705 OOO

14. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)

1616 356 523

11 754 351

806 567 525

798 034 647

15. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)

1366 410 535

14 326 330

1176 446 449

175 637 756

16. Benes Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)

303 359 841

251254543

52 105 298

17. Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)

391400 609

38 343 504

353 057105

18. Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán 11.ütem (TOP-6.6.1-16.)

407 800 OOO

2 485 OOO

101108 501

19. Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)

2 129 768 389

258 773 544

1870994 845

20. Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)

1313 481480

465 072 380

848409100

2 914 000000

36 310 860

2 718 332 725

298 107 435

14 439 040

283 668 395

13. Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,7„15„20„21.,32„34„60„65.,66. 70.sorai)

304 206 499

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.521. 15-NYl-2016-00002)
Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NYl-2017
22. 00004)
Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban
23. körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003)

1121 OOO OOO

1. oldal

-

42 376 419

159 356 415

1 078 623 581

t"'

A.
Előirányzat

megnevezése

e.

B.
Összes költsége

1.

D.

Terv évet megelőző
kiadás

.'".

„

l~ ~1 ~)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

E.

1

F.

KIADÁS

2018.

2019.

2020.és további évek

24. Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)
Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV

701621 270

32 771 939

668 849 331

25. Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003)

901 855 317

6 842 995

57 401400

74 595 815

61550 978

13 044 837

1052003 081

39 273 364

1012 729 717

156 432 161

808 900

43 836 164

111787097

29. Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002) Ili.ütem

396 840 630

2 298 700

105 310 028

289 231 902

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
30. Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004) IV.ütem

627 227 209

3 111500

169 016 087

455 099 622

30 414 995

5 435 568

17 595 023

7 384 404

405 392 457

94 983 082

125 396 909

77 599 475

33. (TOP-6.3.3-15)

629 726 235

542 754 639

86 971596

34. Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)

224 731353

211 272 588

13 458 765

35. Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)

574 OOO OOO

2 649 508

294 475 506

276 874 986

1726000000

11684 OOO

134 909 300

764 467 935

37. 16.)

241210420

3 126 973

237 963 947

119 500

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
38. (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt•

340 800 424

8 890000

103 470 606

90770 606

137 669 212

600000000

635 OOO

91220 256

503 144 756

4 999 988

15 809 380

9 263 663

6 545 717

41. ERASMUS+Back to (Net)Work

5 394 OOO

2 029 074

3 364 926

42. ERASMUS+Silver Learners

3 720000

2 144 229

1575 771

57 545 850

4 276 075

23 823 623

29 446 152

8 310 934 056

3 471 789 530

1671923 718

3 167 220 808

79 750000

4 937 400

35 184 537

20 557 184

26. Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002)
27. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
28. Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003) 11.ütem

837 610 922

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV

31. Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)
32. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) •

107 412 991

Nyíregyháza Borbánya és Malom kert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése

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

814 938 765

Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1

Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca
39. csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)
40. URBACT 111.-TechTown projekt 2016.

43. CITYWALK projekt
Ny1regynaza 1V1egye1 Jogu varos Kozösseg1 Köz1eKeaeseneK rej1esztese eraeKeoen
47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-201644. 00013
Kulturális és kozosségi terek mtrastrukturalis tejlesztese és helyi
közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához
45. kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)

2. oldal

19 070 879

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

.
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i~ •.
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e.

B.

A.
Ell!irányzat megnevezése

Összes költsége

1.
Fenntartható turizmusfejlesztés a
46. által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)

Helyőrségi Művelődési

D.

Terv évet megelőz{!
kiadás

E.

1

q f,
/

.._~

F.

KIADÁS
2018.

2019.

2020.éstovábbiévek

Otthon revitalizációja
789 584 529

4 267 200

41467 929

743 849 400

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
47. közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)

999 500000

279400

28 729 510

36 154 450

934 336 640

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

255 792 007

170 800

238 260 451

10 303 376

7 057 380

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

805 519 592

27 954 647

776 414 067

1150 878

50. lndiaház és Madárröpde létesltése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)

844 700 751

11159 750

53 219 373

368 434 080

51. Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)

1 051115 767

25 112 073

1017007 907

8 995 787

52. Modern Városok- 4* Szálloda építése

4 189 605 006

1185 697 209

3 003 907 797

53. Modern Városok-Állatpark Fejlesztése-Pangea

1681543175

65 303 696

1616 239 479

54. Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak

3 617 053 816

120 780

240 858 415

3 376 074 621

55. Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása
Nyíregyházi Szabadtéri Szlnpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének
56. funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nylregyháza (TOP-6.4.1-16-NYl-201757. 00001)
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nylregyháza 11.ütem (TOP-6.4.1-16-NYl58. 2017-00002)
Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút- Nyíregyháza
59. területén

3 741309 304

9 525 OOO

944 660 231

2 787 124 073

1325 614 226

46 382 740

1279 231486

1930 183 208

808000

1929 375 208

Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege
60. (73.-86., 88-110., 112.-115., 118-120., 122.,125. sorai)

51 756 210 846

6 992 070 552

61. Mindösszesen

69 700 242 775

24 641171475

•Tartalmazza a 2021. év

előfrányzatalt

411 887 548

685 112 500

-

97 805 184

310 461 560

276 845 756

821887 500

-

125 644100

352 671 283

343 572 117

24 563 955 263

17 142 393 755

3 057 791276

24 707 471 269

17 210 098 755

3141501276

is.

3. oldal

11. melléklet

12. melléklet

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

Forintban!

e.

B.

A.
Sorszám

Megnevezés

E.

D.
2018. évi mód.

2018. évi előirányzat

előirányzat

G.

F.

2021. évi

2019. évi előirányzat 2020. évi előirányzat

előirányzat

1. BEVÉTEL E K
1.

Önkormányzatok működési támogatása

5 055 026107

5 451048 206

5100 000000

5 200 OOO OOO

5 300 OOO OOO

2.

Működési célú támogatás Áh-n belülről

1 733 306 637

1566 642 855

800000000

500 OOO OOO

500 OOO OOO

3.

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről

20 199 850 981

17 383 922 024

4043 770 925

1197 419131

520 000000

4.

Közhatalmi bevételek

11 207 500 OOO

11 255 987 513

11 351 500 OOO

11 380 500 OOO

11463 OOO OOO

2 916 978 877

3 009 568 956

2 950000 OOO

3 050000 OOO

3100000000

182 000000

182 613 858

148 OOO OOO

128000 OOO

138 OOO OOO

110 420 776
1152 548 513

119 601 924
1152 548 513

115 OOO OOO
250 000000

120 000000
250 000000

125 000000
250 000000

42 SS7 631 891

40 121 933 849

24 758 270 925

21 825 919 131

21 396 OOO OOO

5.

Működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

7.
8.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

9.

Költségvetési bevételek összesen

10.

Hitelek bevétele

154 637 427

833 346 390

11.

Belföldi értékpapírok bevétele

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

5 000000000

3 OOO OOO OOO

2 500 000000

12.
13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

163 286 962
20 960 254 258

163 286 962
21150 128 636

170 OOO OOO
14 543 401 720

170 OOO OOO
4000000 OOO

170 OOO OOO
1500000 OOO

14.

Finanszírozási bevételek összesen

31 278 178 647

32 146 761 988

19 713 401 720

7170 OOO OOO

4170 000000

Bevételek összesen

73 835 810 538

72 268 695 837

44 471 672 645

28 995 919 131

25 566 OOO OOO

6 600 000000

15.

Maradvány igénybevétele

-

-

-

II. KIADÁSOK
16.

Működési

17.

Személyi juttatások

6 684 665 862

6 834 940 115

6 500000000

6 550 OOO OOO

18.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

1444 312 098

1468 774 953

1370000 OOO

1380 OOO OOO

1390 000000

19.

Dologi kiadások

12 060 845 277

11 740 720 725

8 500000000

8 500000 OOO

8 700 000000

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

524 950 OOO

524 950000

530 000000

535 000000

540000 OOO

21.

Egyéb működési célú kiadások

22.

Működési c. pénzeszközátadás Áh-n belülre

15 500 OOO

35 870 281

16 OOO OOO

17 OOO OOO

18000 OOO

23.

Működési c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre

2 257 788 485

2 646 049 770

2 300000000

2 300 000000

2 300000 OOO

24.

Elvonások és befizetések

153 917 699

153 917 699

25.

Általános tartalék

100000000

7 918 064

100000000

100 OOO OOO

100 000000

1146 533 659

1070504 335

500000 OOO

300 OOO OOO

200 000000
2 230 521913

kiadások

-

-

-

-

-

-

-

26.

Céltartalék

27.
28.
29.

Felhalmozási kiadások
Beruházások

19 987 922 250

17 994 383 998

15 720 354 429

5 157 618 477

Pályázatok tartaléka

14 016 624 190

12 161 470 834

2 906 968 216

111834654

30.

Felújítási kiadások

5 088 732 330

6 532 497 540

529 350000

478 300 OOO

397100000

31.

Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n belülre

32.
33.

Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre

34.

Költségvetési kiadások összesen

114132
133 231 726

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre

11500000

173 763 450
11500 OOO

100000000
12 000000

100 OOO OOO
12 500 OOO

100000000
13 000000

63 626 523 576

61 357 375 896

39 084 672 645

25 542 253 131

22 588 621 913

46 OOO OOO

748 032 979

217 OOO OOO

283 666 OOO

307 378 087

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

163 286 962

163 286 962

5 000000000
170 OOO OOO

3 000000 OOO
170 OOO OOO

2 500 000000
170 000000

Finanszírozási kiadások összesen

10 209 286 962

10 911 319 941

5 387 OOO OOO

3453 666 OOO

2 977 378 087

Kiadások összesen

73 835 810 538

72 268 695 837

44 471 672 645

28 995 919 131

25 566 OOO OOO

35.

Hitelek törlesztése

36.

Belföldi értékpapírok kiadása

37.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

38.
39.
40.
41.

Költségvetési hiány/ többlet

42.

Finanszírozási hiány/többlet

-

21 068 891 685
21 068 891 685

-

21 235 442 047
21 235 442 047

-

14 326 401 720
14 326 401 720

-

3 716334000
3 716 334000

-

1192 621913
1192 621913

Nylreevháza Meevel Jo1ú Város Önkormányzata 2018. évi

előirányzat
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felhasználási ütemterve
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11. melléklet

Forintban!

1.

2.

A.

B

e.

o.

E.

F.

G.

H.

1.

1.

K.

L.

M.

N.

M•1nevezé1

Januér

Februir

Mérclus

Aprllis

Méjus

Június

JllliUI

Au1u1Ztu1

Szeptember

Október

November

December

össze111n

BEV~TELEK

'·

Önkormánvutok mílköc!ésl támoga_tása

625 258 826

425 981659

423170 239

423170239

423170 239

423170 239

404177175

404177175

476086535

514177175

496 240 890

412 267 815

4.

Müködt!sf célú tamoaat~sok AH-011 belül

620 508 920

85196415

72 917 835

50 806 397

77017 835

96477 583

79017 835

117 977 335

115108475

65 099079

67 531945

118 983 201

1566642 855

5.

Felhalmozásl célú támo~atások AH on belül

3 667 086163

5 200 726157

858404 180

3 027 490 778

270 266 366

434 942 683

2119 242 380

109 636 434

235 883183

305133183

320 133183

834 977 334

17 383 922 024

6.

Közhatalmi bevételek

7.

Maködésl bevételek

8.

5 451048206

50 900000

50 900 OOO

4 302 000000

203 OOO OOO

200 778 584

181 500000

115 500 OOO

148 300 OOO

4 429 300000

264 000000

138 900 OOO

1170 908 929

11 255 987 513

408 277 652

210 713 798

241941167

401653 468

195151980

253 869952

138649 768

151345 549

317 358030

215 832 802

207 054 285

267 720505

3 009 568 956

Felhalmozás! bevételek

15166 666

15 166 666

15166 666

15166666

15182414

15166 666

15166 666

15166 666

15 166 666

15166666

15 764 784

15 166 666

182 613 858

9.

MQködésl célú át~tt oermmköz

85 000000

2 848564

4176898

4 230 954

1 500 OOO

6 500 OOO

7129683

2 500000

515825

119601924

lO.

Felhalmodsl célú átvett oénzeszkbz

ll.

Flnanszlrozásl bevétel!!'k

12. Bevflelek ö11asen:

„.

413 827 650

5 886 025 877

11 799167

13 799167

55 865 542

11 799167

103 799167

11 799167

154 637 427

21460254 258

991999 077

500 000000

500000000

500000000

6157 969 853

27 391830410

5173 383121

1694 866 585

2 015426 290

3 390682 674

5 200 OOO
11799167

958402 326

218 691305

5 812 794 194

11 799167

1391208 072

161 799167

1409 924 254

125 770 680

1152 548513

8039 871226

32 146 761 988

10986182181

7Z 261 695 1137

KIADASOK

14, Szemelvl Juttat!sok
Munkaadót terhelő j;iru:ekok és s20clálls
15. hozzá!árulásladó

16.

Dolo1! kiadások

17.

Ellátottak oénzbell Juttatásai

l8.

Eavéb

mQkőd@sl

c@IU kiadások

19. Beruházások
10.

FelUUtások

ll.

E1véb felhalmozási

klada~ok

12. Flnanszfrozáslkladások
ZJ.

Kl•d,sok öuzesen:

24.

B•nkn,ml• /

Folyósz,mlahlt~

535147 233

560 891488

571328 556

579885453

568047 377

580 810 743

599 742 992

543 949182

585138163

554197 439

558241607

597 559882

6 834 940 115

125 697 798

121477 937

118 257 555

122100257

125 618127

120 731 586

127 503 567

113 253 357

126256 861

124 841357

118 720 345

124 316 206

1468 774 953

877 047 679

1011400144

921489059

904 555 078

924019418

969 543 664

1010245 505

1013454 640

838 222 744

922490 758

1010575172

1337 676 864

11 740 720 725

34 213 530

34 668 076

34 499 076

34 529076

34 332 077

34 632077

34 582077

51712077

46732077

34 632077

51541073

98 876707

524 950000

187 545 658

202 289593

226622102

177417072

137 289 595

194 289595

164166 079

176 642 390

257625 356

222167080

198 334 573

1769871 056

3 914 260 149

499 528137

1642 443 286

532 502 206

1198 303 804

872 602108

1 216 724 319

1498 546 600

1283478 303

1180129 969

1496 958 328

2405 157428

16 329 480 344

30155 854 832

21 685 750

93 376597

138 873 634

263 999 760

418511556

362 293418

718907 075

561920513

595 184 110

485121959

1158861035

1713762133

6 532 497 540

1833 333

3183333

4 983 333

53128 363

2 883 333

25 268 517

4 733 333

33165 057

45648 977

2333333

3033 333

5183 337

66617 938

4 546 OOO OOO

2 663 286 962

'llom,ny

3 000000 OOO

635 415 041

4945916 080

J 669 730 454

5 548 555 521

J JU 918 863

J 718 718 632

3 504 293 919

4158427 228

J 844193 457

8 220938 257

3 842 742 331

5 504464 566

HOOJJ7J7

3418219196

25 271 554 015

27111 Oli 343

25 011166 296

2J .591298 661

22130 554113

JJ !M4 161 JIZ

17536611919

15 085 064 660

10 990 544 J4B

1. oldal

185 377 582
10 911 319 941

21 97& 726 529

72 268 695 837

14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

A.

1.

Megnevezés

B.

e.

Személyi
juttatások

Munkaadokat
terhelő járulékok
és szoc.
hozzáiárulási adó

E.

D.
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

G.

F.

Dologi
kiadás

Egyéb
mOködési célú
kiadás

MOködésl
kiadás
összesen

H.

Felújítás

' j () ·,_,
(,: ... /
,;·

1.

Beruházás

Forintban!
J.
Egyéb
felhalmozási
célú kiadás

K.

l.

Felhalmozási
kiadás
összesen

Mindösszesen

2.

Diákoolg. Iroda orogramjai

800000

800000

-

800000

3.

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

100000

100000

-

100000

5 080000

5 080000

5 080000

500000

500000

500 OOO

198 OOO

500000

4.

Ifjúsági Ház működtetése

5.

Drogmegelőzés,

prevenció

6.

Drogmegelőzés,

prevenció mód.

7.

Drogmegelőzés,

prevenció módosítás

8.

DrogmegelfJzés, prevenció mód. elfJir.

9.

ÖSSZESEN

10.

ÖSSZE S E N mód. elöir.

11.

ÖSSZE S E N módosítás

12.

ÖSSZE S E N mód. elöir.

előir.

150 OOO

152 OOO

150000

150000

150000

219

-

-

-

-

-

-

152000

-

219
151 781

198 OOO

-

6480000

6480000
6480000

-

198 219

-

6 281 781

-

198000

-

301781
6480 OOO

-

6480000

198 219

301781

6178000

5 980000

500 OOO

198 219

-

151 781

-

-

-

-

-

-

198 219
6 281 781

'J

.....

~-·

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak előirányzata
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15. melléklet

~

~-!

Forintba ni
- -

A.

1.

Megnevezés

2.

Parasport, fogyatékosok sportia

3.

Egyéb csapat- és eevéni soortáeak

4.
5.
6.

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szoc.
hozzájárulási adó

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

E.

F.

G.

H.

Egyéb mílködési
Mílködési
célú kiadás
kiadás összesen

Dologi kiadás

Felújítás

~-~

~-

J.

K.

L.

Beruházás

Egyéb
felhalmozási
célú kiadás

Felhalmozási
kiadás
összesen

Mindösszesen

-

2 200000

2 200000

-

1.

2 200000

10 500000

-

10500000

26 500000

-

26 500 OOO

Szabadidősport

5 500000

5 500000

Egyéb támogatások

4 500000

4 500000

-

4 500000

5 200000

5 200 OOO

-

5 200000

1000000

1000000

-

4100000

4100000

-

4100000

9 OOO OOO

-

9 000000

NYVDSE- Diáksoort támoeatás

Kiemelkedő

sportrendezvények

Kiemelkedő

sportrendezvénvek módositás

9.

Klemelked{J sportrendezvénvek mód. e/{Jir.

10.

Sport ösztöndíj rendszer

11.

Sport ösztöndii rendszer mód.

14.

D.

26 500 OOO

8.

13.

e.

10 500 OOO

7.

12.

B.

9 000000

előír

Olimpiai felkészülés támoeatása

7000000
7 000000

ÖSSZESEN

16.

ÖSSZE S E N mód. előír.

-

-

-

-

17.

Ö S S Z E S E N módosítás

-

-

-

-

18.

Ö S S z E S E N mód. előir.

-

-

-

-

16 OOO OOO

-

9 000000

-

7000000

7000000

-

7 000000

54400000

70 400 OOO

70400000

70400000

1 OOO OOO
69 400000

-

1000000

7 000000

-

15.

-

9000000

9 000000

Olimpiai felkészülés támoeatása mód. előir.
Mobil műjégpálya ijégidő vásárlás)KGY
határozattal elf.

5 500 OOO

-

-

1000000
69 400000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70400 OOO
70400000

-

1000000
69 400 OOO

·z.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

16. melléklet

n"

,__•\.)

Forintban!
A.

1.

2.
3.
4_
5.
6.

Megnevezés

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegltö programok,

rendezvények kiutazások
Partnervárosi kapcsolatokat elősegftö programok,

rendezvénvek kiutazások

B.

e.

D.

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhel6 járulékok és
szoc. hozzájárulási
adó

Elhltottak
pénzbeli
juttatásai

Dologi kiadás

P6/vázat/ alaa lakt.fnt.,,,.,mzetk.kaocs.el6sea.J mdd. e/6/r.

9.

Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs.

ÖSSZESEN
ÖSSZESEN módosítás

13.

ö S SZ E S E N mód. el61r.

kiadás
összesen

Felújítás

1.

J.

K.

L.

Beruházás

Egyéb
felhalmozási
célú kiadás

Felhalmozásl
kiadás
összesen

Mindösszesen

2 500 OOO

3 900 OOO

3 900 OOO

100 OOO

2 600 OOO

3 000000

3 OOO OOO

1 300 OOO

1300000

1300 OOO

1800000

1800000

1800000

190000

190 OOO

190 OOO

l 610000

l 610000

l 610000

100 OOO

300 OOO

300 OOO

200 OOO

200 OOO

200 OOO

250 OOO

250 OOO

250000

1800000

10750000

10 750000

190000

190000

190000

1610000

10560000

10560000

150000

50000

elős.

10. Pályázati önerő 11 aktív Európai Polgárság"

12.

Működési

H.

300000

Pálvázati alap {akt.int. nemzetk.kapcs.előseR.l módosltás

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

Egyéb működési
célú kiadás

G.

250 OOO

Pálvázati alao (okt.int.,nemzetk.kaocs.elósee.)

8.

F.

1150000

Me1blzásl dliak (tolmácsolás. fordltás ••vébl

7.

11.

E.

1600000

1600000

400000

400000

6 950000

6 950000

.....~ n....,
,_ t.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

Forintba ni
A.

Megnevezés

1.

2.

Nyíregyháza Város Képeskönyve

3.

Pályázati önerő

4.

Pályázati önerő mód. előír.

s.

Szakértői

6.
7.

8.

B.

e.

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szoc.
hozzájárulási adó

D.
Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Dologi kiadás

s 200000
695 639

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok) mód.
lolni•

10.

Kiadványok támogatása módosítás

327 OOO

Sz-Sz-B. Megyei Szemle

13. Sz-Sz-B. Megyei Szemle módosítás

-

15. Vörös Postakocsi folyóirat

összesen

s 000000

1 OOO OOO

-

1000000

500 OOO

-

500000

s 200000

368 639

695 639

-

695 639

1200000

1200 OOO

-

1 200000

100000

-

1100000

1100000

-

300 OOO

300000

-

300000

-

300000

-

-

221 793

695 639

-

100000

1100000
300000

-

-

-

300 OOO

-

300000

-

665 247

665 247

-

665 247

383 4S4

665 247

-

665 247

600000

600 OOO

-

600000

2 000000

2 OOO OOO

-

2000000

300 OOO

16. Települési Értéktár Bizottság
60000

Mindösszesen

-

-

14. Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. e/6ir.

Települési Értéktár Bizottság mód. előír.

Egyéb
felhalmozási
célú kiadás

L.

Fel halmozási
kiadás

695 639

100000

11. 1Ciadv6nyok t6mogat6sa mód. e/6ir.

17.

Beruházás

K.

J.

S 200 OOO

Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)

Kiadványok támogatása

Felújftás

1.

s 000000

500000

Művészeti ösztönd lj

kiadás

összesen

s 000000

díjak

H.

Működési

1000000

9.

12.

G.

F.

E.

18. Szépkorúak Akadémiája

300000

19. Szépkorúak Akadémiája mód. előir.
20.
21.
22.

Sóstói kulturális programsorozat támogatás
Sóstói kulturális programsorozat támogatás

-

-

mód. előír.

-

Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi
évfordulója
Josa A. Muzeum 150. éves jubileumi

23. évfordulója mód.

1200000

1 200 OOO

-

1200000

-

-

18 660886

-

-

13 860886

előír.

24.

összesen

5 200000

25.

Összesen mód. előirányzat

5 260000

26.

összesen módosítás

27.

Összesen mód. előirányzat

221 793

-

6165 247

7 295 639

18 660886

-

-

6 210454

2168639

13 860886

-

5 260000

221 793

-

6210454

400000
1768 639

-

-

-

400 OOO
13460886

-

-

-

-

400000
13460886

'1
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2018.év
Forintban!

A.
Működési

1.

e.

B.

2.
Mel!nevezés
3. Önkormányzatok működési támogatásai
4. Működési célú támogatások ÁH-n belülről
5. Közhatalmi bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről
7. Működési bevételek
8.
9.
10. Költségvetés bevétele finansz. nélkül
11. Költségvetési többlet :
12. Hitelek bevételei
13. Rövid lejáratú működési hitelek felvétele
14. Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele
15. Belföldi értékpapírok bevétele
16. Államháztartáson belüli megelőlegezés
17. Maradvány igénybevétele - működési célú
18. Finanszírozási bevétel összesen
19. Önkormánvzat bevételei összesen
20. Hiány/többlet összesen
21. Tárgyévi működési többlet:

D.
Működési

bevételek
előirányzat

5 451048 206
1566 642 855
11 255 987 513
119 601924
3 009 568 956

21402 849 454
702 032 979
702 032 979
10 OOO OOO OOO
163 286 962
3 525 739 990
14 391 059 931
35 793 909 385

kiadások

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Tartalékok
Városfejlesztési feladatok működési kiadása

előirányzat

-

Költségvetés kiadás finansz. nélkül
Hitelek kiadásai
Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadása
Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 834940115
1468 774 953
11 740 720 725
524 950 OOO
2 835 837 750
1078 422 399
3 623 720 936
20 859 925 006
542924448
702032 979
702 032 979
10 OOO OOO OOO
163 286 962
10 865 319 941
31 725 244 947
4068664438
542924448

Finanszírozási kiadás összesen
Önkormánvzat kiadásai összesen

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2018.év
Forintban!

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

B.

Felhalmozási bevételek
Me11nevezés
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről

Költsé11vetés bevétele finansz. nélkül
Költsé11vetési hiány:
Hitelek bevételei
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele
Maradvány igénybevétele - felhalm.célú
Finanszírozási bevétel összesen
Önkormányzat bevételei összesen
Hiány/többlet összesen
Tár11vévi felhalmozási hlánv összesen
Hiány mindösszesen

e.

D.

Felhalmozási kiadások
előirányzat

17 383 922 024
182 613 858
1152 548 513

18 719 084 395

előiránvzat

Me11nevezés
Beruházások
Felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Városfejlesztési feladatok működési kiadása
Városfejlesztési feladatok tartalékok
Költsé11vetés kiadás finansz. nélkül

131313 411
131313 411
17 624 388 646
17 755 702 057
36 474 786 452

Hitelek kiadásai
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése

17 994 383 998
6 532 497 540
185 377 582
3 623 720 936
12 161 470 834
40 497 450 890
21 778 366 495
46000000
46000000

Finanszírozási kiadás összesen
Önkormánvzat kiadásai összesen

-

-

46000000
40 543 450 890
4068664438
21 824 366 495
21 281 442 047

18. melléklet

"i.. ('\
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

A.
1.

Megnevezés

B.
Lejárat

e.
Hitelt folyósltó
szerv

D.

E.

2017. XII. 31.
felvétel

2. Beruházási hitel (2013)

2021. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

262 378 753

2023. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

567 792 135

201B. dec. 31.

OTP Bank Nyrt.

-

702 032 979

OTP Bank Nyrt.

311059 238

6. Felhalmozási hitel (2017.)

2026. szept. 30.

MKB Bank Zrt.

345 362 573

131313 411

1486 592 699

833 346 390

8.

Adósságszolgálat

1.

J.

K.

L.

M.

2018. évi kamat

2018. XII. 31.

Hitel törlesztés

2019. évi kamat

2019. XII. 31.

Hitel törlesztés

2020. évi kamat

törlesztés
5 569 918

216 378 753

92 OOO OOO

3 778 514

124 378 753

92 000000

1 742 762

7 267 740

567 792135

125 000000

6 463 357

442 792 135

125 OOO OOO

4 878 885

66 666 OOO

702 032 979

-

2024. szept. 30.

ÖSS2ESEN

H.

46000 OOO

5. Felhalmozási hitel {2016.)

7.

G.

F.
Hite 1

3. Felhalmozási kölcsön (2015)
4. Folyószámlahitel

19. melléklet

748032 979

3 981558

311059 238

3 981558

311059 238

5 150 OOO

476 675 984

5 150 OOO

476 675 984

21969 216

1571906110

19 373429

1354 906110

770002195

217 OOO OOO
236 373 429

1. oldal

3 563 466
5 164110

283 666 OOO
299 015 223

15 349 223

4.
,_.

n t..:
\...;
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

1.

19. melléklet

A.

N.

0.

P.

Q.

R.

s.

T.

u.

v.

w.

x.

Y.

Megnevezés

2020. XII. 31.

Hitel törlesztés

2021. évi kamat

2021. XII. 31.

Hitel törlesztés

2022. évi kamat

2022. XII. 31.

Hitel törlesztés

2023. évi kamat

2023. XII. 31.

Hitel törlesztés

2024. évi kamat

2. tleruházási hitel (2013)
3. celhalmozási kölcsön (2015)

32 378 753

32 378 753

177 320

317 792 135

125 OOO OOO

3 263 357

192 792135

125 000000

1663 357

67 792135

67 792135

247 926

4. l'olyószámlahitel
5. ''elhalmozási hitel (2016.)

244 393 238

66 666 OOO

2 699 233

177 727 238

66 666 OOO

1845 908

111061238

66 666 OOO

992 584

44 395 238

44 395 238

212 668

6. i=elhalmozási hitel (2017.)

476 675 984

83 333 334

4 718482

393 342 650

83 333 334

3860148

310 009 316

83 333 334

3 001815

226 675 982

83 333 334

2 150 537

1071240110

307 378 087

10 858 392

763 862023

274 999 334

7 369413

488 862689

217 791469

4 242 325

271071220

127 728 572

2 363 204

7.

ÖSSZESEN

8.

Adósságszolgálat

318 236 479

282 368 747

2. oldal

222033 794

130 091 776

„
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19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

Forintban!

1

A.

z.

AA.

AB.

AC.

AD.

AE.

AF.

AG.

AH.

Al.

AJ.

AK.

Megnevezés

2024. XII. 31.

Hitel törlesztés

2025. évi kamat

2025. XII. 31.

Hitel törlesztés

2026. évi kamat

2026. XII. 31.

Hitel törlesztés

2027. évi kamat

2027. XII. 31.

Hitel törlesztés

Kamat összesen

2 Beruházási hitel (2013)
3

Felhalmozási kölcsön (2015)

262 378 753

11268 514

567 792135

23 784 620

4

Folyószámlahitel

702 032 979

5

Felhalmozási hitel (2016.)

311059 238

17 276 976

6

Felhalmozási hitel (2017.)

30 907 055

7.
8.

ÖSSZESEN
Adósságszolgálat

143 342 648

83 333 334

1285 148

60009 314

60 009 314

426 815

476 675 984

143 342 648

83 333 334

1285148

60009 314

60 009 314

426 815

2 319939 089

84618482

83 237165
2403176 254

60436129

3. oldal

"L r'\ ,--r
, , ,.......• 'I
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Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósftandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)

Forintban!
A.

e.

e.

o.

E.

Intézmény megnevezése

Feladat

Kiadás

Saját erő

Hitel összeg

1.
r-- Eszterlánc Északi óvoda Kerekerda Tagintézmény (Sóstói u)
2.

3.

-

779 849

77985

Balesetveszélyes játszóudvar felújftása (kerftés· és támfalépftés, földpótlás és leszalkadt mosdók visszahelyezése, a
többi mosdó átvizsgálása)

3 162 969

316 297

2 846 672

Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújftása, gazdasági bejáratnál vfzelvezetés megoldása

3 435 645

343 564

3 092 081

421513

42151

379 362

Udvari szennyvfzvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt

701864

Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u)
Csőtörés

4.

elhárftásának munkál

5. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u)

Balesetveszélyes, behajló függesztett fa lambéria álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre

1 795 800

179 580

1616 220

6, Tündérkert 1<.eleti óvoda Margaréta Tagintézmény

Csapadékvlz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készftés

3 327 066

332 707

2 994 359

7. Tündérkert Keleti Óvoda ~let úti Telephely

Új bejárat kiépftése a K~I utcafronti kerltésen, a hozzá tartozó járdával együtt

1 084 824

108 482

976 342

8. Búzaszem Nyugati óvoda Aranykörte Tagintézmény

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

2 621872

262187

2 359 685

9. Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény

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

2 197 966

219 797

1978 169

Kerítés betét bontása, és készltése a garázsok felől, az ingatlan NY-I oldalán

1186 919

791941

394 978

Udvari szennyvizvezeték szakasz cseréje 1. ütem

1098 426

109843

988 583

10.
r-- Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyu u.)
11.

Játéktároló belső felújltása(vakolás,festés 50m2, valamint tetőcsere 20m2 );
cm); vezetői irodában parketta felújltása (16 m2)

12. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)

13. Katica

Bölcsőde (Tőke

Az Intézmény területén járda készftés;
a játszóudvar rugalmas, ütéscsillaprtó gumiburkolatának kiépftése 100 m2 felületen
Konyha: pára-és szagelsz[vó rendszerfelújftása, a konyha helyiségeinek átalakitása (kibővítése), nyflászárók cseréje,
salétromos falak felúiltása·
Maszakl szükségességből elrendelt pótmunka • (vakolatjavltás, fal-, és padlóburkolat csere belső falfestés,
elektromos szerelési munkák\

15.
ld6sek Otthona (Pacsirta u. 29-35. sz.)

16.

Lépcsőházi lépcsők

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

Idősek

Klubja (Kollégium u. 58. sz.)

20. Vác< Mihály Kulturális Központ Városmajori

MGvelődési

Ház

felújltása

22. Vác• Mihály Kulturális Központ Jósavárosi

MOvelődésl

23. Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 60.)

1437 683
3 148 405

3 496564

349 656

3 146 908

19186 632

4 779482

14 407150

1999 304

206454

1792850
3 597 348

399 705

1999 252

1258 406

740 846

Hibás nyflászárók és ajtók cseréje

2 494 229

249 423

2 244 806

10 492 420

1049 242

9 443 178

4 577 080

457 708

4119 372

2 033 384

682 650

1350 734

4 553 948

455 395

4 098 553

58 969 316

5 896 932

53 072 384

11538 755

1153 876

10 384 879

151546 439

20 233 028

131313 411

társalgó, Iroda), elt5tetö széles!tése·felújftása

.•.

A toldalék épületrészek (konyha raktár,

..

..

öltöző,

„.

"

raktár) pozdorja falainak javftása;

Nyllászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati
Főzőkonyha

fözdtere és az étkező feletti

Erkély felújftás

24.

25.
26.
-

Ház

159 742
349 823

3997 053

(ebédlő,

••• "v'
21. Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesl MOveladésl Ház

1597 425
3 498 228

Közös helyiségek padlózatának felújltása

Parketta felúj/tása

18. 7. sz. ldasek Klubja (Dália u. 1. sz.)
19. Nylrsz61asl

felszerelése (13 db, 150x190

Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (l.ütem)

u. 1.)

14. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u.)

-

redőnyök

Hősök

tere 1.

Irattár kialakltása

lapostető

hőszigetelési

beázás miatti javftása

munkák

Polgármester! Hivatal

27.
28. Mindösszesen

Padlózat felújítás "A" épület földszint
Padlózat felújltás "D" épület l.emelet

20. melléklet

.,

~
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

1.

21. melléklet

A.

e.

e.

o.

E.

F.

G.

H.

1.

J.

Megnevezés

2018.év

2019.év

2020.év

2021. év

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

2026.év

10 744 OOO OOO

10 845 OOO OOO

10 870 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

2. Helvi adók
3. Tulaidonosi bevételek

193 396 OOO

233 200000

233 200 OOO

233 200 OOO

233 200000

233 200 OOO

233 200 OOO

233 200 OOO

233 200 OOO

4. Díiak, pótlékok, bírságok, települési adók
lmmaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi
s. eszközök értékesitése
Részesedések értékesitése és részesedések
6. megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

111891859

101 500 OOO

100 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

182 495 748

148 000000

128 OOO OOO

138 OOO OOO

130 OOO OOO

130 OOO OOO

130 OOO OOO

130 OOO OOO

130000 OOO

75 235 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

11 231 783 607

11 327 700 OOO

11 406 935 OOO

11 436 970 OOO

11 428 970 OOO

11 428 970 OOO

11 428 970 OOO

11428 970 OOO

11 428 970 OOO

5 615 891804

5 663 850000

5 703 467 500

5 718 485 OOO

5 714485 OOO

5 714485 OOO

5 714485 OOO

5 714485 OOO

5 714485 OOO

11. Hitel/kölcsön törlesztés

46 000000

217 OOO OOO

283 666 OOO

307 378 087

274 999 334

217 791469

127 728 572

83 333 334

83 333 330

12. Hitel/kölcsön kamílt

21969 216

19 373 429

15 349 223

10 858 392

7 369 413

4 242 325

2 363 204

1285148

426 815

14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen

67 969 216

236 373429

299 015 223

318 236479

282 368 747

222 033 794

130 091776

84618 482

83760145

15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

0,61%

0,74%

0,73%

7. Privatizációból származó bevételek

Garancia- és Kezességvállalásbol szarmazo
8. bevételek
9. Önkormányzat saját bevétele
10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a

-

13. Kezességvállalás

2,09%

2,62%

2,78%

2,47%

1,94%

1,14%

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
köteiezö,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

„

·i. ("\ "·1·
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22. melléklet

Forintban!

BEVÉTELI

L

2.

e.

a.

A.
FORRÁS

2018. évi el6írányzat

MEGNEVEZÉSE

Kötelező

feladat

Helyi önkormilnyzatok működésének illtalános támogatása

110 777 283

110 777 283

2 346 633 853

2 346 633 853

- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

1876 641878

1 876 641878

6.

-Települési önkormilnyzatok kulturális feladatainak támogatása

1 062 326 545

1 062 326 545

7.

- Helyi önkormányzatok

4.

- Települési Onk. egyes köznevelési feladataínak

5.

kiegészítő

támogatása

támogatása

-Elszámolásból származó bevételek

8.

ÖSStesen:

9.

feladat

19 525 355

19 525 355

35 143 292

35 143 292

5 451048 206

5 451048 206

Müködési célú támogatások államháztartáson belülr61
- Egyéb

11.

működési

célú támogatások bevételei államháztartáson belül

12.

- Működési célú szociális átvett pénzeszkóz

13

- Működési célú átvett pénzeszköz

14.

- KAB-KEF pályázat

15

- Egyéb támogatások {Hiszek Benned Sport Program II. ütem,)

16.

- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

35 100 DOD

35 100 OOO

192 692 080

192 692 080

900 OOO

7 700 OOO

900 OOO

5 DOD DOD

2 700 OOO

232 792080

83352901

79 752 901

79 752 901

ősszesen:

17.
18.

E.

Államigazaatási
feladat

Önkormányzatokat múködési támogatásai

3.

10

D.

Önként vállalt

316 144 981

belülről

- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül

19

- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

20.

ősszesen:

21.

17 324 834 744

17 324 834 744

17 324 834 744

17324834 744

22. Közhatalmi bevételek

- Jövedelemadók

23.

- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója

24.

95 654

95 654

2 875 OOO OOO

2 875 OOO OOO

7 799 OOO OOO

7 799 OOO OOO

400 OOO OOO

400 OOO OOO

70 DOD OOO

70 OOO OOO

- Vagyoni típusú adók

25.

- Építményadó

26.

- Termékek és szolgáltatások adói

27.

- Iparűzési adó

28.

- Gépjárműadó

29.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30.
31.

- Idegenforgalmi adó

32.

- Egyéb közhatalmi bevételek

33.

- Talajterhelési díj

16 OOO OOO

16 OOO OOO

34.

- Adópótlékok, adóbírságok

50 OOO OOO

50 OOO OOO

35.

- Egyéb bírság,közhatalmi bevétel

13 391 859

13 391859

36.

-Szabálysértési és helyszíni bírs.ig

25 OOO OOO

25 OOO OOO

11248 487 513

11248 487 513

150 OOO OOO
300 180 OOO

150 OOO OOO
300 180 OOO

100 OOO OOO

100 OOO DOD

37.
38.
39.
40.
41.
42.

összesen:
Működési

bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke
- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij
- Lakbér + üzemeltetés
- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása

43
44.
45.

-Közvetitett szolgáltatások ellenértéke
-Tulajdonosí bevétel
- Kiszámlázott általános forgalmi adó

18 OOO OOO

18 OOO OOO

189 916 OOO

189 916 OOO

112 590 DOD

112 590 DOD

46.

- Általános forgalmi adó visszatérítése

689 747 014

689 747 014

47.

-Kamatbevételek

181633 577

181633 577

48.
49.

- Pénzügyi müveletek bévételei
- Egyéb működési bevétel

15 295
107 240 DOD

107 240 OOO

50.

ösuesen:

1849 321886

51. Felhalmozási bevételek
-Ingatlanok értékesítése
52.
53.
- Egyéb ingatlan értékesítés
54.
- Telekértékesités
55.
- Lak.isvételár hátralék
56.
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés
össz~n:

57.

58. Míiködési célú átvett pénze51közök államháztartáson kívülr61
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh.
kívülröl
59
60.
- Tagi kölcsön
61.
62.

63.
64.

65.
66.
67
68.
69
70

71.
72.
73.

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.
össz~n:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr61
- Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
állmh. kívülről
- Lakásvásárlási, építési kölcsön
- Egyéb kölcsönök
- Tagi kölcsön
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszké>zök
- LTP befizetés viziké>zmű hitel
-Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök

ösnosen:

550 180 OOO

1299141886

142 OOO OOO

142 DOD DOD

30 OOO OOO
10 OOO OOO
480 OOO

30 OOO OOO
10 OOO OOO
480 OOO

182480000

182480000

85 OOO OOO

85 OOO OOO

18 282 485

18 282 485

103 282485

103 282 485

S OOO DOD

5 OOO OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO

8 OOO OOO

8 OOO OOO

121 590 DOD
1010 958 513
1150 548 513

1. oldal

15 295

121 590 OOO
1010 958 513
8000000

1142548513

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett elóirányzatai
kötelezó,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.

BEVtTELI FORRÁS MEGNEVEZBE

2018. évi el6írányzat

Kötelezl5 feladat

22. melléklet
'·-'

Önként vállalt

feladat

Államigazgatási
feladat

74. Finanszírozási bevételek
75

- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson

kívülről

76.

- Hosszú lejáratú hitel,köksön felvétel

131313 411

131 313 411

77.

- Róvid lejáratú hitel,kölcsön felvétel

702 032 979

702 032 979

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

78.
79
80.
81.
82.

- Belföldi értékpapírok bevételei
- Maradvány igénybevétele

- Előző év költségvetési maradványának igényb
- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály
-Államháztartáson belüli megelőlegezés

83. Önkormányzati bevétel össtesen
84. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Működési célú támogatások államháztartáson
85.
Működési bevétel
86.
87.
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

3 251539 159

3 251539 159

17 407 458 796
163 286 962

17 407 458 796
163 286 962

69 281 779 635

17 490 507 799

516 900 OOO
17116 930
149 094 394

51 791271836

516 900 OOO

1177 940
35 028 234
1576 170

1177 940
25 094 634
1576170

31415 868
1685 754

20 760 968
1685 754

10 515 600
38 640 718
1423 072

24126 828
1423 072

294 485
23 162 815
1370 022

294 485
17 060 795
1370 022

6 102 020

235 588
539 452 412
6 310 961

235 588
484 496 464
6 310 961

54 955 948

122 051875
1500 OOO
13170 OOO
360 909
3 292 948

13 170 OOO

17116 930
149 094 394

88. Eszterlánc Északi óvoda
89.
90.
91.

Működési célú támogatások államhaztartáson
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

92. Gyermekek Háza Déli óvoda
Működési bevétel
93.
Pénzmaradvány igénybevétele
94.

9 933 600

10 654 900

95. Tündérkert Keleti óvoda

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belúlról
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele
99. Búzaszem Nyugati óvoda
96.
97.
98.

100
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Működési

célú támogatások államháztartáson belülről
bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele
Közintéményeket Működtető Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele
Mária ZSigmond Megyei és Városi Könyvtár
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány igénybevétele
Váci Mihály Kulturális Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Felhalmozási bevételek
Pénzmaradvány igénybevétele
Nyíregyházi Cantemus Kórus
Működési célú támogati\sok államháztartilson belülről
Működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány igénybevétele
Jósa András Múzeum
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú tilmogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszkbzök
Pénzmaradvány igénybevétele
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele
Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele
Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele
Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszkózök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány igénybevétele
Intézményi bevétele! összesen
Bevételek mindösszesen
Működési

650 OOO
1 OOO OOO
64 OOO OOO
15 748
5 539 616
3 OOO OOO
59 512 643
5 OOO OOO
78192 972

2. oldal

122 051875
1500 OOO
360 909
3 292 948
650 OOO
1 OOO OOO
64 OOO OOO
15 748
5 539 616

3 OOO OOO
59 512 643
5 OOO OOO
78192 972

46 362 670
46 071680
122 536 652
118110
7 958 530
140 796 208

140 796 208

4 755 800
146 876 680
15 843 677

4 755 800
146 471848
15 843 677

26 841247
6 411335

25 570 247
6 411335

476 499 576
97 888
60 721517

60 721517

15 379
1417 657

1417 657

78 569 940
7 500 OOO
42 379 604
3 OOO OOO
2 OOO OOO
17 454 378
2 986916 202
72 268 695 837

10 515 600
14513890

46 362 670
46 071680
122 536 652
118110
7 958 530

404 832

1 271 OOO

476 499 576
97 888

15 379

78 569 940
7 500 OOO

42 379 604
3 OOO OOO
2 OOO OOO
17 454 378
1 n424621s
19264154on

1205 169 924
52 996 441 760

7500000
7500000

~.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1 ·1

22. melléklet

Forintban•

1.

2.

Kiseizítő mezőR:adasáR:i

3.

Állategészsée:ül?yi feladatok

4.

s.
6.

A.

B.

Megnevezés

2018. évi kiadás
összesen

Kötelező

feladat

34 OOO OOO

34 OOO OOO

42 672 OOO

42 672 OOO

Gyepmesteri telep

217 079 OOO

217 079 OOO

Egyéb városüzemeltetési feladatok

123 040 OOO

Zöldfelület fenntartás

488 868120

488 868 120

19S OOO OOO

19S OOO OOO

szolgáltatás

7.

Csapadék és belvízelvezetés

8.

Település vízellátás

9.

Közviláe:ítás

10.

Közutak, hidak fenntartása

11.

Lakóingatlan (karbantart„üzemelt.)

12.

Vagyonkezelésbe adott inntlanok kezelése (NLC átalány)

13.

Intézményi vilá1?ítás, tűzvédelmi feladatok

14.

Tanműhelyek

lS.

e.

16.

Közfoglalkoztatás

17.

Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás

E.

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási

123 040 OOO

12 600 OOO

12 600 OOO

379 700 OOO

379 700 OOO

1617 SOO OOO

1617 SOO OOO

290 OOO OOO

290 OOO OOO

Sport létesítmények üzemeltetése

o.

SO OOO OOO

SO OOO OOO

131 SOO OOO

131 SOO OOO

12 700 OOO

12 700 OOO

ISO OOO OOO

ISO OOO OOO

138 OOO OOO

138 OOO OOO

37 OOO OOO

37 OOO OOO

Nyíregyházi Városüzemeltetó és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott

18.

feladatok

3 919 659120

3 759 619120

200 OOO OOO

200 OOO OOO

160040 OOO

19.

Társasházi lakások üzemeltetése

20.

NLC kezelés Önkormányzat

92 SOO OOO

92 SOO OOO

21.

NLC kezelés NYtRW

48 OOO OOO

48 OOO OOO

22.

Lakbértámoeatás

2S OOO OOO

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK

20 299 OOO

20 299 OOO
24 403 S68

2S OOO OOO

24.

Környezetvédelmi célfeladatok

24 403 S68

2S.

Repülötér üzemeltetés

28 OOO OOO

28 OOO OOO

26.

lnitatlanok őrzése, ingatlankezelés

S OOO OOO

S OOO OOO

27.

Területelókészítés

300 OOO OOO

300 OOO OOO

28.

Szakértöi, tervezési díjak

SO OOO OOO

SO OOO OOO

29.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

30.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

23 49S OOO

23 49S OOO

31.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

SS S76 700

SS S76 700

32.

Helyi közlekedés biztosítása

674 OSI 827

33.

Nviregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

2SO 487 S49

101800 OOO

34.

Nyíree:yházi Spartacus FC Kft.

6S OOO OOO

3S.

Kiemelt csapatsportáeak támoe:atása

62 OOO OOO

36.

Város-Kép Nonprofit Kft.

37.

Nyíree:yházi Állatpark Nonprofit Kft.

38.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

S67 300 OOO

39.

Sóstó-Gyóe:yfürdök Zrt.

416 380 OOO

40.

Nyírvidék Képzö Központ Kiemelkedöen Közhasznú Nonprofit Kft.

41.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

42.

Önkormányzati felújítások

101800 OOO

674 OSI 827
2SO 487 549
6S 000000
62 OOO OOO

242 S6S OOO

242 S6S OOO

S6 900 OOO

29 393 OOO

S6 900 OOO
S67 300 OOO
416 380 OOO
29 393 OOO

60 OOO OOO

60 OOO OOO

677 107 S64

677 107 S64

43.

Városi lőtér

2 OOO OOO

2 OOO OOO

44.

Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése

41 083 890

41 083 890

4S.

Egyéb vae:yoni kiadások

30 OOO OOO

46.

Vayonbiztosítás

3S 467 869

47.

Továbbszámlázott vagyoni kiadás

48.

Vagyoni kiadások

30 OOO OOO
3S 467 869

10 OOO OOO

10000 OOO

4193810 967

1291150 986

49.

Rendszeres pénzbeni ellátás

314 SOO OOO

314 SOO OOO

so.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

201 SOO OOO

201 OOO OOO

Sl.

LakbértámoEatás

S2.

Lakáscélú helyi támoiratás (életveszélyes állapotú épület felújítása)

S3.

Periféria Ee:yesület

3 OOO OOO

2 902 659 981

SOO OOO
3 OOO OOO

2 SOO OOO

2 SOO OOO

13 010 OOO

13 010 OOO

54.

Bursa Hune:arica

7 OOO OOO

7 OOO OOO

SS.

Rés Alaoitvány

8 OOO OOO

8 OOO OOO

S6.

Szociális és eEészségügyi célfeladatok

9 300 OOO

57.

Kékneleleícs Alapítvány

7 OOO OOO

7 OOO OOO

S8.

Human-Net tanyae:ondnok

7 070 297

7 070 297

S9.

Nyíreiryházi Eeyházmeeye -Huszárvár müködése

11100000

11100 OOO

l. oldal

9 300 OOO

feladat

'

-~

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
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22. melléklet

Forintban!
8.

A.

Megnevezés

1.

2018. évi kiadás

összesen

e.

D.

E.

Kötelezd feladat

Önként vállalt
feladat

Allamigazgatási
feladat

56 200 OOO

56 200 OOO

Egyéb szociális kiadások {pályázatok, kutatás, fejlesztés)

4 500 OOO

4 500 OOO

Szigligeti gyermeküdültetés
Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRJMOM Vállalkozásélénkítő

3 OOO OOO

3 OOO OOO

60.

Nyíree:yházi Ee:yházmee:ye -óvoda, iskola kiee. támoi.

61.
62.
63.

Alapítvány

12 OOO OOO

12 OOO OOO

64.

Krízis alap

1 OOO OOO

1 OOO OOO

65.

KAB·KEF pályázat

1198 219

1198 219

66.

Értékünk a család projekt

1500 OOO

1500 OOO

67.

ldősbarát Önkormányzat

517 015

517 015

68.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

3 OOO OOO

3 OOO OOO

69.

Ifjúsági célfeladatok

70.

SNl-s 2yermekek fejlesztésének támoeatása

71.

Köznevelési célfeladatok

72.

Szociális és Köznevelési kiadások

73.

Kulturális célfeladatok

74.

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú EJ:?yesület (taedíj)

6 281 781

6 281 781

22 032 OOO

22 032 OOO

2 210 OOO

2 210 OOO

697 419 312

527 010 OOO

170409 312

13 460 886

13 460 886

901200

901200

75.

Civil Ház müködtetése, taedí' fizetés

4 OOO OOO

4 OOO OOO

76.

Városi na2yrendezvények

32 127 715

32 127 715

77.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közössé1Zi szinterek

16 450 OOO

16 450 OOO

78.

Nae:yegyüttesek támo1rntása

15 OOO OOO

15 OOO OOO

79.

Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Pro1Zramok

1 700 OOO

1 700 OOO

80.

Happy Art Alapítvány nívódíj

81.

Helyi önszervezódó közösségek pénzügyi alapja

82.

Kulturális kiadás

83.

Pole:ármesteri keret

84.

Képviseló testület kiadásai

158 750

158 750

25 OOO OOO

25 OOO OOO

108 798 551

108 798 551

19 OOO OOO
112 068 623

19 OOO OOO
112 068 623

85.

Kárpátaljai Ma1Zyar Szövetsée: támogatása

5 OOO OOO

5 OOO OOO

86.

Kitüntetések

33 176 567

33176 567

87.

Külügyi és EU-s célfeladatok

10 560 OOO

10 560 OOO

88.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók
Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elösegító progr.

8 800 OOO

8 800 OOO

89.

rendezvények

3 950 OOO

3 950 OOO

13 OOO OOO

13 OOO OOO

90.

Önkormányzati Tervtanács

91.

Megyei Jogú Városok Szövetsée:e

3 583 560

3 583 560

92.

Közbiztonsági me2állapodás

5 OOO OOO

5 OOO OOO

93.

Közbiztonsági Alapítvány

8 500 OOO

8 500 OOO

94.

Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány

5 OOO OOO

5 OOO OOO

95.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketine

20 OOO OOO

20 OOO OOO

96.

Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok

97.

Egyéb önkormányzati feladatok

650 OOO

650 OOO

9144 OOO

9 144 OOO

59 291017

59 291 017

98.

Peresügyek kiadásai JONATHAN lNVEST Kft.

99.

Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követé visszafizetés

2 OOO OOO

2 OOO OOO

NYlTÖT megszünés miatt

9 520 281

9 520 281

100.
101.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

10 500 OOO

10 500 OOO

102.

Sport célfeladatok

69 400 OOO

69 400 OOO

103.

Városi sportrendezvények

17 900 OOO

17 900 OOO

104.

EMMl-MJVSZSporttalálkozó

1 OOO OOO

105.

Hiszek Benned Sport Program II. ütem

5 OOO OOO

5 OOO OOO

106.

Önkormányzati egyéb feladatok

432044048

117 068 623

1 OOO OOO

314 975 425

107.

Pole:árvédelmi kiadások

108.

Városfejlesztési kiadások

109.

ÁFA befizetés ,ee:yéb adók

112 722 OOO

112 722 OOO

110.

Kamatfizetés

101969 216

101969 216

111.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

40 OOO OOO

40 OOO OOO

112.

Továbbszámlázott kiadások

12 700 OOO

12 700 OOO

113.

8ef1zetes1 kotelezettseR;

154 031831

154 031 831

114.

Társadalmi szeivezetek támot2'atása

115.

Céltartalék

116.

Általános tartalék

2 720 OOO

2 720 OOO

25 690 759 448

88 117 489

25 602 641 959

11 500 OOO

11 500 OOO

13 231975 169

13 231975 169

7 918 064

7 918 064

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett elöirányzatai
kötelezö,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

22. melléklet

Forintban!

1.

A.

8.

e.

D.

E.

Megnevezés

2018. évi kiadás
összesen

kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

117.

Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés

118.

Hosszú leíáratú hitel,kölcsön törlesztés

119.

Belföldi értékpapírok kiadásai

120.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

121.

Önkormányzati kiadások összesen:

702 032 979

702 032 979

46 OOO OOO

46 OOO OOO

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

163 286 962
59 629 347 667

163 286 962
5 785 686 218

53 843 661449
16 589 700

122.

Egészségügyi Alapellátási Jgazfl!:atóság

704 734 506

688144 806

123.

Eszterlánc Északi óvoda

936 313 681

926 380 081

9 933 600

852 355 839

841700939

10 654 900
14 096190

124.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

125.

Tündérkert Keleti Óvoda

866 506 656

852 410 466

126.

Búzaszem Nyugati óvoda

616 012 500

609 910 480

6 102 020

127.

Közntézményeket Múködtető Központ

1355 459 290

1300 503 342

54 955 948

128.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár

612 431196

493 779 321

118 651875

129.

Váci Mihálv Kulturális Központ

348 498 016

284 498 016

64 OOO OOO

130.

NyíreEyházi Cantemus Kórus

306 073 327

274 738 927

31334 400

131.

Jósa András Múzeum

629 358 814

499 822 154

129 536 660

132.

Nyíreeyházi Szociális Gondozási Központ

133.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

134.

Nyíreeyházi Család-és Gyermekekjólétí Központ

135.

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ

136.
137.

959 571801

959 166 969

404 832

1030113 863

1 028 842 863

1271 OOO

911436 981

911436 981

30 317 446

30 317 446

2 445 064 254

1008675 907

100 OOO

100 OOO

Nyíregyháza Mell!yei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
ebből:

138.

~le:aze:atási kiadások

- Rendszeres pénzbeni ellátás

139.

937 884 818

498 503 529

35 OOO OOO

35 OOO OOO

140.

Intézményi kiadás összesen

12 639 348 170

10 745 428 698

1395 415 943

498 503 529

141.

Mindösszesen

72 268 695 837

16 531114 916

55 239 077 392

498 503 529

-Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

3. oldal

NYÍREGYHÁZA

,,...,

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: VFEJL/1-100/2018.
Ügyintéző: Pató István

ELŐTERJESZTÉS

-

Közgyűléshez

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
között Közszolgáltatási

Szerződés

megkötésére

. . . . . . . .M=_.rít,.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

11

Pató István
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

/

. .·

/'

~-<-~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői

Véleményező

kabinet vezetője

bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAlA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt Közgyűlés!
Felek között 2016.12.29. napján közszolgáltatási
amely 2018. június 30. napján

szerződés

jött létre helyi személyszállítási szolgáltatásra,

megszűnt.

Önkormányzatunk pályázati eljárás útján új szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatot hirdetett meg
(HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2018. évi 15. szám • 1400 oldal). A pályázati eljárásban a megadott határidőben

egyetlen szervezet sem nyújtott be pályázatot a pályázati kiírásban megadott helyszínre. Az eljárásban
pályázat nem érkezett.

Ebből következően

a pályázati eljárás eredménytelenül zárult, így a szolgáltatás

biztosítása érdekében Önkormányzatunk megkereste a korábbi Szolgáltatót, hogy határozott időtartamú
közszolgáltatási

szerződés

keretében nyújtsa a helyi személyszállítási szolgáltatást.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) a) pontjának rendelkezése alapján
az ellátásért

felelősnek lehetősége

van arra, hogy az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével

összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló
közlekedési szolgáltatót, ha a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló eljárás

megfelelő

pályázat, illetve

ajánlat hiányában eredménytelenül zárult. A közszolgáltatási megbízás vagy elrendelés
időtartamra,

elegendő

de legfeljebb 2 évre szólhat.

A 2012. évi XLI. törvény 25. § (1) bekezdés szerint, amennyiben a közszolgáltatási

szerződés

a közlekedési

szolgáltatónál gazdasági hátrányt okozó kötelezettséget tartalmaz, a pénzügyi ellentételezés tekintetében
legalább 3 éves, amennyiben a
érvénytartamával

szerződés

megegyező időszakra

érvényessége kevesebb, mint 3 év, akkor a

vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalást kell tartalmaznia.

A közvetlen megbízásra vonatkozó 122/2018 (Vl.21.) számú
szerződés

szerződés

közgyűlési

határozat mellékletét

tervezet vonatkozásában Szolgáltató ellenvéleményt fogalmazott meg. Ezt

felek egyeztetéseket folytattak, mely egyeztetéseik alapján, a

szerződéstervezet

képező

követően szerződő

módosításainak egységes

szerkezetbe foglalását közösen megkezdték.
Hivatkozott

közgyűlési

határozat 54.460.000,- Ft/hó

határozatban foglaltakkal szemben Szolgáltató az

összegű
előleg

ellentételezés

előleget

határozott meg, mely

mértékét 72.396.000,- Ft/hó összegben kérte

meghatározni.

A többszörös személyes és elektronikus előzetes egyeztetések alapján önkormányzatunk elkészítette és
megküldte egy véglegesített, a legfontosabb vélemény-eltéréseket tisztázó módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szerződéstervezetet 2018.09.04. napján. Ezt követően 2018.09.05. napján a
Szolgáltató megküldte alternatív módosítási javaslatát (2. melléklet), mely egyeztetéseinkkel ellentétes
tartalmi elemeket rögzít. Ezt követően telefonos egyeztetés alapján önkormányzatunk az 1. sz. melléklet
szerint V.6.1. és V.6.2. pontjait tartalmát nem megváltoztató pontosítást eszközölt a Szolgáltatói
észrevétel alapján a 2018.09.04. napján megküldött szerződéstervezetben (1. sz. mellékelt). Ezen tervezet
{l. sz. melléklet) a Szolgáltató részére elektronikusan megküldésre került visszaigazolást kérve annak
érdekében, hogy kizárólag a hivatkozott 1. sz. melléklet kerüljön a Közgyűlés elé előterjesztésre. Pelcz
Gábor vezérigazgató úr részéről írásban nemleges tartalmú visszajelzés érkezett.
WWW .NYIREG YHAZA.HU
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500

MEGYEI JOGÚ VÁR-05

FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Csatolásra kerül:
A. A jelen előterjesztés 1. sz. melléklete az önkormányzatunk által 2018.09.04. napján Szolgáltató
részére megküldött és 2018.09.05. napján fentiek szerint pontosított szerződéstervezet [külön

jelölve a módosítás a 122/2018 (Vl.21.) KGy határozat szerinti szerződéstervezettől].
B. Jelen előterjesztésünk 2. sz. melléklete a Szolgáltató által 2018.09.05. napján megküldött
szerződéstervezet

változtatás nélkül [külön jelölve a módosítás a 122/2018 (Vl.21.) KGy határozat

szerinti szerződéstervezettől].
C. Jelen előterjesztésünkhöz SEGÉDLETként csatoljuk 1. sz. és 2. sz. melléklet közötti közvetlen
különbséget bemutató dokumentumot.
Az 1. sz. és 2. sz. melléklet közötti lényeges tartalmi eltérések:

1.

A szerződéstervezetek rögzítik az előleg összegét, melyre az önkormányzatunk fedezettel
rendelkezik (54,46 mFt/hó) és a Szolgáltató által igényelt előleg összeget (72,396 mFt/hó) 2018. év
második félévére vonatkozóan. Rögzítik továbbá, hogy a különbség feloldására felek 2018.10.31.
napjáig egyeztetéseket folytatnak és megállapodnak. A Szolgáltatói szerződéstervezet a
megállapodás hiánya esetére a szerződés megszűnését rögzíti (mely kapcsolódó következményt az

2.

1. sz. melléklet nem tartalmazza).
A 2. sz. melléklet szerinti szolgáltatói

szerződéstervezetben

olyan

határidők

kerültek rögzítésre

önkormányzati feladat vonatkozásában (V.4. pont) mely határidők nem tarthatóak (ellentmondás
V.8.2. pont szerinti szolgáltatói
3.

határidővel).

Továbbá olyan

határidő

módosításokat kezdeményez,

melyek a Közgyűlés éves ütemtervébe nem illeszthetőek (V.8.2.).
Az 1. pont szerinti egyeztetési kötelezettséggel szemben a V.6.1. pontban fixen rögzíti, hogy „a
szolgáltatási

időszakon

belül 2018 II. félévére, tervezett ellentételezés

előleg

összege 72.396.000.-

Ft/hó, 2019. évre vonatkozóan pedig 2018. 12. 31. napjáig állapítják meg, azzal, hogy a
preambulumban rögzítettek irányadóak." Ezzel szemben az

előzetes

egyeztetések arra irányultak,

hogy a 2018.10.31. napjáig egyeztetnek és állapodnak meg a felek a 2018. II. félévi ellentételezés
előleg összegéről.

A megállapodásig a 122/2018 (Vl.21.) KGy határozat szerinti ellenételezési előleg

kerül megfizetésre.
Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és a határozat-tervezet alternatívái között

dönteni, annak megfelelően elfogadni szíveskedjen azzal, hogy a szerződéstervezet mellékletei a 122/2018
(Vl.21.) KGy határozattal egyezően, változatlanul érvényesek.
Nyíregyháza, 2018. szeptember 05.

Dr. lú;;:.c
polgármester
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1. sz. melléklet a VFEJL/1-100/2018. sz.

előterjesztéshez

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2018
amely létrejött egyrészről
Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (statisztikai szám: 15731766-

84-11-321-15,

adószám:

15731766-2-15,

bankszámlaszám:

11744003-15402006-

00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, székhely: 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) mint megbízó, (továbbiakban, mint Megbízó) másrészről
Szolgáltató:

Észak-magyarországi

Közlekedési

Zártkörűen

Központ

működő

Részvénytársaság (statisztikai szám: 24198440-4939-114-05, adószáma: 24198440-2-05, a

Miskolci Törvényszék Cégbírósága által 05-10-000500 cégjegyzékszámon nyilvántartott
társaság,

bankszámlaszám:

10300002-34609013-00003285,

képviseli:

Pelcz

Gábor

vezérigazgató, székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 70 ), mint szolgáltató (továbbiakban,

mint Szolgáltató)
(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Felek között 2016.12.29. napján közszolgáltatási szerződés jött létre helyi személyszállítási
szolgáltatásra, amely 2018. június 30. napján megszűn!.
A Megbízó által pályázati eljárás útján új szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatot
hirdetett meg (HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2018. évi 15. szám • 1400 oldal). A pályázati
eljárásban a megadott határidőben egyetlen szervezet sem nyújtott be pályázatot a
pályázati kiírásban megadott helyszínre. Az eljárásban pályázat nem érkezett. Ebből
következően

a pályázati eljárás eredménytelenül zárult, így a szolgáltatás biztosítása

érdekében

a

Megbízó

megkereste

Szolgáltatót,

hogy

határozott

időtartamú

közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási
szolgá Itatást.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) a) pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással
az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha a pályázati vagy
ajánlatkérésen
eredménytelenül

alapuló
zárult.

megfelelő

pályázat,

illetve

közszolgáltatási

megbízás

vagy

eljárás
A

ajánlat
elrendelés

hiányában
elegendő

időtartamra, de legfeljebb 2 évre szólhat.

1

A közvetlen megbízásra vonatkozó döntésről ugyanezen jogszabály 23. § (8) bekezdésében
foglaltak megfelelő alkalmazásával emlékeztetőt kell készíteni.
A 2012. évi XLI. törvény 25. § (1) bekezdés szerint, amennyiben a közszolgáltatási
szerződés

a közlekedési szolgáltatónál gazdasági hátrányt okozó kötelezettséget tartalmaz,

a pénzügyi ellentételezés tekintetében legalább 3 éves, amennyiben a szerződés
érvényessége kevesebb, mint 3 év, akkor a szerződés érvénytartamával megegyező
időszakra vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalást kell tartalmaznia.

A közvetlen megbízásra vonatkozó 122/2018 (Vl.21.) számú közgyűlési határozat
mellékletét képező szerződés tervezet vonatkozásában szerződő felek egyeztetéseket
folytattak, mely egyeztetéseik alapján, ezen szerződéstervezet módosításait egységes
szerkezetbe foglalták az alábbiak szerint azzal, hogy szerződő felek jelen egységes
szerkezetű szerződést visszamenőleges

hatállyal alkalmazzák 2018. 07. 01. napjától

kezdődően.

Hivatkozott közgyűlési határozat 54.460.000,- Ft/hó összegű ellentételezés előleget
határozott meg, mely határozatban foglaltakkal szemben Szolgáltató az előleg mértékét
72.396.000,- Ft/hó összegben kérte meghatározni.
Jelen szerződésben rögzített ellentételezésre vonatkozó összeg, mint előleg, az előző
szerződéses időszakban

meghatározott - hivatkozott közgyűlési határozatban foglaltakkal

azonos - mértékű ellentételezés összegével azonosan került meghatározásra (V.6.1. pont),
mely összeg megfelelősségét a Szolgáltató változatlanul vitatja. A felek megállapodnak
abban,

hogy

a

jelen

Közszolgáltatási

Szerződés

alapján

Szolgáltató

teljes

körű

közszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, a 2018/2019. évre vonatkozóan a közszolgáltatás
biztosításához

szükséges gázbeszerzést lefolytatja,

egyben

a felek

rögzítik,

hogy

2018.10.31. 24.00 óráig egyeztetéseket folytatnak és érdemi megállapodást kötnek a
jövőben

alkalmazandó ellentételezési

előleg

mértéke vonatkozásában.

Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi szerződést kötik:

1.
1.

A szerződés általános leírása
Szerződés tárgya, területi hatálya, közszolgáltatási jogok, feladatok

A Megbízó megbízza a Szolgáltatót Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
határain belül menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz közlekedési hálózat
működtetésével, elsődleges jelleggel.
A Megbízó a jelentkező új vagy a megváltozó megalapozott igények ellátásával is a
Szolgáltatót bízza meg, azokra más Szolgáltató részére megbízást csak akkor ad,
pályázatot csak akkor ír ki, a szolgáltatás részbeni ellátására, illetve abban való
részvételre szerződést csak akkor köt, ha annak ellátásában a Szolgáltatóval előzetes
írásbeli egyeztetést követően nem tud megállapodni. Szolgáltató a feladatot a
szerződés hatálya alatt kizárólagos joggal látja el.
2. Szolgáltatási időszak
2

A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2018.07.01. napjának 00.00
órájától 2019.12.31. napjának 24.00 órájáig jogosult és egyben kötelezett~
Amennyiben Megbízó által lefolytatott új pályázati eljárás vagy egyéb más úton új
közszolgáltatóval szerződés kerül megkötésre, úgy ezen új szerződés szerinti
szolgáltatási kötelezettség megkezdésének napjával jelen szerződés megszűnik.
Megbízó törekedni köteles arra, hogy a jelen szerződés megszűnéséről előzetesen min.
3 hónappal értesíteni tudja a Szolgáltatót.
3. A fent írtakkal összefüggésben a Megbízó és a Szolgáltató megállapítják az
alábbiakat:
3.1.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdona a helyi személyszállítás
végzésével összefüggésben szükséges eszközök közül:
a tároló telep (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy . u.),
az autóbusz pályaudvar (4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 6.),
a járműjavító telep (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.),
a Szalag utcai forgalomirányító decentrum (4400 Nyíregyháza, Szalag u.),
a Sóstói úti decentrum (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.),
a járművek, a szükséges gépek,a berendezések, az autóbuszmegállókban
elhelyezett megállóhelyi oszlopok és az információs táblák.
3.2.
A Megbízó önkormányzat tulajdona az állomás téri decentrum (4400 Nyíregyháza,
Állomás tér), valamint a helyi vonalhálózaton található autóbusz megállók. A
Megbízó önkormányzat tulajdona továbbá a 6. sz. mellékletben felsorolt
ingatlanok.
4. Kiegészítő és egyéb tevékenységek
4.1.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatokhoz
kapcsolódóan jogosult minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amely a
közszolgáltatás színvonalát növeli, a komplex utas kiszolgálást segíti, és a
közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító eszközök és emberi erőforrások
kihasználását javítja.
4.2.
Más irányú tevékenységet a Szolgáltató abban az esetben folytathat, ha az, illetve
annak eredményessége nem veszélyezteti a szerződésben foglalt közszolgáltatási
feladatok ellátását. Erre tekintettel a Megbízó is vállalja, hogy nem veszélyezteti a
Szolgáltató más szerződésében foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátását, az
általa megrendelt feladat eredményességével.
4.3.
Az engedélyköteles tevékenységekhez előírt hatósági engedélyek megszerzése a
Szolgáltató kötelezettsége.

II. Közszolgáltatási jogok
1.

Kizárólagos jogok

1.1.

A szerződés tárgyát képező - 1. sz. mellékletben szerepeltetett - vonalakon, illetőleg
vonalszakaszokon a közszolgáltatás joga a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés vonatkozásában kizárólag a Szolgáltatót illeti meg.
A kizárólagosságra tekintettel a Megbízó a szerződés fennállásának időtartama alatt
más Szolgáltatót csak a szerződésben foglalt esetekben és feltételek szerint bízhat
meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli helyi menetrend

1.2.
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szerinti személyszállítás végzésével.
2.

Kizárólagos közszolgáltatási jogok korlátozása
A Szolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogai a következő esetekben és
feltételekkel korlátozhatóak:
2.1. Amennyiben a közszolgáltatási tevékenység bővítése, vagy a szolgáltatási színvonal
javítása szükséges, azonban az nem jár olyan kapacitásbővítési igénnyel, amelyet
külön jogszabály meghatározott eljárási rend szerint rendel lefolytatni, és azt a
Szolgáltató - a Megbízó írásban tett felkérésére, e szerződésben foglaltakra
figyelemmel - három hónapos határidő-tűzéssel nem vállalja, a Megbízó a szóban
forgó szolgáltatás nyújtásával más Szolgáltatót is megbízhat.
2.2. Korlátozhatóak a Szolgáltató kizárólagos jogai, amennyiben a szerződés mindenkor
hatályos menetrendjében szereplő valamely közszolgáltatási feladat megszüntetését
kezdeményezi a Szolgáltató, és a Megbízó a vonatkozó rendelkezések szerint a
feladat ellátásával más Szolgáltatót bíz meg. A korlátozás a Szolgáltató általi, a
megszüntetés kezdeményezésével érintett feladat részre terjedhet ki.
2.3. Egyéb esetekben a Szolgáltatót megillető kizárólagos közszolgáltatási jogok csak
közös megegyezéssel módosíthatóak.
3.

Átruházás
A szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga
átruházható a Szolgáltató általános jogutódjára.
Az átruházás tényéről, esedékességétől függetlenül a Szolgáltató a társaság
tulajdonosi körében bekövetkező változásokról írásban tájékoztatni köteles a
Megbízót, ha a jegyzett tőkéje több mint 25 %-át eléri vagy meghaladja a tulajdonosi
körben bekövetkezett változás.

Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1.
A szolgáltatások folyamatossága
1.1. A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a Szerződés tárgyát képező
közszolgáltatások folyamatos, zavartalan fenntartását, a vis maior esetét kivéve. A
Szerződés alkalmazásában vis maiornak minősül minden, a szerződő felek akaratától
független tény, körülmény, esemény, amelyet a felek a tőlük ésszerűen elvárható
erőfeszítéssel sem tudnak megakadályozni.
1.2. Bárminemű akadályoztatás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden
óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. Vis maior esetében
megvizsgálja helyettesítő szolgáltatás biztosításának lehetőségét, s minden
rendelkezésére álló jogszerű eszközzel törekszik a még elégséges közszolgáltatás
ellátására, egyidejűleg tájékoztatva a Megbízót a kialakult helyzetről, a megtett
intézkedésekről.

1.3. A Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan
szükségszerűen felmerülő költség, amelyet a Megbízó vagy rendelkezése alapján más
közszolgáltató szervezet kényszerül viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával
összefüggésben.
1.4. Üzemszünetnek minősül: amennyiben valamelyik autóbuszvonalon a járatteljesítés a
vis maior esetkörén kívüli egyéb okból legalább fele részben nem teljesül.
4
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2.

Személyszállítási feltételek

2.1.

A Szolgáltatónak mindenkor gondoskodnia kell a járataira vonatkozó kellő utas
tájékoztatásról, beleértve az esetleges akadályoztatás eseteit is. A tájékoztatásnak
a helyi közlekedési utazási lánc teljes folyamatára ki kell terjednie, lehetővé téve az
utazási
lehetőségekről
való
előzetes
informálódást,
az
utasforgalmi
létesítményeknél (autóbusz-állomás, decentrumok) történő, valamint a járművön
való tájékozódást egyaránt.

2.2.

Szolgáltató az általa 2017. május 1. - 2017. december 9. közötti menetrendi
időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi
Tájékoztatója" c. kiadvány érvényességét Megbízó jóváhagyásával 2018. december
8-ig meghosszabbítja.

2.3.

A Szolgáltató a menetrendben meghirdetett járatokkal a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően köteles a személyszállítást elvállalni. Az utasokkal
szembeni szerződéskötési (szállítási) kötelezettségére tekintettel törekednie kell a
zsúfoltságmentes ellátásra, az elvárható utazási kényelem biztosítására. Erre
tekintettel a Szolgáltató az utazási igényekhez igazodóan jogosult a menetrend
szerinti járataihoz kisegítő/másodrész járatot indítani, ezt szerződő felek nem
tekintik menetrend módosításnak.
A helyi közforgalmú személyszállítást végző járművön bárki utazhat, ha a vonatkozó
jogszabályokat és az érvényben levő utazási feltételekben foglaltakat megtartja.
A helyi közforgalmú közlekedés utazási feltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
A Szolgáltató a menetrend szerinti helyi személyszállítást igénybevevőket utasbaleset, illetve poggyászkár ellen biztosítani köteles.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7. Utastájékoztatás
2.7.1. A meghosszabbított helyi

menetrendi tájékoztatóban meghatározottak hatályban
maradnak, az alábbi módosítások kivételével:
A 2016-2017. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége
lejárt 2017. december 9.-én, helyette 2017. december 10.-től a 2017-2018. évi menetrendi
időszakra kiadott menetrendi naptár lépett hatályba. A Szolgáltató a 2.2. pontban
meghatározott menetrendi tájékoztató füzetet olyan példányszámban adja ki, hogy az a
forgalmi irodáiban évközben is elérhető legyen.

~2.7.2.

A menetrendváltozásról a Szolgáltató a helyi média útján is tájékoztatja az
utazóközönséget. Ennek érdekében a honlapján, illetve a helyben szokásos módon
is közzé teszi a menetrendváltozást.
::);.,,+±2. 7.3. Rendkívüli menetrendváltozás esetén Szolgáltató a menetrendváltozást az
előző pont szerinti médiában meghirdeti, továbbá a megállóhelyi táblákon az
utasokat tájékoztatja .
......._____Szolgáltató a végállomásokon, a megállóhelyoszlopokon és a közforgalmú
közlekedés váróhelyiségeiben valamennyi, az adott megállóhelyet érintő járat
útvonalát és menetrendjét feltünteti. A járati útvonalon a megálló nevét megjelöli.
menetrendi hirdetményeken Szolgáltató feltünteti a telefon és e-mail
elérhetőségét, ahol bejelenthetik az utasok a hirdetmények rongálódását, hiányát,
illetve utazási felvilágosítást kérhetnek.
Szolgáltató élőszóban és telefonon a teljes városi közösségi közlekedés
5

rendszerre vonatkozó menetrendi felvilágosítást nyújt, a telefonszámokat és az
információ szolgáltatás időtartamát megjelenteti a telefonkönyvben, a menetrendi
füzetben, a saját honlapján, és kezdeményezi ezek feltüntetését a Megbízó
honlapján. A tájékoztatásra utaló feliratot ezeken a szolgálati helyeken jól látható
módon elhelyezi.
~2.7~L __ Szolgáltató a tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén
azokat pótolja, a menetrendi adatok aktualizálását biztosítja.
~2. 7.8.
A Szolgáltató az Interneten saját honlapot üzemeltet és tart karban,
amelyen szerepelnie kell:
a)
az utazási feltételeknek,
b)
a menetrendnek, útvonal és időpontkereső funkciókkal,
c)
a forgalmi változásokról szóló értesítésnek, melynek az egyéb
médiában kiadott értesítéssel egy időben kell történnie,
d)
díjszabási tájékoztató.
b+-42.7}}_._A Megbízó és a Szolgáltató jogosult a szerződés tartalmáról a lakosságot
tájékoztatni Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedését érintő
lakossági fórumain, ahol a szerződő felek képviselői közösen vesznek részt.
2.8. Az utasokkal való kapcsolat

2.8.1. A Szolgáltató

gépjárművezetőit,

valamint forgalomirányító dolgozóit és a forgalom
jegyellenőrzést végző személyeket szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja
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 az ajtók kezelésének szabályaira, a gépjárművön történő
dohányzás tilalmára és a vezetéstechnikai tudnivalókra.
2.8.2. A Szolgáltató a gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az
évszaknak megfelelő formaruhát biztosít, és megköveteli szolgálat közben a tiszta,
esztétikus állapotú formaruha viselését.
2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltató az alábbi
alapelvek figyelembevételével alakítja ki:
a) a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek
rögzítéséről gondoskodik,
b) az írásban érkező panaszokat külön nyilvántartásba veszi,
c) mind az írásban rögzített, mind a Szolgáltatóhoz írásban érkezett
panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül
kivizsgálja, és intézkedést tesz a jogosnak ítélt panaszok okainak
megszüntetéséről,

d) az intézkedésről a panasztevőt azonnal, a Megbízót írásban tájékoztatja a
negyedéves beszámolójában.
2.9. Az utazási igények, igényváltozások folyamatos figyelése

A menetrendi javaslat és a teljesítmény terv megalapozása érdekében a Szolgáltató
az alábbi feladatokat végzi el:
a)
a járatok kihasználását folyamatosan figyelemmel kíséri, különös tekintettel a
csúcsidei zsúfoltság alakulására,
b)
kötelezi a gépkocsivezetőket, hogy a zsúfoltságról és az utas-lemaradásról a
6
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c)

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Szolgáltató vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt értesítsék, megszervezi
ezen jelentések nyilvántartását és kiértékelését,
rendszerezett formában nyilvántartja az utazóközönségtől, illetve gazdálkodó
és egyéb szervezetektől, intézményektől beérkező, a menetrendre, a helyi
közösségi közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket.

Menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása
A menetrend a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete, annak elválaszthatatlan
részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni. A menetrend a
Szolgáltató, illetve a Megbízó kezdeményezése alapján, közös megegyezéssel
módosítható.
A Szolgáltató előterjeszthet menetrend-változtatási javaslatot, amennyiben a
tevékenység gazdasági eredményessége ezt indokolja. A javaslatnak az indokokat, a
változtatás gazdasági hatásait, valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt
hatását is tartalmaznia kell.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által kezdeményezett
többlet igényt minden esetben kielégíti, ha az azzal kapcsolatos költségei is
közvetlenül megtérülnek, illetve azok a Megbízó részéről megtérítésre kerülnek.
A szolgáltatás zavartalanságát a Szolgáltató a jelen szerződés 2. sz. függelékében
rögzített buszok folyamatos üzemben tartásával biztosítja.
Előre látható események bekövetkeztekor, vagy egyéb útvonal, menetrend, helyi
közforgalmú megállóhely megváltoztatására irányuló igény felmerülésekor (pl.:
gépjárműforgalmat akadályozó csőtörés, építkezés, egyéb forgalmi akadály,
lakossági bejelentés, közérdekű események, városi szervezésű rendezvény stb.)
szükségessé váló új útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a
Szolgáltató, a Megbízó és az esemény érintettje határozza meg. Útlezárás esetén a
Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitérővel teljesíti a szolgáltatást.
Ezen esetek bekövetkeztére a Szolgáltató az üzemeltetési többletköltségekre vagy
megtakarításokra vonatkozó tervezetet kidolgozza. A költségváltozások hatásainak
ellentételezését, illetőleg továbbhárítását az érdekeltek az eset sajátosságainak
figyelembevételével határozzák meg.
Közérdekű események, városi szervezésű rendezvény, közműhiba elhárítása,
építkezés miatt szükségessé váló útvonal és menetrend változás esetében az
üzemeltetési költségtöbbletek továbbhárításra kerülnek, elsődlegesen az esemény
érintettje terhére, de ettől a szerződő felek eltérhetnek, melyről a Szolgáltató
tájékoztatni köteles a Megbízót.
Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, a
Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről
haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon,
működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli
eseményről vagy körülményről, és ha az lehetséges, gondoskodik arról, hogy az
autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok biztonságos leszállására mód van.
Rendkívüli vagy sürgős helyzet (azonnali, eseti és átmeneti intézkedést igénylő
élethelyzet) megoldását célzó esetben kisebb módosítást a Szolgáltató a Megbízó
tájékoztatásával azonnal végrehajthat.
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4. Szolgáltatási színvonal,

minőség,

'-·

)

mennyiség

4.1.

A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott
szolgáltatások minőségére, így különösen:
- a menetrendszerűségre, járatok pontosságára,
- a zsúfoltságmentességre,
- az utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
- az 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 pótdíj megfizetésére
kötelezett személyek számáról, a kirótt, illetőleg beszedett pótdíj és késedelmi díj
megjelölésével, valamint az utas panaszokról, és azok elintézési módjáról, a
megtett intézkedésekről a Szolgáltató köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.

4.3.

A szolgáltatás nyújtásának alapját a mindenkor hatályos menetrend testesíti meg, a
menetrendet a Megbízó Közgyűlése hagyja jóvá.
A Megbízó mennyiségi követelménye a 2012. évi XLI. törvény 27. § (S)
bekezdésével összhangban az alábbiakat foglalja magába:
a) az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
b) a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás,
c) a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
továbbá
d) az egyéb célú tevékenységek támogatása.
A Megbízó előírja a Szolgáltatónak, hogy a menetrendet a mozgásukban
korlátozottak esélyegyenlőségének biztosítása érdekében legalább 50 %-ban az
autóbuszok teljes belső padlófelületén alacsonypadlós kivitelű eszközzel végezze,
amelyből max. 10 % félig alacsonypadlós kivitel megengedett.
Minőségi követelmény részeként írja elő a Megbízó, hogy az autóbuszok utastere
és külső felülete az elvárható gondosság alapján tiszta, esztétikus állapotban álljon
az utasok rendelkezésére.
lgénwezérelt közlekedés biztosítása nem része a közszolgáltatási szerződésnek.

4.4

4.5

IV.
1.

1.1.

Működési

feltételek

Általános feltételek, a Szolgáltató felelőssége

A Megbízó Szolgáltató üzemeltetésébe adja - bérleti jogviszony keretében - a
tulajdonát képező CNG MAN autóbusz eszközöket és CNG töltőállomás ingatlant és
kapcsolódó eszközöket, mely eszközöket és ingatlant a Szolgáltatónak a
közszolgáltatás során a teljesítésbe be kell vonnia. A Szerződésben foglalt
közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges valamennyi ingatlan
üzemeltetését, valamennyi jármű és egyéb eszköz üzemeltetését, az üzemeltetés
műszaki és személyi feltételeit a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató gondoskodik a
közszolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítéséhez szükséges eszközök
8

rendeltetésszerű

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

használatra alkalmas állapotban tartásáról, azok javításáról,
karbantartásáról (a CNG töltőállomás vonatkozásában a tulajdonos, üzemeltető és
a vállalkozó által aláírt Karbantartási Keretszerződésben foglaltak alapján is).
A szolgáltatások szervezése és irányítása tekintetében e Szerződésben rögzített
szabályok betartása mellett, a Szolgáltató rendelkezik minden jogkörrel. A
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a zavartalan működéshez
szükséges személyi és szervezeti feltételeket, gondoskodik a tevékenység, s annak
veszélyes üzem jellege által megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési,
ellenőrzési és nyilvántartási feladatok ellátásáról. A Szolgáltató felelősséget vállal a
baleset, tűz- és környezetvédelmi, továbbá a munkaügyi és egészségügyi előírások
betartásáért.
A Szolgáltató tevékenységét csak a jogszabályban meghatározott menetrend
szerinti személyszállításra jogosító érvényes autóbuszos személyszállító engedély
birtokában végezheti. Az engedély cseréje vagy érvényességi időtartamának
lejártakor történő megújítása esetén a Szolgáltató köteles a közlekedési hatóság
által kiadott új engedélyt Megbízó képviselőjének bemutatni, mely a korábbi
engedély helyébe lép.
Személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek
A Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási feladat ellátásának érdekében
rendelkezik az alábbiakkal:
a)
a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges autóbuszos
személyszállító engedéllyel és vezető tisztségviselője rendelkezik a
jogszabályban
meghatározott
autóbuszos
személyszállító-vállalkozói
engedéllyel,
b)
feddhetetlen előéletű, az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó
személyzettel,
c)
a tevékenység ellátásához előírt szakmai, képesítési, alkalmassági és
egészségügyi követelményeknek megfelelő munkavállalókkal,
d)
a tevékenység folyamatos végzéséhez megfelelő mértékű pénzeszközzel,
figyelemmel a felek e szerződésben szereplő kötelezettségeinek teljesítésére,
e)
kellő számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú,
lízingelt, vagy bérelt autóbusszal.
Szolgáltató üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához
rendelkezésre álló autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki
színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas
javítóbázist, valamint az éjszakai tárolásra telephelyet tart fenn.
A Szolgáltató jogosult menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok
értékesítésére saját hálózatán keresztül megbízottak, ügynökök bevonásával,
továbbá a megbízottak, ügynökök kiválasztására, velük a szerződés megkötésére.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás időtartama alatt - de nem
teljes napi üzemidőben - jegy és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik.
Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata
A Szolgáltató vállalja a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység
ellátásához szükséges infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítását, kivéve, ha
külön jogszabály azt más hatáskörébe utalja. A vagyoni eszközök biztosítása
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3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.3.

történhet bérleti szerződés, lízingszerződés, pénzügyi lízingszerződés, vagy bármely
egyéb, a Szolgáltató számára használati jogot biztosító szerződés, megállapodás
keretében is, amennyiben az nem jár indokolatlan ráfordítás növekedéssel.
A Szolgáltató köteles mindenkor biztosítani a menetrend teljesítéséhez szükséges
járműparkot, az e szerződésben írtak figyelembevételével.
Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat
alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó
rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő
berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő
tisztaságú és esztétikus jármű üzemeltethető. Forgalomba csak műszaki,
környezetvédelmi, forgalombiztonsági szempontból megfelelő jármű állítható. A
karbantartási, javítási, fenntartási tevékenység végzéséhez a vonatkozó
jogszabályokban előírt személyi, dologi feltételek hiányában a műszaki
tevékenységet szakműhelyben kell elvégeztetni.
A forgalombiztonsági
ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről a Szolgáltató
köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.
A járatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően e célra kijelölt útvonalon
közlekedtethetők, és csak engedélyezett megállókat, illetve végállomásokat
használhatnak.
A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról a
Szolgáltató köteles gondoskodni saját költségén.

Autóbusz-állomások, megállóhelyek
A Szolgáltató a Szerződésben foglalt helyi közszolgáltatási feladatok ellátása
érdekében a Szerződés 6. sz. mellékletében a tulajdoni viszonyok részletezésével
tételesen megjelölt infrastruktúrát üzemelteti.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen infrastruktúrát (autóbuszállomás, megjelölt decentrumok) a Szerződés fennállásának időtartama alatt
üzemelteti a helyi személyszállítás céljára is, feltéve, hogy azt az utasforgalmi
viszonyok indokolják, és azt a Szolgáltatón kívülálló okok nem teszik lehetetlenné.
Amennyiben utazási igények változása, indokolt szervezes1, szervezeti
intézkedések, vagy bármely kényszerítő helyzet célszerű változtatást igényel,
valamely, 6. sz. mellékletben szereplő infrastruktúrát illetően - beleértve annak
megszüntetését is - úgy arról elsőként értesülő, vagy azt kezdeményező szerződő
fél haladéktalanul tájékoztatni tartozik másik szerződő felet a körülmények
ismertetésével, a közszolgáltatási tevékenységre gyakorolt hatás bemutatásával.
A Megbízó biztosítja a kezelésében, tulajdonában lévő, jelen szerződés tárgyát
képező szolgáltatás végzéséhez kijelölt (igénybevett) útvonalak, autóbusz-fordulók
és autóbusz megállóhelyek építését, fenntartását, tisztántartását, hó- és síkosság
mentesítését, jégmentesítését, beleértve a megállóhelyeket is, továbbá a
megállóhelyek szükség szerinti takarítását.
Járművek

3.3.1. A Szolgáltató által a Szerződés tárgyát képező helyi menetrend szerinti járatként
üzemeltetett, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges kisegítő járművek
jegyzékét a szerződés 2. sz. függeléke tartalmazza (ezen függelék tartalmazza a
Megbízó által biztosított CNG autóbuszok jegyzékét, a jelen szerződés alapján
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üzemeltető

által biztosított egyéb autóbuszok jegyzékét). A Szolgáltató köteles
Megbízót tájékoztatni a járműparkban bekövetkezett mennyiségi és minőségi
változásokról.
3.3.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a menetrend ellátásához szükséges
optimális autóbusz darabszám racionalizálása érdekében a tartalékállomány
részben a helyközi állományból kerülhet biztosításra szükség szerint, amellyel a
végzett teljesítmény azonban nem haladhatja meg az éves menetrendi kilométer 2
százalékát.
3.4.
Biztosítás
3.4.1. A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E
kockázatok ellen köteles ésszerű módon, a lehető legteljesebb mértékben
biztosítási fedezettséget létrehozni valamely fizetőképes biztosítótársaságnál, s
ilyen biztosítást a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan fenntartani.
3.4.2 A biztosításnak ki kell terjednie a szállított utasoknak, és harmadik személyeknek
okozott károkra, valamint fedezetet kell nyújtania tűz- és robbanási kár ellen,
beleértve vis maiornak minősíthető eseményekből eredő, biztosításra elvállalható
károkat is. A Megbízó a tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott autóbuszokra
vonatkozóan CASCO biztosítási kötelezettséget ír elő.
3.5.

Bérlet- és menetjegy árusítás
A Szolgáltató a helyi bérletjegyek, valamint az előre váltott menetjegyek árusítását a
következők szerint biztosítja:
Nyitvatartási idő alatt folyamatosan az Autóbusz állomáson és forgalomirányító
helyein lévő elővételi pénztárban.
Elővételi

menetjegy árusítást legalább 75, az utasforgalom által érintett
kereskedelmi egységnél biztosít. Az elővételi jegyárusítást végző kereskedelmi
egységekről a Szolgáltató a Megbízónak tájékoztatást ad, valamint azokat
honlapján feltünteti.
A díjszabásban külön megállapított áron menetjegyváltási

lehetőséget

biztosít a

gépkocsivezetőknél.

3.6.
Alvállalkozók
3.6.1. A tevékenység ellátása során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, azzal, hogy
tevékenységét elsősorban személyesen köteles ellátni, az alvállalkozó
tevékenységéért pedig teljes felelősséggel tartozik.
Az alvállalkozó szakmai alkalmasságának ugyanazon szakmai és minőségi
követelményeknek kell megfelelnie, mint a Szolgáltatónak.
Alvállalkozóként kizárólag csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható
szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltató vonható be.
3.6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
alvállalkozó kiválasztásnál az esetlegesen azonos értékű ajánlat esetén előnyben
részesíti a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban székhellyel, telephellyel rendelkező,
és/vagy helyi lakosokat foglalkoztató vállalkozót.
3.6.3. A Szolgáltató felelős marad az alvállalkozásba adott közszolgáltatási feladatok
ellátásáért, és szavatolja, hogy az alvállalkozókat kötelezi a Szerződés vonatkozó
rendelkezéseinek betartására.
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V. Pénzügyi feltételek
1.

1.1.

1.2.

Általános feltételek
Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás a Szolgáltató részéről üzleti vállalkozás,
ezért a finanszírozás módszerének alapelve, hogy a Szolgáltató által nyújtott
teljesítményekhez szükséges, és indokolt ráfordításoknak folyamatosan megfelelő
szintű bevételi oldali fedezete legyen.
Felek abban állapodnak meg, hogy a közszolgáltatási feladat a menetrendi
vonalakkal leírt terület ellátására vonatkozik, az ellentételezés nélkül képződő
veszteségek kiszámítása a közigazgatási területen lévő viszonylatokra (1. számú
mellékletként szerepeltetett vonalakon keletkező eredmények összegzéseként)
együttesen kerül megállapításra.
A Szolgáltató a helyi személyszállítási feladat ellátásáért ellentételezésben abban az
esetben és olyan mértékben részesül, illetve fejlesztési támogatásban abban az
esetben és oly mértékben részesülhet a Megbízótól, ha az utasforgalmi bevételek
és az ahhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás, normatív támogatás,
egyéb, a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó mindenkori juttatás
együttesen
sem
biztosítja
a
mindenkori
menetrendi
teljesítmény
figyelembevételével
az
elvárható
hatékonysággal
működő
Szolgáltató
kiegyensúlyozott gazdálkodását, beleértve valamennyi indokolt fejlesztéshez
szükséges forrást.
A Szolgáltató által végzett kiegészítő és egyéb tevékenysége eredménye
átmenetileg sem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenység folyamatos
ellátását. Amennyiben a Szolgáltató valamely üzleti évét egyéb tevékenységére
visszavezethetően veszteséggel zárná, úgy az érintett tevékenységet továbbiakban
nem folytathatja.

1.3.

Felek megállapítják, hogy az ellentételezés kiszámításához, tekintettel a közvetlen
megbízásra, alkalmazniuk kell az 1370/2007. EK Rendelet (6) cikk (1) bekezdésében
meghatározott rendelkezéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy ésszerű haszon alatt
a nettó árbevétel 1 %-át értik. Amennyiben a Megbízó olyan fejlesztést ír elő - és azt a
Szolgáltató vállalja - , mely befektetést igénnyel, úgy felek külön kiegészítő megállapodást
kötnek.

1.4.

A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel
(a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által
megfizetett
menetdíjbevétel,
a
jogszabályban
meghatározott
utazási
kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíjtámogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező
pótdíjak összege, valamint a normatív támogatás, reklám bevétel) a Szolgáltatót
illeti meg.
A Szolgáltató - tekintettel a 2012. évi XLI. törvény 30.§ (7) bekezdésében foglaltakra
- belső számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített számviteli politikájában
rögzített módon köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén
realizált bevételeket, beleértve a járműveken, járművekkel végzett tevékenységet,
az annak érdekében felmerült ráfordításokat, az e feladathoz kapcsolódó
eszközöket és forrásokat. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a
közszolgáltatási szerződés lejártát követő S évig köteles megőrizni. Felek az
ellentételezés megállapításához különösen az alábbi paramétereket veszik alapul:
hálózat;

1.5.
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menetrend;
hasznos kilométer, összes kilométer (hálózattól, telephelyektől függő);
járműállomány;

telephely/telephelyek;
utas kiszolgálási létesítmények, decentrumok, üzemidő;
energia költségek;
munkaerővel összefüggő költségek;
szolgáltató számviteli politikájában, önköltség számítási szabályzatában
meghatározottak alkalmazása.
2. Bevétel, a bevétel összetétele
2.1. Nettó árbevétel, melynek részei
2.1.1 Utasok által fizetendő viteldíj
A jogszabályok és jelen szerződés szerint megállapítottak figyelembevételével
a felek közösen és kölcsönösen állapítják meg.
2.1.2. Szociálpolitikai kedvezmény ellentételezése
A Kormány által meghatározott, jogszabályban biztosított kedvezmény
jogszabályban meghatározott mértékű ellentételezése, melyet a Szolgáltató
közvetlenül igényel és kap meg.
Egyéb bevétel, melynek részei
2.2.
2.2.1. Pótdíjak, viteldíj kiegészítés
Jogszabályban meghatározott esetekben utasokra kirótt fizetési kötelezettség.
2.2.2. Reklám, egyéb kereskedelmi bevétel
Itt kerül elszámolásra az a bevétel, amelyet tevékenységhez kapcsolódóan a
társaság realizál (pl. autóbuszok felületének reklámhordozásra történő
biztosítása)
2.2.3. Állami normatív támogatás
Központi költségvetésben meghatározott keretösszegből Nyíregyháza helyi
közlekedéséhez biztosított összeg, melyet az önkormányzat igényel és
jogszabályban előírtak szerint továbbítja a Szolgáltatóhoz.
2.2.4. Fenti bevételekkel együttesen nem fedezett költségek, valamint a méltányos
nyereség együttes biztosításához szükséges ellentételezés összege.
3. Költség, költségösszetétel
A Szolgáltató viseli a V.1. pontban foglaltak szerint a szerződés által előírt
mennyiségben és minőségben történő teljesítésével összefüggésben felmerülő összes
költséget. Az elszámolható költségstruktúrát a 8. sz. melléklet tartalmazza.
4. A Szolgáltatót

megillető

ellentételezés kiszámítása

A közvetlen megbízásra tekintettel az ellentételezés várható összegének meghatározása a
szerződés időtartamáig előre szükséges. Az előlegre vonatkozó információkat a Szolgáltató
a 8. sz. melléklet kitöltésével készíti el külön 2018. II. félévére. ill. 2019. üzleti évre
vonatkozóan.

4.1.

1

4.2.

Az ellentételezés várható összegének tervezése a V.2. pont alapján tervezett
bevétel, valamint az V.3. pont alapján tervezett költség különbsége, növelve 1 %
nettó árbevétel arányos nyereség összegével.
Az így kiszámított ellentételezés tervezett összege előlegnek minősülL ezen
összeget szerepeltetik, a szolgáltatási időszakra vonatkozó beszámoló azonban a
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valós és tényleges adatok alapján számított ellentételezés összegét tartalmazza.

~

tényleges ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen szerződésben
hivatkozott előírások alapján megállapítja, legkésőbb a szolgáltatási időszak végét követő
április 30. napjáig.

4.3.

A tényleges ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen
szerződésben hivatkozott előírások alapján állapítja meg, legkésőbb a 2018. évre
vonatkozóan 2019.04.3Q. napjáig; a 2019. évre vonatkozóan 2020.04.3±-Q. napjáig.
Amennyiben jelen szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség 2019.12.31. napját
megelőzően megszűnik, úgy az el nem számolt időszak vonatkozásában a
szolgáltatási kötelezettség megszűnését követő 90 napon belül felek elszámolni
kötelesek.
A Törvény 25.§ (3) m) pont alapján „Közszolgáltatási feladatok, ill. a közszolgáltatási
kötelezettségek ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét, teljesítésének
szabályait úgy meghatározni a szerződésben, hogy:
Y a Szolgáltató megtervezi a Közszolgáltatási Szerződésben előírt feladatok
teljesítéséhez a várható költség ráfordításokat, a várható nettó árbevételt,
Y a nettó árbevétel 1 %-át, melyet, mint minimum indokolt nyereséget
kalkulálja,
Y az EK Rendelet, ill. törvény alapján a fentiek figyelembevételével, mint előleget
megtervezi az ellentételezés várható összegét:
A felmerülő költségekből kivonva a hálózaton belül keletkezett pozitív
pénzügyi hatásokat, - melynek meghatározó része a nettó árbevétel -,
hozzáadva a nettó árbevétel 1%-át.
Az önkormányzat, mint megrendelő a szerződésben kötelezettséget vállal arra,
hogy a tervezett ellentételezési összeget, mint előleget betervezi az adott évre
vonatkozó költségvetésébe.;
A megrendelő önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben
havonkénti bontásban meghatározott ellentételezési összeget szolgáltató
számára átutalja,.
A felek megállapodnak abban, hogy az éves beszámolóban szereplő, auditált
mérlegben meghatározott ellentételezési igény alapján elszámolnak egymással
tárgyévet követő olyan időben, hogy a felek mérlegében a törvény alapján
indokolt ellentételezés összege jogszerűen szerepelhessen,
Megrendelő ezen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a fentieknek megfelelően
meghozza a működése által előírt döntési mechanizmus alapján szükséges döntéseket. Az
önkormányzat vállalja az ellentételezés indokolt összegének megtérítését, a szolgáltató
pedig vállalja, hogy amennyiben az előleg összege meghaladja az indokolt ellentételezés
összegét, a különbséget a megrendelő számára visszafizeti.

S. Személyszállítási közszolgáltatás díjai, pótdíjak, díjalkalmazási feltételek és ezek
megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények
5.1. A Megbízó és a Szolgáltató szavatolja, hogy a díjak meghatározásánál mindenkor
figyelembe veszi az infláció alakulását, azon belül kiemelten az üzemanyagárak, az
autóbusz beszerzési árak, a járműjavítási, fenntartási szolgáltatások árszínvonalát,
valamint az ágazati, annak hiányában az országos bérmegállapodásban rögzített
feltételeket, továbbá a díjszínvonal utasforgalomra gyakorolt várható hatását.
5.2. A Szolgáltató a Qli, illetve Qlialkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
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bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálat eredményéről, Megbízó döntéséről
Szolgáltatót a felülvizsgálati kérelmet követő 60 napon belül írásban értesíti.
5.3. A rendkívüli felülvizsgálati kérelmet és a változtatásra vonatkozó javaslatot a
Megbízó sürgősséggel tárgyalja, s annak eredményéről, Megbízó döntéséről
Szolgáltatót lehetőleg 30 napon belül, de 45 napot nem meghaladó időtartam alatt
írásban értesíti.
5.4. A Szolgáltató köteles az utasoknak a vonatkozó jogszabály által előírt módon és
mértékben utazási kedvezményt nyújtani, amelyek után a vonatkozó jogszabályban
meghatározott módon és mértékben szociálpolitikai menet - díjtámogatásra
jogosult. Nem illeti meg a Szolgáltatót ellentételezés a saját hatáskörben,
üzletpolitikai célból nyújtott kedvezmények után.
6. A Szolgáltatót megillető ellentételezés pénzügyi rendezése
6.1. Felek megállapítják, hogy a szerződés aláírásakor ismert menny1seg1 es minőségi
kritériumok alapján meghatározott szolgáltatás ellentételezésre vonatkozóan a
Megbízó 2018. évi költségvetésében a rendelkezésre álló fedezet összege 653.520
ezer Ft/év. A Szolgáltató által 2018. év második félévre igényelt, preambulumban is
hivatkozott 72.396.000,- Ft/hó ellentételezési előleg meghaladja a hivatkozott
Megbízói fedezet mértékét. Erre tekintettel felek a preambulumban részletezettek
szerint további egyeztetéseket folytatnak és a rögzített határidőn belül
megállapodást kötnek.
6.2. Megbízó az ellentételezés tervezett összegét 12 egyenlő részletben (havonta) köteles
a tárgyhónap 15. napig Szolgáltató részére átutalni azzal, hogy a preambulumban
hivatkozott megállapodás megkötéséig Megbízó 54.460.000,- Ft/hó ellentételezési
előleget utal át.
6.3. Jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti felhatalmazó levéllel Megbízó felhatalmazza
Szolgáltatót, hogy Megbízó valamennyi pénzforgalmi bankszámlája ellen beszedési
megbízás benyújtására jogosult, amennyiben Megbízó Szolgáltatóval szemben
fennálló ellentételezési előlegfizetési, továbbá normatív támogatásra vonatkozó
kötelezettségének az arra irányuló írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül sem
tesz eleget.
6.4. Amennyiben az elszámolást követően Felek megállapítják, hogy az előleg összege
meghaladta a ténylegesen szükséges ellentételezés összegét, a különbséget a
Szolgáltató visszafizeti a Megbízónak, amennyiben az előleg nem éri el a ténylegesen
meghatározott összeget, a különbséget a Megbízó megfizeti a Szolgáltatónak. E
fizetésekre a megállapítást követő 5 napon belül kerül sor, ellenkező esetben a Ptk.
késedelmi kamat számítására vonatkozó rendelkezései az irányadóan követendő
normák.
6.5. Megbízó kötelezi magát, hogy amennyiben bankszámlakörében változás történik, és a
felhatalmazó levéllel érintett bankszámláját megszünteti, akkor a változást
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Szolgáltató részére és az új
bankszámlaszámra vonatkozó felhatalmazó levelet kiállítani és a számlavezető
bankjával azt záradékoltatva megküldeni Szolgáltatónak. Felek rögzítik, hogy a
Megbízó e kötelezettségének elmulasztását súlyos szerződésszegésnek tekintik.
7.

A személyszállítás díj- és jegyrendszerére vonatkozó előírások
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1 7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

8.

8.1.

8.2.

A Szolgáltató a QfL illetve Qiialkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálati kérelemben részletesen be kell
mutatni azt, hogy a változtatást milyen tényezők indokolják.
A Szolgáltató köteles az alkalmazott jegy és bérlet fajtákról, utazási feltételekről,
jegykezelés módjáról szabályzatot közzé tenni az utasok számára. E szabályzat része
a menetrendi kiadványnak.
A helyi autóbusz közlekedés utazási feltételeit, 4. sz., a helyi közlekedés díjait az S.
sz. melléklet tartalmazza.
A díjak képzése és az áralkalmazási elvek érvényesítése során a felek kötelesek a
2012. évi XLI. törvény 32. § - ban foglaltakat biztosítani.
Számvitel, elszámolás

Amennyiben a Szolgáltató a szerződés fennállásának időtartama alatt
ellentételezésre válik jogosulttá, úgy az elkülönített elszámolás kötelezettsége az
ellentételezés alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségekre is kiterjed.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát 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 szolgáltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60.
napon belül benyújt Megbízónak.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a szolgáltatási
időszak kezdő napjától belső számvitelében köteles elkülönített elszámolást vezetni, s arról
naptári évenként. 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 szolgáltatási időszak
esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60. napon belül benyújt Megbízónak. A
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkor aktuális beszámolót a benyújtást
követő - lehetőség szerint - 30 napon belül - figyelemmel a közgyűlés éves munkatervére
- érdemben megtárgyalja és arról határozatot hoz.
Amennyiben a Megbízó a beszámolóban foglaltakat vitatja, indokolással ellátott
észrevételeit megküldeni köteles. Felek akként kötelesek eljárni, hogy legkésőbb tárgyév
május hó 30. napjáig elszámolásukat le tudják zárni.

A Szolgáltató a személyszállítási szolgáltatásokkal felmerülő eszközöket és
forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó törvény szerint
meghatározott számviteli politikájában rögzített egységes, következetes, az
átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolás alapján tartja nyilván.
8.4. Költség, költségnyilvántartás, kalkuláció
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében:
•
gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel a mindenkori
lehetőségek szerint csökkenti a közforgalmú közlekedés költségeit,
•
a számviteli rendjét úgy alakítja ki, hogy a helyi közösségi közlekedés
8.3.
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•

költségei elkülöníthetők és megállapíthatók legyenek,
költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek
lehetőség
szerint közvetlenül arra a tevékenységre kerüljenek
elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek, és így a közvetett
költségek aránya minél alacsonyabb legyen.

VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés
1. Nyilvántartások, tájékoztatási kötelezettségek

A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben foglalt nyilvántartási kötelezettségeken
túl mindenkor gondoskodik az üzemvitelhez általánosan előírt és szokásos, továbbá a
közszolgáltatási tevékenységre nézve indokolt nyilvántartások naprakész, szabályszerű
vezetéséről. A Szolgáltató a Szerződésben tételesen megjelölt eseteken túlmenően a
Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő összes lényeges
tényről és változásról - külön felhívás nélkül - haladéktalanul informálja a Megbízót.
2.
Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek
2.1. A Szolgáltató kötelezettségei:
2.1.1. A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági
engedélyeket szükség szerint folyamatosan megújítani.
2.1.2. A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a
megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg vonalhálózattal - feltünteti az
adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát,
valamint az indulási időket. A Szolgáltató kötelezettsége a megrongálódott
tájékoztatók folyamatos pótlása.
2.1.3. A Szolgáltató a helyi járati megállóhelyeken a „Megállóhely" jelző táblákat
elhelyezi és karbantartja.
2.1.4. A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét a törvényben meghatározott
tartalommal menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell, valamint köteles
annak megvásárlását a szolgáltatásait igénybevevők számára biztosítani. A
menetrend, illetőleg a viteldíjak változását, azok életbelépését legalább 15
nappal megelőzően a honlapján köteles közzétenni. A menetrendben
feltüntetett járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót - külön
jogszabály előírásai szerint - szerződéskötési kötelezettség terheli.
2.1.5. A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, illetőleg
internetes
honlapján
tájékoztatni
az
utazókat
vonalhálózatáról,
menetrendjéről,
viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges
változásáról, valamint működésének aktuális kérdéseiről.
2.1.6. A Szolgáltató köteles a járatok kihasználását, esetleges zsúfoltságát és az utas
lemaradást a gépkocsivezetők és a forgalmi irányító személyzet jelentései,
valamint rendszeres vezetői ellenőrzés révén, járatonként folyamatosan
figyelemmel kísérni, nyilvántartani, és rendszeresen kiértékelni.
2.1.7. A Szolgáltató köteles figyelemmel kísérni a városfejlődés, valamint az utazási
igényeket befolyásoló egyéb tényezők alakulását, és ezzel kapcsolatban
rendszerezett
formában
nyilvántartani
az
utazóközönségtől,
az
intézményektől, a gazdálkodó és egyéb szervezetektől beérkező, a
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.menetrendre, autóbusz-közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat,
módosítási igényeket.
2.1.8. A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a törvény 39.§ (1) bekezdése szerinti még
elégséges szolgáltatást biztosítani. A még elégséges szolgáltatás biztosítása
érdekében menetrend tervet dolgoz ki és azt legkésőbb a sztrájk megkezdése
előtt két nappal a lakosság tájékoztatásával egyidejűleg meghirdeti.
2.1.9. A Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben vállalja, hogy
minden kifogással és panasszal kapcsolatban nyilvántartást vezet és kivizsgál
minden panasz-, illetve közérdekű bejelentést. Szolgáltató vállalja, hogy a
kifogásokkal és panaszos észrevételekkel kapcsolatban elkülönített és erre a
célra kialakított kimutatását negyedévente a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
2.1.10. A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez
szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni.
2.1.11. Szolgáltató jogosult a menetrend szerinti személyszállításhoz használt
gépjárműveit
cserélni, amennyiben az új járművek megfelelnek a
közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek. A csere során figyelembe
veszi a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű
teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energia hatékony közúti
járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint
megállapított energetikai és környezeti hatásokat. A járművek cseréjének
szándékát a Szolgáltató köteles annak eldöntését követő 15 napon belül
Megbízó részére bejelenteni, amely bejelentés tartalmazza a csere okát, a
gépjárművek adatait, a fejlesztési szándék finanszírozásának, költségeinek
bemutatását.
2.1.12. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a helyi közlekedésben foglalkoztatott
autóbuszok műszaki paraméterei a mindenkor hatályos jogszabályi
előírásoknak feleljenek meg, az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint
igazodjon az adott vonalon tapasztalható utasforgalomhoz.
2.1.13. Szolgáltató köteles a gépjárművek szervízelését, vizsgáztatását, tankolását,
tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi
üzemben tartásával kapcsolatos költségét viselni, amely költségeket a
Megbízóra külön nem háríthat át. A szerződésben meghatározott
ellenszolgáltatás ezeket a tételeket magában foglalja.
2.1.14. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát,
rendszámát, és egyéb műszaki adatait a közszolgáltatási szerződés
megkötésével egyidejűleg Megbízóval közölni.
2.1.15. A Szolgáltató üzemelteti, takarítja és karbantartja a helyi közlekedés céljaira
használt utasforgalmi létesítményeket.
2.1.16. Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról
negyedéves tájékoztatást készít, és a negyedévet követő hónap végéig a Megbízónak
megküldi, papír alapon és elektronikus formában.
2.1.17. Szolgáltató 2018. október 31.-ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának
jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési
és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót,
előzetes beszámolót készít, melyet papír alapon és elektronikus formában is megküld
a Megbízónak.
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pontban jelzett beszámolónak a Szerződésben foglaltak teljesítésével
minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett ki kell terjedni, ill.
tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:
az indított járatok számát,
hasznos és összes kilométer-teljesítményt,
a férőhely-kilométer teljesítményt,
utas számot, utaskilométer-teljesítményt,
bevételekről készített kimutatást jegyfajtánként,
üzemeltett autóbuszok
számát életkor
és
kilométer-telítettség
megosztásban,
foglalkoztatottak számát,
késett, kimaradt járatok számát azok okának megjelölésével,
utas panaszokról készített tájékoztatót,
tervezett
végrehajtott
és
a
menetrend
teljesítésére,
a
menetrendváltozásokra,
az utas-szállítás általános körülményeire,
a kielégítetlen utazási igényekre,
a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre,
a tárgyév várható gazdálkodási eredményeire,
a jogszabály-változásokból eredő kötelezettségekre.

2.1.18. Az

előző

összefüggő

Az előzetes beszámolónak tartalmaznia kell továbbá a 2019. évre vonatkozó
menetrend- és a díj megállapítás alapját képező javaslatokat, számításokat, szem előtt
tartva, hogy egy városrész se maradjon közforgalmú közlekedési kapcsolat nélkül,
vagyis a szolgáltatási követelményeken belül egy alapfokú ellátást, mint eljutási
lehetőséget minden lakott területen biztosítani szükséges.
~

A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről
készített beszámolót 2019. március 31. napjáig, a 2019. évi tényleges teljesítésről
készített beszámolót pedig 2020. március 31. napjáig a Megbízónak megküldi papír
alapon és elektronikus formában a közgyűlési előterjesztéshez.

2.2 Szolgáltató jogosultsága:
Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve a
Megbízó egyetértésével végrehajtani. Szükség esetén a tevékenység eredményét
javító intézkedési - szerződésmódosítási - javaslatokat terjeszthet a Megbízó elé.
3.
3.1.

A forgalom lebonyolítása
A Szolgáltató a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályokban előirt feltételeken
túlmenően az alábbiak szerint jár el:
a)
biztosítja a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő autóbuszok egységes
külső megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető
legyen,
b)
gondoskodik a járművek rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról,
e)
új járművek beszerzésénél kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott
személyek utazási lehetőségeinek megkönnyítésére és a környezetvédelmi
törekvésekre,
d)
törekszik az utas kényelmet befolyásoló műszaki, technikai paraméterek
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3.2.

3.3.

szinten tartására (légkondicionálás, fűtés, stb.)
A Szolgáltató a tőle elvárható gondosság alapján mindent megtesz annak érdekében,
hogy a jóváhagyott menetrendben meghatározott időben, útvonalon és
menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
közlekedését biztosítsa.
A Szolgáltató feladatai teljesítése érdekében:
a)
b)

c)

köteles az érvényes menetrend - útvonal és menetidő - szerint közlekedni,
szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tervezett menetidők milyen
mértékig teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz,
vagy a menetidő módosítását kezdeményezi.
A szolgálati idő alatt:
figyelemmel kíséri az adott szolgálati helyen valamennyi menetrendszerű
járat indulását és érkezését, és azt a tényleges időpontok feltüntetésével
dokumentálja (naplózás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatot végző
gépjármű azonosítható legyen,
a menetrendtől való eltérés esetén az eltérés okát is rögzíti, külön
csoportosítva a Szolgáltatón kívüli okok (közúti forgalmi zavarok, időjárás
stb.), valamint a Szolgáltató mulasztására visszavezethető okok
(gépkocsivezetők késése stb.) szerint,
rögzíti a gépkocsivezetők forgalommal kapcsolatos jelentéseit.

Szolgáltató gondoskodik a viteldíjak beszedéséről és a díjfizetés ellenőrzéséről.
Jogosult és köteles az utasokat ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e érvényes
menetjeggyel, vagy bérlettel. Az ellenőrzés módját a Szolgáltató határozza meg a
jogszabályban engedélyezett és szabályozott módon.
3.5. Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan ellenőrizni, hogy a buszvezetők
munkára, vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus külsővel végezzék a
feladatukat, valamint azt is, hogy a szükséges jogosítványokkal (vezetői engedély,
PÁV II. vizsga, stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló
dokumentumokba a Megbízónak köteles kérésre betekintést engedni.
3.6. Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a
munkáját.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

A Megbízónak Szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei
A Megbízó feladatkörében keletkező, az utasforgalmat és a finanszírozás
körülményeit befolyásoló információk alapján szükség szerint kezdeményezi a
menetrend módosítását, annak előkészítését a Szolgáltatónál.
A Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására. A Szolgáltató által
megküldött, a lakosságtól érkező közérdekű bejelentésekre (melyre a Szolgáltató előzetes
észrevételeit megteszi) vonatkozó állásfoglalását a Megbízó a Szolgáltató részére 30 napon
belül megadja.
Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység
bővítése/szűkítése a dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adatok
együttes számbavétele alapján indokolt, a Megbízó kezdeményezheti a
Szolgáltatónál annak teljesítését.
A Megbízó az általa jogszerűen felhatalmazott képviselői vagy megbízottjai útján rendszeresen, vagy eseti jelleggel is - jogosult ellenőrizni a Szolgáltató által vállalt
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feladatok teljesítését. Az ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató a tevékenység
teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoztatást adni, különösen az
alábbi témakörökben:
a) a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításáról, a járatok közlekedéséről, a
zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járati és a forgalomirányító
személyzet utasokkal kapcsolatos magatartásáról,
b) az utas-panaszok nyilvántartásának, kivizsgálásának és intézésének módjáról,
c) a járművek megjelenéséről, tisztaságáról, a járműveken és a megállóhelyeken
alkalmazott utas-tájékoztatásról,
d) járművek állapotáról, az üzemeltetés szabályoknak való megfeleléséről, a
megállapított viteldíjak alkalmazásáról, a reklámtevékenységből származó
bevétel elszámolásáról.
4.5.

A Megbízó a helyi közforgalmú közlekedés megfelelő kialakítása és működtetése
érdekében együttműködik a Szolgáltatóval, és őt a tevékenységében segíti. Ennek
keretében:
a) átadja mindazokat a birtokában lévő információkat, amelyek a helyi
közforgalmú közlekedés kialakítása és működtetése szempontjából a
Szolgáltató számára jelentőséggel bírnak,
b) a város közlekedésfejlesztési terveinek elkészítésébe a Szolgáltató
szakembereit bevonhatja,
c) a hálózat és a menetrend kialakításának elveinél, illetve annak változtatása
során a Szolgáltató véleményét kikérheti,
d) együttműködik a Szolgáltatóval a megállóhelyek kijelölésében, gondoskodik a
kijelölt
megállóhelyek
kialakításáról,
kiépíti
a
leszállófelületeket,
autóbuszöblöket, és anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a megállók
kulturált felszereléséről,
e) forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a tömegközlekedés lebonyolítását,
f) gondoskodik arról, hogy a tarifa megállapítással egy időben megállapított
önkormányzati működési támogatást (ellentételezés) az éves költségvetésében
előirányozza,

g)

4.6.

4.7.
4.8.

gondoskodik a helyi közforgalmú közlekedésre kijelölt utak fenntartásáról,
tisztántartásáról, hó eltakarításáról, biztosítva ezzel a járati útvonalakon való
akadálymentes közlekedést az év teljes idejében.
h) kivilágítja és karbantartja a végállomásokon létesített autóbusz-fordulókat,
i) elvégzi a megállóhelyeken az öböl, leszállóperon, járdaépítéseket, csapadékvíz
elvezetéseket, biztosítja a közvilágítást és takarítja, síkosság mentesíti a
várakozó helyeket.
A közszolgáltatási szerződés aláírásával a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy
Szolgáltató szerződésszerű teljesítését kizárólagos jelleggel elfogadja és teljesítését
elősegíti a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósításával.
Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, a busz(ok) műszaki
állapotának javítására.
Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatóval közösen törekszik minden pályázati lehetőség
igénybevételére, és a pályázaton így elnyert összeget a Szolgáltatón keresztül a
közlekedésre és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére fordítja.
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S.

Ellenőrzés,

5.1.

A szerződés fennállásának időtartama alatt a Megbízó az általa jogszerűen
felhatalmazott személy vagy szerv útján jogosult ellenőrizni a Szolgáltató
működését a szerződésben foglaltak vonatkozásában.
Az ellenőrzéssel megbízottak jogosultak - a tevékenység zavarása nélkül - a
szerződés teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni, az
ellenőrzés tárgyára vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottaitól információkat kérni.
Az ellenőrzés kiterjedhet:
- a menetrend betartására, az utas szállítás körülményeire és általában a
szolgáltatási színvonal megfelelőségére;
- a járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi megfelelőségére,
műszaki, esztétikai állapotára, a szükséges jelzések és felszerelések
meglétére, az utasforgalmi létesítmények állapotára;
- a munkaügyi előírások betartására, különös tekintettel a járművezetők
munka- és pihenőidejére;
- az utazási igazolványok értékesítésének és elszámolásának
szabályszerűségére, a jegyellenőrzésre;
- a szükséges nyilvántartások előírás szerinti vezetésére;
- a Szolgáltató közszolgáltatási szerződéssel összefüggő gazdálkodására.
Megbízó szavatolja, hogy az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató
üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, körülményeket mindenkor titoktartással
kezeli, és azokat nem hozza harmadik személyek tudomására.
Ha az ellenőrzés során Megbízó tudomására jutott körülményekből megállapítható,
hogy azok nem állnak összhangban a Szerződésben foglalt jogokkal és
kötelezettségekkel, a Megbízó ésszerű határidő tűzésével megfelelő magyarázatot
kérhet, valamint a körülmények tisztázására, továbbá a szerződésnek megfelelő
állapot helyreállítására hívja fel a Szolgáltatót.
Kifizetések késedelmes teljesítése esetén az eljárás:
Amennyiben a Megbízó az állami normatív támogatást a hozzá történő beérkezést
alapul véve jogszabályban előírtakhoz képest késedelmesen teljesíti, továbbá ha az e
szerződésben meghatározott ellentételezést késedelmesen teljesíti, késedelmi
kamatot tartozik fizetni az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és e szerződés
előírásai szerint, valamint abban az esetben is ez a szabály érvényesül, ha az
elszámolás során keletkező fizetési kötelezettségét a Szolgáltató és a Megbízó a
megjelölt határidő ellenére sem teljesíti megfelelően.

5.2.

5.3.

5.4.

S.S.

6.

szankciók

Beruházások:
A beruházás szükségessége, igénye esetén az ezzel összefüggő finanszírozásról felek
külön állapodnak meg és a megállapodás alapján feleket e szerződésben foglaltak
minden tekintetben kötelezik, ilyen megállapodás hiányában a Megbízó a bővítő
beruházások megvalósítására, és annak finanszírozására nem kötelezhető.

VII. Felek közötti
1.

1.1.

együttműködés

A Közös Bizottság

Felek a szerződésben foglaltak megvalósításának elősegítésére, a vitás kérdések

tisztázására, a jelen

szerződés

esetleges módosításának

előkészítésére,

valamint a
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1.2.
1.3.

menetrendi és tarifaváltoztatási javaslatok egyeztetésére Közös Bizottságot hoznak
létre. A bizottságba a felek legfeljebb öt-öt tagot delegálnak. A delegáltak
kijelöléséről, a delegáltak személyének változásáról a jelen Szerződést aláíró felek
egymást értesítik.
A Bizottság bármelyik fél kezdeményezésére szükség szerint tartja az üléseit. Az
ülések előkészítésének feladatait a téma előterjesztője látja el.
A delegáltak díjazásáról a felek közösen határoznak. A Közös Bizottság ülését
levezető személy tisztjét a két fél bizottságának egy-egy tagja felváltva látja el. A
Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

VIII. Szerződés megszűnése, módosítása
Tekintettel jelen szerződés rövid és határozott időtartamára, valamint a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítására, a Felek akként határoztak, hogy jelen szerződés
annak hatálya alatt a Szolgáltató által rendes felmondással nem mondható fel.
1.

1.1.

A rendkívüli felmondás

Súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van helye, amelyet írásban,
3 hónapos felmondási idővel lehet megtenni. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen
1.1.1. a Megbízó részéről:
előleg határidőre történő

a) a havi támogatási
Szolgáltató

jogosult

számlavezető

azonnali

beszedési

meg nem fizetése, amely esetben

megbízást

benyújtani

a

Megbízó

bankjához,

b) jogszabály, az Önkormányzat Közgyűlésének döntése vagy a közszolgáltatási
szerződés

alapján a Szolgáltatót

megillető

anyagi juttatások, források, továbbá

bármely az autóbusz-közlekedés fenntartását,

működtetését

(üzemeltetését)

szolgáló megszerzett megkapott céltámogatás írásbeli felszólítás ellenére történő
visszatartása vagy késedelmes megfizetése a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó
előzetes

írásbeli megállapodás nélkül,

e) a közszolgáltatási

szerződésben

a Szolgáltató

részéről

vállalt menetrend szerinti

autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló
feladatok ellátását biztosító kötelezettségei teljesítésének, írásbeli felszólítás
ellenére

történő

elmulasztása - ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó a

Szolgáltató által kezdeményezett szükséges döntéseit a kezdeményezést követően,
amennyiben testületi döntés szükséges, a

következő

testületi ülésen, amennyiben

egyszemélyi döntés szükséges, 30 napon belül nem hozza meg lehetetlenné teszik vagy súlyosan

és azok

akadályozzák a Szolgáltató által vállalt

szolgáltatás teljesítését, a megegyezés szerinti menetrendek megtartását, a
járművek

közlekedését,

d) ha a szerződésben vagy külön megállapodásban vállalt, a Szolgáltató
személyszállítási tevékenységének átállásához szükséges vagy azt szolgáló
ingatlanok és/vagy tárgyi eszközök használatba, illetve rendelkezésre adását
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felszólítás ellenére sem teljesíti vagy jelentősen késlelteti - függetlenül annak
okától - és ezzel a Szolgáltató vállalt kötelezettségeinek teljesítését akadályozza
vagy a Szolgáltatónak kárt, illetve költségtöbbletet okoz,
e) a Szolgáltató bárminemű megkeresésére Megbízó 30 napon belül érdemben
nem határoz, vagy a megkeresésre érdemben nem reagál 30 napon belül különösen tekintve a szerződés 14.3. pontjában leírtakat - továbbá Megbízón~k a
Szolgáltatót nézve hátrányosan érintő határozatát követő 15 napon belül
lefolytatott egyeztetés sikertelensége.
érdemi közgyűlési
határozattal elfogadott - veszteséget nem téríti meg a fizetési határidő leteltét követő 60
napon belül, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásbeli megállapodás.

f) a Megbízó a Szolgáltató részére a közszolgáltatásból fakadó -

A Szolgáltató a Megbízó súlyos szerződésszegésének esetén - amennyiben nem kíván élni
azonnali hatályú felmondási jogával - a szerződésszegő magatartás tudomására jutását
követően haladéktalanul jogosult a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások
korlátozására a Megbízó szerződésszegő magatartásának megszüntetéséig.

1.1.2. a Szolgáltató

részéről:

a) a közszolgáltatási

szerződésben

vállalt hálózaton vagy annak egy részén a

menetrend szerinti autóbusz-közlekedés saját hibából
vagy többszöri

időleges

történő

egyoldalú, végleges

megszüntetése, szüneteltetése,

b) az egyes autóbuszjáratoknak saját hibából a közszolgáltatási szerződés
mellékletét képező menetrendtől eltérően való folyamatos vagy többször
ismétlődően történő közlekedtetése, ezen belül különösen ilyen módon az egyes
vonalakon a napi üzemidő csökkentése, a gyakoriság elmulasztása, az előírt napi
járatszám alatti teljesítés, a vonalhálózat vagy egy részének egyetértés nélküli
megváltoztatása, a kapacitás visszatartása, illetve csökkentése,
c) a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a
személyszállítási tevékenységére, valamint az ehhez használt járművek
üzembetartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt
megszegése esetén, vagy ha a területi közlekedési felügyelet a menetrend szerinti
személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét
határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát
- az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése
mellett - ismételten korlátozza,
d) az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat,
támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt
feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével
használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a
Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják.
2. A szerződés megszűnése
Megszűnik a szerződés közös megegyezés, rendkívüli felmondás esetén, illetve a
hatály lejártával, továbbá jelen szerződésbe meghatározott egyéb esetekben. A
szerződés megszűnése nem érinti a feleknek a szerződésből eredő egymással
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szembeni tartozásaiknak és követeléseiknek a szerződésben foglaltaknak megfelelő
kiegyenlítési, illetve teljesítési kötelezettségeit, valamint az egymással történő
elszámolásra vonatkozó igényeit.
3. A szerződés módosítása, feltételei
A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
Amennyiben a szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem
látható ok következtében beállt körülmény a felek bármelyikének lényeges és jogos
érdekét sérti - ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a
szerződés tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével
járó módon változtatja meg - a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti
a másik félnél a szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen
körben kéri. A megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek
megtárgyalják a szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét,
és a szerződést a vonatkozó jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek
figyelembe vételével, közös megegyezéssel módosíthatják.
~3.2.
A személyszállítási tevékenység ellátásával, vagy az érintett járatok
üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó jogszabály megjelenése, vagy azok
módosítása automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül - módosítja a
szerződés érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve értesítik egymást,
megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van,
kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként
mellőzhetetlen

~3.1.

szerződés-módosításokat.

-3+.3.3.
A szerződés a törvény és e
vagy mondható fel.
4.
4.1.

4.2.

4.3

szerződés

rendelkezései szerint módosítható

Szerződés

lejárta
A Szolgáltató szerződésben biztosított közszolgáltatói jogosultsága a szolgáltatási
időszak záró napjával megszűnik. Az ezt követő időszakra a Megbízó a törvényben
előírtak szerint eljárva nyilvános pályázati eljárás keretében választja ki az új
Szolgáltatót. A Szolgáltatót megilleti a pályázaton való részvétel joga.
A szerződés határozott időtartamára tekintettel a Szolgáltató működése során
harmadik személlyel nem köthet olyan szerződést, vagy megállapodást a Szerződés
tárgyát képező szolgáltatások biztosítása érdekében, amelynek lejárata túllépi a
szerződés lejáratának időpontját. Amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okokból
ettől eltérő megoldásra kényszerülne, a szerződést, illetőleg megállapodást csak a
Megbízó előzetes jóváhagyásával kötheti meg azon feltétel érvényesítésével, mely
szerint a szerződés lejáratakor a Szolgáltató jogainak és kötelezettségeinek helyébe
a Megbízó által megbízott új szolgáltató lép, beleértve a pályázaton nyertesként
szereplő előző szolgáltatót.
Megbízó vállalja, hogy jelen szerződés lejártával összefüggésben a következő
szolgáltató kiválasztására irányuló pályázati kiírásban szerepelteti, hogy
amennyiben szolgáltató váltásra kerül sor, az új szolgáltató kötelezettségeként
előírja, hogy jelen Szolgáltató munkavállalóit meghatározott feltételekkel átvegye,
amennyiben ezen rendelkezés nem ellentétes a hatályos magyar jogszabályi
környezettel, illetve az Európai Uniós jogszabályokkal, különös tekintettel a
versenyjogi jogszabályokra, normákra.
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IX. CNG töltőállomás és CNG autóbuszok üzemeltetése
1.
CNG töltőállomás
1.1.
A 6. sz. mellékletben részletezett CNG töltőállomás tulajdonosa a Megbízó, míg
üzemeltetője a Szolgáltató lesz. Az üzemszerű használatra alkalmas CNG
töltőállomás Szolgáltató részére történő - külön jegyzőkönyvezett - birtokba
adásakor egyidejűleg átadásra kerül: minden szükséges engedély és (Megbízó és
kivitelező közötti) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és kapcsolódó technológiai
utasítások másolat.
1.2.
Szolgáltató a CNG töltőállomás külső/belső megjelenését nem jogosult
megváltoztatni (kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező
vizuális elemek), azon marketing eszközöket nem helyezhet el. Megbízó jogosult a
töltőállomás külső megjelenését módosítani, a területeken városmarketing
eszközöket elhelyezni (pl. EU információs tábla). Ezen munkálatok a Szolgáltatóval
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok
elvégzése céljából a Szolgáltató az érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak
belépését CNG töltőállomás területére biztosítja.
1.3.
A Szolgáltató a CNG töltőállomás kapcsolódó karbantartási útmutatóit köteles
betartani. Felek a CNG töltő technológia vonatkozásában karbantartási szerződést
kötelesek megkötni a gyártó által feljogosított szakcéggel (GANZAIR
Kompresszortechnika Kft.). A Szolgáltatónak a CNG töltő technológia
karbantartásáról és javításáról - a Karbantartási Keretszerződésben részletezettek
szerint - a gyártó által meghatározott szakcég bevonásával kell gondoskodnia,
különös
figyelemmel
a
garanciális
feltételek
betartására.
Súlyos
szerződésszegésnek
minősül,
ha
a Szolgáltató
kötelező
karbantartási
kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és ebből következően mulasztása az
adott eszköz garanciavesztésével jár.
1.4.
Szerződő felek rögzítik, hogy a CNG töltőállomással kapcsolatos garanciális jogokat
a Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
töltőállomás üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális
kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó a
kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató
részére, továbbá nyilvánosan Megrendelő honlapján elérhető.
1.5.
Szolgáltató
a
CNG
töltőállomásra
vonatkozó
épület/eszköz
és
felelősségbiztosításokat köteles megkötni. Esetleges káresemény esetén az önrész
a Szolgáltatót terheli. Bármilyen káresemény esetén a kijavítási munkákat oly
módon lehet elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.
1.6.
A CNG töltőállomás rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 42.500,- Ft/hó
ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG töltőállomás
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít.
Rendelkezésre
bocsátáskor felek külön leltárívet vesznek fel.
2. CNG autóbuszok
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2.1.

A 2. sz. mellékletben részletezett CNG autóbuszok tulajdonosa a Megbízó, míg
üzembentartója a Szolgáltató lesz. A CNG autóbuszok forgalomba helyezése,
egyidejűleg a Szolgáltató, mint üzembentartó forgalmi engedélybe történő
bejegyzése megtörtént. A CNG autóbuszok szállítótól történő átvételét a Megbízó
végzi és egyidejűleg a Szolgáltató részére birtokba adja. A birtokba adásról Felek
külön okiratot állítanak ki.

2.2.

Szolgáltató a CNG autóbuszok külső/belső megjelenését nem jogosult
megváltoztatni (kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező
vizuális elemek, szolgáltató cég logója), azon marketing eszközöket nem helyezhet
el. Megbízó jogosult az Eszközök külső megjelenését módosítani, azokon
városmarketing eszközöket elhelyezni. Ezen munkálatok a Szolgáltatóval előzetesen
egyeztetett helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok elvégzése céljából a
Szolgáltató az érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak belépését telephelyére
biztosítja, vagy az adott eszközzel az egyeztetett helyszínre kiáll.

2.3.

A Szolgáltató a CNG autóbuszok gyártója által előírt karbantartási útmutatókat
köteles betartani. A Szolgáltatónak a CNG autóbuszok karbantartásáról és
javításáról a gyártó által meghatározott szakcég bevonásával, szakszerviz
jogosultság megléte esetén saját maga gondoskodik, különös figyelemmel a
garanciális feltételek betartására. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a
Szolgáltató kötelező karbantartási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és
ebből következően mulasztása az adott eszköz garanciavesztésével jár.

2.4.

Szerződő

felek rögzítik, hogy a CNG autóbuszokkal kapcsolatos garanciális jogokat a
Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
autóbuszok üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális
kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó
Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató részére, továbbá nyilvánosan
Megrendelő honlapján elérhető.

2.5.

Szolgáltató a jogszabályi feltételeknek megfelelő KGFB biztosításokat, valamint
minimális önrészű CASCO biztosításokat köteles megkötni és érvényben tartani.
Esetleges káresemény esetén az önrész a Szolgáltatót terheli. Bármilyen
káresemény esetén a szerviz munkákat kizárólag a karbantartási útmutató alapján
oly módon lehet elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.

2.6.

A CNG autóbuszok rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 470.000,- Ft/hó/teljes
flotta ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG autóbuszok
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap S. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít.
Rendelkezésre
bocsátáskor felek külön leltárívet vesznek fel.

X. Egyéb rendelkezések
l. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1988. évi 1. tv.; a 2011. évi
CLXXXIX. tv.; a 2012. évi XLI. tv.; a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet, a 213/2012.
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(Vll.30.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az
1370/2007/EK rendelet, a VOLÁN know-how, valamint a jelen szerződéssel
szinkronban lévő, a Szolgáltató belső szabályzatainak előírásai az irányadók.
2. A
Felek
által
kötött
közszolgáltatási
szerződés
jogszabályok
előírásai
figyelembevételével nyilvános, de a teljesítés kapcsán tudomásukra jutott
információkat kötelesek bizalmasan kezelni.
3. Titoktartási kötelezettség, adatvédelem

A felek kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, figyelemmel az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre.
Felek harmadik személy előtt ezen információkat csak azt követően tárják fel, ha erről
a másik féllel egyeztettek és azt a másik fél alapos okkal, jogszerűen nem ellenezte.
A szolgáltatások nyújtása során keletkező adatok felett a Szolgáltató rendelkezik, aki
köteles valamennyi feldolgozott adat biztonságát megőrizni az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.
Az alábbi mellékletek és függelékek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
Mellékletek:

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási térképe, helyi autóbuszjáratok
vonalhálózata
2. Nyíregyháza helyi autóbusz viszonylatok jegyzéke
3. Nyíregyháza helyi autóbusz menetrend
4. Utazási feltételek
S. Az alkalmazott jegy és bérletfajták, hatályos viteldíj, pótdíj
6. Autóbusz állomás, decentrumok létesítményeinek jegyzéke,
7. Szolgáltató autóbuszos személyszállító engedélye
8. Pénzügyi ellentételezés számítása
9. Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

Függelékek:

1. Szolgáltató cégkivonata
2. Járműállomány adatai
3. Vezető és szakmai irányító adatai

Ezen közszolgáltatási szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a
122/2018.(Vl.21.) sz. határozatával elfogadott szerződés tervezet jelen módosítását
egységes szerkezetben a ... számú határozatával fogadta el, és egyben felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására. A jelen szerződés 2018. 07. 01. napjától kezdődően a
tárgyi közszolgáltatás vonatkozásában irányadó.
Az MNV Zrt. 311/2018. (Vl.13.) AH sz. Alapítói Határozatával felhatalmazta a
vezérigazgatót a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése által is elfogadott szerződés
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aláírására.
Nyíregyháza, 2018 ....

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Miskolc, 2018 ....

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pelcz Gábor
vezérigazgató

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: ................................... .
Aláírás: ................................... .

Dátum: .................................... .
Aláírás: .................................... .
Jogi szempontból ellenjegyezte:

Dátum: .................................... .
Aláírás:
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2. sz. melléklet a VFEJU1-100/2018. sz. előterjesztéshez

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2018
amely létrejött egyrészről

Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (statisztikai szám: 1573176684-11-321-15,

adószám:

15731766-2-15,

bankszámlaszám:

11744003-15402006-

00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, székhely: 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) mint megbízó, (továbbiakban, mint Megbízó) másrészről

Szolgáltató:

Észak-magyarországi

Közlekedési

Zártkörűen

Központ

működő

Részvénytársaság (statisztikai szám: 24198440-4939-114-05, adószáma: 24198440-2-05, a
Miskolci Törvényszék Cégbírósága által 05-10-000500 cégjegyzékszámon nyilvántartott

Pelcz Gábor
vezérigazgató, székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 70 ), mint szolgáltató (továbbiakban,

társaság,

bankszámlaszám:

10300002-34609013-00003285,

képviseli:

mint Szolgáltató)
(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Felek között 2016.12.29. napján közszolgáltatási

szerződés

jött létre helyi személyszállítási

szolgáltatásra, amely 2018. június 30. napján megszűn!+k
A Megbízó által pályázati eljárás útján új szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatot
hirdetett meg (HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2018. évi 15. szám • 1400 oldal). A pályázati
eljárásban a megadott határidőben egyetlen szervezet sem nyújtott be pályázatot a
pályázati kiírásban megadott helyszínre. Az eljárásban pályázat nem érkezett.
következően

érdekében

Ebből

a pályázati eljárás eredménytelenül zárult, így a szolgáltatás biztosítása
a

Megbízó

megkereste

Szolgáltatót,

hogy

határozott

időtartamú

közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási
szolgá Itatást.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) a) pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással
az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha a pályázati vagy
ajánlatkérésen
eredménytelenül

alapuló
zárult.

eljárás
A

megfelelő

közszolgáltatási

pályázat,

illetve

megbízás

vagy

ajánlat
elrendelés

hiányában
elegendő
1

időtartamra,

de legfeljebb 2 évre szólhat.

A közvetlen megbízásra vonatkozó döntésről ugyanezen jogszabály 23. § (8) bekezdésében
foglaltak megfelelő alkalmazásával emlékeztetőt kell készíteni.
A 2012. évi XLI. törvény 25. § (1) bekezdés szerint, amennyiben a közszolgáltatási
szerződés a közlekedési szolgáltatónál gazdasági hátrányt okozó kötelezettséget tartalmaz,

a pénzügyi ellentételezés tekintetében legalább 3 éves, amennyiben a szerződés
érvényessége kevesebb, mint 3 év, akkor a szerződés érvénytartamával megegyező
időszakra

vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalást kell tartalmaznia.
megbízásra vonatkozó 122/2018 (Vl.21.)

A közvetlen

számú

közgyűlési

határozat

mellékletét képező szerződés tervezet vonatkozásában szerződő felek egyeztetéseket
folytattak, mely egyeztetéseik alapján, ezen szerződéstervezet módosításait egységes
szerkezetbe foglalták az alábbiak szerint azzal, hogy szerződő felek jelen egységes
szerkezetű

szerződést visszamenőleges

kezdődően,
megfelelően

arra

figyelemmel,

hogy

hatállyal alkalmazzák 2018. 07. 01. napjától
Szolgáltató

a szolgáltatást

a

menetrendnek

folyamatosan biztosította és biztosítja jelenleg is ..,.

Hivatkozott közgyűlési határozat 54.460.000,- Ft/hó összegű ellentételezés előleget
határozott meg, mely határozatban foglaltakkal szemben a Szolgáltató arbemutatott
számítási szerinti előleg mértékéte 2018. 07.01. napjától 2018. december 31. napjáig

72.396.000,- Ft/hó
Jelen

összeg~

szerződésben

rögzített ellentételezésre vonatlwzó összeg, mint

szerződéses időszakban

azonos

mértékű

mely összeg
abban,

meghatározott

a

előleg,

az

előző

hivatkozott közgyűlési határozatban foglaltakkal

ellentételezés összegé'1el azonosan került meghatározásra (V.6.1. pont),

megf.elelősségét

hogy

kérte meghatározni.

jelen

a Szolgáltató változatlant:JI vitatja. A felek megállapodnak

Közszolgáltatási

Szerződés

alapján

Szolgáltató

teljes

körű

közszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, a 2018/2019. évre vonatkozóan a közszolgáltatás
biztosításához szükséges gázbeszerzést lefolytatja, egyben a felek rögzítik, hogy

megszűnik

2018.10.31. 24.00 óráig egyeztetéseket folytatnak és-a vonatkozó jogszabályok alapján
érdemi megállapodást kötnek a
ellentételezési

előleg

jövőbenszerződés

teljes

időtartamára

mértéke vonatkozásában. Amennyiben ezen

ellentételezés összegét a

szerződés

tervezett

időtartamának

alkalmazandó

időpontig

a felek az

egészére vonatkozóan közös

akarattal nem állapítják meg a vonatkozó jogszabályok alapján, úgy jelen

szerződés

megszűnik.

akar, ha a f.elek az ellentételezés összegét, mint előleget a szerződés tervezett
időtartamának

egészére vonatkozóan közös akarattal nem állapítják meg a vonatkozó

jogszabályok alapján.
Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi szerződést kötik:
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A szerződés általános leírása

1.

1. Szerződés tárgya, területi hatálya, közszolgáltatási jogok, feladatok
A Megbízó megbízza a Szolgáltatót Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
határain belül menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz közlekedési hálózat
működtetésével, elsődleges jelleggel.
A Megbízó a jelentkező új vagy a megváltozó megalapozott igények ellátásával is a
Szolgáltatót bízza meg, azokra más Szolgáltató részére megbízást csak akkor ad,
pályázatot csak akkor ír ki, a szolgáltatás részbeni ellátására, illetve abban való
részvételre szerződést csak akkor köt, ha annak ellátásában a Szolgáltatóval előzetes
írásbeli egyeztetést követően nem tud megállapodni. Szolgáltató a feladatot a
szerződés hatálya alatt kizárólagos joggal látja el.
2. Szolgáltatási időszak
A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2018.07.01. napjának 00.00
órájától 2019.12.31. napjának 24.00 órájáig jogosult és egyben kötelezett.:.
figyelemmel a preambulumban foglalt megszűnés esetétre kivéve. Amennyiben
Megbízó által lefolytatott új pályázati eljárás vagy egyéb más úton új közszolgáltatóval
szerződés kerül megkötésre, úgy ezen új szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség
megkezdésének napjával jelen szerződés megszűnik. Megbízó törekedni köteles arra,
hogy a jelen szerződés megszűnéséről előzetesen min. 3 hónappal értesíteni tudja a
Szolgáltatót.
3. A fent írtakkal összefüggésben a Megbízó és a Szolgáltató megállapítják az
alábbiakat:
3.1.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdona a helyi személyszállítás
végzésével összefüggésben szükséges eszközök közül:
a tároló telep (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy . u.),
az autóbusz pályaudvar (4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 6.},
a járműjavító telep (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.),
a Szalag utcai forgalomirányító decentrum (4400 Nyíregyháza, Szalag u.),
a Sóstói úti decentrum (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.),
a járművek, a szükséges gépek,a berendezések, az autóbuszmegállókban
elhelyezett megállóhelyi oszlopok és az információs táblák.
~ Megbízó önkormányzat tulajdona az állomás téri decentrum (4400 Nyíregyháza,
3.2.
Allomás tér), valamint a helyi vonalhálózaton található autóbusz megállók. A
Megbízó önkormányzat tulajdona továbbá a 6. sz. mellékletben felsorolt
ingatlanok.
4. Kiegészítő és egyéb tevékenységek

4.1.

4.2.

A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatokhoz
kapcsolódóan jogosult minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amely a
közszolgáltatás színvonalát növeli, a komplex utas kiszolgálást segíti, és a
közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító eszközök és emberi erőforrások
kihasználását javítja.

Más irányú tevékenységet a Szolgáltató abban az esetben folytathat, ha az, illetve
annak eredményessége nem veszélyezteti a szerződésben foglalt közszolgáltatási
feladatok ellátását. Erre tekintettel a Megbízó is vállalja, hogy nem veszélyezteti a
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Szolgáltató más szerződésében foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátását, az általa
megrendelt feladat eredményességével.
4.3.
Az engedélyköteles tevékenységekhez előírt hatósági engedélyek megszerzése a
Szolgá Itató kötelezettsége.

II. Közszolgáltatási jogok
1.

Kizárólagos jogok

1.1.

A szerződés tárgyát képező -1. sz. mellékletben szerepeltetett - vonalakon, illetőleg
vonalszakaszokon a közszolgáltatás joga a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés vonatkozásában kizárólag a Szolgáltatót illeti meg.
A kizárólagosságra tekintettel a Megbízó a szerződés fennállásának időtartama alatt
más Szolgáltatót csak a szerződésben foglalt esetekben és feltételek szerint bízhat
meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli helyi menetrend
szerinti személyszállítás végzésével.

1.2.

2.

Kizárólagos közszolgáltatási jogok korlátozása

A Szolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogai a következő esetekben és
feltételekkel korlátozhatóak:
2.1. Amennyiben a közszolgáltatási tevékenység bővítése, vagy a szolgáltatási színvonal
javítása szükséges, azonban az nem jár olyan kapacitásbővítési igénnyel, amelyet
külön jogszabály meghatározott eljárási rend szerint rendel lefolytatni, és azt a
Szolgáltató - a Megbízó írásban tett felkérésére, e szerződésben foglaltakra
figyelemmel - három hónapos határidő-tűzéssel nem vállalja, a Megbízó a szóban
forgó szolgáltatás nyújtásával más Szolgáltatót is megbízhat.
2.2. Korlátozhatóak a Szolgáltató kizárólagos jogai, amennyiben a szerződés mindenkor
hatályos menetrendjében szereplő valamely közszolgáltatási feladat megszüntetését
kezdeményezi a Szolgáltató, és a Megbízó a vonatkozó rendelkezések szerint a
feladat ellátásával más Szolgáltatót bíz meg. A korlátozás a Szolgáltató általi, a
megszüntetés kezdeményezésével érintett feladat részre terjedhet ki.
2.3. Egyéb esetekben a Szolgáltatót megillető kizárólagos közszolgáltatási jogok csak
közös megegyezéssel módosíthatóak.

3.

Átruházás
A szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga
átruházható a Szolgáltató általános jogutódjára.
Az átruházás tényéről, esedékességétől függetlenül a Szolgáltató a társaság
tulajdonosi körében bekövetkező változásokról írásban tájékoztatni köteles a
Megbízót, ha a jegyzett tőkéje több mint 25 %-át eléri vagy meghaladja a tulajdonosi
körben bekövetkezett változás.

Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1.

A szolgáltatások folyamatossága

1.1. A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a Szerződés tárgyát képező
közszolgáltatások folyamatos, zavartalan fenntartását, a vis maior esetét kivéve. A
Szerződés alkalmazásában vis maiornak minősül minden, a szerződő felek akaratától
4

·;.: r) ;-;
...

•

•

1

'"·'

független tény, körülmény, esemény, amelyet a felek a tőlük ésszerűen elvárható
erőfeszítéssel sem tudnak megakadályozni.
1.2. Bárminemű akadályoztatás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden
óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. Vis maior esetében
megvizsgálja helyettesítő szolgáltatás biztosításának lehetőségét, s minden
rendelkezésére álló jogszerű eszközzel törekszik a még elégséges közszolgáltatás
ellátására, egyidejűleg tájékoztatva a Megbízót a kialakult helyzetről, a megtett
intézkedésekről.

1.3.

A Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan
szükségszerűen felmerülő költség, amelyet a Megbízó vagy rendelkezése alapján más
közszolgáltató szervezet kényszerül viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával
összefüggésben.
1.4. Üzemszünetnek minősül: amennyiben valamelyik autóbuszvonalon a járatteljesítés a
vis maior esetkörén kívüli egyéb okból legalább fele részben nem teljesül.

2.

Személyszállítási feltételek

2.1.

A Szolgáltatónak mindenkor gondoskodnia kell a járataira vonatkozó kellő utas
tájékoztatásról, beleértve az esetleges akadályoztatás eseteit is. A tájékoztatásnak
a helyi közlekedési utazási lánc teljes folyamatára ki kell terjednie, lehetővé téve az
utazási
lehetőségekről
való
előzetes
informálódást,
az
utasforgalmi
létesítményeknél (autóbusz-állomás, decentrumok) történő, valamint a járművön
való tájékozódást egyaránt.

2.2.

Szolgáltató az általa 2017. május 1. - 2017. december 9. közötti menetrendi
időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi
Tájékoztatója" c. kiadvány érvényességét Megbízó jóváhagyásával 2018. december
8-ig meghosszabbítja.Szolgáltató a korábban (2015. december 13. 2016. december
10. közötti időszakra) készített és a Megbízó jóváhagyásával meghosszabbított
majd módosított, 2017. május 1. napjától érvényes ~Jyíregyháza Város l-lelyi
Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója című ldad„,ányt ad ki ismételten a
jelen szerződéses időszakra, melynek menetrendi tartalR'la R'legegyezik ~Jyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(Xll.15.) sz. határozata alapján megkötött
jelenlegi közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.

2.3.

A Szolgáltató a menetrendben meghirdetett járatokkal a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően köteles a személyszállítást elvállalni. Az utasokkal
szembeni szerződéskötési (szállítási) kötelezettségére tekintettel törekednie kell a
zsúfoltságmentes ellátásra, az elvárható utazási kényelem biztosítására. Erre
tekintettel a Szolgáltató az utazási igényekhez igazodóan jogosult a menetrend
szerinti járataihoz kisegítő/másodrész járatot indítani, ezt szerződő felek nem
tekintik menetrend módosításnak.
A helyi közforgalmú személyszállítást végző járművön bárki utazhat, ha a vonatkozó
jogszabályokat és az érvényben levő utazási feltételekben foglaltakat megtartja.
A helyi közforgalmú közlekedés utazási feltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
A Szolgáltató a menetrend szerinti helyi személyszállítást igénybevevőket utasbaleset, illetve poggyászkár ellen biztosítani köteles.

2.4.
2.5.
2.6.
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2.7. Utastájékoztatás
2.7.1. A meghosszabbított helyi menetrendi tájékoztatóban meghatározottak hatályban
maradnak, az alábbi módosítások kivételével:
A 2016-2017. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége
lejárt 2017. december 9.-én, helyette 2017. december 10.-től a 2017-2018. évi
menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár lépett hatályba. A Szolgáltató a
2.2. pontban meghatározott menetrendi tájékoztató füzetet olyan példányszámban
adja ki, hogy az a forgalmi irodáiban évközben is elérhető legyen.
A Szolgáltató a 111.2.2. pontban meghatározott menetrendi tájékoztató füzetet
olyan példányszámban adja ki, hogy az a f.orgalmi irodáiban évl~özben is elérhető
legyen.
~2.7.2.
A menetrendváltozásról a Szolgáltató a helyi média útján is tájékoztatja az
utazóközönséget. Ennek érdekében a honlapján, illetve a helyben szokásos módon
is közzé teszi a menetrendváltozást.
~2.7L __ Rendkívüli menetrendváltozás esetén Szolgáltató a menetrendváltozást az
előző pont szerinti médiában meghirdeti, továbbá a megállóhelyi táblákon az
utasokat tájékoztatja.
~2.7.4.
Szolgáltató a végállomásokon, a megállóhelyoszlopokon és a közforgalmú
közlekedés váróhelyiségeiben valamennyi, az adott megállóhelyet érintő járat
útvonalát és menetrendjét feltünteti. Ajárati útvonalon a megálló nevét megjelöli.
b-7-42. 7_.5_._A menetrendi hirdetményeken Szolgáltató feltünteti a telefon és e-mail
elérhetőségét, ahol bejelenthetik az utasok a hirdetmények rongálódását, hiányát,
illetve utazási felvilágosítást kérhetnek.
~2.7.6.
A Szolgáltató élőszóban és telefonon a teljes városi közösségi közlekedés
rendszerre vonatkozó menetrendi felvilágosítást nyújt, a telefonszámokat és az
információ szolgáltatás időtartamát megjelenteti a telefonkönyvben, a menetrendi
füzetben, a saját honlapján, és kezdeményezi ezek feltüntetését a Megbízó
honlapján. A tájékoztatásra utaló feliratot ezeken a szolgálati helyeken jól látható
módon elhelyezi.
H-:€r.2.7.7.
Szolgáltató a tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén
azokat pótolja, a menetrendi adatok aktualizálását biztosítja.
~2. 7 .8.
A Szolgáltató az Interneten saját honlapot üzemeltet és tart karban,
amelyen szerepelnie kell:
a)
az utazási feltételeknek,
b)
a menetrendnek, útvonal és időpontkereső funkciókkal,
c)
a forgalmi változásokról szóló értesítésnek, melynek az egyéb
médiában kiadott értesítéssel egy időben kell történnie,
d)
díjszabási tájékoztató.
~2.7.9.
A Megbízó és a Szolgáltató jogosult a szerződés tartalmáról a lakosságot
tájékoztatni Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedését érintő
lakossági fórumain, ahol a szerződő felek képviselői közösen vesznek részt.
2.8. Az utasokkal való kapcsolat
2.8.1. A Szolgáltató gépjárművezetőit, valamint forgalomirányító dolgozóit és a forgalom
jegyellenőrzést végző személyeket szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja
az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési
készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási
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kötelezettségre, a szolgáltatói szemlélet érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a
fentieken túlmenően az ajtók kezelésének szabályaira, a gépjárművön történő
dohányzás tilalmára és a vezetéstechnikai tudnivalókra.
2.8.2. A Szolgáltató a gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az
évszaknak megfelelő formaruhát biztosít, és megköveteli szolgálat közben a tiszta,
esztétikus állapotú formaruha viselését.
2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltató az alábbi
alapelvek figyelembevételével alakítja ki:
a) a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek
rögzítéséről gondoskodik,
b) az írásban érkező panaszokat külön nyilvántartásba veszi,
e) mind az írásban rögzített, mind a Szolgáltatóhoz írásban érkezett
panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül
kivizsgálja, és intézkedést tesz a jogosnak ítélt panaszok okainak
megszüntetéséről,

d) az intézkedésről a panasztevőt azonnal, a Megbízót írásban tájékoztatja a
negyedéves beszámolójában.
2.9. Az utazási igények, igényváltozások folyamatos figyelése
A menetrendi javaslat és a teljesítmény terv megalapozása érdekében a Szolgáltató
az alábbi feladatokat végzi el:
a)
a járatok kihasználását folyamatosan figyelemmel kíséri, különös tekintettel a
csúcsidei zsúfoltság alakulására,
b)
kötelezi a gépkocsivezetőket, hogy a zsúfoltságról és az utas-lemaradásról a
Szolgáltató vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt értesítsék, megszervezi
ezen jelentések nyilvántartását és kiértékelését,
e)
rendszerezett formában nyilvántartja az utazóközönségtől, illetve gazdálkodó
és egyéb szervezetektől, intézményektől beérkező, a menetrendre, a helyi
közösségi közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása

A menetrend a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete, annak elválaszthatatlan
részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni. A menetrend a
Szolgáltató, illetve a Megbízó kezdeményezése alapján, közös megegyezéssel
módosítható.
A Szolgáltató előterjeszthet menetrend-változtatási javaslatot, amennyiben a
tevékenység gazdasági eredményessége ezt indokolja. A javaslatnak az indokokat, a
változtatás gazdasági hatásait, valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt
hatását is tartalmaznia kell.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által kezdeményezett
többlet igényt minden esetben kielégíti, ha az azzal kapcsolatos költségei is
közvetlenül megtérülnek, illetve azok a Megbízó részéről megtérítésre kerülnek.
A szolgáltatás zavartalanságát a Szolgáltató tartalék a jelen szerződés 2. sz.
függelékében rögzített buszok folyamatos üzemben tartásával biztosítja.
Előre látható események bekövetkeztekor, vagy egyéb útvonal, menetrend, helyi
közforgalmú megállóhely megváltoztatására irányuló igény felmerülésekor (pl.:
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gépjárműforgalmat

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

•..,..
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csőtörés,

építkezés, egyéb forgalmi akadály,
lakossági bejelentés, közérdekű események, városi szervezésű rendezvény stb.)
szükségessé váló új útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a
Szolgáltató, a Megbízó és az esemény érintettje határozza meg. Útlezárás esetén a
Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitérővel teljesíti a szolgáltatást.
Ezen esetek bekövetkeztére a Szolgáltató az üzemeltetési többletköltségekre vagy
megtakarításokra vonatkozó tervezetet kidolgozza. A költségváltozások hatásainak
ellentételezését, illetőleg továbbhá rítását az érdekeltek az eset sajátosságainak
figyelembevételével határozzák meg.
Közérdekű események, városi szervezésű rendezvény, közműhiba elhárítása,
építkezés miatt szükségessé váló útvonal és menetrend változás esetében az
üzemeltetési költségtöbbletek továbbhárításra kerülnek, elsődlegesen az esemény
érintettje terhére, de ettől a szerződő felek eltérhetnek, melyről a Szolgáltató
Megbízó tájékoztatni köteles a MegbízótSzolgáltatót.
Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, a
Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről
haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon,
működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli
eseményről vagy körülményről, és ha az lehetséges, gondoskodik arról, hogy az
autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok biztonságos leszállására mód van.
Rendkívüli vagy sürgős helyzet (azonnali, eseti és átmeneti intézkedést igénylő
élethelyzet) megoldását célzó esetben kisebb módosítást a Szolgáltató a Megbízó
tájékoztatásáva 1azon na 1végrehajthat.

4. Szolgáltatási színvonal,

akadályozó

1-

minőség,

mennyiség

4.1.

A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott
szolgáltatások minőségére, így különösen:
- a menetrendszerűségre, járatok pontosságára,
- a zsúfoltságmentességre,
- az utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
- az 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 pótdíj megfizetésére
kötelezett személyek számáról, a kirótt, illetőleg beszedett pótdíj és késedelmi díj
megjelölésével, valamint az utas panaszokról, és azok elintézési módjáról, a
megtett intézkedésekről a Szolgáltató köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.

4.3.

A szolgáltatás nyújtásának alapját a mindenkor hatályos menetrend testesíti meg, a
menetrendet a Megbízó Közgyűlése hagyja jóvá.
A Megbízó mennyiségi követelménye a 2012. évi XLI. törvény 27. § (5)
bekezdésével összhangban az alábbiakat foglalja magába:
a) az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
b) a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás,
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4.4

4.5

c) a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
továbbá
d) az egyéb célú tevékenységek támogatása.
A Megbízó előírja a Szolgáltatónak, hogy a menetrendet a mozgásukban
korlátozottak esélyegyenlőségének biztosítása érdekében legalább 50 %-ban az
autóbuszok teljes belső padlófelületén alacsonypadlós kivitelű eszközzel végezze,
amelyből max. 10 % félig alacsonypadlós kivitel megengedett.
Minőségi követelmény részeként írja elő a Megbízó, hogy az autóbuszok utastere
és külső felülete az elvárható gondosság alapján tiszta, esztétikus állapotban álljon
az utasok rendelkezésére.
lgényvezérelt közlekedés biztosítása nem része a közszolgáltatási szerződésnek.

IV. Működési feltételek
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

Általános feltételek, a Szolgáltató felelőssége
A Megbízó Szolgáltató üzemeltetésébe adja - bérleti jogviszony keretében - a
tulajdonát képező CNG MAN autóbusz eszközöket és CNG töltőállomás ingatlant és
kapcsolódó eszközöket, mely eszközöket és ingatlant a Szolgáltatónak a
közszolgáltatás során a teljesítésbe be kell vonnia. A Szerződésben foglalt
közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges valamennyi ingatlan
üzemeltetését, valamennyi jármű és egyéb eszköz üzemeltetését, az üzemeltetés
műszaki és személyi feltételeit a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató gondoskodik a
közszolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítéséhez szükséges eszközök
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, azok javításáról,
karbantartásáról (a CNG töltőállomás vonatkozásában a tulajdonos, üzemeltető és
a vállalkozó által aláírt Karbantartási Keretszerződésben foglaltak alapján is).
A szolgáltatások szervezése és irányítása tekintetében e Szerződésben rögzített
szabályok betartása mellett, a Szolgáltató rendelkezik minden jogkörrel. A
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a zavartalan működéshez
szükséges személyi és szervezeti feltételeket, gondoskodik a tevékenység, s annak
veszélyes üzem jellege által megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési,
ellenőrzési és nyilvántartási feladatok ellátásáról. A Szolgáltató felelősséget vállal a
baleset, tűz- és környezetvédelmi, továbbá a munkaügyi és egészségügyi előírások
betartásáért.
A Szolgáltató tevékenységét csak a jogszabályban meghatározott menetrend
szerinti személyszállításra jogosító érvényes autóbuszos személyszállító engedély
birtokában végezheti. Az engedély cseréje vagy érvényességi időtartamának
lejártakor történő megújítása esetén a Szolgáltató köteles a közlekedési hatóság
által kiadott új engedélyt Megbízó képviselőjének bemutatni, mely a korábbi
engedély helyébe lép.

Személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek
A Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási feladat ellátásának érdekében
rendelkezik az alábbiakkal:
a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges autóbuszos
a)
személyszállító engedéllyel és vezető tisztségviselője rendelkezik a
jogszabályban
meghatározott
autóbuszos
személyszállító-válla 1kozói
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engedéllyel,
feddhetetlen előéletű, az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó
személyzettel,
e)
a tevékenység ellátásához előírt szakmai, képesítési, alkalmassági és
egészségügyi követelményeknek megfelelő munkavállalókkal,
d)
a tevékenység folyamatos végzéséhez megfelelő mértékű pénzeszközzel,
figyelemmel a felek e szerződésben szereplő kötelezettségeinek teljesítésére,
e)
kellő számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú,
lízingelt, vagy bérelt autóbusszal.
2.2. Szolgáltató üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához
rendelkezésre álló autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki
színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas
javítóbázist, valamint az éjszakai tárolásra telephelyet tart fenn.
2.3. A Szolgáltató jogosult menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok
értékesítésére saját hálózatán keresztül megbízottak, ügynökök bevonásával,
továbbá .a megbízottak, ügynökök kiválasztására, velük a szerződés megkötésére.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás időtartama alatt - de nem
teljes napi üzemidőben - jegy és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik.
b)

3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata
A Szolgáltató vállalja a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység
ellátásához szükséges infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítását, kivéve, ha
külön jogszabály azt más hatáskörébe utalja. A vagyoni eszközök biztosítása
történhet bérleti szerződés, lízingszerződés, pénzügyi lízingszerződés, vagy bármely
egyéb, a Szolgáltató számára használati jogot biztosító szerződés, megállapodás
keretében is, amennyiben az nem jár indokolatlan ráfordítás növekedéssel.
A Szolgáltató köteles mindenkor biztosítani a menetrend teljesítéséhez szükséges
járműparkot, az e szerződésben írtak figyelembevételével.
Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat
alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó
rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő
berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő
tisztaságú és esztétikus jármű üzemeltethető. Forgalomba csak műszaki,
környezetvédelmi, forgalombiztonsági szempontból megfelelő jármű állítható. A
karbantartási, javítási, fenntartási tevékenység végzéséhez a vonatkozó
jogszabályokban előírt személyi, dologi feltételek hiányában a műszaki
tevékenységet szakműhelyben kell elvégeztetni.
A forgalombiztonsági
ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről a Szolgáltató
köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.
A járatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően e célra kijelölt útvonalon
közlekedtethetők, és csak engedélyezett megállókat, illetve végállomásokat
haszná Ihatnak.
A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról a
Szolgáltató köteles gondoskodni saját költségén.

Autóbusz-állomások, megállóhelyek
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3.2.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt helyi közszolgáltatási feladatok ellátása
érdekében a Szerződés 6. sz. mellékletében a tulajdoni viszonyok részletezésével
tételesen megjelölt infrastruktúrát üzemelteti.
3.2.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen infrastruktúrát (autóbuszállomás, megjelölt decentrumok) a Szerződés fennállásának időtartama alatt
üzemelteti a helyi személyszállítás céljára is, feltéve, hogy azt az utasforgalmi
viszonyok indokolják, és azt a Szolgáltatón kívülálló okok nem teszik lehetetlenné.
3.2.3. Amennyiben utazási igények változása, indokolt szervezes1, szervezeti
intézkedések, vagy bármely kényszerítő helyzet célszerű változtatást igényel,
valamely, 6. sz. mellékletben szereplő infrastruktúrát illetően - beleértve annak
megszüntetését is - úgy arról elsőként értesülő, vagy azt kezdeményező szerződő
fél haladéktalanul tájékoztatni tartozik másik szerződő felet a körülmények
ismertetésével, a közszolgáltatási tevékenységre gyakorolt hatás bemutatásával.
3.2.4. A Megbízó biztosítja a kezelésében, tulajdonában lévő, jelen szerződés tárgyát
képező szolgáltatás végzéséhez kijelölt (igénybevett) útvonalak, autóbusz-fordulók
és autóbusz megállóhelyek építését, fenntartását, tisztántartását, hó- és síkosság
mentesítését, jégmentesítését, beleértve a megállóhelyeket is, továbbá a
megállóhelyek szükség szerinti takarítását.
3.3.
Járművek
3.3.1. A Szolgáltató által a Szerződés tárgyát képező helyi menetrend szerinti járatként
üzemeltetett, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges kisegítő járművek
jegyzékét a szerződés 2. sz. függeléke tartalmazza (ezen függelék tartalmazza a

Megbízó által biztosított CNG autóbuszok jegyzékét, a jelen szerződés alapján
üzemeltető által biztosított egyéb autóbuszok jegyzékét). A Szolgáltató köteles
Megbízót tájékoztatni a járműparkban bekövetkezett mennyiségi és minőségi
változásokról.
3.3.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a menetrend ellátásához szükséges
optimális autóbusz darabszám racionalizálása érdekében a tartalékállomány
részben a helyközi állományból kerülhet biztosításra szükség szerint, amellyel a
végzett teljesítmény azonban nem haladhatja meg az éves menetrendi kilométer 2
százalékát.
3.4.
Biztosítás
3.4.1. A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E
kockázatok ellen köteles ésszerű módon, a lehető legteljesebb mértékben
biztosítási fedezettséget létrehozni valamely fizetőképes biztosítótársaságnál, s
ilyen biztosítást a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan fenntartani.
3.4.2 A biztosításnak ki kell terjednie a szállított utasoknak, és harmadik személyeknek
okozott károkra, valamint fedezetet kell nyújtania tűz- és robbanási kár ellen,
beleértve vis maiornak minősíthető eseményekből eredő, biztosításra elvállalható
károkat is. A Megbízó a tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott autóbuszokra
vonatkozóan CASCO biztosítási kötelezettséget ír elö.

3.5.

Bérlet- és menetjegy árusítás
A Szolgáltató a helyi bérletjegyek, valamint az előre váltott menetjegyek árusítását a
következők szerint biztosítja:
Nyitvatartási idő alatt folyamatosan az Autóbusz állomáson és forgalomirányító
helyein lévő elővételi pénztárban.
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Elővételi

menetjegy árusítást legalább 75, az utasforgalom által érintett
kereskedelmi egységnél biztosít. Az elővételi jegyárusítást végző kereskedelmi
egységekről a Szolgáltató a Megbízónak tájékoztatást ad, valamint azokat
honlapján feltünteti.
A díjszabásban külön megállapított áron menetjegyváltási lehetőséget biztosít a
gépkocsivezetőknél.

3.6.
Alvállalkozók
3.6.1. A tevékenység ellátása során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, azzal, hogy
tevékenységét elsősorban személyesen köteles ellátni, az alvállalkozó
tevékenységéért pedig teljes felelősséggel tartozik.
Az alvállalkozó szakmai alkalmasságának ugyanazon szakmai és minőségi
követelményeknek kell megfelelnie, mint a Szolgáltatónak.
Alvállalkozóként kizárólag csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható
szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltató vonható be.
3.6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
alvállalkozó kiválasztásnál az esetlegesen azonos értékű ajánlat esetén előnyben
részesíti a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban székhellyel, telephellyel rendelkező,
és/vagy helyi lakosokat foglalkoztató vállalkozót.
3.6.3. A Szolgáltató felelős marad az alvállalkozásba adott közszolgáltatási feladatok
ellátásáért, és szavatolja, hogy az alvállalkozókat kötelezi a Szerződés vonatkozó
rendelkezéseinek betartására.

V. Pénzügyi feltételek
1.

1.1.

1.2.

Általános feltételek
Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás a Szolgáltató részéről üzleti vállalkozás,
ezért a finanszírozás módszerének alapelve, hogy a Szolgáltató által nyújtott
teljesítményekhez szükséges, és indokolt ráfordításoknak folyamatosan megfelelő
szintű bevételi oldali fedezete legyen.
Felek abban állapodnak meg, hogy a közszolgáltatási feladat a menetrendi
vonalakkal leírt terület ellátására vonatkozik, az ellentételezés nélkül képződő
veszteségek kiszámítása a közigazgatási területen lévő viszonylatokra (1. számú
mellékletként szerepeltetett vonalakon keletkező eredmények összegzéseként)
együttesen kerül megállapításra, figyelemmel a 2012. évi XLl.tv. 30.§ (7)
bekezdésére is.
A Szolgáltató a helyi személyszállítási feladat ellátásáért ellentételezésben abban az
esetben és olyan mértékben részesül, illetve fejlesztési támogatásban abban az
esetben és oly mértékben részesülhet a Megbízótól, ha az utasforgalmi bevételek
és az ahhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás, normatív támogatás,
egyéb, a
közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó mindenkori juttatás
együttesen
sem
biztosítja
a
mindenkori
menetrendi
teljesítmény
figyelembevételével
az
elvárható
hatékonysággal
működő
Szolgáltató
kiegyensúlyozott gazdálkodását, beleértve valamennyi indokolt fejlesztéshez
szükséges forrást.
A Szolgáltató által végzett kiegészítő és egyéb tevékenysége eredménye
átmenetileg sem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenység folyamatos
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ellátását.

Amennyiben a Szolgáltató valamely üzleti évét egyéb tevékenységére
visszavezethetően veszteséggel zárná, úgy az érintett tevékenységet továbbiakban
nem folytathatja.
A-Felek megállapítják. hogy az ellentételezés kiszámításához. tekintettel a
1.3.
közvetlen megbízásra, alkalmazniuk kell az 1370/2007. EK Rendelet (6) cikk (1)
bekezdésében meghatározott rendelkezéseket is. Felek megállapodnak abban,
hogy ésszerű haszon alatt a nettó árbevétel 1 %-át értik. Amennyiben , kivéve ha a
Megbízó olyan fejlesztést ir elö - és azt a Szolgáltató vállalja - , mely befektetést
igénnyel,. úgy felek kQlön kiegészítő megállapodást kötnek. Ez esetben ésszerű
haszon a nettó árbevétel 1 %-ának, valamint a Rendelet mellékletének 6. pontjában
szereplő tőkemegtérülési rátának az összesítéséből adódik2012. évi XLI. tör. ény
renelelkezései értelmében Szolgáltatót a közszolgáltatási felaelatok végzésével
összefüggésben ellentételezés illeti meg.
Az ellentételezés mértéke nem halaelhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási felaelatok
teljesítésével egyQtt járó IEöltségeinek, méltányos nyereség (nettó árbevétel 1 % a)
egyQttes összegének a Elíjbevétellel, szociálf3oliti1Eai menetelíj
támogatással és
egyéb kaf3csolóeló bevételekkel és támogatásoklEal egyQttesen nem feelezett
összegét.
1.4. A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel
(a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által
megfizetett
menetdíjbevétel,
a
jogszabályban
meghatározott
utazási
kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíjtámogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező
pótdíjak összege, valamint a normatív támogatás, reklám bevétel) a Szolgáltatót
illeti meg.
1.5. A Szolgáltató - tekintettel a 2012. évi XLI. törvény 30.§ (7) bekezdésében foglaltakra
- belső számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített számviteli politikájában
rögzített módon köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén
realizált bevételeket, beleértve a járműveken, járművekkel végzett tevékenységet,
az annak érdekében felmerült ráfordításokat, az e feladathoz kapcsolódó
eszközöket és forrásokat. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a
közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig köteles megőrizni. Felek az
ellentételezés megállapításához különösen az alábbi paramétereket veszik alapul:
hálózat;
menetrend;
hasznos kilométer. összes kilométer (hálózattól. telephelyektöl függö);
1

járműállomány;

telephely/telephelyek:
utas kiszolgálási létesítmények, decentrumok, üzemidő;
energia költségek;
munkaerővel összefüggő költségek;
szolgáltató számviteli politikájában. önköltség számítási szabályzatában
meghatározottak alkalmazása.

2. Bevétel, a bevétel összetétele
2.1. Nettó árbevétel, melynek részei
2.1.1 Utasok által fizetendő viteldíj
A jogszabályok és jelen szerződés szerint megállapítottak figyelembevételével
a felek közösen és kölcsönösen állapítják meg.
2.1.2. Szociálpolitikai kedvezmény ellentételezése
13

.....

2.2.

A Kormány által meghatározott, jogszabályban biztosított kedvezmény
jogszabályban meghatározott mértékű ellentételezése, melyet a Szolgáltató
közvetlenül igényel és kap meg.
Egyéb bevétel, melynek részei
2.2.1. Pótdíjak, viteldíj kiegészítés
Jogszabályban meghatározott esetekben utasokra kirótt fizetési kötelezettség.
2.2.2. Reklám, egyéb kereskedelmi bevétel
Itt kerül elszámolásra az a bevétel, amelyet tevékenységhez kapcsolódóan a
társaság realizál (pl. autóbuszok felületének reklámhordozásra történő
biztosítása)
2.2.3. Állami normatív támogatás
Központi költségvetésben meghatározott keretösszegből Nyíregyháza helyi
közlekedéséhez biztosított összeg, melyet az önkormányzat igényel és
jogszabályban előírtak szerint továbbítja a Szolgáltatóhoz.
2.2.4. Fenti bevételekkel együttesen nem fedezett költségek, valamint a méltányos
nyereség együttes biztosításához szükséges ellentételezés összege.

3. Költség, költségösszetétel
A Szolgáltató viseli a V.l. pontban foglaltak szerint a szerződés által előírt
mennyiségben és minőségben történő teljesítésével összefüggésben felmerülő összes
költséget. Az elszámolható költségstruktúrát a 8. sz. melléklet tartalmazza.
4. A Szolgáltatót megillető ellentételezés kiszámítása
A közvetlen megbízásra tekintettel az ellentételezés várható összegének meghatározása a
szerződés időtartamáig előre szükséges. A2:. várható előleg meghatározásához a
Megbízó tájékoztatást ad a Szolgáltató részérefe. vonatkozó időszakra általa
tervezett menetrend és/vagy díjszabás változásról. Ezen információkat is
figyelembe véve et-a Szolgáltató a 8. sz. melléklet kitöltésével készíti el a várható
előleg meghatározását külön 2018. II. félévére. ill. előzetesen 2019. üzleti évre
vonatkozóan. 2018. 10. hó 31-ig„
Az ellentételezés várható összegének tervezése a V.2. pont alapján tervezett
4.1.
bevétel, valamint az V.3. pont alapján tervezett költség különbsége-növelve 1 % nettó árbevétel arányos nyereség összegével.
4.2.
Az így kiszámított ellentételezés tervezett összege előlegnek minősül.1.1 a Felel< a
2017. 1. IV. havi terveikben ezen összeget szerepeltetik, a szolgáltatási időszakra
vonatkozó beszámoló azonban a valós és tényleges adatok alapján számított
ellentételezés összegét tartalmazza. A tényleges ellentételezési összeget Megbízó
a vonatkozó jogszabályok. ezen szerződésben hivatkozott előírások alapján
megállapítja, legkésőbb a szolgáltatási időszak végét követő április 30március 31.
napjáig.
4.3. A tényleges ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen
szerződésben hivatkozott előírások alapján állapítja meg, legkésőbb a 2018. évre
vonatkozóan 2019.04~.3-±Ql. napjáig; a 2019. évre vonatkozóan 2020.G403.3-±Ql.
nap1a1g. Amennyiben jelen szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség
2019.12.31. napját megelőzően megszűnik, úgy az el nem számolt időszak
vonatkozásában a szolgáltatási kötelezettség megszűnését követő 9G-60 napon
belül felek elszámolni kötelesek.

--=.,
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A Törvény 25.§ (3) mn) eont alaeián „Közszolgáltatási feladatok. ill. a
közszolgáltatási kötelezettségek ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét.
teljesítésének szabályait úgy meghatározni a szerződésben. hogy:
a Szolgáltató megtervezi a Közszolgáltatási Szerződésben előírt
feladatok teljesítéséhez a várható költség ráfordításokat. a ·.iárható nettó
árbevételt,
a nettó árbevétel 1 % át, melyet, mint minimum indokolt nyereséget
kalkulálja,
az EK Rendelet, ill. törvény alapján a fentiek figyelembevételével, mint
előleget megtervezi az ellentételezés várható összegét:
A felmerülő költségekből kivonva a hálózaton belül keletkezett pozitív
pénzügyi hatásokat, melynek meghatározó része a nettó árbevétel ,
hozzáadva a nettó árbe•;étel 1% át.
Az önkormányzat. mint megrendelö a szerzödésben kötelezettséget vállal arra. hogy
a tervezett ellentételezési összeget, mint előleget betervezi az adott évre vonatkozó
költségvetésébe .1
A megrendelö önkormányzat kötelezettséget vállal arra. hogy a szerződésben
havonkénti bontásban meghatározott ellentételezési összeget szolgáltató számára
átutalja, .. erre a szerződésben biztosítékok szerepeljenek az Alapító Határozatban
előírtak szerint.
A felek megállapodnak abban, hogy az éves beszámolóban szereplő. auditált
mérlegben meghatározott ellentételezési igény alapján elszámolnak egymással
tárgyévet követő olyan időben. hogy a felek mérlegében a törvény alapján indokolt
ellentételezés összege jogszerűen szerepelhessen.,
Megrendelő ezen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a fentieknek
megfelelően meghozza a működése által előírt döntési mechanizmus alapján
szükséges döntéseket„, amennyiben erre nem kerülne sor, aAz önkormányzat
közvetlenül vállalja az ellentételezés indokolt összegének megtérítését, a
szolgáltató pedig vállalja. hogy amennyiben az előleg összege meghaladja az
indokolt ellentételezés összegét, a különbséget a megrendelő számára
visszafizeti."„
S. Személyszállítási közszolgáltatás díjai, pótdíjak, díjalkalmazási feltételek és ezek
megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények
5.1. A Megbízó és a Szolgáltató szavatolja, hogy ar áfa.k-díjak meghatározásánál mindenkor
figyelembe veszi az infláció alakulását, azon belül kiemelten az üzemanyagárak, az
autóbusz beszerzési árak, a járműjavítási, fenntartási szolgáltatások árszínvonalát,
valamint az ágazati, annak hiányában az országos bérmegállapodásban rögzített
feltételeket, továbbá a díjszínvonal utasforgalomra gyakorolt várható hatását.
5.2. A Szolgáltató ar áfd_jj, illetve Qliáfalkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az
azok meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálat eredményéről, Megbízó döntéséről
Szolgáltatót a felülvizsgálati kérelmet követő 60 napon belül írásban értesíti.
5.3. A rendkívüli felülvizsgálati kérelmet és a változtatásra vonatkozó javaslatot a
Megbízó sürgősséggel tárgyalja, s annak eredményéről, Megbízó döntéséről
Szolgáltatót lehetőleg 30 napon belül, de 45 napot nem meghaladó időtartam alatt
írásban értesíti.
5.4. A Szolgáltató köteles az utasoknak a vonatkozó jogszabály által előírt módon és
mértékben utazási kedvezményt nyújtani, amelyek után a vonatkozó jogszabályban
meghatározott módon és mértékben szociálpolitikai menet - díjtámogatásra
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jogosult. Nem illeti meg a Szolgáltatót ellentételezés a saját hatáskörben,
üzletpolitikai célból nyújtott kedvezmények után.
6. A Szolgáltatót megillető ellentételezés pénzügyi rendezése
6.1.
6.1.
Felek megállapodnakmegállapítják, hogy a szerződés aláírásakor
ismert mennyiségi és minőségi kritériumok alapján meghatározott, a szolgáltatási
időst:akra időszakon belül 2018 II. félévérevonatkmó, tervezett ellentételezés
előleg összege 653.520 et:er H/év72.396.000.-Ft/hó, 2019. évre vonatkozóan
pedig 2018. 12. 31. napjáig állapítják meg, azzal, hogy a preambulumban
rögzítettek irányadóak.

6.1.
6.2.

6.2.
Megbízó az ellentételezés tervezett összegét ~havi egyenlő
rést:letben részletekben(havonta), at:at: havonta SVl60 et:er Ft össt:eget köteles a
tárgyhónap 15. napig Szolgáltató részére átutalni.
6.3. Jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti felhatalmazó levéllel Megbízó felhatalmazza
Szolgáltatót, hogy Megbízó valamennyi pénzforgalmi bankszámlája ellen beszedési
megbízás benyújtására jogosult, amennyiben Megbízó Szolgáltatóval szemben
fennálló ellentételezési előlegfizetési, ellentételezés különbözeti, továbbá normatív
támogatásra vonatkozó ellentételet:ési előlegfüetési kötelezettségének az arra
irányuló írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül sem tesz eleget.
6.4. Amennyiben az elszámolást követően Felek megállapítják, hogy az előleg összege
meghaladta a ténylegesen szükséges ellentételezés összegét, a különbséget a
Szolgáltató visszafizeti a Megbízónak, amennyiben az előleg nem éri el a ténylegesen
meghatározott összeget, a különbséget a Megbízó megfizeti a Szolgáltatónak. E
fizetésekre a megállapítást követő S napon belül kerül sor, ellenkező esetben a Ptk.
késedelmi kamat számítására vonatkozó rendelkezései az irányadóan követendő
normák.
6.5. Megbízó kötelezi magát, hogy amennyiben bankszámlakörében változás történik, és a
felhatalmazó levéllel érintett bankszámláját megszünteti, akkor a változást
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Szolgáltató részére és az új
bankszámlaszámra vonatkozó felhatalmazó levelet kiállítani és a számlavezető
bankjával azt záradékoltatva megküldeni Szolgáltatónak. Felek rögzítik, hogy a
Megbízó e kötelezettségének elmulasztását súlyos szerződésszegésnek tekintik.
7.

A személyszállítás díj- és jegyrendszerére vonatkozó előírások

7.1.

A Szolgáltató a~ á-r.Qili, illetve Qliá-ralkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha
az azok meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben
jelentős változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat,
amelyek következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben
nőnek, illetve bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálati kérelemben részletesen
be kell mutatni azt, hogy a változtatást milyen tényezők indokolják.
A Szolgáltató köteles az alkalmazott jegy és bérlet fajtákról, utazási feltételekről,
jegykezelés módjáról szabályzatot közzé tenni az utasok számára. E szabályzat része
a menetrendi kiadványnak.
A helyi autóbusz közlekedés utazási feltételeit, 4. sz., a helyi közlekedés díjait az 5.
sz. melléklet tartalmazza.

7.2.

7.3.
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7.4.

8.

8.1.

8.2.

A díjak képzése és az áralkalmazási elvek érvényesítése során a felek kötelesek a
2012. évi XLI. törvény 32. § - ban foglaltakat biztosítani.,., e törvényben
meghatározott feladatok teljesítésének függvényében.
Számvitel, elszámolás

Amennyiben a Szolgáltató a szerződés fennállásának időtartama alatt
ellentételezésre válik jogosulttá, úgy az elkülönített elszámolás kötelezettsége az
ellentételezés alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségekre is kiterjed.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát 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 szolgáltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60.
napon belül benyújt Megbízónak.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a
szolgáltatási idöszak kezdö napjától belsö számvitelében köteles elkülönített
elszámolást vezetni, s arról naptári évenkéntte. naptári évnél rövidebb szolgáltatási
idöszak esetén szolgáltatási idöszakonként beszámolót. eredmény elszámolást
készíteni. melyet tájékoztató jelleggel tárgy évet követő év március 31. napjával,
vagy naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak
végét követő 60. napon belül, melyet benyújt Megbízónak. A Megbízó
kötelezettséget vállal arra. hogy a mindenkor aktuális beszámolót a benyújtást
követő - lehetőség szerint - 30 napon belül - figyelemmel a közgyűlés éves
munkatervére - érdemben megtárgyalja és arról határozatot Mt.köteles hozni a beszámolóról a Szolgáltatót megillető ellentételezés
szereplő mértékéről és kifizetéséröl. Amennyiben a Megbízó a
foglaltakat vitatja, indokolással ellátott észrevételeit megküldeni
akként kötelesek eljárni. hogy legkésőbb tárgyév május hó
elszámolásukat le tudják zámi.

beszámolóban
beszámolóban
köteles. Felek
15W. napjáig

Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy ezen
magatartása következtében a beszámolóban szereplő adatok általa elfogadottnak.
teljes körűen elismerteknek tekintendők tárgyév május 15. napjával, és a jelen
fejezet 6.3. pontjában foglaltak lépnek érvénybe.
8.3.
A Szolgáltató a személyszállítási szolgáltatásokkal felmerülő eszközöket és
forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó törvény szerint
meghatározott számviteli politikájában rögzített egységes, következetes, az
átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolás alapján tartja nyilván.
8.4. Költség, költségnyilvántartás, kalkuláció
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében:
•
gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel a mindenkori
lehetőségek szerint csökkenti a közforgalmú közlekedés költségeit,
•
a számviteli rendjét úgy alakítja ki, hogy a helyi közösségi közlekedés
költségei elkülöníthetők és megállapíthatók legyenek,
•
költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek
lehetőség szerint közvetlenül arra a tevékenységre
kerüljenek
elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek, és így a közvetett
költségek aránya minél alacsonyabb legyen.
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VI. Egyéb, közszolgáltatással

összefüggő

jogok, kötelezettségek,

ellenőrzés

1. Nyilvántartások, tájékoztatási kötelezettségek

A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben foglalt nyilvántartási kötelezettségeken
túl mindenkor gondoskodik az üzemvitelhez általánosan előírt és szokásos, továbbá a
közszolgáltatási tevékenységre nézve indokolt nyilvántartások naprakész, szabályszerű
vezetéséről. A Szolgáltató a Szerződésben tételesen megjelölt eseteken túlmenően a
Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő összes lényeges
tényről és változásról - külön felhívás nélkül - haladéktalanul informálja a Megbízót.
2.
Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek
2.1. A Szolgáltató kötelezettségei:
2.1.1. A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági
engedélyeket szükség szerint folyamatosan megújítani.
2.1.2. A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a
megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg vonalhálózattal - feltünteti az
adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát,
valamint az indulási időket. A Szolgáltató kötelezettsége a megrongálódott
tájékoztatók folyamatos pótlása.
2.1.3. A Szolgáltató a helyi járati megállóhelyeken a 11 Megállóhely" jelző táblákat
elhelyezi és karbantartja.
2.1.4. A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét a törvényben meghatározott
tartalommal menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell, valamint köteles
annak megvásárlását a szolgáltatásait igénybevevők számára biztosítani. A
menetrend, illetőleg a viteldíjak változását, azok életbelépését legalább 15
nappal megelőzően a honlapján köteles közzétenni. A menetrendben
feltüntetett járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót - külön
jogszabály előírásai szerint- szerződéskötési kötelezettség terheli.
2.1.5. A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, illetőleg
internetes
honlapján
tájékoztatni
az
utazókat
vonalhálózatáról,
menetrendjéről,
viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges
változásáról, valamint működésének aktuális kérdéseiről.
2.1.6. A Szolgáltató köteles a járatok kihasználását, esetleges zsúfoltságát és az utas
lemaradást a gépkocsivezetők és a forgalmi irányító személyzet jelentései,
valamint rendszeres vezetői ellenőrzés révén, járatonként folyamatosan
figyelemmel kísérni, nyilvántartani, és rendszeresen kiértékelni.
2.1.7. A Szolgáltató köteles figyelemmel kísérni a városfejlődés, valamint az utazási
igényeket befolyásoló egyéb tényezők alakulását, és ezzel kapcsolatban
rendszerezett
formában
nyilvántartani
az
utazóközönségtől,
az
intézményektől,
a gazdálkodó és egyéb szervezetektől beérkező, a
menetrendre, autóbusz-közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat,
módosítási igényeket.
2.1.8. A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a törvény 39.§ (1) bekezdése szerinti még
elégséges szolgáltatást biztosítani. A még elégséges szolgáltatás biztosítása
érdekében menetrend tervet dolgoz ki és azt legkésőbb a sztrájk megkezdése
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előtt két nappal a lakosság tájékoztatásával egyidejűleg meghirdeti.
2.1.9. A Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben vállalja, hogy
minden kifogással és panasszal kapcsolatban nyilvántartást vezet és kivizsgál
minden panasz-, illetve közérdekű bejelentést. Szolgáltató vállalja, hogy a
kifogásokkal és panaszos észrevételekkel kapcsolatban elkülönített és erre a
célra kialakított kimutatását negyedévente a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
2.1.10. A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez
szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni.
2.1.11. Szolgáltató jogosult a menetrend szerinti személyszállításhoz használt
gépjárműveit
cserélni, amennyiben az új járművek megfelelnek a
közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek. A csere során figyelembe
veszi a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű
teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energia hatékony közúti
járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint
megállapított energetikai és környezeti hatásokat. A járművek cseréjének
szándékát a Szolgáltató köteles annak eldöntését követő 15 napon belül
Megbízó részére bejelenteni, amely bejelentés tartalmazza a csere okát, a
gépjárművek adatait, a fejlesztési szándék finanszírozásának, költségeinek
bemutatását.
2.1.12. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a helyi közlekedésben foglalkoztatott
autóbuszok műszaki paraméterei a mindenkor hatályos jogszabályi
előírásoknak feleljenek meg, az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint
igazodjon az adott vonalon tapasztalható utasforgalom hoz.
2.1.13. Szolgáltató köteles a gépjárművek szervízelését, vizsgáztatását, tankolását,
tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi
üzemben tartásával kapcsolatos költségét viselni, amely költségeket a
Megbízóra külön nem háríthat át. A szerződésben meghatározott
ellenszolgáltatás ezeket a tételeket magában foglalja.
2.1.14. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát,
rendszámát, és egyéb műszaki adatait a közszolgáltatási szerződés
megkötésével egyidejűleg Megbízóval közölni.
2.1.15. A Szolgáltató üzemelteti, takarítja és karbantartja a helyi közlekedés céljaira
használt utasforgalmi létesítményeket.
2.1.16. Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak
alakulásáról negyedévesféléves tájékoztatást készít. és a negyedévetfélévet
követő hónap végéig a Megbízónak megküldi. papír alapon és elektronikus
formában.
2 .1.17. Szolgáltató 2018. október 31.-ig a szolgáltatás minőségének és
gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év
közben összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható
alakulásáról általános tájékoztatót. előzetes beszámolót készít. melyet papír
alapon és elektronikus formában is megküld a Megbízónak.
2.1.18. Az előző pontban jelzett beszámolónak a Szerződésben foglaltak teljesítésével
összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett ki kell
terjedni, ill. tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:
az indított járatok számát,
hasznos és összes kilométer-teljesítményt.
a férőhely-kilométer teljesítményt.
utas számot, utaskilométer-teljesítményt,
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bevételekről készített kimutatást jegyfajtánként.
üzemeltett autóbuszok számát életkor és kilométer-telítettség
megosztásban.
foglalkoztatottak számát,
késett. kimaradt járatok számát azok okának megjelölésével,
utas panaszokról készített tájékoztatót,
a
menetrend
teljesítésére.
a
végrehajtott
és
tervezett
menetrendváltozásokra.
az utas-szállítás általános körülményeire.
a kielégítetlen utazási igényekre,
a javasolt fejlesztésekre. megtakarítási lehetőségekre,
a tárgyév várható gazdálkodási eredményeire.
a jogszabály-változásokból eredő kötelezettségekre.

Az előzetes beszámolónak tartalmaznia kell továbbá a 2019. évre vonatkozó
menetrend- és a díj megállapítás alapját képező javaslatokat, számításokat,
szem előtt tartva. hogy egy városrész se maradjon közforgalmú közlekedési
kapcsolat nélkül. vagyis a szolgáltatási követelményeken belül egy alapfokú
ellátást. mint eljutási lehetőséget minden lakott területen biztosítani szükséges.
A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről
készített beszámolót 2019. március 31. napjáig, a 2019. évi tényleges
teljesítésről készített beszámolót pedig 2020. március 31. napjáig a
Megbízónak megküldi papír alapon és elektronikus formában a közgyűlési
előtedesztéshez.

2.2 Szolgáltató jogosultsága:
Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve a
Megbízó egyetértésével végrehajtani. Szükség esetén a tevékenység eredményét
javító intézkedési - szerződésmódosítási - javaslatokat terjeszthet a Megbízó elé.

3.
3.1.

A forgalom lebonyolítása
A Szolgáltató a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályokban előirt feltételeken
túlmenően az alábbiak szerint jár el:
a)
biztosítja a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő autóbuszok egységes
külső megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető
legyen,
b)
gondoskodik a járművek rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról,
c)
új járművek beszerzésénél kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott
személyek utazási lehetőségeinek megkönnyítésére és a környezetvédelmi
törekvésekre,
d)
törekszik az utas kényelmet befolyásoló műszaki, technikai paraméterek
szinten tartására (légkondicionálás, fűtés, stb.)
3.2. A Szolgáltató a tőle elvárható gondosság alapján mindent megtesz annak érdekében,
hogy a jóváhagyott menetrendben meghatározott időben, útvonalon és
menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
közlekedését biztosítsa.
3.3.
A Szolgáltató feladatai teljesítése érdekében:
a)

köteles az érvényes menetrend - útvonal és menetidő- szerint közlekedni,
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szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tervezett menetidők milyen
mértékig teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz,
vagy a menetidő módosítását kezdeményezi.
A szolgálati idő alatt:
- figyelemmel kíséri az adott szolgálati helyen valamennyi menetrendszerű
járat indulását és érkezését, és azt a tényleges időpontok feltüntetésével
dokumentálja (naplózás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatot végző
gépjármű azonosítható legyen,
a menetrendtől való eltérés esetén az eltérés okát is rögzíti, külön
csoportosítva a Szolgáltatón kívüli okok (közúti forgalmi zavarok, időjárás
stb.), valamint a Szolgáltató mulasztására visszavezethető okok
(gépkocsivezetők késése stb.) szerint,
rögzíti a gépkocsivezetők forgalommal kapcsolatos jelentéseit.

Szolgáltató gondoskodik a viteldíjak beszedéséről és a díjfizetés ellenőrzéséről.
Jogosult és köteles az utasokat ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e érvényes
menetjeggyel, vagy bérlettel. Az ellenőrzés módját a Szolgáltató határozza meg a
jogszabályban engedélyezett és szabályozott módon.
3.5. Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan ellenőrizni, hogy a buszvezetők
munkára, vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus külsővel végezzék a
feladatukat, valamint azt is, hogy a szükséges jogosítványokkal (vezetői engedély,
PÁV II. vizsga, stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló
dokumentumokba a Megbízónak köteles kérésre betekintést engedni.
3.6.
Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a
munkáját.
3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

A Megbízónak Szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei
A Megbízó feladatkörében keletkező, az utasforgalmat és a finanszírozás
körülményeit befolyásoló információk alapján szükség szerint kezdeményezi a
menetrend módosítását, annak előkészítését a Szolgáltatónál.
A Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására. A Szolgáltató
által megküldött. a lakosságtól érkező közérdekű bejelentésekre (melyre a
Szolgáltató előzetes észrevételeit megteszi) vonatkozó állásfoglalását a Megbízó a
Szolgáltató részére 30 napon belül megadja.
Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység
bővítése/szűkítése a dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adatok
együttes számbavétele alapján indokolt, a Megbízó kezdeményezheti a
Szolgáltatónál annak teljesítését.
A Megbízó az általa jogszerűen felhatalmazott képviselői vagy megbízottjai útján rendszeresen, vagy eseti jelleggel is - jogosult ellenőrizni a Szolgáltató által vállalt
feladatok teljesítését. Az ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató a tevékenység
teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoztatást adni, különösen az
alábbi témakörökben:
a) a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításáról, a járatok közlekedéséről, a
zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járati és a forgalomirányító
személyzet utasokkal kapcsolatos magatartásáról,
b) az utas-panaszok nyilvántartásának, kivizsgálásának és intézésének módjáról,
c) a járművek megjelenéséről, tisztaságáról, a járműveken és a megállóhelyeken
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d)

4.5.

-

a1kalmazott utas-tájékoztatásról,
állapotáról, az üzemeltetés szabályoknak való megfeleléséről, a
megállapított viteldíjak alkalmazásáról, a reklámtevékenységből származó
bevétel elszámolásáról.

járművek

A Megbízó a helyi közforgalmú közlekedés megfelelő kialakítása és működtetése
érdekében együttműködik a Szolgáltatóval, és őt a tevékenységében segíti. Ennek
keretében:
a) átadja mindazokat a birtokában lévő információkat, amelyek a helyi
közforgalmú közlekedés kialakítása és működtetése szempontjából a
Szolgáltató számára jelentőséggel bírnak,
b) a város közlekedésfejlesztési terveinek elkészítésébe a Szolgáltató
szakembereit bevonhatja,
c) a hálózat és a menetrend kialakításának elveinél, illetve annak változtatása
során a Szolgáltató véleményét kikérheti,
d) együttműködik a Szolgáltatóval a megállóhelyek kijelölésében, gondoskodik a
kijelölt
megállóhelyek
kialakításáról,
kiépíti
a
leszállófelületeket,
autóbuszöblöket, és anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a megállók
kulturált felszereléséről,
e) forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a tömegközlekedés lebonyolítását,
f) gondoskodik arról, hogy a tarifa megállapítással egy időben megállapított
önkormányzati működési támogatást (ellentételezés) az éves költségvetésében
előirányozza,

g)

gondoskodik a helyi közforgalmú közlekedésre kijelölt utak fenntartásáról,
tisztántartásáról, hó eltakarításáról, biztosítva ezzel a járati útvonalakon való
akadálymentes közlekedést az év teljes idejében.
h) kivilágítja és karbantartja a végállomásokon létesített autóbusz-fordulókat,
i) elvégzi a megállóhelyeken az öböl, leszállóperon, járdaépítéseket, csapadékvíz
elvezetéseket, biztosítja a közvilágítást és takarítja, síkosság mentesíti a
várakozó helyeket.
4.6. A közszolgáltatási szerződés aláírásával a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy
Szolgáltató szerződésszerű teljesítését kizárólagos jelleggel elfogadja és teljesítését
elősegíti a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósításával.
4.7. Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, a busz(ok) műszaki
állapotának javítására.
4.8. Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatóval közösen törekszik minden pályázati lehetőség
igénybevételére, és a pályázaton így elnyert összeget a Szolgáltatón keresztül a
közlekedésre és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére fordítja.

s.
5.1.

5.2.

Ellenőrzés,

szankciók

A szerződés fennállásának időtartama alatt a Megbízó az általa jogszerűen
felhatalmazott személy vagy szerv útján jogosult ellenőrizni a Szolgáltató
működését a szerződésben foglaltak vonatkozásában.
Az ellenőrzéssel megbízottak jogosultak - a tevékenység zavarása nélkül - a
szerződés teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni, az
ellenőrzés tárgyára vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottaitól információkat kérni.
Az ellenőrzés kiterjedhet:
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5.3.

5.4.

s.s.

- a menetrend betartására, az utas szállítás körülményeire és általában a
szolgáltatási színvonal megfelelőségére;
- a járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi megfelelőségére,
műszaki, esztétikai állapotára, a szükséges jelzések és felszerelések
meglétére, az utasforgalmi létesítmények állapotára;
- a munkaügyi előírások betartására, különös tekintettel a járművezetők
munka- és pihenőidejére;
- az utazási igazolványok értékesítésének és elszámolásának
szabályszerűségére, a jegyellenőrzésre;
- a szükséges nyilvántartások előírás szerinti vezetésére;
- a Szolgáltató közszolgáltatási szerződéssel összefüggő gazdálkodására.
Megbízó szavatolja, hogy az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató
üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, körülményeket mindenkor titoktartással
kezeli, és azokat nem hozza harmadik személyek tudomására.
Ha az ellenőrzés során Megbízó tudomására jutott körülményekből megállapítható,
hogy azok nem állnak összhangban a Szerződésben foglalt jogokkal és
kötelezettségekkel, a Megbízó ésszerű határidő tűzésével megfelelő magyarázatot
kérhet, valamint a körülmények tisztázására, továbbá a szerződésnek megfelelő
állapot helyreállítására hívja fel a Szolgáltatót.

Kifizetések késedelmes teljesítése esetén az eljárás:
Amennyiben a Megbízó az állami normatív támogatást a hozzá történő beérkezést
alapul véve jogszabályban előírtakhoz képest késedelmesen teljesíti, továbbá ha az e
szerződésben meghatározott ellentételezést késedelmesen teljesíti, késedelmi
kamatot tartozik fizetni az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és e szerződés
előírásai szerint, valamint abban az esetben is ez a szabály érvényesül, ha az
elszámolás során keletkező fizetési kötelezettségét a Szolgáltató és a Megbízó a
megjelölt határidő ellenére sem teljesíti megfelelően.

6.

Beruházások:
A beruházás szükségessége, igénye esetén az ezzel összefüggő finanszírozásról felek
külön állapodnak meg és a megállapodás alapján feleket e szerződésben foglaltak
minden tekintetben kötelezik, ilyen megállapodás hiányában a Megbízó a bővítő
beruházások megvalósítására, és annak finanszírozására nem kötelezhető.

VII. Felek közötti
1.

1.1.

1.2.
1.3.

együttműködés

A Közös Bizottság

Felek a szerződésben foglaltak megvalósításának elősegítésére, a vitás kérdések
tisztázására, a jelen szerződés esetleges módosításának előkészítésére, valamint a
menetrendi és ta rifavá ltoztatási javaslatok egyeztetésére Közös Bizottságot hoznak
létre. A bizottságba a felek legfeljebb öt-öt tagot delegálnak. A delegáltak
kijelöléséről, a delegáltak személyének változásáról a jelen Szerződést aláíró felek
egymást értesítik.
A Bizottság bármelyik fél kezdeményezésére szükség szerint tartja az üléseit. Az
ülések előkészítésének feladatait a téma előterjesztője látja el.
A delegáltak díjazásáról a felek közösen határoznak. A Közös Bizottság ülését
levezető személy tisztjét a két fél bizottságának egy-egy tagja felváltva látja el. A
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Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

VIII.

Szerződés megszűnése,

módosítása

Tekintettel jelen szerződés rövid és határozott időtartamára, valamint a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítására, a Felek akként határoztak, hogy jelen szerződés
annak hatálya alatt a Szolgáltató által rendes felmondással nem mondható fel.

1.
1.1.

A rendkívüli felmondás
Súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van helye, amelyet írásban,
3 hónapos felmondási idővel lehet megtenni. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen
1.1.1. a Megbízó részéről:
a) a havi támogatási
Szolgáltató

jogosult

számlavezető

előleg határidőre történő

azonnali

beszedési

meg nem fizetése, amely esetben

megbízást

benyújtani

a

Megbízó

bankjához,

b) jogszabály, az Önkormányzat Közgyűlésének döntése vagy a közszolgáltatási
szerződés

alapján a Szolgáltatót megillető anyagi juttatások, források, továbbá

bármely az autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését)
szolgáló megszerzett megkapott céltámogatás írásbeli felszólítás ellenére

történő

visszatartása vagy késedelmes megfizetése a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó
előzetes

írásbeli megállapodás nélkül,

e) a közszolgáltatási

szerződésben

a Szolgáltató

részéről

vállalt menetrend szerinti

autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló
feladatok ellátását biztosító kötelezettségei teljesítésének, írásbeli felszólítás
ellenére történő elmulasztása - ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó a
Szolgáltató által kezdeményezett szükséges döntéseit a kezdeményezést
amennyiben testületi döntés szükséges, a

következő

követően,

testületi ülésen, amennyiben

egyszemélyi döntés szükséges, 30 napon belül, illetve a jelen

szerződésben

meghatározott döntéseit a szintén jelen szerződésben meghatározott időben nem
hozza meg - és azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató
által

vállalt

szolgáltatás

teljesítését,

a

megegyezés

szerinti

menetrendek

megtartását, a járművek közlekedését,
d) ha a szerződésben vagy külön megállapodásban vállalt, a Szolgáltató
személyszállítási tevékenységének átállásához szükséges vagy azt szolgáló
ingatlanok és/vagy tárgyi eszközök használatba, illetve rendelkezésre adását
felszólítás ellenére sem teljesíti vagy jelentősen késlelteti - függetlenül annak
okától - és ezzel a Szolgáltató vállalt kötelezettségeinek teljesítését akadályozza
vagy a Szolgáltatónak kárt, illetve költségtöbbletet okoz,
e) a Szolgáltató bárminemű megkeresésére Megbízó 30 napon belül érdemben
nem határoz, vagy a megkeresésre érdemben nem reagál 30 napon belül különösen tekintve a szerződés 14.3. pontjában leírtakat - továbbá Megbízónek a
Szolgáltatót nézve hátrányosan érintő határozatát követő 15 napon belül
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lefolytatott egyeztetés sikertelensége.

D a Megbízó a Szolgáltató részére a közszolgáltatásból fakadó - érdemi

közgyűlési

határozattal elfogadott - veszteséget nem téríti meg a fizetési határidö leteltét
követö 60 napon belül, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásbeli
megállapodás.
A Szolgáltató a Megbízó súlyos szerződésszegésének esetén - amennyiben nem kíván élni
azonnali hatályú felmondási jogával - a szerződésszegő magatartás tudomására jutását
követően haladéktalanul jogosult a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások
korlátozására a Megbízó szerződésszegő magatartásának megszüntetéséig.

1.1.2. a Szolgáltató

részéről:

a) a közszolgáltatási

szerződésben

vállalt hálózaton vagy annak egy részén a

menetrend szerinti autóbusz-közlekedés saját hibából
vagy többszöri

időleges

történő

egyoldalú, végleges

megszüntetése, szüneteltetése,

b) az egyes autóbuszjáratoknak saját hibából a közszolgáltatási szerződés
mellékletét képező menetrendtől eltérően való folyamatos vagy többször
ismétlődően történő közlekedtetése, ezen belül különösen ilyen módon az egyes
vonalakon a napi üzemidő csökkentése, a gyakoriság elmulasztása, az előírt napi
járatszám alatti teljesítés, a vonalhálózat vagy egy részének egyetértés nélküli
megváltoztatása, a kapacitás visszatartása, illetve csökkentése,
c) a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a
személyszállítási tevékenységére, valamint az ehhez használt járművek
üzembetartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt
megszegése esetén, vagy ha a területi közlekedési felügyelet a menetrend szerinti
személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét
határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát
- az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése
mellett - ismételten korlátozza,
d) az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat,
támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt
feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével
használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a
Szolgáltatót jogerősen e Ima rasztalják.

2. A szerződés

megszűnése

Megszűnik

a szerződés közös megegyezés, rendkívüli felmondás esetén, illetve a
hatály lejártával, továbbá jelen szerződésbe meghatározott egyéb esetekben. A
szerződés megszűnése nem érinti a feleknek a szerződésből eredő egymással
szembeni tartozásaiknak és követeléseiknek a szerződésben foglaltaknak megfelelő
kiegyenlítési, illetve teljesítési kötelezettségeit, valamint az egymással történő
elszámolásra vonatkozó igényeit.

3. A szerződés módosítása, feltételei
3.1. A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Amennyiben a
szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok
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következtében beállt körülmény a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét
sérti - ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés
tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon
változtatja meg - a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik
félnél a szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben
kéri. A megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a
szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét, és a szerződést
a vonatkozó jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe
vételével, közös megegyezéssel módosíthatják.
3.2. A személyszállítási tevékenység ellátásával, vagy az érintett járatok üzemeltetésével
kapcsolatos előírást tartalmazó jogszabály megjelenése, vagy azok módosítása
automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül - módosítja a szerződés
érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve értesítik egymást, megjelölve a
szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a
jogsza bá lyvá ltozások következménye ként mellőzhetetlen szerződés-módosításokat.
3.3. A szerződés a törvény és e szerződés rendelkezései szerint módosítható vagy
mondható fel.

4.
4.1.

4.2.

4.3

Szerződés

lejárta

A Szolgáltató szerződésben biztosított közszolgáltatói jogosultsága a szolgáltatási
időszak záró napjával megszűnik. Az ezt követő időszakra a Megbízó a törvényben
előírtak szerint eljárva nyilvános pályázati eljárás keretében választja ki az új
Szolgáltatót. A Szolgáltatót megilleti a pályázaton való részvétel joga.
A szerződés határozott időtartamára tekintettel a Szolgáltató működése során
harmadik személlyel nem köthet olyan szerződést, vagy megállapodást a Szerződés
tárgyát képező szolgáltatások biztosítása érdekében, amelynek lejárata túllépi a
szerződés lejáratának időpontját. Amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okokból
ettől eltérő megoldásra kényszerülne, a szerződést, illetőleg megállapodást csak a
Megbízó előzetes jóváhagyásával kötheti meg azon feltétel érvényesítésével, mely
szerint a szerződés lejáratakor a Szolgáltató jogainak és kötelezettségeinek helyébe
a Megbízó által megbízott új szolgáltató lép, beleértve a pályázaton nyertesként
szereplő előző szolgáltatót.
Megbízó vállalja, hogy jelen szerződés lejártával összefüggésben a következő
szolgáltató kiválasztására irányuló pályázati kiírásban szerepelteti, hogy
amennyiben szolgáltató váltásra kerül sor, az új szolgáltató kötelezettségeként
előírja, hogy jelen Szolgáltató munkavállalóit meghatározott feltételekkel átvegye,
amennyiben ezen rendelkezés nem ellentétes a hatályos magyar jogszabályi
környezettel, illetve az Európai Uniós jogszabályokkal, különös tekintettel a
versenyjogi jogszabályokra, normákra.

IX. CNG töltőállomás és CNG autóbuszok üzemeltetése
1.
1.1.

CNG töltőállomás
A 6. sz. mellékletben részletezett CNG töltőállomás tulajdonosa a Megbízó, míg
üzemeltetője a Szolgáltató lesz. Az üzemszerű használatra alkalmas CNG
töltőállomás Szolgáltató részére történő - külön jegyzőkönyvezett - birtokba
adásakor egyidejűleg átadásra kerül: minden szükséges engedély és (Megbízó és
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._.

kivitelező

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

közötti) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és kapcsolódó technológiai
utasítások másolat.
Szolgáltató a CNG töltőállomás külső/belső megjelenését nem jogosult
megváltoztatni (kivéve közszolgá Itatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező
vizuális elemek), azon marketing eszközöket nem helyezhet el. Megbízó jogosult a
töltőállomás külső megjelenését módosítani, a területeken városmarketing
eszközöket elhelyezni (pl. EU információs tábla). Ezen munkálatok a Szolgáltatóval
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok
elvégzése céljából a Szolgáltató az érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak
belépését CNG töltőállomás területére biztosítja.
A Szolgáltató a CNG töltőállomás kapcsolódó karbantartási útmutatóit köteles
betartani. Felek a CNG töltő technológia vonatkozásában karbantartási szerződést
kötelesek megkötni a gyártó által feljogosított szakcéggel (GANZAIR
Kompresszortechnika Kft.). A Szolgáltatónak a CNG töltő technológia
karbantartásáról és javításáról - a Karbantartási Keretszerződésben részletezettek
szerint - a gyártó által meghatározott szakcég bevonásával kell gondoskodnia,
különös
figyelemmel
a
garanciális
feltételek
betartására.
Súlyos
szerződésszegésnek
minősül,
ha
a Szolgáltató
kötelező
karbantartási
kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és ebből következően mulasztása az
adott eszköz garanciavesztésével jár.
Szerződő felek rögzítik, hogy a CNG töltőállomással kapcsolatos garanciális jogokat
a Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
töltőállomás üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális
kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó a
kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató
részére, továbbá nyilvánosan Megrendelő honlapján elérhető.
Szolgáltató
a
CNG
töltőállomásra
vonatkozó
épület/eszköz
és
felelősségbiztosításokat köteles megkötni. Esetleges káresemény esetén az önrész
a Szolgáltatót terheli. Bármilyen káresemény esetén a kijavítási munkákat oly
módon lehet elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.
A CNG töltőállomás rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 42.500,- Ft/hó
ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG töltőállomás
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való
beszámítással érvényesít.
Rendelkezésre
bocsátáskor felek külön leltárívet vesznek fel.

2. CNG autóbuszok
2.1.

A 2. sz. mellékletben részletezett CNG autóbuszok tulajdonosa a Megbízó, míg
üzembentartója a Szolgáltató lesz. A CNG autóbuszok forgalomba helyezése,
egyidejűleg a Szolgáltató, mint üzembentartó forgalmi engedélybe történő
bejegyzése megtörtént. A CNG autóbuszok szállítótól történő átvételét a Megbízó
végzi és egyidejűleg a Szolgáltató részére birtokba adja. A birtokba adásról Felek
külön okiratot állítanak ki.

27

2.2.

Szolgáltató a CNG autóbuszok külső/belső megjelenését nem jogosult
megváltoztatni (kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező
vizuális elemek, szolgáltató cég logója), azon marketing eszközöket nem helyezhet
el. Megbízó jogosult az Eszközök külső megjelenését módosítani, azokon
városmarketing eszközöket elhelyezni. Ezen munkálatok a Szolgáltatóval előzetesen
egyeztetett helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok elvégzése céljából a
Szolgáltató az érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak belépését telephelyére
biztosítja, vagy az adott eszközzel az egyeztetett helyszínre kiáll.

2.3.

A Szolgáltató a CNG autóbuszok gyártója által előírt karbantartási útmutatókat
köteles betartani. A Szolgáltatónak a CNG autóbuszok karbantartásáról és
javításáról a gyártó által meghatározott szakcég bevonásával, szakszerviz
jogosultság megléte esetén saját maga gondoskodik, különös figyelemmel a
garanciális feltételek betartására. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a
Szolgáltató kötelező karbantartási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és
ebből következően mulasztása az adott eszköz garanciavesztésével jár.

2.4.

Szerződő

felek rögzítik, hogy a CNG autóbuszokkal kapcsolatos garanciális jogokat a
Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
autóbuszok üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális
kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó
Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató részére, továbbá nyilvánosan
Megrendelő honlapján elérhető.

2.5.

Szolgáltató a jogszabályi feltételeknek megfelelő KGFB biztosításokat, valamint
minimális önrészű CASCO biztosításokat köteles megkötni és érvényben tartani.
Esetleges káresemény esetén az önrész a Szolgáltatót terheli. Bármilyen
káresemény esetén a szerviz munkákat kizárólag a karbantartási útmutató alapján
oly módon lehet elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.

2.6.

A CNG autóbuszok rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 470.000,- Ft/hó/teljes
flotta ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG autóbuszok
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való
beszámítással érvényesít.
Rendelkezésre
bocsátáskor felek külön leltárívet vesznek fel.

X. Egyéb rendelkezések
1. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1988. évi 1. tv.; a 2011. évi
CLXXXIX. tv.; a 2012. évi XLI. tv.; a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet, a 213/2012.
(Vll.30.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az
1370/2007/EK rendelet, a VOLÁN know-how, valamint a jelen szerződéssel
szinkronban lévő, a Szolgáltató belső szabályzatainak előírásai az irányadók.
2. A
Felek
által
kötött
közszolgáltatási
szerződés
jogszabályok
előírásai
figyelembevételével nyilvános, de a teljesítés kapcsán tudomásukra jutott
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információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

3. Titoktartási kötelezettség, adatvédelem
A felek kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, figyelemmel az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre.
Felek harmadik személy előtt ezen információkat csak azt követően tárják fel, ha erről
a másik féllel egyeztettek és azt a másik fél alapos okkal, jogszerűen nem ellenezte.
A szolgáltatások nyújtása során keletkező adatok felett a Szolgáltató rendelkezik, aki
köteles valamennyi feldolgozott adat biztonságát megőrizni az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.
Az alábbi mellékletek és függelékek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek:
1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási térképe, helyi autóbuszjáratok
vonalhálózata
2. Nyíregyháza helyi autóbusz viszonylatok jegyzéke
3. Nyíregyháza helyi autóbusz menetrend
4. Utazási feltételek
S. Az alkalmazott jegy és bérletfajták, hatályos viteldíj, pótdíj
6. Autóbusz állomás, decentrumok létesítményeinek jegyzéke,
7. Szolgáltató autóbuszos személyszállító engedélye
8. Pénzügyi ellentételezés számítása
9. Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

Függelékek:
1. Szolgáltató cégkivonata
2. Járműállomány adatai
3. Vezető és szakmai irányító adatai

Ezen közszolgáltatási szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a
122/2018.(Vl.21.) sz. határozatával elfogadotte szerződés tervezet jelen módosítását
egységes szerkezetben a „ „ . „ számú határozatával fogadta el, és egyben -felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására. A jelen szerződés 2018. 07. 01. napjától kezdődően a
tárgyi közszolgáltatás vonatkozásában irányadó.
Az ~szak magyarországi Közlekedési Központ Zrt. MNV Zrt. 311/2018. (Vl.13.) AH sz.
Alapítói Határozatával Igazgatósága a „. EMKK IG l:iatározatával felhatalmazta a
vezérigazgatót a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése által is elfogadott szerződés
aláírására.
Nyíregyháza, 2018.

„.

Miskolc, 2018.

„.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pelcz Gábor
vezérigazgató

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Pénzügyileg ellenjegyezte:

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

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

Aláírás: ......••••...•.•.••••••••••.......••

Aláírás: .......••••••••.•.•.......•••........

Jogi szempontból ellenjegyezte:
Dátum: .....................................

Aláírás:
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SEGÉDLET a VFEJL/1-100/2018. sz. előterjesztéshez

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

2018
amely létrejött egyrészről
Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (statisztikai szám: 15731766-

84-11-321-15,

adószám:

15731766-2-15,

bankszámlaszám:

11744003-15402006-

00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, székhely: 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) mint megbízó, (továbbiakban, mint Megbízó) másrészről
Szolgáltató:

Észak-magyarországi

Közlekedési

Központ

Zártkörűen

működő

Részvénytársaság (statisztikai szám: 24198440-4939-114-05, adószáma: 24198440-2-05, a

Miskolci Törvényszék Cégbírósága által 05-10-000500 cégjegyzékszámon nyilvántartott
társaság,

bankszámlaszám:

10300002-34609013-00003285,

képviseli:

Pelcz

Gábor

vezérigazgató, székhely: 3527 Miskolc, József A. u. 70 ), mint szolgáltató (továbbiakban,

mint Szolgáltató)
(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Felek között 2016.12.29. napján közszolgáltatási
szolgáltatásra, amely 2018. június 30. napján

szerződés

jött létre helyi személyszállítási

megszűnt.

A Megbízó által pályázati eljárás útján új szolgáltató kiválasztására irányuló pályázatot
hirdetett meg (HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2018. évi 15. szám • 1400 oldal). A pályázati
eljárásban a megadott

határidőben

egyetlen szervezet sem nyújtott be pályázatot a

pályázati kiírásban megadott helyszínre. Az eljárásban pályázat nem érkezett.
következően

érdekében

Ebből

a pályázati eljárás eredménytelenül zárult, így a szolgáltatás biztosítása
a

közszolgáltatási

Megbízó
szerződés

megkereste

Szolgáltatót,

hogy

határozott

időtartamú

keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási

szolgáltatást.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) a) pontjának
rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK
rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással
az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha a pályázati vagy
ajánlatkérésen

alapuló

eljárás

megfelelő

pályázat,

illetve

ajánlat

hiányában

1

eredménytelenül
időtartamra,

zárult.

A

közszolgáltatási

megbízás

vagy

elegendő

elrendelés

de legfeljebb 2 évre szólhat.

A közvetlen megbízásra vonatkozó döntésről ugyanezen jogszabály 23. § (8) bekezdésében
foglaltak megfelelő alkalmazásával emlékeztetőt kell készíteni.
A 2012. évi XLI. törvény 25. § (1) bekezdés szerint, amennyiben a közszolgáltatási
szerződés

a közlekedési szolgáltatónál gazdasági hátrányt okozó kötelezettséget tartalmaz,

a pénzügyi ellentételezés tekintetében legalább 3 éves, amennyiben a szerződés
érvényessége kevesebb, mint 3 év, akkor a szerződés érvénytartamával megegyező
időszakra

vonatkozó pénzügyi kötelezettségvállalást kell tartalmaznia.

A közvetlen

megbízásra vonatkozó 122/2018 (Vl.21.) számú

közgyűlési

határozat

mellékletét képező szerződés tervezet vonatkozásában szerződő felek egyeztetéseket
folytattak, mely egyeztetéseik alapján, ezen szerződéstervezet módosításait egységes
szerkezetbe foglalták az alábbiak szerint azzal, hogy szerződő felek jelen egységes
szerkezetű szerződést visszamenőleges
kezdődőennapjától

kezdődően,

hatállyal alkalmazzák 2018. 07. 01. napjától

arra figyelemmel, hogy Szolgáltató a szolgáltatást a

menetrendnek megfelelően folyamatosan biztosította és biztosítja jelenleg is.
Hivatkozott közgyűlési határozat 54.460.000,- Ft/hó összegű ellentételezés előleget
határozott meg, mely határozatban foglaltakkal szemben LSzolgáltató albemutatott
számítási szerinti

előleg

mértékétmértéke 2018. 07.01. napjától 2018. december 31.

napjáig 72.396.000,- Ft/hó összegben kérte meghatározniösszeg .
Jelen szerződésben rögzített ellentételezésre vonatkozó összeg, mint előleg, az előző
szerződéses időszakban

mértékű

azonos

meghatározott

hivatkozott

közgyűlési

határozatban foglaltakkal

ellentételezés összegével azonosan került meghatározásra (V.G.l. pont),

mely összeg megfelelősségét a Szolgáltató változatlanul vitatja ..:. A felek megállapodnak
abban,

hogy

a jelen

Közszolgáltatási

Szerződés

alapján

Szolgáltató

teljes

körű

közszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, a 2018/2019. évre vonatkozóan a közszolgáltatás
biztosításához

szükséges gázbeszerzést

lefolytatja, egyben

a felek

rögzítik,

hogy

2018.10.31. 24.00 óráig egyeztetéseket folytatnak és érdemi megállapodást kötnek a
jö 11őbena

vonatkozó jogszabályok alapján a

szerződés

teljes

időtartamára

alkalmazandó

ellentételezési előleg mértéke vonatkozásában. Fentiekre tekintettel a FelekAmennyiben
ezen időpontig a felek az alábbi szerződést kötik:ellentételezés összegét a szerződés
tervezett időtartamának egészére vonatkozóan közös akarattal nem állapítják meg a
vonatkozó jogszabályok alapján, úgy jelen szerződés megszűnik.
Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi szerződést kötik:

1.
1.

A szerződés általános leírása
Szerződés

tárgya, területi hatálya, közszolgáltatási jogok, feladatok

A Megbízó megbízza a Szolgáltatót Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
2

határain belül menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz közlekedési hálózat
működtetésével, elsődleges jelleggel.
A Megbízó a jelentkező új vagy a megváltozó megalapozott igények ellátásával is a
Szolgáltatót bízza meg, azokra más Szolgáltató részére megbízást csak akkor ad,
pályázatot csak akkor ír ki, a szolgáltatás részbeni ellátására, illetve abban való
részvételre szerződést csak akkor köt, ha annak ellátásában a Szolgáltatóval előzetes
írásbeli egyeztetést követően nem tud megállapodni. Szolgáltató a feladatot a
szerződés hatálya alatt kizárólagos joggal látja el.
2. Szolgáltatási időszak
A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2018.07.01. napjának 00.00
órájától 2019.12.31. napjának 24.00 órájáig jogosult és egyben kötelezett.
figyelemmel i preambuluml!!@l foglalt megszOnb es,~re. Amennyiben Megbízó által
lefolytatott új pályázati eljárás vagy egyéb más úton új közszolgáltatóval szerződés
kerül megkötésre, úgy ezen új szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség
megkezdésének napjával jelen szerződés megszűnik. Megbízó törekedni köteles arra,
hogy a jelen szerződés megszűnéséről előzetesen min. 3 hónappal értesíteni tudja a
Szolgáltatót.
3. A fent írtakkal összefüggésben a Megbízó és a Szolgáltató megállapítják az
alábbiakat:
3.1.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdona a helyi személyszállítás
végzésével összefüggésben szükséges eszközök közül:
a tároló telep (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u.),
az autóbusz pályaudvar (4400 Nyíregyháza, Petőfi tér 6.),
a járműjavító telep (4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 12.),
a Szalag utcai forgalomirányító decentrum (4400 Nyíregyháza, Szalag u.),
a Sóstói úti decentrum (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.),
a járművek, a szükséges gépek,a berendezések, az autóbuszmegállókban
elhelyezett megállóhelyi oszlopok és az információs táblák.
3.2.
A Megbízó önkormányzat tulajdona az állomás téri decentrum (4400 Nyíregyháza,
Állomás tér), valamint a helyi vonalhálózaton található autóbusz megállók. A
Megbízó önkormányzat tulajdona továbbá a 6. sz. mellékletben felsorolt
ingatlanok.
4. Kiegészítő és egyéb tevékenységek
4.1.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatokhoz
kapcsolódóan jogosult minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amely a
közszolgáltatás színvonalát növeli, a komplex utas kiszolgálást segíti, és a
közszolgáltatási feladatok ellátását biztosító eszközök és emberi erőforrások
kihasználását javítja.
4.2.
Más irányú tevékenységet a Szolgáltató abban az esetben folytathat, ha az, illetve
annak eredményessége nem veszélyezteti a szerződésben foglalt közszolgáltatási
feladatok ellátását. Erre tekintettel a Megbízó is vállalja, hogy nem veszélyezteti a
Szolgáltató más szerződésében foglalt közszolgáltatási feladatainak ellátását, az általa
megrendelt feladat eredményességével.
4.3.
Az engedélyköteles tevékenységekhez előírt hatósági engedélyek megszerzése a
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Szolgáltató kötelezettsége.

II. Közszolgáltatási jogok
1.

Kizárólagos jogok

1.1.

A szerződés tárgyát képező - 1. sz. mellékletben szerepeltetett - vonalakon, illetőleg
vonalszakaszokon a közszolgáltatás joga a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés vonatkozásában kizárólag a Szolgáltatót illeti meg.
A kizárólagosságra tekintettel a Megbízó a szerződés fennállásának időtartama alatt
más Szolgáltatót csak a szerződésben foglalt esetekben és feltételek szerint bízhat
meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli helyi menetrend
szerinti személyszállítás végzésével.

1.2.

2.

Kizárólagos közszolgáltatási jogok korlátozása
A Szolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogai a következő esetekben és
feltételekkel korlátozhatóak:
2.1. Amennyiben a közszolgáltatási tevékenység bővítése, vagy a szolgáltatási színvonal
javítása szükséges, azonban az nem jár olyan kapacitásbővítési igénnyel, amelyet
külön jogszabály meghatározott eljárási rend szerint rendel lefolytatni, és azt a
Szolgáltató - a Megbízó írásban tett felkérésére, e szerződésben foglaltakra
figyelemmel - három hónapos határidő-tűzéssel nem vállalja, a Megbízó a szóban
forgó szolgáltatás nyújtásával más Szolgáltatót is megbízhat.
2.2. Korlátozhatóak a Szolgáltató kizárólagos jogai, amennyiben a szerződés mindenkor
hatályos menetrendjében szereplő valamely közszolgáltatási feladat megszüntetését
kezdeményezi a Szolgáltató, és a Megbízó a vonatkozó rendelkezések szerint a
feladat ellátásával más Szolgáltatót bíz meg. A korlátozás a Szolgáltató általi, a
megszüntetés kezdeményezésével érintett feladat részre terjedhet ki.
2.3. Egyéb esetekben a Szolgáltatót megillető kizárólagos közszolgáltatási jogok csak
közös megegyezéssel módosíthatóak.
3.

Átruházás
A szerződésben rögzített közszolgáltatási tevékenység gyakorlásának joga
átruházható a Szolgáltató általános jogutódjára.
Az átruházás tényéről, esedékességétől függetlenül a Szolgáltató a társaság
tulajdonosi körében bekövetkező változásokról írásban tájékoztatni köteles a
Megbízót, ha a jegyzett tőkéje több mint 25 %-át eléri vagy meghaladja a tulajdonosi
körben bekövetkezett változás.

Ill. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények
1.
A szolgáltatások folyamatossága
1.1. A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a Szerződés tárgyát képező
közszolgáltatások folyamatos, zavartalan fenntartását, a vis maior esetét kivéve. A
Szerződés alkalmazásában vis maiornak minősül minden, a szerződő felek akaratától
független tény, körülmény, esemény, amelyet a felek a tőlük ésszerűen elvárható
erőfeszítéssel sem tudnak megakadályozni.
1.2. Bárminemű akadályoztatás esetén a Szolgáltató haladéktalanul megtesz minden
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óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. Vis maior esetében
megvizsgálja helyettesítő szolgáltatás biztosításának lehetőségét, s minden
rendelkezésére álló jogszerű eszközzel törekszik a még elégséges közszolgáltatás
ellátására, egyidejűleg tájékoztatva a Megbízót a kialakult helyzetről, a megtett
intézkedésekről.

1.3. A Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan
szükségszerűen felmerülő költség, amelyet a Megbízó vagy rendelkezése alapján más
közszolgáltató szervezet kényszerül viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával
összefüggésben.
1.4. Üzemszünetnek minősül: amennyiben valamelyik autóbuszvonalon a járatteljesítés a
vis maior esetkörén kívüli egyéb okból legalább fele részben nem teljesül.
2.

Személyszállítási feltételek

2.1.

A Szolgáltatónak mindenkor gondoskodnia kell a járataira vonatkozó kellő utas
tájékoztatásról, beleértve az esetleges akadályoztatás eseteit is. A tájékoztatásnak
a helyi közlekedési utazási lánc teljes folyamatára ki kell terjednie, lehetővé téve az
utazási
lehetőségekről
való
előzetes
informálódást,
az
utasforgalmi
létesítményeknél (autóbusz-állomás, decentrumok) történő, valamint a járművön
való tájékozódást egyaránt.

2.2.

Szolgáltató az általa 2017. május 1. - 2017. december 9. közötti menetrendi
időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi
Tájékoztatója" c. kiadvány érvényességét Megbízó jóváhagyásával 2018. december
8-ig meghosszabbítja.

2.3.

A Szolgáltató a menetrendben meghirdetett járatokkal a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően köteles a személyszállítást elvállalni. Az utasokkal
szembeni szerződéskötési (szállítási) kötelezettségére tekintettel törekednie kell a
zsúfoltságmentes ellátásra, az elvárható utazási kényelem biztosítására. Erre
tekintettel a Szolgáltató az utazási igényekhez igazodóan jogosult a menetrend
szerinti járataihoz kisegítő/másodrész járatot indítani, ezt szerződő felek nem
tekintik menetrend módosításnak.
A helyi közforgalmú személyszállítást végző járművön bárki utazhat, ha a vonatkozó
jogszabályokat és az érvényben levő utazási feltételekben foglaltakat megtartja.
A helyi közforgalmú közlekedés utazási feltételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
A Szolgáltató a menetrend szerinti helyi személyszállítást igénybevevőket utasbaleset, illetve poggyászkár ellen biztosítani köteles.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7. Utastájékoztatás
2.7.1. A meghosszabbított helyi menetrendi tájékoztatóban meghatározottak hatályban
maradnak, az alábbi módosítások kivételével:
A 2016-2017. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége
lejárt 2017. december 9.-én, helyette 2017. december 10.-től a 2017-2018. évi
menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár lépett hatályba. A Szolgáltató a
2.2. pontban meghatározott menetrendi tájékoztató füzetet olyan példányszámban
adja ki, hogy az a forgalmi irodáiban évközben is elérhető legyen.
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2.7.2. A menetrendváltozásról a Szolgáltató a helyi média útján is tájékoztatja az
utazóközönséget. Ennek érdekében a honlapján, illetve a helyben szokásos módon
is közzé teszi a menetrendváltozást.
2.7.3. Rendkívüli menetrendváltozás esetén Szolgáltató a menetrendváltozást az előző
pont szerinti médiában meghirdeti, továbbá a megállóhelyi táblákon az utasokat
tájékoztatja.
2.7.4. Szolgáltató a végállomásokon, a megállóhelyoszlopokon és a közforgalmú
közlekedés váróhelyiségeiben valamennyi, az adott megállóhelyet érintő járat
útvonalát és menetrendjét feltünteti. A járati útvonalon a megálló nevét megjelöli.
2.7.5. A menetrendi hirdetményeken Szolgáltató feltünteti a telefon és e-mail
elérhetőségét, ahol bejelenthetik az utasok a hirdetmények rongálódását, hiányát,
illetve utazási felvilágosítást kérhetnek.
2.7.6. A Szolgáltató élőszóban és telefonon a teljes városi közösségi közlekedés
rendszerre vonatkozó menetrendi felvilágosítást nyújt, a telefonszámokat és az
információ szolgáltatás időtartamát megjelenteti a telefonkönyvben, a menetrendi
füzetben, a saját honlapján, és kezdeményezi ezek feltüntetését a Megbízó
honlapján. A tájékoztatásra utaló feliratot ezeken a szolgálati helyeken jól látható
módon elhelyezi.
2.7.7. Szolgáltató a tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén azokat
pótolja, a menetrendi adatok aktualizálását biztosítja.
2. 7.8. A Szolgáltató az Interneten saját honlapot üzemeltet és tart karban, amelyen
szerepelnie kell:
a)
az utazási feltételeknek,
b)
a menetrendnek, útvonal és időpontkereső funkciókkal,
c)
a forgalmi változásokról szóló értesítésnek, melynek az egyéb
médiában kiadott értesítéssel egy időben kell történnie,
d)
díjszabási tájékoztató.
2.7.9. A Megbízó és a Szolgáltató jogosult a szerződés tartalmáról a lakosságot
tájékoztatni Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedését érintő
lakossági fórumain, ahol a szerződő felek képviselői közösen vesznek részt.
2.8. Az utasokkal való kapcsolat

2.8.1. A Szolgáltató gépjárművezetőit, valamint forgalomirányító dolgozóit és a forgalom
jegyellenőrzést végző személyeket szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja
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 az ajtók kezelésének szabályaira, a gépjárművön történő
dohányzás tilalmára és a vezetéstechnikai tudnivalókra.
2.8.2. A Szolgáltató a gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az
évszaknak megfelelő formaruhát biztosít, és megköveteli szolgálat közben a tiszta,
esztétikus állapotú formaruha viselését.
2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltató az alábbi
alapelvek figyelembevételével alakítja ki:
a) a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek
rögzítéséről gondoskodik,
b) az írásban érkező panaszokat külön nyilvántartásba veszi,
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c) mind az írásban rögzített, mind a Szolgáltatóhoz írásban érkezett
panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belü 1
kivizsgálja, és intézkedést tesz a jogosnak ítélt panaszok okainak
megszüntetéséről,

d) az intézkedésről a panasztevőt azonnal, a Megbízót írásban tájékoztatja a
negyedéves beszámolójában.
2.9. Az utazási igények, igényváltozások folyamatos figyelése
A menetrendi javaslat és a teljesítmény terv megalapozása érdekében a Szolgáltató
az alábbi feladatokat végzi el:
a)
a járatok kihasználását folyamatosan figyelemmel kíséri, különös tekintettel a
csúcsidei zsúfoltság alakulására,
b)
kötelezi a gépkocsivezetőket, hogy a zsúfoltságról és az utas-lemaradásról a
Szolgáltató vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt értesítsék, megszervezi
ezen jelentések nyilvántartását és kiértékelését,
c)
rendszerezett formában nyilvántartja az utazóközönségtől, illetve gazdálkodó
és egyéb szervezetektől, intézményektől beérkező, a menetrendre, a helyi
közösségi közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása

A menetrend a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete, annak elválaszthatatlan
részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni. A menetrend a
Szolgáltató, illetve a Megbízó kezdeményezése alapján, közös megegyezéssel
módosítható.
A Szolgáltató előterjeszthet menetrend-változtatási javaslatot, amennyiben a
tevékenység gazdasági eredményessége ezt indokolja. A javaslatnak az indokokat, a
változtatás gazdasági hatásait, valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt
hatását is tartalmaznia kell.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által kezdeményezett
többlet igényt minden esetben kielégíti, ha az azzal kapcsolatos költségei is
közvetlenül megtérülnek, illetve azok a Megbízó részéről megtérítésre kerülnek.
A szolgáltatás zavartalanságát a Szolgáltató a jelen szerződés 2. sz. függelékében
rögzített buszok folyamatos üzemben tartásával biztosítja.
Előre látható események bekövetkeztekor, vagy egyéb útvonal, menetrend, helyi
közforgalmú megállóhely megváltoztatására irányuló igény felmerülésekor (pl.:
gépjárműforgalmat akadályozó csőtörés, építkezés, egyéb forgalmi akadály,
lakossági bejelentés, közérdekű események, városi szervezésű rendezvény stb.)
szükségessé váló új útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a
Szolgáltató, a Megbízó és az esemény érintettje határozza meg. Útlezárás esetén a
Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitérővel teljesíti a szolgáltatást.
Ezen esetek bekövetkeztére a Szolgáltató az üzemeltetési többletköltségekre vagy
megtakarításokra vonatkozó tervezetet kidolgozza. A költségváltozások hatásainak
ellentételezését, illetőleg továbbhárítását az érdekeltek az eset sajátosságainak
figyelembevételével határozzák meg.
Közérdekű események, városi szervezésű rendezvény, közműhiba elhárítása,
építkezés miatt szükségessé váló útvonal és menetrend változás esetében az
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üzemeltetési költségtöbbletek továbbhárításra kerülnek, elsődlegesen az esemény
érintettje terhére, de ettől a szerződő felek eltérhetnek, melyről a
SzolgáltatóMegbízó tájékoztatni köteles a MegbízótSzolgáltatót.
Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, a
Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről
haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon,
működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli
eseményről vagy körülményről, és ha az lehetséges, gondoskodik arról, hogy az
autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok biztonságos leszállására mód van.
Rendkívüli vagy sürgős helyzet (azonnali, eseti és átmeneti intézkedést igénylő
élethelyzet) megoldását célzó esetben kisebb módosítást a Szolgáltató a Megbízó
tájékoztatásával azonnal végrehajthat.

4. Szolgáltatási színvonal,

minőség,

mennyiség

4.1.

A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott
szolgáltatások minőségére, így különösen:
- a menetrendszerűségre, járatok pontosságára,
- a zsúfoltságmentességre,
- az utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
- az 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 pótdíj megfizetésére
kötelezett személyek számáról, a kirótt, illetőleg beszedett pótdíj és késedelmi díj
megjelölésével, valamint az utas panaszokról, és azok elintézési módjáról, a
megtett intézkedésekről a Szolgáltató köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.

4.3.

A szolgáltatás nyújtásának alapját a mindenkor hatályos menetrend testesíti meg, a
menetrendet a Megbízó Közgyűlése hagyja jóvá.
A Megbízó mennyiségi követelménye a 2012. évi XLI. törvény 27. § (5)
bekezdésével összhangban az alábbiakat foglalja magába:
a) az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
b) a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás,
c) a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés,
továbbá
d) az egyéb célú tevékenységek támogatása.
A Megbízó előírja a Szolgáltatónak, hogy a menetrendet a mozgásukban
korlátozottak esélyegyenlőségének biztosítása érdekében legalább 50 %-ban az
autóbuszok teljes belső padlófelületén alacsonypadlós kivitelű eszközzel végezze,
amelyből max. 10 % félig alacsonypadlós kivitel megengedett.
Minőségi követelmény részeként írja elő a Megbízó, hogy az autóbuszok utastere
és külső felülete az elvárható gondosság alapján tiszta, esztétikus állapotban álljon
az utasok rendelkezésére.
lgényvezérelt közlekedés biztosítása nem része a közszolgáltatási szerződésnek.

4.4

4.5
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IV.

Működési

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

iw

feltételek

Általános feltételek, a Szolgáltató felelőssége
A Megbízó Szolgáltató üzemeltetésébe adja - bérleti jogviszony keretében - a
tulajdonát képező CNG MAN autóbusz eszközöket és CNG töltőállomás ingatlant és
kapcsolódó eszközöket, mely eszközöket és ingatlant a Szolgáltatónak a
közszolgáltatás során a teljesítésbe be kell vonnia. A Szerződésben foglalt
közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges valamennyi ingatlan
üzemeltetését, valamennyi jármű és egyéb eszköz üzemeltetését, az üzemeltetés
műszaki és személyi feltételeit a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató gondoskodik a
közszolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítéséhez szükséges eszközök
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, azok javításáról,
karbantartásáról (a CNG töltőállomás vonatkozásában a tulajdonos, üzemeltető és
a vállalkozó által aláírt Karbantartási Keretszerződésben foglaltak alapján is).
A szolgáltatások szervezése és irányítása tekintetében e Szerződésben rögzített
szabályok betartása mellett, a Szolgáltató rendelkezik minden jogkörrel. A
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a zavartalan működéshez
szükséges személyi és szervezeti feltételeket, gondoskodik a tevékenység, s annak
veszélyes üzem jellege által megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési,
ellenőrzési és nyilvántartási feladatok ellátásáról. A Szolgáltató felelősséget vállal a
baleset, tűz- és környezetvédelmi, továbbá a munkaügyi és egészségügyi előírások
betartásáért.
A Szolgáltató tevékenységét csak a jogszabályban meghatározott menetrend
szerinti személyszállításra jogosító érvényes autóbuszos személyszállító engedély
birtokában végezheti. Az engedély cseréje vagy érvényességi időtartamának
lejártakor történő megújítása esetén a Szolgáltató köteles a közlekedési hatóság
által kiadott új engedélyt Megbízó képviselőjének bemutatni, mely a korábbi
engedély helyébe lép.

Személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek

2.1.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási feladat ellátásának érdekében
rendelkezik az alábbiakkal:
a)
a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges autóbuszos
személyszállító engedéllyel és vezető tisztségviselője rendelkezik a
jogszabályban
meghatározott
autóbuszos
személyszállító-vállalkozói
engedéllyel,
b)
feddhetetlen előéletű, az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó
személyzettel,
c)
a tevékenység ellátásához előírt szakmai, képesítési, alkalmassági és
egészségügyi követelményeknek megfelelő munkavállalókkal,
d)
a tevékenység folyamatos végzéséhez megfelelő mértékű pénzeszközzel,
figyelemmel a felek e szerződésben szereplő kötelezettségeinek teljesítésére,
e)
kellő számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú,
lízingelt, vagy bérelt autóbusszal.
2.2. Szolgáltató üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához
rendelkezésre álló autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki
9

színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas
javítóbázist, valamint az éjszakai tárolásra telephelyet tart fenn.
2.3. A Szolgáltató jogosult menetjegyek, bérletek és egyéb utazási igazolványok
értékesítésére saját hálózatán keresztül megbízottak, ügynökök bevonásával,
továbbá a megbízottak, ügynökök kiválasztására, velük a szerződés megkötésére.
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás időtartama alatt - de nem
teljes napi üzemidőben - jegy és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik.
3.

Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata
3.1.
A Szolgáltató vállalja a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység
ellátásához szükséges infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítását, kivéve, ha
külön jogszabály azt más hatáskörébe utalja. A vagyoni eszközök biztosítása
történhet bérleti szerződés, lízingszerződés, pénzügyi lízingszerződés, vagy bármely
egyéb, a Szolgáltató számára használati jogot biztosító szerződés, megállapodás
keretében is, amennyiben az nem jár indokolatlan ráfordítás növekedéssel.
3.1.1. A Szolgáltató köteles mindenkor biztosítani a menetrend teljesítéséhez szükséges
járműparkot, az e szerződésben írtak figyelembevételével.
3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat
alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó
rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyérvényesítő
berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő
tisztaságú és esztétikus jármű üzemeltethető. Forgalomba csak műszaki,
környezetvédelmi, forgalombiztonsági szempontból megfelelő jármű állítható. A
karbantartási, javítási, fenntartási tevékenység végzéséhez a vonatkozó
jogszabályokban előírt személyi, dologi feltételek hiányában a műszaki
tevékenységet szakműhelyben kell elvégeztetni.
A forgalombiztonsági
ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről a Szolgáltató
köteles ellenőrizhető nyilvántartást vezetni.
3.1.3. A járatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően e célra kijelölt útvonalon
közlekedtethetők, és csak engedélyezett megállókat, illetve végállomásokat
használhatnak.
3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról a
Szolgáltató köteles gondoskodni saját költségén.

3.2.

Autóbusz-állomások, megállóhelyek

3.2.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt helyi közszolgáltatási feladatok ellátása
érdekében a Szerződés 6. sz. mellékletében a tulajdoni viszonyok részletezésével
tételesen megjelölt infrastruktúrát üzemelteti.
3.2.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ezen infrastruktúrát (autóbuszállomás, megjelölt decentrumok) a Szerződés fennállásának időtartama alatt
üzemelteti a helyi személyszállítás céljára is, feltéve, hogy azt az utasforgalmi
viszonyok indokolják, és azt a Szolgáltatón kívülálló okok nem teszik lehetetlenné.
3.2.3. Amennyiben utazási igények változása, indokolt szervezes1, szervezeti
intézkedések, vagy bármely kényszerítő helyzet célszerű változtatást igényel,
valamely, 6. sz. mellékletben szereplő infrastruktúrát illetően - beleértve annak
megszüntetését is - úgy arról elsőként értesülő, vagy azt kezdeményező szerződő
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fél haladéktalanul tájékoztatni tartozik másik szerződő felet a körülmények
ismertetésével, a közszolgáltatási tevékenységre gyakorolt hatás bemutatásával.
3.2.4. A Megbízó biztosítja a kezelésében, tulajdonában lévő, jelen szerződés tárgyát
képező szolgáltatás végzéséhez kijelölt (igénybevett) útvonalak, autóbusz-fordulók
és autóbusz megállóhelyek építését, fenntartását, tisztántartását, hó- és síkosság
mentesítését, jégmentesítését, beleértve a megállóhelyeket is, továbbá a
megállóhelyek szükség szerinti takarítását.
3.3.
Járművek
3.3.1. A Szolgáltató által a Szerződés tárgyát képező helyi menetrend szerinti járatként
üzemeltetett, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges kisegítő járművek
jegyzékét a szerződés 2. sz. függeléke tartalmazza (ezen függelék tartalmazza a
Megbízó által biztosított CNG autóbuszok jegyzékét, a jelen szerződés alapján
üzemeltető által biztosított egyéb autóbuszok jegyzékét). A Szolgáltató köteles
Megbízót tájékoztatni a járműparkban bekövetkezett mennyiségi és minőségi
változásokról.
3.3.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a menetrend ellátásához szükséges
optimális autóbusz darabszám racionalizálása érdekében a tartalékállomány
részben a helyközi állományból kerülhet biztosításra szükség szerint, amellyel a
végzett teljesítmény azonban nem haladhatja meg az éves menetrendi kilométer 2
százalékát.
3.4.
Biztosítás
3.4.1. A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E
kockázatok ellen köteles ésszerű módon, a lehető legteljesebb mértékben
biztosítási fedezettséget létrehozni valamely fizetőképes biztosítótársaságnál, s
ilyen biztosítást a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan fenntartani.
3.4.2 A biztosításnak ki kell terjednie a szállított utasoknak, és harmadik személyeknek
okozott károkra, valamint fedezetet kell nyújtania tűz- és robbanási kár ellen,
beleértve vis maiornak minősíthető eseményekből eredő, biztosításra elvállalható
károkat is. A Megbízó a tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott autóbuszokra
vonatkozóan CASCO biztosítási kötelezettséget ír elő.

3.5.

Bérlet- és menetjegy árusítás
A Szolgáltató a helyi bérletjegyek, valamint az előre váltott menetjegyek árusítását a
következők szerint biztosítja:
Nyitvatartási idő alatt folyamatosan az Autóbusz állomáson és forgalomirányító
helyein lévő elővételi pénztárban.
Elővételi

menetjegy árusítást legalább 75, az utasforgalom által érintett
kereskedelmi egységnél biztosít. Az elővételi jegyárusítást végző kereskedelmi
egységekről a Szolgáltató a Megbízónak tájékoztatást ad, valamint azokat
honlapján feltünteti.
A díjszabásban külön megállapított áron menetjegyváltási lehetőséget biztosít a
gépkocsivezetőknél.

3.6.
Alvállalkozók
3.6.1. A tevékenység ellátása során Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, azzal, hogy
tevékenységét elsősorban személyesen köteles ellátni, az alvállalkozó
tevékenységéért pedig teljes felelősséggel tartozik.
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Az alvállalkozó szakmai alkalmasságának ugyanazon szakmai és minőségi
követelményeknek kell megfelelnie, mint a Szolgáltatónak.
Alvállalkozóként kizárólag csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható
szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltató vonható be.
3.6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
alvállalkozó kiválasztásnál az esetlegesen azonos értékű ajánlat esetén előnyben
részesíti a Nyíregyháza Megyei Jogú Városban székhellyel, telephellyel rendelkező,
és/vagy helyi lakosokat foglalkoztató vállalkozót.
3.6.3. A Szolgáltató felelős marad az alvállalkozásba adott közszolgáltatási feladatok
ellátásáért, és szavatolja, hogy az alvállalkozókat kötelezi a Szerződés vonatkozó
rendelkezéseinek betartására.

V. Pénzügyi feltételek
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Általános feltételek
Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás a Szolgáltató részéről üzleti vállalkozás,
ezért a finanszírozás módszerének alapelve, hogy a Szolgáltató által nyújtott
teljesítményekhez szükséges, és indokolt ráfordításoknak folyamatosan megfelelő
szintű bevételi oldali fedezete legyen.
Felek abban állapodnak meg, hogy a közszolgáltatási feladat a menetrendi
vonalakkal leírt terület ellátására vonatkozik, az ellentételezés nélkül képződő
veszteségek kiszámítása a közigazgatási területen lévő viszonylatokra (1. számú
mellékletként szerepeltetett vonalakon keletkező eredmények összegzéseként)
együttesen kerül megállapításra"", figyelemmel a 2012. évi XLl.tv. 30.§ (7)
bekezdésére is.
A Szolgáltató a helyi személyszállítási feladat ellátásáért ellentételezésben abban az
esetben és olyan mértékben részesül, illetve fejlesztési támogatásban abban az
esetben és oly mértékben részesülhet a Megbízótól, ha az utasforgalmi bevételek
és az ahhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás, normatív támogatás,
egyéb, a
közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó mindenkori juttatás
együttesen
sem
biztosítja
a
mindenkori
menetrendi
teljesítmény
figyelembevételével
az
elvárható
hatékonysággal
működő
Szolgáltató
kiegyensúlyozott gazdálkodását, beleértve valamennyi indokolt fejlesztéshez
szükséges forrást.
A Szolgáltató által végzett kiegészítő és egyéb tevékenysége eredménye
átmenetileg sem veszélyeztetheti a közszolgáltatási tevékenység folyamatos
ellátását. Amennyiben a Szolgáltató valamely üzleti évét egyéb tevékenységére
visszavezethetően veszteséggel zárná, úgy az érintett tevékenységet továbbiakban
nem folytathatja.
Felek megállapítják, hogy az ellentételezés kiszámításához, tekintettel a közvetlen
megbízásra, alkalmazniuk kell az 1370/2007. EK Rendelet (6) cikk (1)
bekezdésében meghatározott rendelkezéseket is. Felek megállapodnak abban,
hogy ésszerű haszon alatt a nettó árbevétel 1 %-át értik. /\FAennyieen., kivéve ha a
Megbízó olyan fejlesztést ír elő - és azt a Szolgáltató vállalja - , mely befektetést
igénnyel, i;.gy felek ld,ilön kiegészítő FAegállapodást IEötnek. .
Ez esetben ésszerű
haszon a nettó árbevétel 1 %-ának, valamint a Rendelet mellékletének 6. pontjában
szereplő tőkemegtérülési rátának az összesítéséből adódik
A Felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel
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1.5.

(a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által
megfizetett
menetdíjbevétel,
a
jogszabályban
meghatározott
utazási
kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíjtámogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező
pótdíjak összege, valamint a normatív támogatás, reklám bevétel) a Szolgáltatót
illeti meg.
A Szolgáltató - tekintettel a 2012. évi XLI. törvény 30.§ (7) bekezdésében foglaltakra
- belső számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített számviteli politikájában
rögzített módon köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén
realizált bevételeket, beleértve a járműveken, járművekkel végzett tevékenységet,
az annak érdekében felmerült ráfordításokat, az e feladathoz kapcsolódó
eszközöket és forrásokat. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a
közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig köteles megőrizni. Felek az
ellentételezés megállapításához különösen az alábbi paramétereket veszik alapul:
hálózat;
menetrend;
hasznos kilométer, összes kilométer (hálózattól, telephelyektől függő);
- járműállomány;
- telephely/telephelyek;
utas kiszolgálási létesítmények, decentrumok, üzemidő;
energia költségek;
munkaerővel összefüggő költségek;
szolgáltató számviteli politikájában, önköltség számítási szabályzatában
meghatározottak alkalmazása.

2. Bevétel, a bevétel összetétele
2.1.

2.2.

Nettó árbevétel, melynek részei
2.1.1 Utasok által fizetendő viteldíj
A jogszabályok és jelen szerződés szerint megállapítottak figyelembevételével
a felek közösen és kölcsönösen állapítják meg.
2.1.2. Szociálpolitikai kedvezmény ellentételezése
A Kormány által meghatározott, jogszabályban biztosított kedvezmény
jogszabályban meghatározott mértékű ellentételezése, melyet a Szolgáltató
közvetlenül igényel és kap meg.
Egyéb bevétel, melynek részei
2.2.1. Pótdíjak, viteldíj kiegészítés
Jogszabályban meghatározott esetekben utasokra kirótt fizetési kötelezettség.
2.2.2. Reklám, egyéb kereskedelmi bevétel
Itt kerül elszámolásra az a bevétel, amelyet tevékenységhez kapcsolódóan a
társaság realizál (pl. autóbuszok felületének reklámhordozásra történő
biztosítása)
2.2.3. Állami normatív támogatás
Központi költségvetésben meghatározott keretösszegből Nyíregyháza helyi
közlekedéséhez biztosított összeg, melyet az önkormányzat igényel és
jogszabályban előírtak szerint továbbítja a Szolgáltatóhoz.
2.2.4. Fenti bevételekkel együttesen nem fedezett költségek, valamint a méltányos
nyereség együttes biztosításához szükséges ellentételezés összege.

3. Költség, költségösszetétel
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A Szolgáltató viseli a V.1. pontban foglaltak szerint a szerződés által előírt
mennyiségben és minőségben történő teljesítésével összefüggésben felmerülő összes
költséget. Az elszámolható költségstruktúrát a 8. sz. melléklet tartalmazza.
4. A Szolgáltatót megillető ellentételezés kiszámítása
A közvetlen megbízásra tekintettel az ellentételezés várható összegének meghatározása a
szerződés
időtartamáig
előre
szükséges. Az előlegreA várható előleg
meghatározásához a Megbízó tájékoztatást ad a Szolgáltató részére vonatkozó
időszakra általa tervezett menetrend és/vagy díjszabás változásról. Ezen
információkat is figyelembe véve a Szolgáltató a 8. sz. melléklet kitöltésével készíti
el a várható előleg meghatározását külön 2018. II. félévére, ill. előzetesen 2019.
üzleti évre vonatkozóan„, 2018. 10. hó 31-ig ..
4.1.
Az ellentételezés várható összegének tervezése a V.2. pont alapján tervezett
bevétel, valamint az V.3. pont alapján tervezett költség különbsége,-~ növelve 1 % nettó árbevétel arányos nyereség összegével.
Az így kiszámított ellentételezés tervezett összege előlegnek minősül, ezen
4.2.
összeget szerepeltetik, a szolgáltatási időszakra vonatkozó beszámoló azonban a
valós és tényleges adatok alapján számított ellentételezés összegét tartalmazza. A
tényleges ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen
szerződésben hivatkozott előírások alapján megállapítja, legkésőbb a szolgáltatási
időszak végét követő április 30március 31. napjáig.
4.3. A tényleges ellentételezési összeget Megbízó a vonatkozó jogszabályok, ezen
szerződésben hivatkozott előírások alapján állapítja meg, legkésőbb a 2018. évre
vonatkozóan 2019.~03.31. napjáig; a 2019. évre vonatkozóan 2020.~03.31.
napJa1g. Amennyiben jelen szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettség
2019.12.31. napját megelőzően megszűnik, úgy az el nem számolt időszak
vonatkozásában a szolgáltatási kötelezettség megszűnését követő 9G60 napon
belül felek elszámolni kötelesek.
A Törvény 2§.§ (3) m) pont alapján „Közszolgáltatási feladatolE, ill. a IEözszolgáltatási
kötelezettségek ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét, teljesítésének
szabályait ~gy megl'latározni a szerződésben, l'logy:
7- a Szolgáltató megtervezi a Közszolgáltatási Szerződésben előírt felaaatok
teljesítésél'lez a várl'lató költség ráforaításolEat, a várl'lató nettó árbevételt,
7- a nettó árbevétel 1 % át, melyet, mint minim1:Jm inaokolt nyereséget
IEallE1:Jlálja,
7- az EK Renaelet, ill. törvény alapján a fentiek figyelembevételével, mint előleget
megtervezi az ellentételezés várl'lató összegét:
A felmerülő költségekből IEivonva a l'lálózaton belül keletkezett pozitív
pénzügyi l'latásokat,
melynek megl'latározó része a nettó árbevétel ,
l'lozzáaava a nettó árbevétel 1% át.
_Az önkormányzat, mint megrendelő a szerződésben kötelezettséget vállal arra,
hogy a tervezett ellentételezési összeget, mint előleget betervezi az adott évre
vonatkozó költségvetésébe.
A megrendelő önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben
havonkénti bontásban meghatározott ellentételezési összeget szolgáltató számára
átutalja~.:..:.

A felek megállapodnak abban, hogy az éves beszámolóban szereplő, auditált
mérlegben meghatározott ellentételezési igény alapján elszámolnak egymással
tárgyévet követő olyan időben, hogy a felek mérlegében a törvény alapján indokolt
ellentételezés összege jogszerűen szerepelhessen,.:.
Megrendelő ezen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a fentieknek
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megfelelően meghozza a működése által előírt döntési mechanizmus alapján
szükséges döntéseket~. amennyiben erre nem kerülne sor. az önkormányzat
közvetlenül vállalja az ellentételezés indokolt összegének megtérítését, a
szolgáltató pedig vállalja, hogy amennyiben az előleg összege meghaladja az
indokolt ellentételezés összegét, a különbséget a megrendelő számára

visszafizetiT~

S. Személyszállítási közszolgáltatás díjai, pótdíjak, díjalkalmazási feltételek és ezek
megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények
5.1. A Megbízó és a Szolgáltató szavatolja, hogy a díjak meghatározásánál mindenkor
figyelembe veszi az infláció alakulását, azon belül kiemelten az üzemanyagárak, az
autóbusz beszerzési árak, a járműjavítási, fenntartási szolgáltatások árszínvonalát,
valamint az ágazati, annak hiányában az országos bérmegállapodásban rögzített
feltételeket, továbbá a díjszínvonal utasforgalomra gyakorolt várható hatását.
5.2. A Szolgáltató a díj, illetve díjalkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálat eredményéről, Megbízó döntéséről
Szolgáltatót a felülvizsgálati kérelmet követő 60 napon belül írásban értesíti.
5.3. A rendkívüli felülvizsgálati kérelmet és a változtatásra vonatkozó javaslatot a
Megbízó sürgősséggel tárgyalja, s annak eredményéről, Megbízó döntéséről
Szolgáltatót lehetőleg 30 napon belül, de 45 napot nem meghaladó időtartam alatt
írásban értesíti.
5.4. A Szolgáltató köteles az utasoknak a vonatkozó jogszabály által előírt módon és
mértékben utazási kedvezményt nyújtani, amelyek után a vonatkozó jogszabályban
meghatározott módon és mértékben szociálpolitikai menet - díjtámogatásra
jogosult. Nem illeti meg a Szolgáltatót ellentételezés a saját hatáskörben,
üzletpolitikai célból nyújtott kedvezmények után.
6. A Szolgáltatót megillető ellentételezés pénzügyi rendezése
6.1.
6.1.
Felek megállapítják, hogy a szerződés aláírásakor ismert mennyiségi
és minőségi kritériumok alapján meghatározott szolgáltatás ellentételezésre
vonatkozóan a Megbízó 2018. évi költségvetésében a rendelkezésre álló fedezet
összege 653.520 ezer Ft/év. A Szolgáltató által 2018. év második félévre igényelt,
preambulumban is hivatkozott 72.396.000,
Ft/hó ellentételezési előleg
meghaladja a hivatkozott Megbízói fedezet mértékét. Erre tekintettel felek a
preambulumban részletezettek szerint további egyeztetéseket folytatnak és a
rögzített határidőn belül megállapodást kötnek. , a szolgáltatási időszakon belül
2018 11. félévére, tervezett ellentételezés előleg összege 72.396.000.-Ft/hó, 2019.
évre vonatkozóan pedig 2018. 12. 31. napjáig állapítják meg, azzal, hogy a
preambulumban rögzítettek irányadóak.
6.2.
6.2.
Megbízó az ellentételezés tervezett összegét ±2-havi egyenlő
részletben (havonta)részletekben köteles a tárgyhónap 15. napig Szolgáltató
részére átutalni azzal, hogy a preambulumban hivatkozott megállapodás
megkötéséig Megbízó 54.460.000, Ft/hó ellentételezési előleget utal át.
6.3. Jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti felhatalmazó levéllel Megbízó felhatalmazza
Szolgáltatót, hogy Megbízó valamennyi pénzforgalmi bankszámlája ellen beszedési
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megbízás benyújtására jogosult, amennyiben Megbízó Szolgáltatóval szemben
fennálló ellentételezési előlegfizetési, továbbá _normatív támogatásra vonatkozó
kötelezettségének az arra irányuló írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül sem
tesz eleget.
6.4. Amennyiben az elszámolást követően Felek megállapítják, hogy az előleg összege
meghaladta a ténylegesen szükséges ellentételezés összegét, a különbséget a
Szolgáltató visszafizeti a Megbízónak, amennyiben az előleg nem éri el a ténylegesen
meghatározott összeget, a különbséget a Megbízó megfizeti a Szolgáltatónak. E
fizetésekre a megállapítást követő S napon belül kerül sor, ellenkező esetben a Ptk.
késedelmi kamat számítására vonatkozó rendelkezései az irányadóan követendő
normák.
6.5. Megbízó kötelezi magát, hogy amennyiben bankszámlakörében változás történik, és a
felhatalmazó levéllel érintett bankszámláját megszünteti, akkor a változást
haladéktalanul köteles írásban bejelenteni Szolgáltató részére és az új
bankszámlaszámra vonatkozó felhatalmazó levelet kiállítani és a számlavezető
bankjával azt záradékoltatva megküldeni Szolgáltatónak. Felek rögzítik, hogy a
Megbízó e kötelezettségének elmulasztását súlyos szerződésszegésnek tekintik.
7.

A személyszállítás díj- és jegyrendszerére vonatkozó előírások

7.1.

A Szolgáltató a díj, illetve díjalkalmazási feltételek felülvizsgálatát kérheti, ha az azok
meghatározása során figyelembe vett tényezőkben és körülményekben jelentős
változás következett be, ide értve jogszabályi környezeti változásokat, amelyek
következtében a Szolgáltató működési költségei jelentős mértékben nőnek, illetve
bizonyíthatóan nőni fognak. A felülvizsgálati kérelemben részletesen be kell
mutatni azt, hogy a változtatást milyen tényezők indokolják.
A Szolgáltató köteles az alkalmazott jegy és bérlet fajtákról, utazási feltételekről,
jegykezelés módjáról szabályzatot közzé tenni az utasok számára. E szabályzat része
a menetrendi kiadványnak.
A helyi autóbusz közlekedés utazási feltételeit, 4. sz., a helyi közlekedés díjait az S.
sz. melléklet tartalmazza.
A díjak képzése és az áralkalmazási elvek érvényesítése során a felek kötelesek a
2012. évi XLI. törvény 32. § - ban foglaltakat biztosítani, e törvényben
meghatározott feladatok teljesítésének függvényében.

7.2.

7.3.
7.4.

8.

8.1.

8.2.

Számvitel, elszámolás

Amennyiben a Szolgáltató a szerződés fennállásának időtartama alatt
ellentételezésre válik jogosulttá, úgy az elkülönített elszámolás kötelezettsége az
ellentételezés alapjául szolgáló közszolgáltatási kötelezettségekre is kiterjed.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát 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 szolgáltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60.
napon belül benyújt Megbízónak.
A Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a
szolgáltatási időszak kezdő napjától belső számvitelében köteles elkülönített
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elszámolást vezetni, s arról naptári évenként, 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 szolgáltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak
végét követő 60. napon belül benyújt Megbízónak. A Megbízó kötelezettséget vállal
arra, hogy a mindenkor aktuális beszámolót a benyújtást követő - lehetőség szerint
- 30 napon belül - figyelemmel a közgyűlés éves munkatervére - érdemben
megtárgyalja és arról határozatot f:tee
köteles hozni a beszámolóról a Szolgáltatót megillető ellentételezés
szereplő mértékéről és kifizetéséről. Amennyiben a Megbízó a
foglaltakat vitatja, indokolással ellátott észrevételeit megküldeni
akként kötelesek eljárni, hogy legkésőbb tárgyév május hó
elszámolásukat le tudják zárni.

beszámolóban
beszámolóban
köteles. Felek
;G.1.§. napjáig

A Szolgáltató a személyszállítási szolgáltatásokkal felmerülő eszközöket és
forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a vonatkozó törvény szerint
meghatározott számviteli politikájában rögzített egységes, következetes, az
átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolás alapján tartja nyilván.
8.4. Költség, költségnyilvántartás, kalkuláció
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében:
•
gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel a mindenkori
lehetőségek szerint csökkenti a közforgalmú közlekedés költségeit,
•
a számviteli rendjét úgy alakítja ki, hogy a helyi közösségi közlekedés
költségei elkülöníthetők és megállapíthatók legyenek,
•
költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek
lehetőség
szerint közvetlenül arra a tevékenységre kerüljenek
elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek, és így a közvetett
költségek aránya minél alacsonyabb legyen.

8.3.

VI. Egyéb, közszolgáltatással

összefüggő

jogok, kötelezettségek,

ellenőrzés

1. Nyilvántartások, tájékoztatási kötelezettségek

A Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben foglalt nyilvántartási kötelezettségeken
túl mindenkor gondoskodik az üzemvitelhez általánosan előírt és szokásos, továbbá a
közszolgáltatási tevékenységre nézve indokolt nyilvántartások naprakész, szabályszerű
vezetéséről. A Szolgáltató a Szerződésben tételesen megjelölt eseteken túlmenően a
Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő összes lényeges
tényről és változásról - külön felhívás nélkül - haladéktalanul informálja a Megbízót.
2.

Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek

2.1. A Szolgáltató kötelezettségei:
2.1.1. A Szolgáltató köteles

a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági
engedélyeket szükség szerint folyamatosan megújítani.
2.1.2. A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a
megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg vonalhálózattal - feltünteti az
adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát,
valamint az indulási időket. A Szolgáltató kötelezettsége a megrongálódott
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tájékoztatók folyamatos pótlása.
2.1.3. A Szolgáltató a helyi járati megállóhelyeken a „Megállóhely" jelző táblákat
elhelyezi és karbantartja.
2.1.4. A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét a törvényben meghatározott
tartalommal menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell, valamint köteles
annak megvásárlását a szolgáltatásait igénybevevők számára biztosítani. A
menetrend, illetőleg a viteldíjak változását, azok életbelépését legalább 15
nappal megelőzően a honlapján köteles közzétenni. A menetrendben
feltüntetett járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót - külön
jogszabály előírásai szerint - szerződéskötési kötelezettség terheli.
2.1.5. A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, illetőleg
internetes
honlapján
tájékoztatni
az
utazókat
vonalhálózatáról,
menetrendjéről,
viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges
változásáról, valamint működésének aktuális kérdéseiről.
2.1.6. A Szolgáltató köteles a járatok kihasználását, esetleges zsúfoltságát és az utas
lemaradást a gépkocsivezetők és a forgalmi irányító személyzet jelentései,
valamint rendszeres vezetői ellenőrzés révén, járatonként folyamatosan
figyelemmel kísérni, nyilvántartani, és rendszeresen kiértékelni.
2.1.7. A Szolgáltató köteles figyelemmel kísérni a városfejlődés, valamint az utazási
igényeket befolyásoló egyéb tényezők alakulását, és ezzel kapcsolatban
rendszerezett
formában
nyilvántartani
az
utazóközönségtől,
az
intézményektől, a gazdálkodó és egyéb szervezetektől beérkező, a
menetrendre, autóbusz-közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat,
módosítási igényeket.
2.1.8. A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a törvény 39.§ (1) bekezdése szerinti még
elégséges szolgáltatást biztosítani. A még elégséges szolgáltatás biztosítása
érdekében menetrend tervet dolgoz ki és azt legkésőbb a sztrájk megkezdése
előtt két nappal a lakosság tájékoztatásával egyidejűleg meghirdeti.
2.1.9. A Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben vállalja, hogy
minden kifogással és panasszal kapcsolatban nyilvántartást vezet és kivizsgál
minden panasz-, illetve közérdekű bejelentést. Szolgáltató vállalja, hogy a
kifogásokkal és panaszos észrevételekkel kapcsolatban elkülönített és erre a
célra kialakított kimutatását negyedévente a Megbízó rendelkezésére bocsátja.
2.1.10. A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez
szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni.
2.1.11. Szolgáltató jogosult a menetrend szerinti személyszállításhoz használt
gépjárműveit
cserélni, amennyiben az új járművek megfelelnek a
közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek. A csere során figyelembe
veszi a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű
teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energia hatékony közúti
járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint
megállapított energetikai és környezeti hatásokat. A járművek cseréjének
szándékát a Szolgáltató köteles annak eldöntését követő 15 napon belül
Megbízó részére bejelenteni, amely bejelentés tartalmazza a csere okát, a
gépjárművek adatait, a fejlesztési szándék finanszírozásának, költségeinek
bemutatását.
2.1.12. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a helyi közlekedésben foglalkoztatott
18

autóbuszok

műszaki

paraméterei a mindenkor hatályos jogszabályi
előírásoknak feleljenek meg, az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint
igazodjon az adott vonalon tapasztalható utasforgalomhoz.
2.1.13. Szolgáltató köteles a gépjárművek szervízelését, vizsgáztatását, tankolását,
tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi
üzemben tartásával kapcsolatos költségét viselni, amely költségeket a
Megbízóra külön nem háríthat át. A szerződésben meghatározott
ellenszolgáltatás ezeket a tételeket magában foglalja.
2.1.14. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát,
rendszámát, és egyéb műszaki adatait a közszolgáltatási szerződés
megkötésével egyidejűleg Megbízóval közölni.
2.1.15. A Szolgáltató üzemelteti, takarítja és karbantartja a helyi közlekedés céljaira
használt utasforgalmi létesítményeket.
2.1.16. Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak
alakulásáról negyedévesféléves tájékoztatást készít, és a negyedévetfélévet
követő hónap végéig a Megbízónak megküldi, papír alapon és elektronikus
formában.
2.1.17. Szolgáltató 2018. október 31.-ig a szolgáltatás minőségének és
gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év
közben összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható
alakulásáról általános tájékoztatót, előzetes beszámolót készít, melyet papír
alapon és elektronikus formában is megküld a Megbízónak.
2.1.18.-_Az előző pontban jelzett beszámolónak a Szerződésben foglaltak
teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése
mellett ki kell terjedni, ill. tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:
az indított járatok számát,
hasznos és összes kilométer-teljesítményt,
a férőhely-kilométer teljesítményt,
utas számot, utaskilométer-teljesítményt,
bevételekről készített kimutatást jegyfajtánként,
üzemeltett autóbuszok számát életkor és kilométer-telítettség
megosztásban,
foglalkoztatottak számát,
késett, kimaradt járatok számát azok okának megjelölésével,
utas panaszokról készített tájékoztatót,
a
menetrend
teljesítésére,
a végrehajtott
és
tervezett
menetrendváltozásokra,
az utas-szállítás általános körülményeire,
a kielégítetlen utazási igényekre,
a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre,
a tárgyév várható gazdálkodási eredményeire,
a jogszabály-változásokból eredő kötelezettségekre.
Az előzetes beszámolónak tartalmaznia kell továbbá a 2019. évre vonatkozó
menetrend- és a díj megállapítás alapját képező javaslatokat, számításokat,
szem előtt tartva, hogy egy városrész se maradjon közforgalmú közlekedési
kapcsolat nélkül, vagyis a szolgáltatási követelményeken belül egy alapfokú
ellátást, mint eljutási lehetőséget minden lakott területen biztosítani szükséges.
A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről
készített beszámolót 2019. március 31. napjáig, a 2019. évi tényleges
teljesítésről készített beszámolót pedig 2020. március 31. napjáig a
19

Megbízónak megküldi papír alapon és elektronikus formában a

közgyűlési

előterjesztéshez.

2.2 Szolgáltató jogosultsága:
Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve a
Megbízó egyetértésével végrehajtani. Szükség esetén a tevékenység eredményét
javító intézkedési - szerződésmódosítási - javaslatokat terjeszthet a Megbízó elé.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

A forgalom lebonyolítása
A Szolgáltató a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályokban előirt feltételeken
túlmenően az alábbiak szerint jár el:
a)
biztosítja a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő autóbuszok egységes
külső megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető
legyen,
b)
gondoskodik a járművek rendszeres külső és belső takarításáról, mosásáról,
c)
új járművek beszerzésénél kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott
személyek utazási lehetőségeinek megkönnyítésére és a környezetvédelmi
törekvésekre,
d)
törekszik az utas kényelmet befolyásoló műszaki, technikai paraméterek
szinten tartására (légkondicionálás, fűtés, stb.)
A Szolgáltató a tőle elvárható gondosság alapján mindent megtesz annak érdekében,
hogy a jóváhagyott menetrendben meghatározott időben, útvonalon és
menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek
közlekedését biztosítsa.
A Szolgáltató feladatai teljesítése érdekében:

a)
b)

c)

köteles az érvényes menetrend - útvonal és menetidő - szerint közlekedni,
szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tervezett menetidők milyen
mértékig teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz,
vagy a menetidő módosítását kezdeményezi.
A szolgálati idő alatt:
figyelemmel kíséri az adott szolgálati helyen valamennyi menetrendszerű
járat indulását és érkezését, és azt a tényleges időpontok feltüntetésével
dokumentálja (naplózás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatot végző
gépjármű azonosítható legyen,
a menetrendtől való eltérés esetén az eltérés okát is rögzíti, külön
csoportosítva a Szolgáltatón kívüli okok (közúti forgalmi zavarok, időjárás
stb.), valamint a Szolgáltató mulasztására visszavezethető okok
(gépkocsivezetők késése stb.) szerint,
rögzíti a gépkocsivezetők forgalommal kapcsolatos jelentéseit.

Szolgáltató gondoskodik a viteldíjak beszedéséről és a díjfizetés ellenőrzéséről.
Jogosult és köteles az utasokat ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e érvényes
menetjeggyel, vagy bérlettel. Az ellenőrzés módját a Szolgáltató határozza meg a
jogszabályban engedélyezett és szabályozott módon.
3.5. Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan ellenőrizni, hogy a buszvezetők
munkára, vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus külsővel végezzék a
3.4.
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3.6.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

feladatukat, valamint azt is, hogy a szükséges jogosítványokkal (vezetői engedély,
PÁV II. vizsga, stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló
dokumentumokba a Megbízónak köteles kérésre betekintést engedni.
Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a
munkáját.
A Megbízónak Szolgáltatóval szembeni jogai és kötelezettségei
A Megbízó feladatkörében keletkező, az utasforgalmat és a finanszírozás
körülményeit befolyásoló információk alapján szükség szerint kezdeményezi a
menetrend módosítását, annak előkészítését a Szolgáltatónál.
A Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására. A Szolgáltató
által megküldött, a lakosságtól érkező közérdekű bejelentésekre (melyre a
Szolgáltató előzetes észrevételeit megteszi) vonatkozó állásfoglalását a Megbízó a
Szolgáltató részére 30 napon belül megadja.
Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység
bővítése/szűkítése a dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adatok
együttes számbavétele alapján indokolt, a Megbízó kezdeményezheti a
Szolgáltatónál annak teljesítését.
A Megbízó az általa jogszerűen felhatalmazott képviselői vagy megbízottjai útján rendszeresen, vagy eseti jelleggel is - jogosult ellenőrizni a Szolgáltató által vállalt
feladatok teljesítését. Az ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató a tevékenység
teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoztatást adni, különösen az
alábbi témakörökben:
a) a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításáról, a járatok közlekedéséről, a
zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járati és a forgalomirányító
személyzet utasokkal kapcsolatos magatartásáról,
b) az utas-panaszok nyilvántartásának, kivizsgálásának és intézésének módjáról,
c) a járművek megjelenéséről, tisztaságáról, a járműveken és a megállóhelyeken
alkalmazott utas-tájékoztatásról,
d) járművek állapotáról, az üzemeltetés szabályoknak való megfeleléséről, a
megállapított viteldíjak alkalmazásáról, a reklámtevékenységből származó
bevétel elszámolásáról.

A Megbízó a helyi közforgalmú közlekedés megfelelő kialakítása és működtetése
érdekében együttműködik a Szolgáltatóval, és őt a tevékenységében segíti. Ennek
keretében:
a) átadja mindazokat a birtokában lévő információkat, amelyek a helyi
közforgalmú közlekedés kialakítása és működtetése szempontjából a
Szolgáltató számára jelentőséggel bírnak,
b) a város közlekedésfejlesztési terveinek elkészítésébe a Szolgáltató
szakembereit bevonhatja,
c) a hálózat és a menetrend kialakításának elveinél, illetve annak változtatása
során a Szolgáltató véleményét kikérheti,
d) együttműködik a Szolgáltatóval a megállóhelyek kijelölésében, gondoskodik a
kijelölt
megállóhelyek
kialakításáról,
kiépíti
a
leszállófelületeket,
autóbuszöblöket, és anyagi lehetőségei szerint gondoskodik a megállók
kulturált felszereléséről,
e) forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a tömegközlekedés lebonyolítását,
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gondoskodik arról, hogy a tarifa megállapítással egy időben megállapított
önkormányzati működési támogatást (ellentételezés} az éves költségvetésében
előirányozza,

g}

4.6.

4.7.
4.8.

gondoskodik a helyi közforgalmú közlekedésre kijelölt utak fenntartásáról,
tisztántartásáról, hó eltakarításáról, biztosítva ezzel a járati útvonalakon való
akadálymentes közlekedést az év teljes idejében.
h} kivilágítja és karbantartja a végállomásokon létesített autóbusz-fordulókat,
i} elvégzi a megállóhelyeken az öböl, leszállóperon, járdaépítéseket, csapadékvíz
elvezetéseket, biztosítja a közvilágítást és takarítja, síkosság mentesíti a
várakozó helyeket.
A közszolgáltatási szerződés aláírásával a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy
Szolgáltató szerződésszerű teljesítését kizárólagos jelleggel elfogadja és teljesítését
elősegíti a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei megvalósításával.
Megbízó javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, a busz(ok} műszaki
állapotának javítására.
Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatóval közösen törekszik minden pályázati lehetőség
igénybevételére, és a pályázaton így elnyert összeget a Szolgáltatón keresztül a
közlekedésre és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére fordítja.

S.

Ellenőrzés,

5.1.

A szerződés fennállásának időtartama alatt a Megbízó az általa jogszerűen
felhatalmazott személy vagy szerv útján jogosult ellenőrizni a Szolgáltató
működését a szerződésben foglaltak vonatkozásában.
Az ellenőrzéssel megbízottak jogosultak - a tevékenység zavarása nélkül - a
szerződés teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni, az
ellenőrzés tárgyára vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottaitól információkat kérni.
Az ellenőrzés kiterjedhet:
- a menetrend betartására, az utas szállítás körülményeire és általában a
szolgáltatási színvonal megfelelőségére;
- a járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi megfelelőségére,
műszaki, esztétikai állapotára, a szükséges jelzések és felszerelések
meglétére, az utasforgalmi létesítmények állapotára;
- a munkaügyi előírások betartására, különös tekintettel a járművezetők
munka- és pihenőidejére;
- az utazási igazolványok értékesítésének és elszámolásának
szabályszerűségére, a jegyellenőrzésre;
- a szükséges nyilvántartások előírás szerinti vezetésére;
- a Szolgáltató közszolgáltatási szerződéssel összefüggő gazdálkodására.
Megbízó szavatolja, hogy az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató
üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, körülményeket mindenkor titoktartással
kezeli, és azokat nem hozza harmadik személyek tudomására.
Ha az ellenőrzés során Megbízó tudomására jutott körülményekből megállapítható,
hogy azok nem állnak összhangban a Szerződésben foglalt jogokkal és
kötelezettségekkel, a Megbízó ésszerű határidő tűzésével megfelelő magyarázatot
kérhet, valamint a körülmények tisztázására, továbbá a szerződésnek megfelelő
állapot helyreállítására hívja fel a Szolgáltatót.
Kifizetések késedelmes teljesítése esetén az eljárás:

5.2.

5.3.

5.4.

S.S.

szankciók
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Amennyiben a Megbízó az állami normatív támogatást a hozzá történő beérkezést
alapul véve jogszabályban előírtakhoz képest késedelmesen teljesíti, továbbá ha az e
szerződésben meghatározott ellentételezést késedelmesen teljesíti, késedelmi
kamatot tartozik fizetni az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és e szerződés
előírásai szerint, valamint abban az esetben is ez a szabály érvényesül, ha az
elszámolás során keletkező fizetési kötelezettségét a Szolgáltató és a Megbízó a
megjelölt határidő ellenére sem teljesíti megfelelően.
6.

Beruházások:
A beruházás szükségessége, igénye esetén az ezzel összefüggő finanszírozásról felek
külön állapodnak meg és a megállapodás alapján feleket e szerződésben foglaltak
minden tekintetben kötelezik, ilyen megállapodás hiányában a Megbízó a bővítő
beruházások megvalósítására, és annak finanszírozására nem kötelezhető.

VII. Felek közötti együttműködés
1.

1.1.

1.2.
1.3.

A Közös Bizottság

Felek a szerződésben foglaltak megvalósításának elősegítésére, a vitás kérdések
tisztázására, a jelen szerződés esetleges módosításának előkészítésére, valamint a
menetrendi és tarifaváltoztatási javaslatok egyeztetésére Közös Bizottságot hoznak
létre. A bizottságba a felek legfeljebb öt-öt tagot delegálnak. A delegáltak
kijelöléséről, a delegáltak személyének változásáról a jelen Szerződést aláíró felek
egymást értesítik.
A Bizottság bármelyik fél kezdeményezésére szükség szerint tartja az üléseit. Az
ülések előkészítésének feladatait a téma előterjesztője látja el.
A delegáltak díjazásáról a felek közösen határoznak. A Közös Bizottság ülését
levezető személy tisztjét a két fél bizottságának egy-egy tagja felváltva látja el. A
Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

VIII. Szerződés megszűnése, módosítása
Tekintettel jelen szerződés rövid és határozott időtartamára, valamint a szolgáltatás
folyamatosságának biztosítására, a Felek akként határoztak, hogy jelen szerződés
annak hatálya alatt a Szolgáltató által rendes felmondással nem mondható fel.
1.

1.1.

A rendkívüli felmondás

Súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van helye, amelyet írásban,
3 hónapos felmondási idővel lehet megtenni. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen
1.1.1. a Megbízó részéről:
a) a havi támogatási előleg határidőre történő meg nem fizetése, amely esetben
Szolgáltató

jogosult

számlavezető

azonnali

beszedési

megbízást

benyújtani

a

Megbízó

bankjához,

b) jogszabály, az Önkormányzat Közgyűlésének döntése vagy a közszolgáltatási
szerződés

alapján a Szolgáltatót megillető anyagi juttatások, források, továbbá

bármely az autóbusz-közlekedés fenntartását,

működtetését

(üzemeltetését)
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szolgáló megszerzett megkapott céltámogatás írásbeli felszólítás ellenére történő
visszatartása vagy késedelmes megfizetése a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó
előzetes

írásbeli megállapodás nélkül,

c) a közszolgáltatási

szerződésben

a Szolgáltató

részéről

vállalt menetrend szerinti

autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló
feladatok ellátását biztosító kötelezettségei teljesítésének, írásbeli felszólítás
ellenére történő elmulasztása - ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó a
Szolgáltató által kezdeményezett szükséges döntéseit a kezdeményezést követően,
amennyiben testületi döntés szükséges, a következő testületi ülésen, amennyiben
egyszemélyi döntés szükséges, 30 napon belül, illetve a jelen szerződésben
meghatározott döntéseit a szintén jelen szerződésben meghatározott időben nem
hozza meg - és azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató
által

vállalt

szolgáltatás

teljesítését,

a

megegyezés

szerinti

menetrendek

megtartását, a járművek közlekedését,
d) ha a szerződésben vagy külön megállapodásban vállalt, a Szolgáltató
személyszállítási tevékenységének átállásához szükséges vagy azt szolgáló
ingatlanok és/vagy tárgyi eszközök használatba, illetve rendelkezésre adását
felszólítás ellenére sem teljesíti vagy jelentősen késlelteti - függetlenül annak
okától - és ezzel a Szolgáltató vállalt kötelezettségeinek teljesítését akadályozza
vagy a Szolgáltatónak kárt, illetve költségtöbbletet okoz,
e) a Szolgáltató bárminemű megkeresésére Megbízó 30 napon belül érdemben
nem határoz, vagy a megkeresésre érdemben nem reagál 30 napon belül különösen tekintve a szerződés 14.3. pontjában leírtakat - továbbá
Megbízónal<Megbízónek a Szolgáltatót nézve hátrányosan érintő határozatát
követő 15 napon belül lefolytatott egyeztetés sikertelensége.
f) a Megbízó a Szolgáltató részére a közszolgáltatásból fakadó - érdemi közgyűlési

határozattal elfogadott - veszteséget nem téríti meg a fizetési határidő leteltét
követő 60 napon belül, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásbeli
megállapodás.
A Szolgáltató a Megbízó súlyos szerződésszegésének esetén - amennyiben nem kíván élni
azonnali hatályú felmondási jogával - a szerződésszegő magatartás tudomására jutását
követően haladéktalanul jogosult a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások
korlátozására a Megbízó szerződésszegő magatartásának megszüntetéséig.

1.1.2. a Szolgáltató

részéről:

a) a közszolgáltatási

szerződésben

vállalt hálózaton vagy annak egy részén a

menetrend szerinti autóbusz-közlekedés saját hibából
vagy többszöri

időleges

történő

egyoldalú, végleges

megszüntetése, szüneteltetése,

b) az egyes autóbuszjáratoknak saját hibából a közszolgáltatási szerződés
mellékletét képező menetrendtől eltérően való folyamatos vagy többször
ismétlődően történő közlekedtetése, ezen belül különösen ilyen módon az egyes
vonalakon a napi üzemidő csökkentése, a gyakoriság elmulasztása, az előírt napi
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járatszám alatti teljesítés, a vonalhálózat vagy egy részének egyetértés nélküli
megváltoztatása, a kapacitás visszatartása, illetve csökkentése,
c) a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a
személyszállítási tevékenységére, valamint az ehhez használt járművek
üzembetartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt
megszegése esetén, vagy ha a területi közlekedési felügyelet a menetrend szerinti
személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét
határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát
- az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése
mellett - ismételten korlátozza,
d) az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat,
támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt
feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével
használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a
Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják.
2. A szerződés megszűnése
Megszűnik a szerződés közös megegyezés, rendkívüli felmondás esetén, illetve a
hatály lejártával, továbbá jelen szerződésbe meghatározott egyéb esetekben. A
szerződés megszűnése nem érinti a feleknek a szerződésből eredő egymással
szembeni tartozásaiknak és követeléseiknek a szerződésben foglaltaknak megfelelő
kiegyenlítési, illetve teljesítési kötelezettségeit, valamint az egymással történő
elszámolásra vonatkozó igényeit.
3. A szerződés módosítása, feltételei
3.1. A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Amennyiben a
szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében beállt körülmény a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét
sérti - ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés
tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon
változtatja meg - a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik
félnél a szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben
kéri. A megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a
szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét, és a szerződést
a vonatkozó jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe
vételével, közös megegyezéssel módosíthatják.
3.2. A személyszállítási tevékenység ellátásával, vagy az érintett járatok üzemeltetésével
kapcsolatos előírást tartalmazó jogszabály megjelenése, vagy azok módosítása
automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül - módosítja a szerződés
érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve értesítik egymást, megjelölve a
szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a
jogszabályváltozások következményeként mellőzhetetlen szerződés-módosításokat.
3.3. A szerződés a törvény és e szerződés rendelkezései szerint módosítható vagy
mondható fel.
4.
4.1.

Szerződés

lejárta
A Szolgáltató szerződésben biztosított közszolgáltatói jogosultsága a szolgáltatási
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4.2.

4.3

záró napjával megszűnik. Az ezt követő időszakra a Megbízó a törvényben
előírtak szerint eljárva nyilvános pályázati eljárás keretében választja ki az új
Szolgáltatót. A Szolgáltatót megilleti a pályázaton való részvétel joga.
A szerződés határozott időtartamára tekintettel a Szolgáltató működése során
harmadik személlyel nem köthet olyan szerződést, vagy megállapodást a Szerződés
tárgyát képező szolgáltatások biztosítása érdekében, amelynek lejárata túllépi a
szerződés lejáratának időpontját. Amennyiben a Szolgáltató rajta kívül álló okokból
ettől eltérő megoldásra kényszerülne, a szerződést, illetőleg megállapodást csak a
Megbízó előzetes jóváhagyásával kötheti meg azon feltétel érvényesítésével, mely
szerint a szerződés lejáratakor a Szolgáltató jogainak és kötelezettségeinek helyébe
a Megbízó által megbízott új szolgáltató lép, beleértve a pályázaton nyertesként
szereplő előző szolgáltatót.
Megbízó vállalja, hogy jelen szerződés lejártával összefüggésben a következő
szolgáltató kiválasztására irányuló pályázati kiírásban szerepelteti, hogy
amennyiben szolgáltató váltásra kerül sor, az új szolgáltató kötelezettségeként
előírja, hogy jelen Szolgáltató munkavállalóit meghatározott feltételekkel átvegye,
amennyiben ezen rendelkezés nem ellentétes a hatályos magyar jogszabályi
környezettel, illetve az Európai Uniós jogszabályokkal, különös tekintettel a
versenyjogi jogszabályokra, normákra.

IX. CNG töltőállomás és CNG autóbuszok üzemeltetése
CNG töltőállomás
A 6. sz. mellékletben részletezett CNG töltőállomás tulajdonosa a Megbízó, míg
üzemeltetője a Szolgáltató lesz. Az üzemszerű használatra alkalmas CNG
töltőállomás Szolgáltató részére történő - külön jegyzőkönyvezett - birtokba
adásakor egyidejűleg átadásra kerül: minden szükséges engedély és (Megbízó és
kivitelező közötti) műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és kapcsolódó technológiai
utasítások másolat.
1.2.
Szolgáltató a CNG töltőállomás külső/belső megjelenését nem jogosult
megváltoztatni (kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező
vizuális elemek), azon marketing eszközöket nem helyezhet el. Megbízó jogosult a
töltőállomás külső megjelenését módosítani, a területeken városmarketing
eszközöket elhelyezni (pl. EU információs tábla). Ezen munkálatok a Szolgáltatóval
előzetesen egyeztetett helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok
elvégzése céljából a Szolgáltató az érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak
belépését CNG töltőállomás területére biztosítja.
1.3.
A Szolgáltató a CNG töltőállomás kapcsolódó karbantartási útmutatóit köteles
betartani. Felek a CNG töltő technológia vonatkozásában karbantartási szerződést
kötelesek megkötni a gyártó által feljogosított szakcéggel (GANZAIR
Kompresszortechnika Kft.). A Szolgáltatónak a CNG töltő technológia
karbantartásáról és javításáról - a Karbantartási Keretszerződésben részletezettek
szerint - a gyártó által meghatározott szakcég bevonásával kell gondoskodnia,
különös
figyelemmel
a
garanciális
feltételek
betartására.
Súlyos
szerződésszegésnek
minősül,
ha
a Szolgáltató kötelező karbantartási
kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és ebből következően mulasztása az
adott eszköz garanciavesztésével jár.

1.
1.1.
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1.4.

Szerződő felek rögzítik, hogy a CNG töltőállomással kapcsolatos garanciális jogokat

a Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális
kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó a
kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató
részére, továbbá nyilvánosan Megrendelő honlapján elérhető.
Szolgáltató
a
CNG
töltőállomásra
vonatkozó
épület/eszköz
és
felelősségbiztosításokat köteles megkötni. Esetleges káresemény esetén az önrész
a Szolgáltatót terheli. Bármilyen káresemény esetén a kijavítási munkákat oly
módon lehet elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.
A CNG töltőállomás rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 42.500,- Ft/hó
ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG töltőállomás
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít. Rendelkezésre
bocsátáskor felek külön leltárívet vesznek fel.

töltőállomás

1.5.

1.6.

2. CNG autóbuszok
2.1.

A 2. sz. mellékletben részletezett CNG autóbuszok tulajdonosa a Megbízó, míg
üzembentartója a Szolgáltató lesz. A CNG autóbuszok forgalomba helyezése,
egyidejűleg a Szolgáltató, mint üzembentartó forgalmi engedélybe történő
bejegyzése megtörtént. A CNG autóbuszok szállítótól történő átvételét a Megbízó
végzi és egyidejűleg a Szolgáltató részére birtokba adja. A birtokba adásról Felek
külön okiratot állítanak ki.

2.2.

Szolgáltató a CNG autóbuszok külső/belső megjelenését nem jogosult
megváltoztatni (kivéve közszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatások, kötelező
vizuális elemek, szolgáltató cég logója), azon marketing eszközöket nem helyezhet
el. Megbízó jogosult az Eszközök külső megjelenését módosítani, azokon
városmarketing eszközöket elhelyezni. Ezen munkálatok a Szolgáltatóval előzetesen
egyeztetett helyen és időpontban történnek. Ezen munkálatok elvégzése céljából a
Szolgáltató az érintett Megbízói munkavállalók/megbízottak belépését telephelyére
biztosítja, vagy az adott eszközzel az egyeztetett helyszínre kiáll.

2.3.

A Szolgáltató a CNG autóbuszok gyártója által előírt karbantartási útmutatókat
köteles betartani. A Szolgáltatónak a CNG autóbuszok karbantartásáról és
javításáról a gyártó áItal meghatározott szakcég bevonásával, szakszerviz
jogosultság megléte esetén saját maga gondoskodik, különös figyelemmel a
garanciális feltételek betartására. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a
Szolgáltató kötelező karbantartási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti, és
ebből következően mulasztása az adott eszköz garanciavesztésével jár.

2.4.

Szerződő

felek rögzítik, hogy a CNG autóbuszokkal kapcsolatos garanciális jogokat a
Szolgáltató köteles és jogosult gyakorolni. Amennyiben a Szolgáltató a CNG
autóbuszok üzemeltetését nem ennek megfelelően végzi, úgy garanciális
kérdéskörrel kapcsolatosan követelést Megbízóval szemben nem érvényesíthet. A
garanciális igényérvényesítés esetén Szolgáltató értesíti Megbízót. A garanciális
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igényérvényesítés során felek együttműködni kötelesek. Megbízó a vonatkozó
Vállalkozási szerződés másolatát átadja a Szolgáltató részére, továbbá nyilvánosan
Megrendelő honlapján elérhető.
2.5.

Szolgáltató a jogszabályi feltételeknek megfelelő KGFB biztosításokat, valamint
minimális önrészű CASCO biztosításokat köteles megkötni és érvényben tartani.
Esetleges káresemény esetén az önrész a Szolgáltatót terheli. Bármilyen
káresemény esetén a szerviz munkákat kizárólag a karbantartási útmutató alapján
oly módon lehet elvégeztetni, hogy az garanciavesztést ne eredményezzen.

2.6.

A CNG autóbuszok rendelkezésre bocsátásáért a Felek nettó 470.000,- Ft/hó/teljes
flotta ellenértéket határoznak meg, amely összeget Szolgáltató a CNG autóbuszok
rendelkezésre bocsátásának időpontjától havonta az adott hónap 5. banki napjáig
történő átutalással teljesít, vagy a Megbízó a Szolgáltató havi előirányzott
ellentételezési összegébe való beszámítással érvényesít.
Rendelkezésre
bocsátáskor felek külön leltárívet vesznek fel.

X. Egyéb rendelkezések
1. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1988. évi 1. tv.; a 2011. évi
CLXXXIX. tv.; a 2012. évi XLI. tv.; a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet, a 213/2012.
(Vll.30.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, az
1370/2007/EK rendelet, a VOLÁN know-how, valamint a jelen szerződéssel
szinkronban lévő, a Szolgáltató belső szabályzatainak előírásai az irányadók.
2. A
Felek
által
kötött
közszolgáltatási
szerződés
jogszabályok
előírásai
figyelembevételével nyilvános, de a teljesítés kapcsán tudomásukra jutott
információkat kötelesek bizalmasan kezelni.
3. Titoktartási kötelezettség, adatvédelem
A felek kötelesek bizalmasan kezelni a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, figyelemmel az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre.
Felek harmadik személy előtt ezen információkat csak azt követően tárják fel, ha erről
a másik féllel egyeztettek és azt a másik fél alapos okkal, jogszerűen nem ellenezte.
A szolgáltatások nyújtása során keletkező adatok felett a Szolgáltató rendelkezik, aki
köteles valamennyi feldolgozott adat biztonságát megőrizni az adatvédelemre
vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

Az alábbi mellékletek és függelékek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
Mellékletek:

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási térképe, helyi autóbuszjáratok
vonalhálózata
2. Nyíregyháza helyi autóbusz viszonylatok jegyzéke
3. Nyíregyháza helyi autóbusz menetrend
4. Utazási feltételek
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5.
6.
7.
8.
9.

Az alkalmazott jegy és bérletfajták, hatályos viteldíj, pótdíj
Autóbusz állomás, decentrumok létesítményeinek jegyzéke,
Szolgáltató autóbuszos személyszállító engedélye
Pénzügyi ellentételezés számítása
Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra

Függelékek:
1. Szolgáltató cégkivonata
2. Járműállomány adatai
3. Vezető és szakmai irányító adatai

Ezen közszolgáltatási szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a
122/2018.(Vl.21.) sz. határozatával elfogadott szerződés tervezet jelen módosítását
egységes szerkezetben a ===számú határozatával fogadta el, és egyben felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására. A jelen szerződés 2018. 07. 01. napjától kezdődően a
tárgyi közszolgáltatás vonatkozásában irányadó.
Az MNV Zrt. 311/2018. (Vl.13.) AH sz. Alapítói Határozatával felhatalmazta a
vezérigazgatót a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlése által is elfogadott szerződés
aláírására.
Nyíregyháza, 2018 ....

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum:
Aláírás: ................................... .

Miskolc, 2018 ....

Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pelcz Gábor
vezérigazgató
Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: .................................... .
Aláírás: .................................... .
Jogi szempontból ellenjegyezte:

Dátum: .................................... .
Aláírás:
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

3. sz. melléklet a VFEJL/1-100/2018. sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.... „/2018. (IX.06.} sz.
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
között Közszolgáltatási Szerződés megkötéséről
A Közgyűlés

1./ „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
között megkötött Közszolgáltatási Szerződés megkötése" tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
2./ az előterjesztés
a. 1. sz. mellékletét képező „Közszolgáltatási szerződés 2018" megnevezésű szerződés-tervezetet
elfogadja.

b. 2. sz. mellékletét képező „Közszolgáltatási szerződés 2018" megnevezésű szerződés-tervezetet
elfogadja.

3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2 pont szerint elfogadott „Közszolgáltatási szerződés 2018"
megnevezésű szerződés-tervezetet aláírja és a szerződés-tervezetben rögzített és további szükséges
egyeztetéseket lefolytassa.
Nyíregyháza, 2018. szeptember 06.

A határozatot kapják:

1./ A Közgyűlés tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
egységeinek vezetői
3./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 214-1/ 2018.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyására

~renc(;,
polgármester
Kósa Árpád
az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző

sz~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

('

1.~' 1C

/\l

Farlgóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
WWW.'<>'!!!lCYHAlA.HlJ
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Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a 177/2017 .(Vlll.31.) számú határozata alapján a

nyíregyházi labdarúgást, különös tekintettel a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. NB 11-ben való
szereplését, a profi labdarúgó csapat

működési

költséginek finanszírozását szponzori

alapján biztosította a 2017/2018-as bajnoki évben. Felek a szponzori

szerződésben

szerződés

foglaltak alapján

egymással elszámoltak.
A 2017/2018-as szezon végén 60 ponttal a Nyíregyháza Spartacus a bajnokság 5. helyén végzett, mely
az

előzőz

évi bajnoki szerepléshez képest 7 hellyel jobb eredmény, de egyben azt is jelenti, hogy

sajnos nem sikerült teljesíteni az eredetileg megalkotott

célkitűzést

és a csapat a továbbiakban is az

NB II. küzdelmeiben vesz részt.
A 2017 /2018-as bajnokságban elért eredményekhez 33 játékos szolgálatát vette igénybe a csapat és
1 saját

nevelésű

játékos volt a keret tagja. A 37. és 38. fordulóban összesen három 17. életévét még

be nem töltött saját

nevelésű

fiatal játékos mutatkozhatott be, akik 2017. 07.

01-től

a Klub irányítása

alá tartozó Bozsik József Labdarúgó Akadémián nevelkedtek. A Klub vezetésének kiemelt
hogy az idei bajnoki szezonhoz képest több fiatal, saját

nevelésű,

célkitűzése,

a városhoz, a megyéhez

kötődő

játékost építsen be, ezzel is öregbítve Nyíregyháza városának és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyének,
valamint a Nyíregyháza Spartacus Footbal Clubnak és a Bozsik József Labdarúgó Akadémiának a
hírnevét. Ennek

első

jelei közé tartozik, a már említett 3 fiatal játékos bemutatkozása az

első

csapatban, illetve az, hogy a Klub a 2018-as évben több, a Bozsik József Labdarúgó Akadémián
nevelkedett játékos részére kínált
Nyíregyháza

Megyei Jogú

teljesüléséhez,

jövőbeni

első

Város

hivatásos szerződést.
Önkormányzata

szerepléséhez, sikeréhez,

évekhez hasonlóan szponzori

szerződés

a

Nyíregyháza

működési

Spartacus

célkitűzéseinek

költségeinek fedezetéhez a korábbi

keretében kíván hozzájárulni.

Az Önkormányzat a most megkezdett bajnokság tekintetében is világos célhoz köti a szponzori
támogatást. A Klub menedzsmentjével közös célja, hogy a csapat

mielőbb

a legmagasabb osztályba

kerüljön. 2018/2019-es bajnoki évre - az előző évi finanszírozáshoz hasonlóan - előleg formájában
kívánja

biztosítani támogatását az 1. számú mellékletként csatolt szponzori

szerződésben

megfogalmazott feltételekkel.
A jelenlegi játékoskeret összeállításakor a Nyíregyháza Spartacus figyelembe vette az MLSZ által
kialakított támogatási elveket, ennek értelmében az NB I-be
Szövetség legmagasabb

mértékű

történő

feljutást

követően

a Klub a

támogatásában részesülhet.

A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. férfi labdarúgó csapatának NB II-es sikeres szereplését a 2018/2019es bajnoki évben, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 115.000 eFt-tal kívánja a szponzori
szerződésben

vállaltak szerint támogatni. 65.000 eFt szponzori díj a szponzorált részére havonkénti

bontásban, tíz egyenlő részre osztva, előleg számla ellenében kerül átutalásra 2018.09.07. napjától
2019.06.30. napjáig. A bajnoki év végén a szponzorált által vállalt és teljesített reklámszolgáltatások a
szerződésben

meghatározott személyek által igazolt részletes teljesítés igazolás kiállításával kerülnek

elszámolásra. Amennyiben a csapat a 2018/2019-es bajnoki évben feljut az NB 1. osztályba, abban az
esetben a 65.000 eFt előlegként átutalt szponzori díj elszámolásával egy időben további egyszeri
50.000 eFt-os szponzori díjban részesül.

Amennyiben a Spartacus a szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a Labdarúgó NB/11.
sorozatokban

történő

részvételre használja, továbbá a vállalt marketing és egyéb tevékenységeket

nem teljesíti, úgy a szponzoráció teljes összegét, illetve annak nem a

szerződésben

foglaltak szerint

felhasznált részét az Önkormányzat részére köteles visszafizetni.
Ha bármilyen okból nem történik meg a magasabb osztályba kerülés a bajnoki év végén abban az
esetben az 50.000 eFt-os egyszeri szponzori díj a klub részére nem jár.
A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. szponzori
Jogú

Város

Önkormányzata

szerződésének

a hatályos városi

csapatsportágként kívánja 2018-ban is támogatni a

részeként egy

sportkoncepció
női

időben

Nyíregyháza Megyei

irányelvei

alapján

labdarúgást. A szponzorációs

kiemelt

szerződés

tervezet értelmében a Kft. kapja meg azt a támogatási összeget, azaz 1.500.000,- Ft-ot, amely az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a női labdarúgás támogatására rendelkezésre állt. A Klub
2017. nyarán hozta létre női szakágát és a 2017/2018-as bajnoki szezonban a csapat az NB2 keleti
csoportjában a 4. helyen végzett. A szakág kiemelkedő munkájának bizonyítéka, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség határozata alapján Nyíregyháza bekerült abba a szűk körbe, amely úgynevezett
Kiemelt Képzési Központ lehet Magyarországon a
Klubra, hiszen a

felnőtt

női

futballban. Ez további komoly feladatokat ró a

csapat mellett legalább 3 utánpótlás csapatot kell

működtetniük,

a Bozsik

Programba be kell építeniük a lányokat, valamint meghatározott feladatokra újabb szakembereket
kell alkalmazásba venniük. Ez a munkafolyamat minimum 60 új lány leigazolását, valamint 6-8
szakember beintegrálását jelenti a

női

futball szakágára a klubon belül, mely feladatok többmilliós

többletköltséggel járnak.
Kérem a Tisztelt
mellékleteiket

Közgyűlést

képező

az

előterjesztés

szponzori és támogatási

megtárgyalására, a határozat-tervezetek, valamint a
szerződés

jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 30.
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1. számú melléklet a PKAB/214-1/2018. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK
„.„/2018.(IX.6.} számú
határozata

a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel kötendő szponzori szerződés jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és

hozzájárul Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. közötti, jelen
határozat mellékletét képező szponzori szerződés megkötéséhez.

Felhatalmazza: a Polgármestert a szponzori szerződés aláírására
Utasítja:

a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2018. illetve a 2019. évi
költségvetésébe a szponzori szerződésben vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetét
tervezze be.
2018. évben: férfi felnőtt csapatra 4 havi előlegként
női szakágra 1.500.000,- Ft összegű szponzori díj
2019. évben: a férfi
Felelős:

Határidő:

felnőtt

csapatra az éves szponzori díj és az egyszeri szponzori díj

Patóné Nagy Magdolna - gazdasági
folyamatos

osztályvezető

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

Erről értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. {Nyíregyháza, Sóstói út 24/a.)

4 ··

e;

Melléklet a ..... ./2018.(IX.6.) számú határozathoz
SZPONZORI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ( székhely: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adóig. szám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003-1540200600000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint Szponzor,
másrészről a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a .;

bankszámlaszám: 12042809-01368672-00100008 Raiffeisen Bank, adószám: 12510609-2-15
képviseli: Urbán Viktor ügyvezető), mint Szponzorált között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a ....... ./2018.(IX.6.) számú önkormányzati határozat
alapján a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. felnőtt férfi és női labdarúgó csapatának Labdarúgó NB/11.
küzdelmeiben a történő szereplését szponzorálja 2018/2019-es bajnoki évben az alábbiakban
meghatározott feltételek teljesülése mellett.
2. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
2.1.

SZPONZORÁLT VÁLLAUA

2.1.1.

hogy jelen szerződés hatálya alatt biztosítja a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott
logó és/vagy egyéb megjelölés megjelenítését a Szponzor által meghatározott módon,
különösen az alábbi helyeken:
interjúk, sajtókonferenciák háttérplakátjain;
a kereskedelmi és közszolgálati csatornák által közvetített mérkőzések alkalmával a LED
falon/reklámtáblán, azzal a feltétellel, hogy az a televíziós közvetítés során is látható
legyen;
a csapat minden nyomtatott anyagán, így különösen, de nem kizárólag a posztereken, a
csapat által viselt mezeken;
a szponzorált a rendelkezésére álló minden más felületen
cégeit, a város más attrakcióit.

2.1.2.

hogy évente legfeljebb három alkalommal
általa

működtetett

lehetővé

népszerűsíti

a várost, a város

teszi a Szponzor számára, hogy az

labdarúgó csapat játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra

igénybe vegye. Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény

előtt

legalább tizenöt

nappal korábban köteles bejelenteni a Szponzoráltnak, hogy mely játékosra lesz szüksége,
mely
2.1.3.

időpontban

és milyen

időtartamban.

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

Szerződésben

vállalt kötelezettségei

teljesítésével összefüggésben.
2.1.4

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

2.1.5

hogy

az

NB/11-es

mérkőzések

beharangozása, sajtótájékoztatók valamint a
sporteseményekről szóló tudósítások kapcsán (országos és helyi sportlapokban,
Nyíregyházi TV-ben), PR megjelenések és nyilatkozatok során minden esetben megemlíti a
Szponzor nevét és a szponzoráció tényét.

2.1.6.

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

2.1.7.

kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes összegét kizárólag jelen szerződés 1.
pontjában meghatározott Labdarúgó NB/11. sorozatokban történő részvételre fordíthatja.
Szponzorált a szponzorációs díjból teljesített kifizetéseiről a Szponzort tárgyévet követő
június 30-ig tájékoztatja.

2.1.8.

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

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

3.3

SZPONZOR KÖTELEZETISÉGEI

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

szerződésszerű,

hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni a

SZPONZOR, ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTIMŰKÖDÉSE

3.3.1.

Szerződő

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

3.3.2.

Szponzorált tudomásul veszi, hogy szakmai célkitűzéseivel összhangban a szponzorált
a férfi labdarúgó csapatra 65.000.000 Ft-os, a női csapatra 1.500.000,- Ft-os,
azaz összesen 66.500.000,- Ft-os szponzori díj előlegként megfizetett részére a vállalt
kötelezettségek teljesítése esetén jogosult. A szponzori díj egyszeri, bajnoki év végén járó
50.000.000 Ft-os részére kizárólag abban az esetben jogosult, ha a 2018/2019-es bajnoki év
végén, az utolsó fordulót követően a férfi csapat NB 1. osztályba kerül.
időszakban,

3.3.3.

Amennyiben a szponzorált az adott bajnokság végén nem kerül magasabb osztályba (NB 1be), akkor a 66.500.000 Ft előlegként már megfizetett szponzori díj összege a teljesítés
igazolás kiállításával a szponzorált részére minden levonástól mentesen elszámolható,
ugyanakkor az NB l-es bajnoki osztályba kerüléshez kötött egyszeri 50.000.000 Ft-os
szponzori díj a szponzorált részére nem jár.

4.

TEUESÍTÉS

4.4.1.

A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített
kötelezettségeit határidőre teljesítette, a Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem
merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzoráció
összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban meghatározott Labdarúgó
NB/11. sorozatokban történő részvételre használja, illetve használta fel, továbbá a
kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette, úgy a
Szponzorált a Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét,

illetve annak igazoltan nem a jelen szerződésben foglaltak szerint felhasznált részét a
Szponzor részére visszafizetni.
4.4.2.

Szponzorált minden tárgyhó 5. napjáig a Szponzor szamara 8 napos fizetési határidő
megtartása mellett a szponzori díj bajnoki évre meghatározott összegének 1/10-ed részéről
előleg számlát bocsát ki.

4.4.3

Szponzorált szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
• A szponzorált mindenkori ügyvezetője

4.4.4

Szponzor szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
Kőhalmi Richárd - Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezetője
•

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

részéről:

Kósa Árpád

Polgármesteri Kabinetvezető
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Telefon: 42/524-524
e-mail: arpad.kosa@nyiregyhaza.hu
Szponzorált

részéről:

Urbán Viktor
Ügyvezető

Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a
Telefon: 30/678-9420
Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a kapcsolatot.
Kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez szükséges
információkat, adatokat, eszközöket.
6. FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1.

Szponzori díj
a férfi csapatra a 2018/2019-es bajnoki évre bruttó 65.000.000 Ft (tartalmazza az általános
forgalmi adó összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában
esetlegesen fennálló tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A
szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.
a női csapatra 2018. második félévre 1.500.000,- Ft (tartalmazza az általános forgalmi adó
összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen
fennálló tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A
szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.

6.2

Számlázás

6.2.1

A férfi csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév
szeptember 07. napjától-következő év június 30. napjáig) havonkénti bontásban történik, a
Szponzorált által minden tárgyhó 7-ig kiállított és Szponzor által jóváhagyott előlegszámla
alapján. Az előleg elszámolására a bajnoki év végén kerül sor. Az előleg elszámolásáról szóló
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végszámlának szoros melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt teljesítésigazolás a jelen
szerződésben vállalt szakmai teljesítésről.
6.2.2

A női csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév
szeptember 07. napjától-tárgyév december 31. napjáig) előleg megfizetése formájában egy
összegben történik, a Szponzorált által szeptember 15-ig kiállított és Szponzor által
jóváhagyott előlegszámla alapján. Az előleg elszámolására a 2019. január 31-ig kerül sor. Az
előleg elszámolásáról szóló végszámlának szoros melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt
teljesítésigazolás a jelen szerződésben vállalt szakmai teljesítésről.

6.2.3 A szponzori díj előlegként történő megfizetése a Szponzorált által megadott hitelintézeti
számlára történik, a számla kézhezvételétől számított 8. naptári napon belül, átutalással.
6.2.3 Az előleg számlát, illetve végszámlát 2 példányban kell kiállítani, és azokon a következő
adatokat, információkat kell feltüntetni:
• Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) adószám: 15731766-2-15
• Szolgáltatás megnevezése (szponzori díj)
6.2.4 Amennyiben a szponzorált férfi csapata a bajnoki év végén az NB 11- es bajnokság feljutó
helyezettjeként az NB l-es bajnokságba feljut, abban az esetben, az előlegek elszámolásával
egy időben 50.000.000 Ft egyszeri szponzori díjról jogosult a szponzor részére, „egyszeri
szponzori díj" megnevezéssel számlát kibocsájtani.
7.

7.1.

A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

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

8.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

8.1.

Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú, írásban történő
felmondására Szponzorált súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
• Szponzorált fizetésképtelenné válik vagy csődbe megy és/vagy Szponzor engedélye nélkül
átruházza a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit.

8.2.

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

9.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1

Szerződő

felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező vitás
kérdések elsődlegesen peren kívüli, tárgyalásos tisztázására. Esetleges jogvita esetén felek
kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

9.2

Jelen

szerződés

2018. szeptember 6. napjától hatályos.

9.3.

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

9.4

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek
írásbeliségnek fogadják el az e-mail, telefax, ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A jelen
szerződés esetleges módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek
kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más módon, igazoltan átvett levél útján tehetik
meg (e-mail, telefax nem elfogadható).

9.5

felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, a jelen
megkötésére jogosultak, más, harmadik személyekkel e tárgyban kötött
szerződéseikkel a jelen megállapodás nincs ellentmondásban.
A

szerződő

szerződés

9.6

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

9.7

A jelen szerződés hat (6) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt példányban készült magyar
nyelven, melyből 4 példány a Szponzoré, illetve 2 példány a Szponzorálté.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.
Urbán Viktor
ügyvezető

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum:„.„.„ .. „„.„ .... „ .. „„.„ ...
Aláírás:„.„„„„.„„„„.„.„.„.„ ...

Jogilag ellenjegyezte:
Dátum:„.„„„„.„.„.„.„.„.„„„ ..
Aláírás:„„„„.„.„.„.„.„.„„„„ .. „

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/215-1/2018.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
ELŐTERJESZTÉS

-a

Közgyűléshez

-

a „Nemzeti Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pályázatra
és az önkormányzati saját erő biztosítására
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polgármester (.\A

Kósa Árpád
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős

kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza MJV Közgyűlése 215/2011. (XI.24.), 152/2012.(V.31.). és 104/2013. (IV.25.) számú
határozataiban döntött az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány „Ovi-Foci, Ovi-Sport Program" pályázata
keretében ovi-foci pályák építése céljából pályázat benyújtásáról. A benyújtott pályázatokat az
Alapítvány pozitív elbírálásban részesítette, így 3 ütemben összesen 11 nyíregyházi óvoda területén
jött létre az óvodások számára sportolásra alkalmas pálya. Az elmúlt években a Programot az
Alapítvány tovább fejlesztette és fennállása óta immár 7. alkalommal, 2018-ban is meghirdette
pályázatát „Ovi-Sport Program" címen.
A Program főbb elemei a pálya (palánkkal körülvett és árnyékoló hálóval fedett, feltöltetlen műfüves,

6x12 méteres multifunkcionális sportpálya), a pályák használatához szükséges sporteszközkészlet,
valamint az infrastrukturális fejlesztésen túl továbbra is magában foglalja az óvónők önálló képzését,
továbbá tartalmazza a megvalósítás (a műszaki ellenőr és hatósági eljárások) költségeit.
Az Alapítvány fejlesztési programját a 2018/2019-es TAO évre a Magyar Röplabda, a Magyar
Kézilabda és a Magyar Labdarúgó Szövetség felé nyújtotta be, mint elbíráló szervezetekhez. Az elbíráló
határozat kézhezvételét követően az Alapítvány kuratóriuma dönt a nyertes pályázatok
kiválasztásáról.
Az egyes programelemekre fordítható támogatási összegek mértékét a bíráló szakszövetség dönti el,
emiatt az önrész pontos összegét a Program befejeztével határozza meg az Alapítvány, ami
megközelítőleg 4.000.000, - 4.500.000,- Ft lesz óvodánként. Amennyiben meghaladja ezt a keretet, úgy
a többletköltséget az Alapítvány vállalja át.
A pályák megépítéséhez az Önkormányzatoknak 2018. október 1-ig kell jelezniük a Programban való

részvételi szándékukat az általuk javasolt óvodák megadásával, továbbá közgyűlési határozat
keretében engedélyeztetniük kell a Programban való részvételt és nyilatkozniuk kell a Program
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról.
A Program összhangban áll városunk sportkoncepciójában és sportrendeletében foglalt elvekkel és

célokkal, valamint nagyban hozzájárul a sportoláshoz, sporttevékenységekhez szükséges tárgyi
feltételrendszer és sportinfrastruktúra bővüléséhez, s új sportolási lehetőségek teremtéséhez.
A felsorolt célok és feladatok megvalósulása érdekében, a közgyűlési előterjesztés elkészítését
megelőzően

Önkormányzatunk előzetes egyeztetést folytatott az óvodavezetőkkel, s javaslatuk szem
előtt tartása mellett az óvodák kiválasztásánál a korábbi szempontokon túl (udvar adottságai,
földrajzin elhelyezkedés, nevelési program és a mozgás illeszkedése, csoportlétszám) figyelembe
vettük az Önkormányzat elmúlt évek ovi-pálya építéseit és a folyamatban lévő óvodafejlesztési
pályázatait is.
A felsorolt tényezők alapján az alábbi 3 óvodában javasoljuk a Program megvalósítását:

- Északi körzet: Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Nyíregyháza, Stadion u. 32/a)
- Keleti körzet: Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Nyíregyháza-Oros, Élet u. 30.)
- Déli körzet: Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Nyíregyháza
Dugonics u. 16.)
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POLGÁRMESTERE

A beruházás összköltsége a 3 pálya tekintetében bruttó 45.000.000,- Ft maximum összeghatárban
helyezkedik el. Az igényelt támogatás összege (figyelembe véve a támogatási intenzitást) bruttó
28.000.000,- Ft és 31.500.000,- Ft, így a fennmaradó bruttó 12.000.000,- Ft és 13.500.000,- Ft
közötti összeget kell Nyíregyháza Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosítania.
A Program Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének terhére
megvalósítható.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019. június 30.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az
melléklet szerint jóváhagyni.

előterjesztést

megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a

Nyíregyháza, 2018. augusztus 30.

A

'o'

pr. Kovács Fere4'\
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Melléklet a PKAB/215-1/2018.sz.

előterjesztéshez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

.„ .. /2018.

(IX. 6.) sz.

határozata
a „Nemzeti Ovi-Sport Program" keretében benyújtandó pályázatról és az önkormányzati saját erő
biztosításáról

A Közgyűlés

1) Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal megvalósítani kívánt „Nemzeti Ovi-Sport Program" című
bruttó 45.000.000,- Ft összegben maximalizált összköltségű projekt megvalósításával
egyetért.
2) A Program közel 70%-nak megfelelő mértékű, maximum bruttó 31.500.000,- Ft maximum
támogatási összeget figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges maximum bruttó 13.500.000,Ft összegű saját forrást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
költségvetése terhére a szükséges ütemben b i z t o s í t j a .

Utasítja:

3) A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjét a Program megvalósításához szükséges
tulajdoni lapok és hatósági nyilatkozatok beszerzésére.
Határidő:
2018. szeptember 30.
Felelős:
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
4) A Gazdasági Osztály vezetőjét az önerő biztosítására a 2019. évi költségvetésben.
Határidő:
2019. február 15.
Felelős:
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezető
Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

A határozatot kapják:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA

4401 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR t. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E-MAIL:

VERES.ISTVAN@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: FŐÉP/1321-1/2018.
Ügyintéző: Pankotainé dr.Pristyák Anita

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűléshez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás
jóváhagyására(Nyíregyháza,Dózsa György u. 47. sz. előtti közterület-rendezés)

.~.„..
Veres István
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:
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Dr. Szemán Sándor f 1
címzetes főjegyző vt ·
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

o
o

bizottságok:
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Tisztelt

Közgyűlés!

A SZOLEX Kft. (Nyíregyháza, Szent István u.2.) mint Fejlesztő a Nyíregyháza, Dózsa György utca 47.
szám alatti saját tulajdonú ingatlanon irodaház építését végzi. Irodaház építésre a Helyi építészetiműszaki tervtanács a tervet engedélyezésre ajánlotta.
Fejlesztési elképzelései megvalósítása érdekében hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes
közérdeket szolgáló céljainak megvalósításához, a város iránti elkötelezettsége megerősítéseként, a
Dózsa György utca utcaképének közösen történő kialakításával.
Fejlesztő vállalja a Dózsa György u. 47. szám előtti járda, padka és előkerti rendszer egységes
utcaképi kialakítását, a szerződés mellékletét képező terv alapján a beruházás megvalósításáig, de
legkésőbb 2018.december 21. napjáig. A közterületi felépítményeket az Önkormányzat részére
térítésmentesen átadja.

A terv tartalmazza a térburkolatot, mely 20x30x6-os, szürke színű, méretében megjelenésében
alkalmazkodva a már környezetében kialakult új járda és térburkolatokhoz. Épület előtt 2 db pihenő
pad, közterületi kerékpártároló, egységesített szemetesek is elhelyezésre kerülnek. A terv
tartalmazza a füvesítést is. (Lásd:l. és 2. melléklet) Figyelemmel a Dózsa György utcán meglévő
védett fasorra, a Főkertész Úr által meghatározott faállomány telepítése a fejlesztési közterületen is
megtörténik a közeljövőben.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Nyíregyháza, Dózsa György u. 47. sz. előtti közterületet az irodaház
építése és az előtte kialakítandó területek felújításának idejére a Fejlesztő rendelkezésre bocsátja
térítésmentesen és az átadott felépítmények átvételét, kezelését.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni
és a településrendezési - együttműködési megállapodás jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 27.
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1. melléklet a FŐÉP/ 1321-1 /2018.sz. előterjesztéshez

HATÁROZAT TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.„„.„.„.„/2018. (IX.6.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
(Nyíregyháza, Dózsa György u. 47. sz. előtti közterület-rendezés)
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és
hozzájárul a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás létrejöttéhez.
Felelős:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező
településrendezési - együttműködési megállapodás aláírására

Utasítja:

a Főépítészi Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

Erről értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ SZOLEX Kft. (Nyíregyháza, Szent 1. u. 2.)

R E G Y H A Z A

1.

melléklet a „„„/2018.(IX.6.) számú határozathoz

Településrendezési - együttműködési megállapodás
mely létrejött
egyrészről

a Szolex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István u.2.

Cégjegyzékszáma: 15-09-060263, adószáma: 10345395-2-15, képviseletében: Török Ferenc vezető
tisztségviselő), mint fejlesztő (továbbiakban:„Fejlesztő"),

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

együttműködésüket

a Felek
rögzíti.

között

a

Előzmények

városfejlesztés

érdekében

megvalósítani

tervezett

2.

Fejlesztő saját tulajdonú ingatlanán Nyíregyháza, Dózsa György u. 47.sz. (2641 hrsz.) alatti ingatlanon
irodaház építését végzi. Irodaház építésre a Helyi építészeti-műszaki tervtanács a tervet
engedélyezésre ajánlotta.

3.

Fejlesztő a 2. pont szerinti fejlesztési elképzelései megvalósítása érdekében hozzá kíván járulni az
Önkormányzat egyes közérdeket szolgáló céljainak megvalósításához, a város iránti elkötelezettsége
megerősítéseként, a Dózsa György utca utca képének közösen történő kialakításával.

4.

Fejlesztő

5.

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

6.

A terv tartalmazza a térburkolatot, mely 20x30x6-os, szürke színű, méretében megjelenésében
alkalmazkodva a már környezetében kialakult új járda és térburkolatokhoz. Épület előtt 2 db pihenő
pad, közterületi kerékpártároló, egységesített szemetesek is elhelyezésre kerülnek. A terv tartalmazza
a füvesítést is.

7.

Fejlesztő a tervezett munka kialakítását a társasház megépítésével együtt kivitelezi, vállalja, hogy a
kiépítés után az Önkormányzat részére térítésmentesen átadja a felépítményeket. A közterületen
megvalósuló beruházás értéke: 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer Forint.

8.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Nyíregyháza, Dózsa György u. 47. sz. előtti közterületet az irodaház
építése és az előtte kialakítandó területek felújításának idejére a Fejlesztő rendelkezésre bocsátja
térítésmentesen.

vállalja a Dózsa György u. 47. szám előtti járda, padka és előkerti rendszer egységes utcaképi
kialakítását, a szerződés mellékletét képező terv alapján a beruházás megvalósításáig, de legkésőbb
2018.december 21. napjáig.

(~~)
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9.

Az Önkormányzat a térítésmentes átadást követően a közterület kezelését vállalja.

10. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési
képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
11. 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.
12. 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.
13. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás megkötését Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése ...................................... számú határozatával jóváhagyta.
14. 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.
15. Jelen szerződésnek kizárólag írásban, kizárólag erre a célra készített okirat útján történő módosítása
bír hatállyal.
16. 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.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Önkormányzat

Szolex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
képviseletében
Török Ferenc vezető tisztségviselő
Fejlesztő

Ellenjegyzem:
Pénzügyileg ellenjegyzem:
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2. sz. melléklet a FÖÉP/1321-1/2018 sz. előterjesztéshez
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Nyíregyháza, Dózsa György u. 47.
Szolex Irodaház építése
Közterületi járda burkolata
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGVHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: JKAB/71-2 /2018.

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról
szóló 44/2006. (Xl.28.) önkormányzati rendelet módosítására

~

Dr. Kovács Feren~
polgármester 1..~

(

._,;(/{< r~.J
lgnéczfcsabáné
NYÍRVV Nonprofit Kft.
ügyvezető

törvényességi véleményezést

végzős~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

(.it ' é~'e-, /ttul"\

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője
Véleményező bizottságok:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
WWW.NYll!H.YHAZA.HU
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Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. ev1. CLXXXIX. törvény 16/A.§
rendelkezése alapján: „A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi
önkormányzat, kizárólag e közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv,
100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, továbbá e gazdasági társaság
100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, önkormányzati társulás, vagy a közterületfelügyelet láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint."
A parkolás-üzemeltetési feladataink ellátása során a NYÍRVV Nonprofit Kft. folyamatosan
vizsgálja és méri a parkolási helyzetet, továbbá az elmúlt évek parkolás-üzemeltetési
tapasztalatai azt mutatják, hogy a fizető és nem-fizető övezetek folyamatos karbantartása
szükséges, mivel a parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensúlyának beállítása, a
várospolitikai elképzelések, a parkolás-szabályozás folyamatos változtatását igénylik.
A rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk:
A rendelet 5.§ (5) bekezdése pontosítást tartalmaz, megfelelve a jogalkotási szabályoknak.
A Bocskai u. 8. szám mellett közterületen található parkoló-csoport használatára korábban
kötött megállapodás lejárt, ezért a parkoló-csoport elhelyezkedése miatt szükségessé vált a
fizető zónába történő átsorolása.
A Hunyadi utca - Bujtos utca sarkán található területen július hónapban elindult a városi
uszoda építése, ez a parkoló megszűnt, így szükségessé vált a rendeletből való törlése. Ezzel
egy időben a szintén ebben a parkolóban korábban elfogadott kedvezményes parkolási
lehetőség is megszűnik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 29.

Tisztelettel:

ao<Dr. Kovács Ferenfv-
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NYÍREGYHÁZA
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1. számú melléklet a JKAB/71-2/2018. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja
A parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról
szóló rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a legutóbbi módosítás óta eltelt
időszakban több olyan változás történt, mely szükségessé teszi a módosítást.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A rendelet módosítása miatt egy területen bevezetésre kerül a fizető parkolás, mely a
társadalom számára azokon a területen kedvező változást hoz a korábbi zsúfolt állapothoz
képest. A parkolóhelyek számának növelése bevétel növekedést eredményez.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív
terhet.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalnál többlet feladat, illetve
ezzel kapcsolatos külön feltétel nem jelentkezik.

S. Környezeti és egészségügyi következményei
Ezen irányú hatásai nem

mérhetők.

2. számú melléklet a JKAB/71-2 /2018. számú előterjesztéshez
Rendelet-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„/„.. „„ („.) önkormányzati
rendelete
a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról
szóló 44/2006. (Xl. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény
bekezdésében
kapott felhatalmazás
alapján,
Magyarország helyi
15/A.§ (1)
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában a
meghatározott feladatkörében eljárva a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók
üzemeltetésének szabályozására vonatkozóan a következőket rendeli el:

1.§ A parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról
szóló 44/2006. {Xl.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5.§ (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (5) Abban az esetben, ha a

gépjármű üzembentartója parkolásra jogosító érvényes
bérlettel, automatából váltott érvényes jeggyel rendelkezik, de az az ellenőrzés során nem
jól- vagy nem látható és pótdíj kiszabására kerül sor, a bérlet, vagy érvényes jegy utólagos
bemutatására van lehetőség 3 munkanapon belül az üzemeltető ügyfélszolgálatán. Az
automatából váltott jegy érvényesnek tekinthető, ha azt a pótdíj kiszabást megelőzően
váltották meg és a pótdíj kiszabás időpontjában érvényes, illetve amit a pótdíj kiszabás
időpontját követő 5 percen belül váltottak meg. A kiemelt zónában váltott jegy a fentieken
túl kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a jegyen a parkolót igénybe vevő jármű
forgalmi rendszáma szerepel.

Az utólagos
fizetni.

bemutatásért

a rendelet

2.

mellékletében

meghatározott

díjat

kell

Az előre váltott parkoló kártya, az árurakodás céljára megváltott bérlet, a háziorvos
várakozási
engedélyéhez
kapcsolódó
parkolóbérlet,
a
mozgáskorlátozott
igazolvány és a rendszám nélküli bérlet utólagos bemutatására nincs lehetőség."

2.§

Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §(1) Ez a rendelet 2018. szeptember 07. napján lép hatályba, és az azt
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 14.§ (11) bekezdése.

követő

napon

1. melléklet a ........ ./. ..... (...... )önkormányzati rendelethez:
Kiemelt zóna
- Hősök tere
-

Bercsényi utca

-

Kálvin tér

-

Bethlen Gábor utca (Turul-ház előtt)

-

Egyház u. (Bethlen G. u. - Kálvin tér között)

-

Országzászló tér

-

Zrínyi Ilona utca

-

Római katolikus templom környéki parkolók

-

Megyei könyvtár melletti parkolók

-

Szabadság tér nyugati oldala

-

Nagy Imre tér (Korzó Üzletház oldala)

-

Szarvas u. 2-4.

-

Szabadság tér keleti oldal

-

Piros Ház udvara

-

Bocskai u. 8. szám mellett

tömbbelső

(udvara)

1. zóna

-

Iskola utca

-

Gimnázium köz

-

Szent István utca (Luther utcától a Béla utcáig)

-

Szarvas utca (mindkét oldala Iskola utcától Kereszt
utcáig)

-

Széchenyi utca (Szarvas utcától a Bessenyei térig)

-

Zrínyi u. 8-10. mögött

-

Luther köz

-

Luther tér

-

Vay Ádám körút

-

Hunyadi u. Kiskörút és Bujtos u. közti szakaszának
városközpont felé

eső

oldala

-

Luther utca (Kereszt utca és Luther tér között)

-

Kürt u.

-

Eötvös u. (Gimnázium köz-Luther u. között)

-

Kossuth u. (Vay Á. krt.-Sarkantyú u.-ig)

-

Dózsa Gy. u. (Vay Á.krt.-Pazonyi térig)

-

Bocskai u. (Hunyadi u.-Nagykörút között)

-

Selyem u. (Vay Á.krt.-Pazonyi térig)

-

Tavasz u.

-

Univerzum mögött

-

Körte u. (Kossuth u .. -Vay Á.krt. között)

II. zóna.

-

Nyár u.

-

Epreskert u.

-

Nyírfa u.

-

Pazonyi tér (Selyem u. folytatása)

-

Széchenyi u. (Bessenyei tértől-Szabolcs utcáig)

-

Szent István utca (Béla utcától - Nádor utcáig)

-

Bessenyei tér

-

Szarvas utca (mindkét oldala Kereszt utcától Arany J. utcáig

-

Benczúr tér

-

Kereszt utca (Luther utcától a Szarvas utcáig)

-

Ér utca

-

Eötvös u. (Gimnázium köz és Nádor u. között)

-

Bethlen G. u. (Egyház u. - Víz u. között)

-

Bujtos u. (Hunyadi u. - Inczédy sor között)

-

Búza utca

-

Víz utca

-

Új utca

-

Vasvári Pál utca (Rákóczi u. - Dohány u. között)

-

Dob utca

-

Árok u. (Vasvári P. utcától Búza utcáig)

-

Szt. István u. (Kórház előtt)

-

Szt. István u. 63-69. sz. előtt

-

Fogtechnika épület melletti parkolók

-

Czuczor Gergely utca (Kállói úttól Nagyvárad
utcáig)

Ill. zóna.

-

Búza tér

-

Színház u. (Bessenyei tér és Szabolcs u. között)

-

Malom u. (Bessenyei tér és Szabolcs u. között)

-

Báthory u. (Benczúr tér-Deák F. u. között)

-

Rákóczi u. 23-25. belső parkoló

-

Sólyom u.

-

Sólyom köz

-

Holló u.

-

Hatzel tér (Csillag utca felőli oldal)

-

Csillag u. (Eötvös u. - Hatzel tér között)

-

Kiss E. u. (Jósa A. u. - Ér u. között)

-

Jósa A. u.

-

Kölcsey u.

-

Deák F. u. (Széchenyi u. -Arany J. u. között)

-

Egyház u.- Síp u. közötti zúzottköves parkoló

-

Síp u.

-

Kossuth u. 17. sz. zúzottköves parkoló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a parkolóhelyek létesítéséről,
valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (Xl.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló „„„„./ 2018.(„„„„ ) önkormányzati rendelet
általános indokolása

Az üzemeltető javaslata és lakossági kérések alapján kerül sor a Kiemelt zónán belül egy új
terület fizető övezetbe történő bevonására. Az üzemeltető a törvényi előírások alapján
elvégezte az adott területen az előírt felmérést, melynek eredménye alapján az érintett
területen bevezethető a fizető parkolás.
A javasolt területen az alábbi időpontban történt meg az 1988. évi 1. törvény 15/a §. 3.
bekezdésében előírt vizsgálat:
2018. július 30. - 2018. augusztus 03. között a Bocskai u. 8. sz. mellett
csoportban történt meg az alábbi eredménnyel:

lévő

parkoló

Bocskai utca ügyészség
100%
80%
60%
• üres helyek

40%

• foglalt helyek

20%
0%
10:00

12:00

14:00

16:00

A törvényben előírt minimum 70 %-os telítettségi mutató minden érintett területen teljesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a parkolóhelyek létesítéséről,
valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról
szóló 44/2006. (Xl.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......... /2018. (.......... ) önkormányzati rendelet
részletes
indokolása

1. §.Az utólagosan bemutatandó jegyekkel, bérletekkel kapcsolatos rendelkezések
pontosítása történik.
2. §.Az Ör. 1. melléklete helyébe ezen rendeletmódosítás 1. melléklete lép.
3. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. A Bujtos
utcán lévő zúzottköves parkoló megszűnése miatt a korábban jóváhagyott
kedvezmény is hatályát veszti.

KOSSUTH

4401
?f .: 83.

NYÍREGYHÁZA
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Ügyiratszám: VAGY/39/2018.
Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán
ELŐTERJESZTÉS
-a Közgyűléshez a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért tulajdonosi hozzájárulás
kiadására
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Kovácsné Szatai Agnes
vagyongazdálkodási osztály

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

jegyzői

Véleményező bizottság:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

A Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója, Gaszperné Román Margit megkereséssel
fordult Dr. Kovács Ferenc polgármester úrhoz, mely megkeresésében elmondta, hogy a
Nyíregyházi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő, az alábbiakban felsorolt
köznevelési intézményekben felújításokat kívánnak megvalósítani, melyek a következők:
1.) A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban az EFOP-4.1.3-17-2017-00399 számú
projektből 36.002.753-Ft. összegben tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseket
(tánctermek belmagasságának növelése, ablakok, ajtók cseréje, fűtési rendszer
korszerűsítése, tetőszerkezet -, falazat -, homlokzat javítása, akadálymentesítés,
bútorzat cseréje) kívánnak elvégezni.
2.) A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti Kollégiumában az EFOP-4.1.3-17projektből
34.351.202-Ft.
összegben
infrastrukturális
2017-00401
számú
2
fejlesztéseket (1750 m falfelület festése, a IV. emelet teljes rekonstrukciója, bútorzat
cseréje, akadálymentesítés) kívánnak elvégezni.
3.) A Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti
Angol Kéttannyelvű Tagintézmény Kollégiumában az EFOP 4.1.3-17-2017-00454
számú projektből 76.637.656-Ft. összegben infrastrukturális fejlesztéseket
(tanulószobák, lakószobák felújítása, korszerűsítése, elavult eszközök, bútorzat
cseréje, fa ablakok és ajtók cseréje, az intézmény teljes belső festése, padlózat
cseréje, a kollégium két szárnyán a tetőhéjazat cseréje, akadálymentesítés) kívánnak
elvégezni.
Igazgató asszony tájékoztatása szerint a projektek 5 éves fenntartási

időszakkal

járnak.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon
feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (Xll.14.) számú
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki: „Önkormányzati
tulajdonú ingatlan szerzéséről, elidegenítéséről, illetőleg a tulajdonjog változással járó
minden más jogügyletről, használatba adásáról, vagy hasznosítási jogának átengedéséről,
illetve megterheléséről, azon jelzálogjog létesítéséről, követelésről való lemondásról, a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletben övezeti díj
szerint nem szabályozott ingatlanok bérleti díjának megállapításáról nettó 15.000.000. - Ft-ig
a polgármester, nettó 15.000.001.-Ft-tól 25.000.000.- Ft-ig a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság, nettó 25.000.001. - Ft-tól a Közgyűlés dönt."
Tekintettel arra, hogy a fenntartási időszakkal járó pályázatok vonatkozásában várható a
„fenntartási időszak" és az ezzel járó „elidegenítési és terhelési tilalom", mint terheknek az
ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése, ugyanakkor a Nyíregyházi Tankerületi Központ
által elnyert pályázati források összegszerűségére, az ingatlanokon elvégezni tervezett
beruházások értékére is figyelemmel, melyek jelentősen meghaladják a korlátozással,
időlegesen járó terheket, ezért javasoljuk a tulajdonosi hozzájárulások kiadását.
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni
szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 24.

Tisztelettel:
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Melléklet a VAGY/39-

/2018. számú előterjesztéshez:

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

„„„„„.„./2018. (IX.06.) számú
határozata
a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért tulajdonosi hozzájárulás
kiadásáról
A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és hozzájárul a Nyíregyházi Tankerületi Központ által
1) az EFOP-4.1.3-17-2017-00399 számú projektből elnyert 36.002.753-Ft. összegű
támogatásból a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium felújítási munkálatainak
2) az EFOP-4.1.3-17-2017-00401 számú projektből elnyert 34.351.202-Ft. összegű
támogatásból a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti Kollégium felújítási
munkálatainak
3) az EFOP 4.1.3-17-2017-00454 számú projektből elnyert 76.637.656-Ft. összegű
támogatásból a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium
Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény Kollégiuma felújítási munkálatainak
az előterjesztésben foglaltak szerinti elvégzéséhez.

Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására és
aláírására.

Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. 09.06.
Erről

értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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1. számú melléklet a
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./2018.(IX.06.) számú határozathoz

TELEFON: +36

FAX:

42

E-MA!l:

Tárgy: hozzájáruló nyilatkozat

Ügyiratszám: VAGY/39- /2018
Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.)
képviseletében
hozzájárulok,
hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B. B.
épület, képviselő: Gaszperné Román Margit igazgató) által Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonát képező
a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumnak (5478/1 hrsz.) az EFOP-4.1.3-17-2017-00399
számú projektből elnyert 36.002. 753-Ft. összegű támogatásból történő felújítási
munkálatainak
a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti Kollégiumának (5969 hrsz.} az EFOP4.1.3-17-2017-00401 számú projektből elnyert 34.351.202-Ft. összegű támogatásból
történő felújítási munkálatainak
a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol
Kéttannyelvű Tagintézmény Kollégiumának (16004 hrsz.) az EFOP 4.1.3-17-2017-00454
számú projektből elnyert 76.637.656-Ft. összegű támogatásból történő felújítási
munkálatainak
az elvégzéséhez.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 06.
Tisztelettel:
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Ellen jegyzem:
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/296/2018.
Ügyintéző: File János

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok
térítésmentes állami tulajdonba adására
~-· <1
j"r~-;r·

Dr. Kovács Ferenc
r
polgármester v-_ (
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Veres István
városi főépítész
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Kovácsné Szatai Ágnes
vagyo nga zd á1kod ási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:
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Dr.

Sze~án Sándor
főjegyző

címzetes

b.

~-:
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság), mint az állami utak vagyonkezelője
megkereste Hivatalunkat az Önkormányzat tulajdonát, és az országos közúthálózat részét képező
útingatlanok térítésmentes átadása tárgyában.
A Közgyűlés 92/2018. (V.31.) számú határozatában döntött a Nyíregyháza belterület 12542, 27809,
3705 hrsz-ú földrészletek országos közút funkciót ellátó részeinek állami tulajdonba adásáról.
A Magyar Közút Nzrt. az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokat is állami tulajdonba kéri átadni
tekintettel arra, hogy a 3317. j. országos közút felújítása ROP forrás igénybevételével történt,
melynek lezárásához szükséges az ingatlanok tulajdoni rendezettsége.
Ezen ingatlanok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában állnak, amelyek
országos közútnak minősülnek, ténylegesen nem voltak az Önkormányzat használatában, azokat
állami közútként a Társaság kezeli és üzemelteti. A tulajdonviszonyok rendezése a fenntartási és
üzemeltetési állapotoknak megfelelő helyzetet hoz létre.
Veres István Úr városi főépítész az alábbiakban részletezett ingatlanrészek állami vagyonkörbe
történő átadásának nem látja akadályát.
Az ingatlanok a Nagykörút „bezárásához" kapcsolódó beruházás részei. A projekt beruházója az
állami tulajdonú NIF Zrt., a tervezési munkálatok 2018. évben, a kivitelezési munkákra 2019. évben
kerül sor.
A Társaság elkészítette az ingatlanok változási vázrajzát, mely alapján az országos közútnak minősülő
ingatlanrészek - természetben a két útszegély közötti terület - új helyrajzi számon állami tulajdonba
kerülnek, míg a visszamaradó területek - természetben az útszegélyek és az eredeti ingatlanhatárok
közötti terület (járda, zöldfelület) - önkormányzati tulajdonban maradnak.

0.9658

országos
közúttal
érintett
terület
- új hrsz. 6580/2

állami
tulajdonba
átadandó
terület
2
(ha. m )
0.0205

6592/40

7.1298

6592/42

0.4662

8189/4

0.6630

8189/6

0.0465

ssz.

országos
közút
száma

helyrajzi
szám

terület
2
(ha. m )

1.

3317

6580

2.

3317

3.

3317

helyszín

Toldi u. - Huszár sor
csomópont
Huszár sor
Móricz Zs. u. - Simai út
csomópont

Fentiek alapján javasoljuk a táblázatban szereplő telekalakítási eljárás során kialakuló 6580/2,
6592/42, és 8189/6 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű ingatlanok Magyar Állam tulajdonába
és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adását.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést,
szíveskedjenek.

hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntésüket meghozni

Nyíregyháza, 2018. augusztus 27.

Dr.'6~5!.renc
polgármester
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1. sz. melléklet a VAGY/296/2018. számú

előterjesztéshez:

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„„ .. „„„„/2018.(IX.6.) számú
határozata
Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok
térítésmentes állami tulajdonba adásáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és

1. az Önkormányzat tulajdonában álló Nyíregyháza belterület
-

6580 hrsz-ú, 9658 m területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából kialakuló
2
6580/2 hrsz-ú, 205 m területű kivett országos közút megnevezésű ingatlant,

-

6592/40 hrsz-ú, 7 ha 1298 m területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából
kialakuló 6592/42 hrsz-ú, 4662 m 2 területű kivett országos közút megnevezésű ingatlant,

-

8189/4 hrsz-ú, 6630 m területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztásából
kialakuló 8189/6 hrsz-ú, 465 m 2 területű kivett országos közút megnevezésű ingatlant

2

2

2

térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe
adja.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
3. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
térítésmentes állami tulajdonba adására vonatkozó megállapodásokat aláírja.

A határozatot kapják:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/298 /2018.
Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megvalósított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanon létesített fedett jégpálya térítés nélküli átadás - átvételéről és
üzemeltetésbe adására
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Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető
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Patóné Nagy Magdolna
gazdasági osztályvezető

d

//

Kósa Árpád
Kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző

sze~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

r;

l (, \ J~v,
Fáragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője
Véleményező

bizottság:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

R E G Y H Á Z A

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2016. {IV.28.) számú határozatával hozzájárult
ahhoz, hogy a Szabolcsi Jégsport Egyesület, az általa a Magyar Jégkorong Szövetség felé benyújtott
pályázat sikeres elbírálása esetén TAO-s forrásból fedett jégpályát építsen meg Nyíregyházán.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta, hogy a fedett jégpálya építéséhez szükséges
2
területrészt - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 3092/3 hrsz.-ú ingatlan, 5400 m -es
területrészét - valamint a beruházáshoz szükséges összeg sikeres feltöltése esetén az önerőt
biztosítja. Az Önkormányzat vállalta továbbá, hogy a beruházás megvalósítását követően 15 évig a
tulajdonjogát fenntartja, az ingatlant nem idegeníti el, a fedett jégpályát 15 évig sportcéllal
működteti.

A Szabolcsi Jégsport Egyesület a Magyar Jégkorong Szövetség által lefolytatott eljárásokban elnyerte
a beruházáshoz szükséges támogatási összeget. A beruházás megvalósításához az Önkormányzat a
150/2017 {Vl.29.) számú határozatában vállalta 144.597.089-Ft összegű önerő biztosítását. Az önerő
felhasználására az Egyesület részéről nem került sor, miután a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2017. december 29. napján aláírt támogatói okiratban vállalta a Szabolcsi Jégsport Egyesület jégpálya
építésének támogatását 145.000.000,- Ft önerő biztosításával. Ennek értelmében a 150/2017.{Vl.29.)
számú határozat mellékleteként aláírt támogatási szerződést, valamint a 45/2018(111.29) számú
közgyűlési határozat mellékleteként aláírt térítésmentes tulajdon átruházási szerződést, javaslom
hatályon kívül helyezni,
mivel nevezett tulajdon átruházási szerződés még tartalmazta az
önkormányzati önerő biztosítását és az azzal kapcsolatos önkormányzat felé történő elszámolás
szabályait.
Fentieken túl a Szabolcsi Jégsport Egyesület a 150/2017(Vl.29.) számú határozat mellékletét képező
vállalta, hogy figyelemmel a fedett jégpálya hatékonyabb üzemeltetésére, a fedett
jégpálya, mint felépítmény tulajdonjogát a használatba vételi engedély megszerzésétől számított 5
napon belül külön szerződéssel, térítésmentesen átruházza Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatára.
előszerződéssel

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2018(111.29.) számú határozatában, a térítésmentes
átadás-átvétel várható időpontját 2018. augusztus 31. napjában jelölte meg.
Az ingatlan a megfelelő műszaki ellenőrzést követőn kapta meg a használatba vételi engedélyt.
Ugyanakkor a TAO pályáztatási rendszer elszámolási szabályai ( utófinanszírozott ) a
használatbavételkor nem tették lehetővé a teljes pénzügyi elszámolást, a beruházási érték
könyvekben történő aktiválását és a szabályos térítésmentes átadás-átvételt.
Fentiekre tekintettel javasoljuk a megépítetett fedett jégpálya térítésmentes átadását szabályozó
vagyonátruházási szerződés megkötését és aláírását, a megváltozott feltételek figyelembevételével,
azzal, hogy a térítésmentes átadás ÁFA fizetési kötelezettség az átadó Szabolcs Jégsport Egyesületet
terheli. A térítésmentes átvétellel az Önkormányzat vagyona nettó 529.361.031 forinttal növekszik.
A jövőbeni üzemeltetéssel, a jégkorong szakosztállyal rendelkező, 100 %-os önkormányzati
tulajdonban álló, közszolgáltatási tevékenységet folytató Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-t
javasoljuk megbízni, a Társasággal már meglévő közszolgáltatási szerződés módosítás keretein belül,
a Continentál Aréna üzemeltetésbe adásával megegyező joggyakorlatnak megfelelően. A Társaság a
közhasznú közfeladat ellátásán túl, több éves üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik, így
gazdaságosan és hatékonyan képes majd ellátni a jövőben a jégpálya üzemeltetését. A Szabolcs
Jégsport Egyesület és az üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a birtokba adást
követően, egymással a jégpályához tartózó ingóságok vonatkozásban ingyenes használati
megállapodást köt minimum 15 évre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés felhatalmazását, hogy az üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit
Kft. a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megjelölt időpontokban, 15 éven keresztül, a klub utánpótlás
edzéseire és mérkőzéseire a mindenkori pályadíjak tekintetében 50 % kedvezményt biztosíthasson az
üzemeltető által meghatározott pályabérleti díjakból, azzal, hogy a hozott határozatra történő
hivatkozással a két fél ezt írásos megállapodásban is rögzítse.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az
melléklet szerint jóváhagyni.

előterjesztést

megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a

Nyíregyháza, 2018. augusztus 30.

Tisztelettel:
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Melléklet a VAGY/298/2018. számú előterjesztéshez:

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „„ .. „./2018.(IX.06.} sz.
határozata

a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megvalósított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanon létesített fedett jégpálya térítés nélküli átadás - átvételéről és
üzemeltetésbe adásáról
A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és

hozzájárul a 150/2017.(Vl.29.) számú határozat mellékletét képező önerő biztosításának feltételeit
rögzítő támogatási szerződés hatályon kívül helyezéséhez, továbbá a 44/2018(111.29.) számú
határozat mellékletét képező térítésmentes tulajdon átruházási szerződés hatályon kívül
helyezéséhez és a Szabolcsi
Jégsport Egyesület -tel kötött térítésmentes vagyonátruházási
szerződésről szóló megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja, azzal, hogy a térítésmentes átadás
ÁFA fizetési kötelezettség az átadót terheli.
hozzájárul hogy a térítésmentesen átvett, 3092/3 helyrajzi számon nyilvántartott, 5400 m2-es
telekrészen megépült jégpálya üzemeltetésével a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-t bízza
meg azzal a feltétellel, hogy az üzemeltető a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megjelölt
időpontokban, 15 éven keresztül, a klub utánpótlás edzéseire és mérkőzéseire a mindenkori
pályadíjak tekintetében 50 % kedvezményt biztosítson az üzemeltető által meghatározott
pályabérleti díjakból, és ennek tényét írásos megállapodásban rögzítse. Továbbá a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötött egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést a
melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a jégpálya
térítésmentes átadás-átvételéhez szükséges térítésmentes vagyonátruházási szerződés aláírására.
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft-vel meglévő közszolgáltatási szerződés módosítására.
Utasítja:
Felelős:
Határidő:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét átadás átvétellel kapcsolatos feladatok
lebonyolítására
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője Kovácsné Szatai Ágnes
2018. október 31.

Erről értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./Szabolcs Jégsport Egyesület
4./Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
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l.sz.melléklet a „„„„„/2018. IX.06.) számú határozathoz:

TÉRÍTÉSMENTES VAGYONÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött:
egyrészről a Szabolcsi Jégsport Egyesület (székhelye:
4451 Nyíregyháza, Szív u. 3. adószáma:
18815555-2-15) képviseli: Szabó Lajosné elnök, mint Átadó (a továbbiakban: Átadó)
másrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely:

4400 Nyíregyháza,
dr. Kovács Ferenc

15731766-2-15, törzsszám:
731762) képviseli:
Kossuth tér 1. ,adószám:
polgármester,
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) között (külön-külön: Fél, együttesen: Felek), az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények:

1.1 Átadó a Magyar Jégkorong Szövetségtől TAO támogatási keretet nyert el egy új fedett jégpálya
felépítésére Nyíregyházán.
1.2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város a beruházás megvalósításához térítésmentesen biztosította a
2
3092/3 helyrajzi számon nyilvántartott telek 5400 m -es területrészét, a beruházáshoz szükséges
145.000.000,-Ft. összegű önerőt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás jogcímen biztosította.
1.3 A Tao. támogatási keret feltöltésében a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. (Adószám: 21064467-215, Cégjegyzékszám: 15-09-073719, 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság) aktív szerepet
vállalt, mozgósítva partnereit a hozzájárulásra.
1.4 Az Átadó a jövőbeni hatékony üzemeltetést, a felépült fedett jégpálya, mint felépítmény
2
vonatkozásában úgy látja biztosítottnak, hogy az a beruházáshoz szükséges 5400 m -es telek
területrészét biztosító Önkormányzat tulajdonába kerüljön, ezért az Átadó jelen megállapodás
aláírásával vállalja, hogy térítésmentesen átruházza a jégpálya tulajdon jogát az Önkormányzat
részére.
1.5 Az Átvevő vállalja, hogy az Ingatlan vonatkozásában 15 évig fenntartja a tulajdonjogát, az
ingatlant nem idegeníti el, a fedett jégpályát 15 évig sportcéllal működteti.

II.

A megállapodás tárgya:

Felek megállapodnak, hogy jelen térítésmentes vagyonátruházási szerződés tárgyát az ingatlannyilvántartás szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 3092/3 helyrajzi számon
nyilvántartott telekrészen bejegyzett „jégpálya" ingatlan képezi. Felek megállapodnak, hogy a
térítésmentes átadás jogcímén keletkezett ÁFA fizetési kötelezettség teljes körűen az Átadót terheli.
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11.1. A felépítmény adatai:

Település

Nyíregyháza

Ill.

Hrsz.

3092/3

Művelési

ág/Kivett
megnevezés
kivett jégpálya
és raktár

Vagyonnövekmény
értéke

nettó 529.361.031 Ft

Az Ingatlan átadása:

111.1. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant a megállapodás 1.5. pontjában
foglaltaknak megfelelően fogja használni.
111.2. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan térítésmentes átadása könyv szerinti értéken, az
Átadó által kiállított dokumentumok alapján történik.
111.3. Az Ingatlan birtokba adása Felek részvételével, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik
a jelen megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon belül előre egyeztetett időpontban, az
Átvevő által kijelölt Üzemeltető képviselőinek a bevonásával háromoldalú birtokba vételi eljárás
során. A birtokbaadási eljárást az Átadó részéről a Szabolcs Jégsport Egyesület Elnöke, az Átvevő
részéről a Vagyongazdálkodási Osztály kijelölt képviselője, az Üzemeltető részéről a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft. kijelölt képviselője bonyolítja le.

IV.

Kötelezettségvállalások

IV.l. Az Önkormányzat, mint Átvevő tudomásul veszi, hogy a felépítmény tulajdonjogát per és
tehermentesen, térítésmentesen szerzi meg.
IV.2. Az Átvevő kijelenti, hogy az Ingatlan szerződéskötés időpontjában fennálló műszaki és egyéb
állapotát ismeri és azt jelen állapotában veszi tulajdonába.
IV.3. Az Átadó vállalja, hogy az Ingatlan vonatkozásában az Átvevővel szemben semmilyen követelést
nem támaszt.
IV.4. Az Átadó vállalja, hogy jelen megállapodás tárgyát képező térítésmentes jogügyletből keletkező
ÁFA kötelezettségét a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé maradéktalanul teljesíti.
IV.5. Az Ingatlant az Átvevő a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti
el(ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is), továbbá azt a tulajdonjog
megszerzésétől számított 15 évig a juttatási célnak, megfelelően köteles hasznosítani, valamint
állagát megóvni.
IV.6. Az Átvevő vállalja, hogy az általa kijelölt Üzemeltetőn keresztül az Átadó, Szabolcsi Jégsport
Egyesület által megjelölt időpontokban, 15 éven keresztül, a klub utánpótlás edzéseire és
mérkőzéseire a mindenkori pályadíjak tekintetében 50 % kedvezményt biztosít, az üzemeltető által
meghatározott pályabérleti díjakból.

V.

Egyebek

V.1. Az Átvevő a birtokbavétel időpontjától kezdve szedi az Ingatlan hasznait, valamint viseli annak
terheit és a bekövetkező esetleges károkat.
V.2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

VI.

Jogviták rendezése

Vl.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges vitáikat
elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetében az általános
szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak jogorvoslatért.
Vl.2. Felek kijelentik, hogy ismerik a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:73§).

VII.

előszerződésre

vonatkozó szabályait

A megállapodás hatálybalépése

Vll.l. Jelen megállapodást Felek annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt írták alá. Kijelentik továbbá, hogy jelen megállapodás annak aláírása napján
lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a későbbi
aláírás napja.
Vll.2. Jelen megállapodás 4 példányban készült, amelyből 3 példány az Átvevőt, 1 példány az Átadót
illeti meg.

Nyíregyháza, 2018 ....................................

Szabolcsi Jégsport
Egyesület
képviseletében
Szabó Lajosné
elnök
mint Átadó

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében:
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
mint Átvevő

Jogilag ellenjegyezte :
dátum: .................................. .
aláírás: .................................. .

Pénzügyileg ellenjegyezte :
dátum: .................................. .
aláírás: .................................. .

IJ\ "

- ......

,1'
. r /_.)
'-

2.sz.melléklet a . „ . „ „ . ./2018. IX.06.) számú határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyfelől Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15, törzsszáma: 731762, bankszámlaszáma: OTP
11744003-15402006-00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester ) a továbbiakban
Önkormányzat,
másfelől

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.,

adószáma: 21064467-2-15, bankszámlaszáma: OTP 11744003-20613374, képviseli: Kőhalmi Richárd
ügyvezető), a továbbiakban: Közszolgáltató

esetén:

Szerződő

- bármelyikük említése esetén: Fél, együttes említésük

Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Preambulum

Szerződő

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 15. pontja,
jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről

illetőleg

az egyesülési jogról, a közhasznú

és támogatásáról szóló

2011. évi CLXXV.

törvény alapján az Önkormányzat helyben biztosítandó közfeladata többek között a sport és ifjúsági
ügyek biztosítása.
Szerződő

Felek rögzítik továbbá, hogy a sportról szóló 2004. évi 1. törvényben szabályozott

feladataként az Önkormányzat meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, gondoskodik annak
megvalósításáról,

és

ennek

érdekében

sportszövetségekkel, fenntartja és

működteti

együttműködik

a tulajdonát

képező

a

helyi

sportszervezetekkel,

sportlétesítményeket, megteremti

az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.
Szerződő felek megállapítják és rögzítik, hogy a Közszolgáltató az Önkormányzat által közvetlenül

alapított és 100 %-ban tulajdonolt, közszolgáltatási feladatok ellátására rendelt közhasznú gazdasági
társaság.
Szerződő

felek rögzítik továbbá, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk (továbbiakban:

Szerződés

vagy Közszolgáltatási

Szerződés)

nem tartozik a

közbeszerzésekről

szóló 2015. évi CXLIII.

törvény hatálya alá.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés megfelel az Európai Unió Bizottsága 2012/21/EU

számú határozatának (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) (a továbbiakban: Bizottság határozata), amely az
Európai Unió

működéséről

szóló

szerződés

106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági

érdekű

szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szól.
Szerződő

felek a jelen szerződés megkötésekor alkalmazták az európai uniós versenyjogi értelemben

vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37 /2011.

{111.22.) Korm. rendelet

előírásait.

1. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatainak ellátására
2001. április 23. napjával megalapította

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

jogelődjét

a

NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Kht.-t, és az alapítással egyidejűleg megbízta az Alapító
Okiratában

szereplő

sportszervezési feladatok ellátásával.

A Közszolgáltató a közszolgáltatási

szerződés

keretében tehát különösen az alábbi feladatok

ellátására köteles:
közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak
megvalósításában,

megfelelő

helyi sportkoncepció

együttműködik

a testneveléssel és a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel,

gondoskodik

az

működtetéséről,

Alapító által részére átadott sportlétesítmények fenntartásáról,
a sportlétesítmények fejlesztéséről, az átvett területek, építmények

hasznosításáról,
a városi sportkoncepcióban meghatározott sportágakban végzi az utánpótlás nevelést és
képzést,
üzleti tervében meghatározottak szerint végzi egyes
lebonyolítását,

szabadidősport

és kiemelt rendezvények

szakmailag koordinálja a kiemelt csapatsportágakkal a kapcsolattartást, különös tekintettel a
részükre nyújtandó támogatás mértékének meghatározására,
közreműködik a harmadik fél által az alapító önkormányzat illetékességi területén
megrendezésre kerülő sportesemények lebonyolításához szükséges engedélyezési eljárás
lebonyolításában,

ellátja a városi sportrendelet alapján a kiemelt csapatsportágak pályáztatási eljárásához
kapcsolódó, hatáskörébe utalt feladatokat,
a városban működő versenysport egyesületek számára biztosítja a versenyek és edzések
helyszínét, ezen belül a különböző sportágak hazai és nemzetközi szövetségei által előírt
szabványoknak megfelelő körülményeket biztosít mind a versenyzők, mind a nézők számára,
elősegíti

az iskolán kívüli,

önszerveződő

sporttevékenység feltételeit,

közreműködik a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében, a gyermek- és ifjúsági sport, az
utánpótlás nevelés, a nők és a családok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló
sportrendezvények, városi amatőr bajnokságok szervezésében, lebonyolításában,

részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
kiépítésében, fejlesztésében,
közreműködik

a nemzeti és nemzetközi sport

közreműködik

a sportdiplomáciai kapcsolatok

népszerűsítésében,

támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezeteket,
segíti a városi és területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, sportrendezvények
szervezését,
segíti a szakszövetségek városi szerveinek működését, szakmai elemzéseket készít,
adatszolgáltatást biztosít,
együttműködik a szakszövetségekkel az éves verseny, illetve szabadidősport-naptár
összeállításában, ellát egyes sportszervezési, sportszakmai feladatokat,

szakszövetségekkel
továbbképzésben,

együttműködve

közreműködik

a

sportszakember-képzésben

és

az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet végez, ellát az egészség
megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat,
részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok sportolási lehetőségeinek
biztosításában, saját szakemberei részvételével elősegíti testi és mentális fejlődésüket,
kihasználva a sportlétesítmények együttes adottságait, biztosítja a minél nagyobb számú
szabadidős sportoló aktív sportolási igényének kielégítését, együttműködve a város, a régió
és a megye sport szervezeteivel és szerveivel,
a város legnagyobb közösségi rendezvény helyszíneként mind saját szervezésben, mind
bérleti konstrukcióban biztosítja kulturális, szórakoztató és más közösségi rendezvények
megtartását. E tevékenységében kapcsolatot tart a város más intézményeivel és a
Polgármesteri Hivatal illetékes szerveivel.
2. Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésére figyelemmel - egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, kulturális
szolgáltatásokkal és sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának

elősegítése

érdekében

- sport, továbbá kulturális közfeladatainak hatékony, magas színvonalú és eredményes ellátásához
2015. április 1. napjától Közszolgáltató részére fenntartásba átadta, az Önkormányzat tulajdonát
képező,

a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 3277 /1 hrsz. alatt szereplő, kivett sportcsarnok

megnevezésű,

2 ha 4128 m2 területnagyságú Bujtosi Szabadidő Csarnokot, jelenlegi nevén

Continental Arénát,

illetőleg

2018. szeptember hó 15. napjával Közszolgáltató részére fenntartásba

átadja a szintén önkormányzati tulajdonban lévő a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban 3092/3 hrsz.
alatt szereplő nyíregyházi jégpályát.
3.

Szerződő

felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató a 2. pontban

Alapítói Okiratában, valamint jelen közszolgáltatási

szerződésben

szereplő

ingatlanokat csak az

meghatározott közfeladatok

ellátására használhatja, hasznosíthatja.
4.

Szerződő

ellátni

felek rögzítik, hogy jelen

a 2. pontban

szereplő

szerződés

hatálya alatt a Közszolgáltató jogosult és köteles

ingatlanok üzemeltetési feladatait.

tevékenységéhez, illetve a 2. pontban
beszerzése, hatósági illetve jogszabályi

szereplő

előírások,

Amennyiben a Közszolgáltató

ingatlanok fenntartásához valamely engedély

szabványok betartása és betartatása szükséges, úgy

az a Közszolgáltató kötelezettsége.
5.

Szerződő

felek megállapodnak, hogy Közszolgáltató viseli a 2. pontban

fenntartásával,

rendeltetésszerű

szereplő

ingatlanok

használatával járó valamennyi terhet és kiadást, illetve közüzemi és

egyéb költséget.
6. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató a 2. pontban

szereplő

ingatlanokat a jó gazda gondosságával

köteles üzemeltetni, illetve hasznosítani. A Közszolgáltató jogosult és köteles az ingatlanokon a
szükséges karbantartási, állagmegóvási munkálatokat elvégezni,

őrzéséről

gondoskodni, ezen

költségeket a Közszolgáltató viseli.
7. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban szereplő ingatlanokra az Önkormányzat kötött
vagyonbiztosítást. A biztosítás díját az Önkormányzat jogosult továbbszámlázni Közszolgáltató
részére.
8. Közszolgáltató köteles a szerződés teljes

időtartama

alatt a „Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok

fejlesztésének támogatása", illetve a „Nyíregyházi jégpálya építése" című projektek keretében
beszerzett - jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletében szereplő - eszközök
állagvédelméről, az ingóságok tekintetében pedig a visszapótlásáról is gondoskodni.

fenntartásáról,

·1 ,.. e:
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9. Közszolgáltató az Önkormányzat tulajdonában lévő, fenntartásra, üzemeltetésre átadott eszközök
nyilvántartásával, leltározásával, selejtezésével kapcsolatban Nyíregyháza MJV Polgármesterének és
Címzetes

Főjegyzőjének

EL0-110/1/2014. számú együttes utasítása szerint köteles eljárni.

10. Közszolgáltató köteles a 2. pontban

szereplő

ingatlanok állapotával, az abban

kötelezően

ellátandó közfeladattal, közszolgáltatással összefüggésben az Önkormányzatot ellátni mindazon
információval, amely lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat eleget tudjon tenni mindazon jogszabályi
vagy szerződéses adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségének, amelyek az Önkormányzatot
tulajdonosként, vagy a közfeladattal, közszolgáltatással összefüggésben terheli.
11. Közszolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban:
Nvtv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti átlátható szervezet.
12. Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott feladatait
előmozdítása

Nyíregyháza sportéletének

önkormányzati közszolgáltatások

lehető

és az egészséges életmódra nevelés jegyében, az
legmagasabb színvonalú ellátásával, a

tőle

elvárható

gondossággal végzi.
13. Közszolgáltató feladatait az Önkormányzattal együttműködve köteles ellátni.
14. Közszolgáltató köteles tevékenységéről az Önkormányzatnak rendszeresen beszámolni és azon
túl az Önkormányzat kérésére, tevékenységével kapcsolatban információt szolgáltatni.
15. Közszolgáltató kizárólag olyan üzleti tevékenység folytatására jogosult, amely nem ellentétes
jelen

szerződés

rendelkezéseivel és a Közszolgáltató Alapító Okiratával, továbbá nem veszélyezteti a

közszolgáltatás ellátását.
16. Közszolgáltató szakmai tevékenységét a sportról szóló 2004. évi 1. törvény
Okiratában

és

Nyíregyháza

megfelelően

köteles ellátni.

Megyei Jogú

Város Sportkoncepciójában

55. §-ában, Alapító

megfogalmazottaknak

17. Közszolgáltató az 1-16. pontban írott feladatok ellátásával összefüggésben kizárólag olyan
megállapodás, szerződés megkötésére jogosult, amely nem terjeszkedik túl jelen szerződés időbeli
hatályán.
II. A közszolgáltatási szerződés időtartama
Szerződő

Felek jelen közszolgáltatási

időtartamra

szerződést

határozott

időre

2023. március 31. napjáig

terjedő

kötik.
Ill. A közszolgáltatással érintett terület

Közszolgáltató feladatait Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkozóan köteles ellátni.
IV. Az Önkormányzat által a Közszolgáltatónak adott kizárólagos jogok

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti
tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(Xll.14.) önkormányzati rendelet 6. számú
melléklete, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 15. pontja alapján az Önkormányzat kizárólagos jogot biztosít Közszolgáltatónak

a

helyben biztosítandó közszolgáltatási feladatok keretében a sporttal kapcsolatos közfeladatai
ellátására.

V. Az ellentételezésre vonatkozó rendelkezések
1. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat S. cikke szerint kell megállapítani. A
támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a
közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben
keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy - a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó
sajáttőke-rész

Az

"ésszerű

alapján várható - ésszerű nyereséget is.
tőkemegtérülési

nyereség" alatt azon

ráta

értendő,

amely mellett egy átlagos vállalkozás

a kockázat szintjének figyelembevételével a szolgáltatás nyújtása mellett döntene a megbízás teljes
időtartamát

A

tekintve.

"tőkemegtérülési

ráta" az a

belső

megtérülési ráta, amelyet a vállalkozás a befektetett

tőkén

realizál.
2. A figyelembe

veendő

költségek az általános gazdasági

érdekű

szolgáltatás nyújtásakor felmerült

valamennyi költséget magukban foglalják. A költségeket az általánosan elfogadott költség elszámolási
elvek alapján kell kiszámítani a 2012/21/EU bizottsági határozat S. cikkének (3) bekezdése b),c),d)
pontja szerint.
A figyelembe
érdekű

veendő

bevételeknek mindenképp magukban kell foglalniuk az általános gazdasági

szolgáltatásból származó bevételeket.

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás ellentételezéseként kapott/fizetett
kompenzáció összege évente, a Közszolgáltató által benyújtott

előzetes

üzleti terv ismeretében az

Önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.
4.

Szerződő

Felek megállapodnak abban, hogy a tárgyévi kompenzáció összegét, a kifizetés

ütemezését, a kompenzáció felhasználására és az elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket évente
külön megállapodásban rögzítik.
S. Közszolgáltató köteles minden évben -

az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletével

összhangban - üzleti tervet készíteni, és azt legkésőbb április 30. napjáig az Önkormányzat részére
benyújtani.
6.

Közszolgáltató tárgyévet

követő

év május 31. napjáig köteles az

előző

évi gazdálkodásáról

beszámolót készíteni, amely elkülönítetten tartalmazza a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás
ellátásához, illetve az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket, közvetlen költségeket és
ráfordításokat, a

működés

eredményét, és azt a

általános költségeit és ráfordításait, továbbá az egyes tevékenységek

Felügyelő

Bizottság határozatával, és a Könyvvizsgálói jelentéssel együtt az

Önkormányzat részére benyújtani.
7. Közszolgáltató

köteles továbbá a Civil tv. 29.§ (4) - (7) bekezdéseinek

megfelelő

tartalmú

közhasznúsági beszámolót készíteni, és azt az éves beszámolóval egyidejűleg az Önkormányzat
részére megküldeni.
8.

Szerződő

szerződésben

Felek megállapodnak abban, hogy a kompenzáció kizárólag a Közszolgáltatási
jóváhagyott célokra fordítható. A kompenzáció összegét Közszolgáltató a fentiekben

meghatározott céloktól

eltérően

nem használhatja fel.

9. Közszolgáltató a kompenzáció jogszerű felhasználásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik, a
kompenzáció a mindenkor hatályos törvények, rendeletek szabályai szerint használható fel.

4;7
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10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződésben
meghatározott és elvárt feladatok ellátásán kívül más, további feladattal is meg kívánja bízni a
Közszolgáltatót, úgy annak finanszírozását Szerződő Felek külön megállapodásban rögzítik.
Szerződő

11.

Felek megállapodnak abban, hogy

együttműködve

mindent megtesznek annak

érdekében, hogy a Közszolgáltató további állami, pályázati, alapítványi stb. támogatásokhoz jusson.
Forrásbővítés

céljából a Közszolgáltató részt vesz a szakterület számára kiírt pályázatokon, sikeres

pályázat esetén azokat gondozza, és elszámol a kiírásnak

megfelelően.

Az így elnyert összegek nem

csökkentik a költségvetési rendeletben meghatározott támogatás mértékét.
12. Az Önkormányzat jogosult a kompenzáció felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt
célt

ellenőrizni,

ennek során a Közszolgáltatótól az

kérni, illetve a Közszolgáltatónál

előre

ellenőrzéshez

írásban egyeztetett

szükséges adatokat, bizonylatokat

időpontban

tartani. A Közszolgáltató a szakmai célok megvalósításának

és módon helyszíni

ellenőrzése

ellenőrzést

során köteles az

Önkormányzattal együttműködni, részére a szükséges támogatást megadni.
13. A Közszolgáltató a kompenzációról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni,

amelyből

a

2012/21/EU bizottsági határozat S. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények
ellenőrizhetőek,

amely alapján

ennek

megfelelően

elkülöníthető

a jelen

olyan számviteli rendszert köteles kialakítani és
szerződés

tárgyát

képező

működtetni,

közszolgáltatási tevékenység és az

egyéb tevékenység.

VI. A túl kompenzáció elkerülésére és visszafizetésére hozott intézkedések

1.

Szerződő

Felek a közszolgáltatás ellenértékének meghatározásakor kölcsönös

együttműködésre

kötelezve kötelesek biztosítani, hogy a Közszolgáltató ne részesüljön a Bizottság határozatában
nevesített "túlkompenzációban".
2.

Szerződő

Felek rögzítik, hogy ha a Közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat S. cikkének

megfelelően

meghatározott összeget meghaladó ellentételezésben részesül, a túlkompenzációt

vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves
ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció
arra az

időszakra fizetendő

ellentételezés

Szerződő

a következő

időszakra,

és levonható az

összegéből.

VII. A szerződés

1.

átvihető

megszűnése,

módosítása

Felek közös megegyezéssel és kizárólag írásban módosíthatják a szerződés tartalmát vagy

megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét. A

szerződésnek

a módosítással nem érintett

része változatlan marad. Szerződő felek a szerződés tartalmának bármelyik fél általi egyoldalú
módosításának
2.

Szerződő

szerződés

lehetőségét

Felek a

kizárják.

szerződést

megkötésének

közös megegyezéssel a

időpontjára visszamenő

jövőre

nézve megszüntethetik vagy a

hatállyal felbonthatják.

3. Bármelyik fél szerződésszegése esetén a másik fél a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Szerződésszegésnek minősül

- különösen - a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól

eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok,

tények,

körülmények

közlése,

az

elszámolási

kötelezettségek

megszegése,

az

ellenőrzés

akadályozása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően - a megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése.
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VIII. Vegyes rendelkezések

1.

Szerződő

megbízási

Felek rögzítik, hogy jelen
jellegű,

de

szerződésben

szükségszerűen

tartalmaz

szabályozott kötelmi jogviszonyuk
vállalkozási

elemeket

is,

alapvetően

ezért

a jelen

megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szerződésekre

vonatkozó általános, a megbízási és vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyedi

rendelkezéseit tekintik irányadónak.
2. Jelen megállapodás valamennyi eleme nyilvános.
3.

Szerződő

Felek

különösen jelen

kötelesek minden - a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó iratot -

szerződést,

a kompenzáció alapjául szolgáló üzleti terveket, a Közszolgáltató éves

beszámolóit, közhasznúsági beszámolóit és az esetleges "túlkompenzációs" memorandumot a
szerződés időtartama

alatt, és annak lejáratától számított legalább 10 évig

megőrizni.

IX. Teljességi záradék
Szerződő

Felek kijelentik, hogy jelen

szerződés

Szerződő

Felek között felmerült vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni

megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza.

azzal, hogy ennek eredménytelensége esetén a peres útra a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
A Szerződő Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után
helybenhagyólag aláírták.
Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 11 számozott oldalból álló 4 eredeti példányban
készült.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jelen szerződés aláírásához a .. ./2018.
(IX.06.) számú határozatával hozzájárult.

Nyíregyháza, 2018 ...................................... .

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft.

képviseletében

képviseletében

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Kőhalmi Richárd

Jogilag ellenjegyezte :
dátum: .................................. .
aláírás: .................................. .
Pénzügyileg ellenjegyezte :
dátum: .................................. .
aláírás: .............................. „„

ügyvezető

1. számú melléklet

A „Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása" című projekt keretében a
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadott eszközök tételes listája

S.sz.
1
2
3

Mennyiség

Megnevezés
A2-jelű

Mobil ruhatár pult gyártása és helyszíni szerelése, tervek szerinti kivitelben

757+316,5/60/95 cm méretben
A3-jel ű Pénztár pult gyártása és helyszíni szerelése, tervek szerinti kivitelben, görgös fiókos
boxxal,275/60/95 cm méretben
All-jel ű VI P beépített szekrény gyártása és helyszíni szerelése, tervek szerinti
kivitel ben545/220/60 cm méretben

1 db
2 db
6 db
1624 db

4

Lelátó üllés (pld.: Forum Seating Sigma típ)

s

Lelátó üllés (pld.: Forum Seating Sigma típ)- VI P üllések

420 db

6

Mobil lelátó (pld.: Forum Seati ng Sigma típ)- fix, konzolos része

152 db

7

Mobil lelátó (pld.: Forum Seating Sigma típ)

8

Légfüggöny á 1mennyezetbe szerel ve,FRICO típusú, mel egvi zes
3520W

9

Fan-Coil,

hűtési

és

fűtési

építhető,MI DEA típusú

rendszerekhez, felszerelve,2 csöves
MKD-300

304 db
fűtésűCB32 N fa 1i

rendszerű,

vezéri ővel AR-

kazettás, mennyezetbe

10 db
73 db

Fan-Coil, hűtési és fűtési rendszerekhez, felszerelve,2 csöves rendszerű, kazettás, mennyezetbe
MKA-7 SOR

46 db

11

Fan-Coil, hűtési és fűtési rendszerekhez, felszerelve,2 csöves rendszerű, burkolat
nélküli,álmennyezetbe építhető,MIDEA típusú MKT-2-300

12 db

12

Labdafogó háló, 10 x 10 cm lyukbőséggel,# 4 mm-es, PE zsinórból, gépi kötésű, elektromos
mozgatássa I, tetőszerkezetre fel húzható kivitelben, fogadó szerkezettel, komplett, fekete
színben, beüzemelve - kézilabda 17x10,5m=178,5 m2

2 db

13

3x2 m = 6 m2, 15 cm vtg. Ponyvával borított ütközést csökkentő felület, az edző kosár pályák
palánkjai alatt, rögzítve, beüzemelve, komplett

6 db

10

építhető,MI DEA típusú

kitűzése,

átfestése - kosárlabda

(edző)

14

Labdajáték pályák vonalainak

15

Elektromos mozgatású, felhúzható, egy rétegű térelválasztó, fogadó és működtető szerkezettel,
zárható kapcsolódobozzal, komplett beüzemelve, oktatással ( 22x10,50 m)

3 db x 212 fm
2 db

Tetőfödém

16

szerkezetre felhúzható elektromos mozgatású kosár! abda palánk szerkezeti
ki a 1akítása (fogadó szerkezettel együtt, szerelve,kompl ett) (horganyzott zártszelvény), fehérre
mázolva, oktatással

17

Verseny edzett ( 20 mm) víztiszta plexi palánk, 1,80 x 1,05 fémtartó szerkezettel, szerelve,
komplett

18

FIBA előírásoknak megfelelő verseny, rugós kosárlabda gyűrű (DIN 7899) 12 db háló kötöző
füllel, szerelve

19

Verseny kosárháló

!2! 6 mm nylon zsinórból, 12 pontos felfüggesztéssel, szerelve

4 pár

9 db
10 db
12 db

20

Vállvédő

21

Földszint: két szakaszos bordásfal, szerelve, komplett

5 db

22

1. emelet: kétszakaszos bordásfal, szerelve, komplett

3 db

23

24

25

palánkhoz, élére ragasztva

Fali tűzcsapszekrény felszerelése vízvezetékhez, C 25 fali tűzcsappal, 20 vagy 30 m C 25
alaktartó nyomóvíztömlővel, C 52 sugárcsővel, tömlőtartó dobbal, falon kívül szerelve, 30 m
nyomóvíztömlővel, vízbekötés: 4 előre perforált helyen,lemezajtóval 950x650x250 mm, jelző
táblával tűzcsao felett, porral oltó kombi szekrény
Palackos kézi tűzoltókészülék falra,fém vagy műanyag függesztőre szerelve,porral oltó,12 kgos, P töltettel
"SPRINKLER GÉPHÁZ Kombinált sprinkler dízel-elektromos szivattyú állomás Wilo-GPAn EN
EMP 100/315N-308-160/177/1,5 ( 135 m3/h H=7 ,5m), jockeyszivattyúva I, elektromos
vezérlőszekrénnyel komplett, BM-OKF engedél lyel,KOMPLETT helyszínen beüzemelve,
csatlakoztatva, teszteléshez szükséges üzemanyag nélkül. Kipufogó kiépítése alajszintfölé 2
m,védő elkerítéssel, A szivattyú telepítése,daruzása,hatósági beüzemelésével komplett"

8 kit

24 db

24 db

1 kit

S.sz.

Megnevezés
kompakt folyadékhűtő berendezés, fel szerelve,RHOSS TCEBY 4340 SE ASPl
folyadékhűtő hidraulikus blokkal és puffertartállyal, Qh= 378 kW vagy ezzel megegyező
paraméterű más típus 378 kW

Mennyiség

Léghűtéses

26

27

28

DOSPEL ERATO 8/0-lSlA/1-1;1-1/P;L légkezelő forgódobos hővisszanyerővel, melegvizes
(70/50 °C)fűtőka 1oriferrel, hi degvi zes (7 /12 °C) hűtőka 1oriferrel Qf/h= 22 6/163 kW, el=
35000/35000 m3/h komplett automatika elemekkel, vi 11 a mos vezéri őszekrénnyel, szel 1őztető
rendszerbe beépítve, beüzemeléssel, rezgéscsillapító gumi lemezzel, külső belső
csatlakozásoknál motoros elzáró zsalukkal, vagy ezzel meE!eEZVező oaraméterű más tíous,
DOSPEL ERATO 4/0-lSlA/1-1;1-1/P;L, légkezelő, forgódobos hővisszanyerővel, melegvizes
(70/50 °C) fűtőkaloriferrel, hidegvizes (7 /12 °C) hűtőkaloriferrel Qf/h= 76/22 kW, Vbe/el=
9000/9000 m3/h komplett automatika elemekkel, villamos vezérlőszekrénnyel, szellőztető
rendszerbe beépítve, beüzemeléssel rezgéscsillapító gumi lemezzel, külső belső
csatlakozásoknál motoros elzáró zsalukkal vagy ezzel megegyező paraméterű más típus

2 db

2 db

2 db

Szekrény

10 db

30

Íróasztal

14 db

31

Konténer

14 db

32

PC tartó

14 db

33

Klaviatúra tartó

14 db

34

Irodai forgószék

11 db

35

Irodai vendégszék

123 db

36

Fogas

20 db

37

Papírkosár

10 db

38

Tárgyal óaszta 1

4 db
309 db

29

39

Sza 1a gfüggöny

40

Ülőgarnitúra

3 db

41

Fotel

3 db

42

Dohányzóasztal

3 db

43

Hulladékgyüjtő

44

Hulladékgyüjtő

50 db

45

Többfunkciós asztal

70 db

szelektív

4 db

46

Konferencia szék

150 db

47

Öltözőszekrény

14 db

48

Öltözőpad

14 db

49

Ö1tözős zekrény

94 db

50

Öltözőpad

51

Öltözőszekrény

52

Masszázs ágy

s db
30 db
6 db

s db

53

Beépített szekrény

54

Ágyneműtartós ágy

10 db

55

Éjjeli szekrény

10 db

56

Fali polc

10 db

57

íróaszta 1

s db

58

Tárgyaló asztal

59

Bárasztal

8 db
12 db

60

Rendezvényszék

61

Csa patszék

50 db

62

Szalagos mobil kordon

20 db

1000 db

63

Álló kordon

25 db

64

Taposó kordon

25 db

65

Műhely

66

Vegyszer tároló

67

Fém polc

asztal

öltözőszekrény

2 db
2 db
50 db

68

Fém

69

Labor forgószék

3 db

70

Műszerszekrény

1 db

3 db

'
\'.

S.sz.

Megnevezés

Mennyiség

71

Vizsgáló asztal

1 db

72

Tea konyha bútor

1 db

73

APC SZÜNETMENTES TÁP

1 db

74

SAMSUNG PROFESSZIONÁLIS FULL HD 55" KIJELZŐ (MULTIVI EW) - 4 DB FALI KONZOLLAL

1 db

75

SAMSUNG PROFESSZIONÁLIS FULL HD 22" KIJELZŐ (KAMERA VEZÉRLÉS+ ELÖLNÉZET

4 db

76

Dl NAMI KUSAN FORGATHATÓ ASZTALI KIJELZŐTARTÓ KONZOLLAL

4 db

77

AUDI 0-TECHNI CA SZFÉRA Ml KROFON

3 db

78

EDITÁLÓ PC BEJÁTSZÓKÁRTYÁVAL (lX HD-SDI)

1 db

79

FELIRATOZÓ PC BEJÁTSZÓ KÁRTYÁVAL

1 db

80

SONY FULLHAD PTZ KAMERA

3 db

81

SONY IP KONTROLLER PTZ KAMERÁHOZ

1 db

82

SONY KÉZI KAMERA

1 db

83

TRI POD ÁLLVÁNY

1 db

84

BLACKMAGIC DESIGN VEZÉRLŐPANEL

1 db

85

BLACKMAGIC DESIGN VIDEOMIXER (GYÁRI SZÁM: 2668761)

1 db

86

BLACKMAGIC DESIGN VIDEOMIXER (GYÁRI SZÁM: 27711326)

1 db

87

DECIMATOR DESIGN KONVERTER

3 db

88

SSDTÁROLÓ

2 db

89

STÚDIÓBUTORZAT

1 db

90

FALI CSATLAKOZÓ PANEL- WALLBOX

8 db

91

FELIRATOZÓ ESZKÖZ SZOFTVERREL-DATAVIDEO CG500

1 db

92

EDI US VÁGÓSZOFTVER

93

DIGITALSIGNAGE LEJÁTSZÓ INC.1 ÉVSUPPORT

18 db

94

SAMSUNG 48"-0S PROFESSZIONÁLIS KIJELZŐ

16 db

95

SAMSUNG 46"-0S VÉKONY KÁVÁS KIJELZŐ KONZOLLAL

96
97
98

99

1NTERNET STREAMI NG ENCODER: ADAPTIVE BITRATE 1080P G,264, lXsdi 1NPUT, RTMP KÜLSŐ

ADÁSHOZ 3 ÉV TÁMOGATÁSSAL
STREAMI NG ENCODER h.264 SDI BEMENET MULTI BITRATE 3 ÉV GYÁRTÓI TÁMOGATÁSSAL
VIDEO STREAMING PLATFORM SZOLGÁLTATÁS 3 ÉV - ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK, ON DEMAND
TARTALMAT AUTHENTIKÁCIÓ, STATISZTIKÁK - ÉLŐ ÉS ON-DEMAND (ARCHÍV) VIDEŐ STREAMING
ELOSZTÁS
INTEL XEON E5-2620 v3 2.4ghz (2x) 32 gb ram raid ctrl, 4xltb hdd, 500w pc SERVER (SZERVER
HARDVER)

1 db

4 db
1 db
2 db
1 db

1 db

100

APPLE 1PAD AI R 16 GB Wl-FI + CELLULAR (EZÜST)

1 db

101

STREAMING PLATFORM INTEGRÁCIÓ, TESTRE SZABÁS, PLAYER BEÁGYAZÁS, WEB SCOREBOARD
FUNKCIÓ A SPORTCSARNOK WEBOLDAL SZÁMÁRA-(WEB ADMINISZTÁRICÓS INTERFÉSZ
SZOFTVER

1 db

102

MŰSZAKI HELYISÉG -STÚDIÓ KIALAKÍTÁSA

103

STÚDIÓ KUMA BERENDEZÉS 14,5 kw ÉS 5,3 KW SPLIT KLÍMA

1 db
1 szett
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MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

Ügyiratszám: PKAB/59-2/2018
Ügyintéző: Karóczkai Adrienn

TÁJÉKOZTATÓ
- a

Közgyűléshez

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

.......~ .............. .

~ác~ Ferenc
polgármester

az

előterjesztés

/\ '\.
(,.. v-

szakmai

előkészítéséért felelős
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előkészítéséért felelős
referatúravezető

törvényességi véleményezést végző
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Véleményező

bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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Tisztelt

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni
mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált

forráslehetőségeket.

Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozitív elbírálásban
részesült. Továbbá a hazai és európai uniós pályázati
ad

lehetőséget

lehetőségek

mellett számos beruházás megvalósítására

az elsősorban kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is.

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból
megvalósuló lezárás alatt

lévő,

megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban

pályázatainak, projektjeinek jelenlegi állásáról, melyek adatlapjait az

előterjesztés

lévő

1., 2., és 3. számú

mellékletei tartalmazzák.
Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási
jellegűek,

időtartamai

minden egyes esetben indikatív

ugyanis a projekt adatlapokon megadott kezdő és befejezési időpontok a pályázatok készítésekor

készült adatlapokon
Közreműködő

szereplő

tervezett adatok szerint, illetve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és

Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási

Szerződés

szerint kerültek

feltüntetésre.

Kérjük a Tisztelt

Közgyűlést,

az

előterjesztést

megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékletek szerint

jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

Pató István

· · · · · ·~ = ~ JI~· · · ·

Városfejlesztési és

Pályázatok és

Városüzemeltetési

Projektmenedzsment

Osztályvezető

Referatúravezető
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
......./2018. (IX 06.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

A Közgyűlés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, 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

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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1. számú melléklet a PKAB /59-2- /2018. számú előterjesztéshez
Lezárás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma

1.
2.

Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

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

3.

méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán
JÁRÁSSZÉKHELY
MÚZEUMOK
SZAKMAI
TÁMOGATÁSA
ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1.

4.

JÓSA

ANDRÁS

MÚZEUM

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
AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI
EGYÜTIMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE
ETI-17-0009

s.

6.
7.

Értékünk a család programsorozat
CSP-CSBM-17-0052

8.

Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
KAB-KEF-17-A-26004

9.

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

10.

URBACT 111 - TECHTOWN"
TechTown 186

11.

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI
ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS
SZÁLLODA ÉPÍTÉSE
MODERN VÁROSOK PROGRAM
NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ

12.

ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE

13.

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
VESZÉLYEZTETETI
HELVZETŰ
14.

ÉPÍTETI

MŰEMLÉKEK

VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK,

ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

wvvw„Jtv••tGYHAZAPHV
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1.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN

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

254 011 643 Ft
142 833 581 Ft
56%
Kezdet: 2016.09.30.
Befejezés: 2018.12.21.

Szerződés

2016. szeptember 27.

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

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
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,

-

a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet
biztosít.
WWW„NY-Utf:GYttAZA.HV
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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 kortól az óvodába járást.

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. Az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitja kapuit.
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 elszámolhatók. Az ebből adódó, eszköz soron keletkezett 5 074 460

Ft támogatás átcsoportosítását kérelmeztük 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 szintén csökkent
az eszköz soron keletkezett megtakarítás miatt.
A projekt forrás összetétele az alábbiak szerint alakul:
Hazai forrás támogatás tartalma: 142 833 581 Ft
Haza forrás önerő tartalma: 111178 062 Ft
TOP forrás támogatás tartalma: 68 433 296 Ft
Mindösszesen: 322.444.939Ft

TOP forrásból TSM-re visszahulló összeg: 3 786 387 Ft
A hazai forráshoz kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
2018.június 26-án került elfogadásra az 5 074 460 Ft összeg építési költségre
történő

átcsoportosításával.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

www„-NYIAt.GYHAZA~Ht!
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2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS

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

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:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

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,
Margaretta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati
nyílászáróinak cseréjét kívánja megvalósítani.
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.

W"W"W.hYtfttGYHA:tA.HU
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3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra
való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán

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

80 516 988 Ft
80 516 988 Ft

100%
Kezdet: 2017.05.01
Befejezés: 2017.11.30

Szerződés

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

Tii ki 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 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 fémtábla is 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.
A jelenlegi vörös salakkal borított sétány helyett, 572 m 2-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.
www.NVUtt.G.'YMAZA-HV
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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 2017.
december 11-én megtörtént a

műszaki

átadás-átvétel, garanciális javítások

megtörténtek.
A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló benyújtása megtörtént.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

(~>
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Nem releváns.
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4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1.

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

3 127 OOO Ft
3 127 OOO Ft
100%
Kezdet: 2016.06.01.
Befejezés: 2017.12.31.

Szerződés

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

2016. szeptember

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
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

András

műtárgyvédelemre,

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

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.
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

S.számú adatlap
,

,

,

BŐVÍTÉSE,
INFRASTRUKTURAJANAK
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
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

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:

224 597 439 Ft
223 716 045 Ft
100%
Kezdet: 2016.07.01.
Befejezés: 2018.05.31.

Kezdet: 2016.07.01.
Befejezés: 2018.05.31.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja a jó

minőségű

közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és

gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást
támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a
közszolgáltatások emberi kapacitására.
A Qályázat 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 -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával,
csapadékelvezetés megoldásával.
Az épület

külső

tetőjavítási

homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és

munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új
WWW„HYUtfGYHA:l:A~HU
~~~~~~~~~~~~

\Y~

Ny

R E G Y H Á Z A

11

belső

padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével,

szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.
A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer
telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016.
július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-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
lezajlottak. A projekt fizikai zárása és a záró kifizetési kérelem benyújtása
megtörtént.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

6.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI
CSOPORTOSULÁS
2018.
ÉVI
TERÜLETI
EGYÜTIMŰKÖDÉSI
MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE
ETI-17-0009

Projekt
összköltsége:

3.245.280 Ft

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

megkötésének,

2.920.752 Ft
90%
Kezdet: 2018. június 01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. december 31.

A Támogatási Szerződés aláírására várhatóan 2018. augusztus 30.-án kerül
sor.
WWW.HYUllf-G.YH'AZA.tiV
~~~~~~~~~~~~~

\Y:)

Ny

REGYHÁZA

1111

fi.

;~

·~··

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

.-,

,„

/ '-!

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT
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 ETT
nyújt támogatást.

működési

költségeinek fedezésére

A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási
szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd,
tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további
lehetőséget biztosít 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, ETT 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
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2017. március 7-8. Esztergom
2017. október 4-5. Győr
2017. december 12. Tatabánya
2018. március 8-9. Tótszerdahely
Az ETI pályázatot készített elő és nyújtott be az alábbi programokra:
Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési
program Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása
Norvég Alap
Bethlen Gábor Alap
A Bethlen Gábor Alapba benyújtott pályázat forráshiány miatt elutasításra
került, a másik két pályázat a formai és adminisztratív ellenőrzés szakaszában
jár.
Az ETI további pályázatok benyújtását tervezi 2018 végéig.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

7.számú adatlap

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

„Értékünk a család programsorozat"
CSP-CSBM-17-0052
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 terveztük:
őszi és tavaszi időszakban,
gyermekes szülők részére rekreációs kirándulás szervezése.

1. szünidei tábor szervezése az
2.
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Először az őszi szünetben 4 munkanapon tervezzük a gyermekeket fogadni, a
programjaink 11 halloween" köré szerveződnek, de lehetőségük lesz a Jósa András
Múzeum 11 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 számara 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 2
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.)

Az őszi- illetve tavaszi szünidei programok a terveknek megfelelően lezajlottak. A
rekreációs kirándulás 2018. május 17-18. között valósult meg. Az úti cél a
Sárospatak, és Sátoraljaújhely volt.
A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került.
A projekt pénzügyi elszámolása során 565 Ft (azaz ötszázhatvanöt forint)
maradványösszeg maradt, amelyet 2018. június 30-ig az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0145146100000000 számlaszámára történő visszautalás megtörtént.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

8.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
KAB-KEF-17-A-26004

Projekt
összköltsége:

1 OOO OOO Ft

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

900 OOO Ft
90%
Kezdet: 2018.01.15
Befejezés: 2018.06.30
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Támogatási
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 elsődleges célja, hogy egy háromnapos szakmai út megszervezésével
(25 fő részére) további 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.
A célok elérése érdekében, előzetes kapcsolatfelvétel alapján, a Ferencvárosi
Önkormányzat által koordinált Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal tartunk közös
konzultációt, amelyen keresztül megismerjük a ferencvárosi KEF működését,
programjait. A helyi ellátórendszer működését pedig a H52 Ifjúsági Iroda és
Közösségi Tér és a Kék Pont Alapítvány szakmai munkájának megismerése.
A bentlakásos rehabilitációs intézmények közül a Magyar Drogterápiás Intézetek
Szövetsége Észak-Alföldi régiójában található Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézetet
keressük fel, valamint a MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonát látogatjuk
meg.
A szakmai út során a tagság számára csapatépítő programokat szervezünk, hiszen
a közösen megélt élmények erősítik a csapatszellemet, az együttműködést. Az út
során munkacsoport-üléseket is tervezünk, ahol a munkacsoportok a tapasztatok
feldolgozását elkezdik. A tanulmányút lehetőséget nyújt, hogy a különböző
munkacsoportok tervüket összehangolják és azok egymást erősítő hatásait
meghatározzák és optimalizálják.

b) A Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztallal közösen 2018. április 19-én rendezi meg a II. Nyíregyházi
lfjúságkonferenciát. A helyszínt a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara biztosítja.
A regionális rendezvény témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások kihívások, nehézségek, jó gyakorlatok -, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi
szervezetek programjainak bemutatása lesz. A konferencia célcsoportja az ifjúsági
munkával-, ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint maga az ifjúság.

c) Pályázatunkban a KEF tagság által megfogalmazott igény szerint,
interperszonális és a munkacsoportok közötti 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 munkacsoport több szakemberrel
képviselje magát. Az egy napos tréningünkre megbízással kívánunk szakembert
felkérni, valamint egyszerű vendéglátás biztosítását tervezzük 20 fő részére.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A szakmai út 2018. március 08-10. között megvalósult.
konferencia
2018.
április
19-én
A
A tréning 2018. június 14-én zajlott.

valósult

meg.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került.

-

9.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

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

500.000.000 Ft
500.000.000 Ft

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kezdet: 2014. 01. 01.
Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került
átvezetésre)

Szerződés

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

100%

2014.05.16.
TSZ 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
stadion ként 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
WWW.JfYlA:EGYHA:tA.HtJ
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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.

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.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. június 28-án levelet küldött Dr. Szabó
Tünde Sportért felelős államtitkár részére, amelyben kérte államtitkár asszony
közreműködését

az elszámolás

mielőbbi

elfogadásában, valamint az elkészült

jóváhagyási tervek NSK általi megvásárlásának felgyorsításában.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási kérdésekben
folyamatosak az egyeztetések.
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10.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„URBACT 111 - TECHTOWN"
TechTown 186

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:

50 997,5 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €
43 347,875 €
85%
Kezdete: 2016. május 3.
Befejezése: 2018. május 3.

2016. május 3.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020)
pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé
partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.
A pályázat célja:
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció,
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja
mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül.
A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a
digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli
szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek
formájában -, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok
támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és
kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez
és teljessé tételéhez.
A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és
részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új
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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

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat konzorciuma:
1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) - Vezető Partner
2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország)
3. Cesis Önkormányzata (Lettország)
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)
5. Gavle Önkormányzata (Svédország)
6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)
7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)
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
2018. március: Brüsszel, Belgium
A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország
Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás
került bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt
a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.

fővárosába

Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének
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
WWW~NYJfttGYHA.Z-A~HO
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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. Az akcióterv véglegesítése
megtörtént. A projekt záró szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra
került az első szintű ellenőrző hatóság felé, jelenleg a hiánypótlás van
folyamatban. A projekt várhatóan 2018. őszén kerül pénzügyileg és
szakmailag is lezárásra.

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 381.775.000 Ft
nettó 371.907.388 Ft
97,42 %
Kezdet: 2016.11.01.
Befejezés: 2018.06.30.

Szerződés

2016.11.28. napjával hatályba lépett a Támogatási

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó

Szerződés.

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. Kft
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.
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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.)

2016.06.15- 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,
nettó 381.775.000 Ft támogatás jóváhagyásával, majd a Támogatási Szerződés
2016.11.28. került aláírásra.
A szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és megkezdődött
a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, szerződést kötöttünk a
tervezővel, a közbeszerzővel, a nyilvánosság és tájékoztatást biztosító
vállalkozóval, a marketing stratégia készítőjével és a műszaki ellenőrrel, majd a
marketing tevékenység keretében ellátandó feladatokra a kivitelezés folyamán.
A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz 21 Zrt-vel
2017.09.04-én kötöttünk vállalkozási szerződést, aki a szerződés szerinti 180
napos kivitelezési határidőre tekintettel 2018.03.03.-ára be is fejezte a
beruházást.
Az épületek ünnepélyes keretek között 2018.03.28-án átadásra kerültek.
A projekt 2018.06.30-án zárult le, amely időpontig a projekt keretében kötött
minden szerződés teljesítésre került, így a nyilvánosság és tájékoztatási
feladatok,
marketing
tevékenységek,
műszaki
ellenőri
feladatok,
projektmenedzsment tevékenység stb.
A projekt, fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása van jelenleg folyamatban,
amelynek IH általi jóváhagyására várunk.
A projekt záró beszámolójának benyújtása 2018.09.30-án esedékes, amely előtt
kifizetési kérelmet nyújtunk be, amelyben a projekt végrehajtása során
felmerült összes költség elszámolásra kerül. A záró beszámolóig minden, a
projektben tervezett mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló benyújtásra került.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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12.számú adatlap

Projekt címe/
regisztrációs száma:

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

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Kapcsolattartó:
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:
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NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM
ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE
MODERN VÁROSOK PROGRAM

nettó 1 680 983 988 Ft
nettó 1 680 983 988 Ft
100%
Kezdet: 2016. január
Befejezés: 2018. szeptember
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 64
378 339 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 1 616 605 649 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
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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
kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek
fedezetére fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt
előkészítésére nettó 64 378 339 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 2018. július 31-én
befejeződött, a műszaki átadás- átvételi eljárás ezen a napon hiba- és
hiánymentesen lezárult. A kivitelezési munkálatok során kötelező volt az
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akadálymentesítési előírások betartása, melynek ellenőrzésére 2018. június 7én kötöttünk megbízási szerződést rehabilitációs szakértői- szakmérnöki
feladatok ellátására. A szakértői tevékenység megvalósult, a kapcsolódó
nyilatkozat kiadására a műszaki átadás- átvétel napján sor került.
A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételesen megkötésre
szerződés

került a

a generál

2017. május S-én. Ez a

műszaki ellenőri

szerződés

feladatokat ellátó szervezettel

is június 19-én lépett hatályba. A 2017.

december 12-én megjelent, 386/2017. {XII. 12.) számú, a Modern Városok

Program

keretében egyes

beruházásokkal

összefüggő

turisztikai és városfejlesztési célra

irányuló

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. {VII.
10.) Korm. rendelet módosításáról szóló Kormány rendelet értelmében a
Pangea Ökocentrum és Szálloda építési beruházás műszaki ellenőre kizárólagos
joggal

a BMSK

Közbeszerzési

Beruházási,

Műszaki

Zártkörűen Működő

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és

Részvénytársaság. A szervezettel 2018.

április 24-én került sor szerződéskötésre azt követően, hogy Önkormányzatunk
a korábbi megbízott szervezettel ugyanezen a napon felbontotta
műszaki ellenőri

szerződését.

A

tevékenység ellátása a teljes beruházás során folyamatos volt.

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 l,S 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/S62/6/2017.) 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 S 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 1 616 60S 649
került elkülönítésre, mely összeg 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. A szálloda 2018. augusztus 6-tól a Nyíregyházi
Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében megnyitott, 2018. szeptember S-én
kerül sor a sajtónyilvános, ünnepélyes projekt záró rendezvényre.
2018. június 2S-én szerződést kötöttünk a projekt könyvvizsgálatára is, ezen
tevékenység az elszámolni kívánt számlák kifizetését követően, szeptemberben
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kerül elvégzésre. Ezt követően kerül sor a projekthez kapcsolódó záró
beszámoló és elszámoló benyújtására.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

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

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
GG~

869 :n± Ft 612 794 148 Ft

66~

869

612 794 148 Ft

100%
Kezdet: 2016.07.27.
Befejezés: 2018.06.30.

-

Szerződés

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

n± Ft

2017.04.28
2017.07.03
2018.04.12
2018.07 .13.

Kazsukné Liszkai Laura, 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
WWW • .NYUlE:GV*4AZA„HV
~~~~~~~~~~~~~
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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 kivitelezőkkel a vállalkozási

szerződés

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 lezárult. A
munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént, időközben a kivitelezési
munkálatok

befejeződtek

és lezárt a műszaki átadás-átvételi eljárás is 2017 .08.14-

én.
A Tünde utcai szakasz kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást
követően

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

műszaki

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

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 alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett
kezdeményezzünk.

A

projektben

keletkezett

további

megtakarítás

miatt

WW-W~NY:UtfoGYHAZA.HV
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612.494.148,-Ft-ra módosult a támogatási összeg. Nyolc alkalommal nyújtottunk
elszámolást és szakmai beszámolót.
A Virágfürt utcán a munkaterület átadása 2018.03.26-án megtörtént. A kivitelezési
munka befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezajlott 2018. június 20-án. Záró
beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának határideje 2018. október 31.
A pályázatban keletkezett megtakarítás 71672 766 Ft „visszahullik" a Terület
Specifikus Mellékletre és átcsoportosítható lesz.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

VESZÉLYEZTETETT HELVZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK,
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

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

8 595 632 Ft
2 OOO OOO 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.

Kazsukné Liszkai Laura, 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
épített
vagyonkezelői
műemlékek
tulajdonosai,
veszélyelhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására.

W"WW- ~ Y 1•E C. Y HAZ A~HV
~~~~~~~~~~~~~

C-::Y>

N

y

í

R

E

G

y

H

Á

z

A

111

Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű
ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be2017.02.15-én.
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
Az épület lábazatának felújítása a „FALSZÁRÍTÓ" Épületszigetelő Kft. (5000 Szolnok,
Tabán u. 72. sz.) 2017. szeptemberi keltezésű SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY- ben foglaltak
szerint került felújításra.
A kivitelező a homlokzati és lábazati vakolat leverésével kezdte a munkálatokat az
átjáróban és az udvari homlokzaton. Az átjáróban felbontásra került a térburkolat
a két főfal melletti 50-60 cm-es sávban, az udvari oldalt a betonjárda bontása
történt. Az utcafronton ezen munkák elvégzése után kezdődött a vakolat leverése
és felvágásra került az aszfalt járda 20-25 cm szélességben, a CKT felbontásra
került, ezután kibontásra került az acél lefolyó is. Az épület lábazata nagyméretű
tégla falazat volt, az alaptest tégla-terméskő vegyesen. Az alaptest kb. Yz téglányit
kiszélesedett a lábazati faltól. A lábazati fal és a teherhordófal fugáinak kikaparása
megtörtént 1,5-2 cm mélységben.
A lábazati fal külső felületének egyenetlenségét LB-Knauf Eurosan kiegyenlítő
vakolattal került kiegyenlítésre. Erre az egyenletes felületre kent szigetelés készült
két rétegben. A lábazati falra és az oldalfalra weber.san WTA 150 porózus
alapvakolat és a weber.san WTA 200 javítóvakolat alap+fedővakolatként. A lábazat
nem került simításra. A lefolyócsövek acél alsó szakasza korrózió-átalakítóval
történt kezelése után mázolásra került. A nyári záporok alkalmával kiderült, hogy
az udvar É-i oldalán lévő lefolyó el van dugulva, nem nyeli el a csapadékvizet.
Az udvari homlokzat beugró részén, a földtámasz elbontásra került, a fal mellett
függőlegesen DÖRKEN DELTA-MS20 drén lemezzel megoldásra került a támasz
mögötti rész szellőzése. A toldott épületrész XPS lapokból új homlokzati
hőszigetelés készült.
A homlokzati felület szilikát alapú festékkel került festésre az eredeti színeket
figyelembe véve.
Megvalósult a lábazati osztópárkány, az ablakpárkányok, és az osztópárkányablakpárkány ablak alatti világos területeinek javítása és újrafestése, az utca és
udvari homlokzaton az épület ablakainak, valamint az utcafronti áthajtó
kétszárnyú kapu mázolása falazúrral. Az áthajtó melletti két lefolyócsatorna
melletti ereszcsatorna, stablondeszka javítása, festésére is sor került.
A szakvéleményben foglaltakon kívül még a teljes utcafronti homlokzat átmosását
végezte el a kivitelező.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

június 14-én, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló 2018. augusztus 29-én

időszakok,

beküldésre került.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént 2018.

Nem releváns.
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2. számú melléklet a PKAB /59-2-/2018. számú előterjesztéshez
Megvalósítás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma

1.

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

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS

2.

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.

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

4.

TOP
6.3.1-15
BARNAMEZŐS
TERÜLETEK
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN

REHABILITÁCIÓJA

NYÍREGYHÁZA

TOP 6.3.l-15-NYl-2016-00001

5.
6.

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN

TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

TOP-6.5.l-15-NYl-2016-00001
7.

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001

8.

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE
ÉRDEKÉBEN

TOP-6.l.4-15-NYl-2016-00001

9.
10.

11.

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN
TOP-6.1.5-15-NVl-2016-00002
„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"

TOP-6.6.l-15-NYl-2016-00001
KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN

TOP-6.9.l-15-NYl-2016-00001
12.

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS
VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001
13.
14.

15.

ERASMUS+ Silver Learners

2016-1-DE02-KA204-003327
ERASMUS+ Back to (Net)Work

2016-1-NL01-KA204-023027
ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA

ty
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NYIREGYHAZA

TERÜLETÉNGZR-T-Ö-2016-0004/2016
TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT}
16.

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

17.

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

18.

19.

„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése"
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI
PROGRAMJA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

20.

„INTERREG DANUBE - CityWalk"
DTPl-045-3.1

21.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217

22.

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004

23.

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

24.

„ Bölcsődefejlesztés
Nyíregyháza
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001

25.

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001

26.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003

27.

„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)"

28.

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

29.

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál"

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"
EFOP-3.3.6-17-2017-00016

30.

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

31.

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II.
ÜTEM
TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001

32.

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN
EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN

33.

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

34.

Közösen a kiútért
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001
WWW.NY1Rf.G'1HAZA.HU
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35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6.l.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.l-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
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN-11. 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.l.5-16-NYl-2017-00003
"Gazdaságfejlesztést és munkaerő

43.

44.
45.
46.

47.

48.

mobilitást

ösztönző

közlekedésfejlesztés

Nyíregyháza hat pontján"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002
„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem"
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003
TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE
TOP-6. l.5-16-NYl-2017-00001
„ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK- NYÍREGYHÁZAROZSRÉTSZŐLŐ, FENYŐ UTCA FELÚJÍTÁSA
„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése"
GINOP-7.1.9-17-2018-00005
"Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja
által"
TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005
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1.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
TOP-6.4.l-15-NYl-2016-00001

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

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

1.500.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2016.08.01.
Befejezés: 2019.06.30.
Megkötés: 2016.09.16.
1. sz. módosítás: 2017.03.14.
2. sz. módosítás: 2017.10.27.
3. sz. módosítás:2018.08.15.
Veczánné Repka Jolán szakmai vezető, Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Batizi Tamás Projektmenedzser

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

1.500.000.000 Ft

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
W\'iW.11.j'OA!G'rHAlA.HU
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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
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 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. A
felhívás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a megbízási szerződés
került megkötésre közúti biztonsági audit elvégzésére, aki az egyes
szakaszokra vonatkozó tervdokumentációk auditálását elvégezte.
A Kígyó utca - Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési
munkálatok elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le, amelynek
eredményeként 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 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
projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszámítási
szabályok miatt.
A fentiek okán a kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás
keretében választottuk ki. 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 2017.11.22én, 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. A
kivitelezővel 2018.június 22-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A
szerződés módosítására 2 alkalommal került sor, az első alkalommal a
www.NTtR{GYWAZA.HU
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fordított ÁFA elszámolás miatt módosult a szerződés, amely jóváhagyásra
került. A helyrajzi számok változása miatt nyújtottuk be a második
szerződésmódosítást, a hozzájárulás még nem érkezett meg.
Az Önkormányzat, „Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza,
Debreceni út (Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út Csárda
utca
közötti szakaszon" tárgyban közbeszerzési eljárás
eredményeként 2017.03.06-án vállalkozási szerződéskötésre került sor a
nyertes ajánlattevővel. A kiviteli tervdokumentáció leszállításra került.
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
közbeszerzési
dokumentumokat előzetes ellenőrzésre bocsátottuk
2017.11.29-én

a

Közbeszerzési

Felügyeli

Főosztály

reszére.

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 bontását követően a kivitelező
kiválasztása megtörtént, amint rendeződnek a tulajdonjogi kérdések,
aláírásra kerül a vállalkozási szerződés.
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
több mérföldkő elérésének módosulását. A mérföldkő módosítása 2018.
augusztus 15-én elfogadásra került, így a projekt befejezése 2019.06.30-ra
módosult.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló
kereteket. A plusz forrás biztosításához benyújtottuk az igényünket az
Irányító Hatóság felé, amely még nem került jóváhagyásra. Jelenleg a
projekthez szükséges többletigény 534 451 406 Ft, amely a Debreceni út
(Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utcáig
tartó kerékpárút és a projekt csomópont fejlesztései kivitelezése kapcsán
merül fel.
Részletezve: A projektben tervezett kivitelezési munkálatokra vonatkozó
közbeszerzési eljárások eredményeként a Támogatási Szerződés alapján
rendelkezésünkre
álló
fedezetet
nagymértékben
meghaladó
költségtöbblet/forráshiány keletkezett. Teljes projekt szinten a hiány
összege 629 608 071 Ft, mely összegből a pályázati felhívás előírásai miatt
nem elszámolható költség 95 156 665 Ft. A fennmaradó 534 451 406 Ft,
elszámolhatónak minősülő forráshiány vonatkozásában 2018. júniusban
plusz forrás igény iránti kérelmet nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé
annak érdekében, hogy lehetőség szerint az önkormányzatnak ne kelljen
saját erőt biztosítania a projekt megvalósításához. A kérelemben foglaltak
szerint a fennmaradó összegből a TOP-6.4.1. számú intézkedésen
www.NYtREG'JHAlA~NU
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szamara elkülönített
indikatív keretösszegből még rendelkezésre álló 300.000.000 Ft forrás
bevonását is kezdeményeztük, így a projekt megvalósításához igényelt
további, hiányzó forrás 234.451.406 Ft. Fontos megjegyezni, hogy ez utóbbi
összeg az önkormányzat 2018. évi költségvetésében már betervezésre
került, ugyanis szükséges volt a projekt közbeszerzési eljárásainak fedezetét
biztosítani. A kérelmünk kapcsán folyamatosan adatokat szolgáltatunk a
támogatónak, bírálata még folyamatban van.
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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:

1.313.641.480

Támogatás összege:

950.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

100 % (TSZ-en belüli)

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016. augusztus 01.
Befejezés: 2019. június 30.

Támogatási
Szerződés

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

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Kapcsolattartó:
Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban,
könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások
szamára. 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 Szegfű utca meglévő 2 sávos útburkolatának 2x2 sávosra történő
szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása
b) Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása
(bővítéssel), irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó

a)

járdaszakaszok kiépítése
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c)

Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis
utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása
d) Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros
létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése

Projekt jelenlegi
állása:

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-6.4.1-15-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
értékelésének eredményeként a Lujza utca és Bottyán János utcai szakaszok
kivitelezési munkáira a Strabag Építő Kft.-vel történt szerződéskötés 2018.
június 22-én, a Törzs, Szalag, Semmelweis utcák építési munkáinak (egyenes
szakaszok és csomópontok) elvégzésére pedig a MOR-EX Kft-vel, szintén
2018. június 22-én. Az érintett szakaszokon a kivitelezési munkák a
közműnyilatkozatok rendelkezésre állását követően elkezdődtek.
2017.09.20-21-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a
WV/W.S'fl~f.G
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projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében,
ahol az ellenőrző szervezet nem tett megállapítást.
A projekt megvalósítása során a rendelkezésre álló szerződések, bontási
eredmények alapján teljes projekt szinten 363.641.480 Ft többletköltség
keletkezett, mely jelenleg meghaladja a projekt megvalósítására
rendelkezésre álló keretösszeget. Ebből az összegből a pályázati felhívás
előírásai miatt nem elszámolható költség 59 937 171 Ft. 2017. december 13án többletforrás iránti igény került benyújtásra az Irányító Hatósághoz annak
érdekében, hogy lehetőség szerint az önkormányzatnak ne kelljen további
saját erőt biztosítania a projekt megvalósításához. Igényünket a támogató
szervezet kérésére 2018. június 15-én további információkkal egészítettük ki.

Egyéb problémák:

A projekt elszámolható költsége mindösszesen: 1.253.704.310 Ft.
A projekt megvalósítása során keletkezett, elszámolható többletköltség
mindösszesen: 303.704.310 Ft.
A TOP-6.1.5-16 kódszámú - Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást
ösztönző közlekedésfejlesztés című felhívás alapján Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata számára elkülönített indikatív keretösszegből
rendelkezésre álló forrás: 10 098 160 Ft.
A projekt megvalósításához szükséges hiányzó forrás: 293 606 150 Ft.
A többletforrás igénylésére vonatkozó kérelem Közreműködő Szervezet által
történő elbírálásáig a projekt zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges
többletforrás Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséből saját
erőként biztosításra kerül. A kérelmünk kapcsán folyamatosan adatokat
szolgáltatunk a támogatónak, bírálata még folyamatban van.

3. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

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

7 OOO OOO OOO Ft
7 OOO OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2020.06.30.
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befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Ka pcso latta 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 személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a
járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla.
A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az
elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek
zajterhelése jelentősen alacsonyabb.
A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról
készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF
jóváhagyta.
A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek
között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése,
szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése stb.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július
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
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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 7.000.000.000 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 2020.06.30-ig
esedékes.
2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekttartalom vonatkozásában
előleg igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz
telephely tervezéshez kapcsolódó 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
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.
Jelenleg a támogatási szerződés módosítása van folyamatban megváltozott
műszaki-szakmai tartalom vonatkozásában a költségek telephely megvalósítására
való átcsoportosítása és az elektromos buszok beszerzésének elhagyása mellett.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

4.

Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási

TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001
1 616 242 223 Ft
1 595 120 373 Ft
98,6931 %
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intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2019.11.27.

Szerződés

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

2016. november 28.

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

Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak)
Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:
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
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
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
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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 kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
2018. április 11. napján indult, KSZ illetve KFF jóváhagyását követően, a korábbi,
hatályos Kbt. alapján. A bontás időpontja hiánypótlásokat követően: 2018. június
14. napja volt. A bontási eljárás során ismertetésre került a feladat elvégzéséhez
rendelkezésre álló fedezet mértéke nettó 1 424 455 142 Ft értékben, amely
fedezet értékhez - tekintve az építőiparban kialakult folyamatokat - az
Önkormányzat plusz (az eredeti Önerő biztosítása mellett) nettó 133 858 268 Ft ot rendelt (azaz bruttó 170 OOO OOO Ft-ot). A bontást követően a beérkezett
ajánlatok vonatkozásában egyértelműen elmondható, hogy projekt szinten a
kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet hiánya az alábbi:
Mindösszesen nettó fedezet (TSZ+önkormányzati forrás): 1 424 455 142 Ft
Legjobb ajánlatok nettó ajánlati ára mindösszesen:
1 748 960 334 Ft
Különbözet nettó:
324 505 192 Ft (bruttó
412 121 594 Ft)
A projekt vonatkozásában javaslat született az 1. részként megjelölt Északi terület
kivitelezésének elhagyására, és a rendelkezésre álló fedezet átcsoportosítására a
2. rész Déli terület kivitelezésére. A javaslatot alátámasztja, hogy az Északi
területen található területek OTÉK besorolás alapján többnyire kereskedelmi,
szolgáltató területeket, illetve kertvárosias lakóövezetet foglal magába, így a
területek értékesítése befektetési céllal, illetve lakossági igények kielégítésével
lehetséges.
Jelenleg támogatási szerződés módosítása van folyamatban a projekt műszaki
szakmai tartalmának csökkentése érdekében, illetve az első eredménytelen
eljárást követően ismételt, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás előkészítése van folyamatban.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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5.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001

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

1 359 741 535 Ft (TSZ-en felüli önerő 162 500 OOO Ft)
1197 241 535 Ft
100%
Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2019.12.12.

Szerződés

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

2016. december 13.

Batizi Tamás, projektvezető
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,
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ültetéssel. B.)
- A Szegfű utcától északra található Kiserdők fejlesztése, ütemezett fakivágás,
növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek
létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. - ez a projektelem a Zöld

Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében,
hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II.
ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat
2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projekte/em
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
- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.
- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt
számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.
Kötelezően

megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt
mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása,
Partnerségi tervezés, „Soft" tevékenység.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult,
feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.
A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június
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, szerződéskötésre 2018. május 16 napján került sor, kivitelezés
határideje a munkaterület átvételét követő 120 nap. A terek felújítása
ütemezetten, a tervek szerint zajlik. A további projektelemek tekintetében - a
tervezési program elfogadását követően - 2017. május 3. napján megindult a Kbt.
w·ww.*"YIR.(GYHA?A.HU
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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,
eredménytelenül zárultak. A Pazonyi tér és az Arany János utcai fasorra
vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás első közbeszerzési eljárása
eredménytelenül zárult. Jelenleg a megismételt eljárás keretében a Bujtosi
Városliget rehabilitációja, valamint az Arany János utca Pazonyi tér
rekonstrukciója kapcsán a beérkezett ajánlatok feldolgozása, hiánypótlása zajlik.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
6.

Az eredménytelen közbeszerzési eljárások miatt, időbeli csúszás tapasztalható.

számú adatlap
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001

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

1 022 003 083 Ft
1 OOO OOO OOO Ft
100 % (TSZ belül)
A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12.
Tervezett befejezése: 2018. október 31.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21.
1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02.
2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28.
3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22.
Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 2018.04.03án (hiánypótlás teljesítését követően jelenleg bírálat alatt van).

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

Kapcsolattartó
(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
wv.-w.NYJ~fG
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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)
Fosszilis
energiahordozó
alapú
hő-termelő
berendezések
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek
korszerűsítése.

•
•
•
•
•
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Projektarányos akadálymentesítés;
Nyilvánosság biztosítása;
Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;
Azbesztmentesítés
Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.

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 jelenlegi állása:

1. Befejezett kivitelezések:
1.1. Mustárház
1.2. 1. sz. Idősek klubja

2.

Műszaki

átadás-átvétel alatt áll:

2.1. Vasvári Pál Gimnázium (a
augusztus 31.)

műszaki

átadás-átvétel határideje 2018.

3. Folyamatban lévő kivitelezések:
3.1. Polgármesteri Hivatal B épület (várható befejezés 2018. szeptember

15.)
3.2. Sipkay Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (várható befejezés 2018.
szeptember 30.)
3.3. Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (várható befejezés
2018. október 31.)
3.4. Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (várható
befejezés 2018. szeptember 30.)
\..\;'\'\
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A kivitelezések ütemezése úgy került kialakításra, hogy az iskolakezdésre a
belső munkálatok elkészüljenek, a külső munkálatok pedig - tekintettel arra,
hogy működő intézmény - a megfelelő munka- és balesetvédelem mellett
történjenek. A kivitelezéshez kapcsolódó szerződések módosítása folyamatban
van.
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).
22 003 083 Ft saját forrás bevonása volt szükséges a projektbe, mert
összességében magasabb ajánlatok jöttek a közbeszerzés során.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

7.

Nem releváns.

számú adatlap
, „

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGITO INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.2.l-15-NYl-2016-00001

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:

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 (hiánypótlást követően még bírálat alatt áll).
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 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex
felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
Búzaszem
Nyugati óvoda Városmajori Tagintézmény (4400

vezetőivel

•
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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

Az

óvoda-pedagógusoknak

során

a

leromlott

nem

állapotokból

kell
adódó

nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai
szolgáltatások

színvonalának

növelése

az

hozzájárul

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
A.

Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
a.

felújítás

(beleértve

főzőkonyha/melegítőkonyha

az

épületgépészetet,

fejlesztését is)

b.

udvar, játszóudvar felújítása

c.

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést
szabadidős

programoknak

a

lehetőséget

segítő

helyiségek,

biztosító

terek

fejlesztése, kialakítása
d. tornaszoba építése
B.

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
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

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.
W\VW.NY!AtG 'Jtt..\lA.HU
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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 kivitelezések jelenlegi állása:
Minden intézményt érintően határidőben (2018. augusztus 31.) megindul a
műszaki átadás-átvétel, melyek-tekintettel az óvodai nyitásokra - a megfelelő
munka- és balesetvédelem mellett történnek. A kivitelezés közben felmerült
pótmunkákkal kapcsolatban a vállalkozási szerződések módosítása folyamatban
van. A pótmunka igények a projekt megtakarításából fedezhetőek.
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.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

8. 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:

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

Támogatási
Szerződés

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

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08.

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Benes Villa
(Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi
megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő
Benes Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A
projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek
WWW.N'l'tR!G 'iHAlA.HU
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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 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 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
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zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018 január 8.
napján megindult.
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
műszaki
átadás-átvétel
2017.11.29.
napján
meghatározásra.
A
megkezdődött, amely 2017.12.19. napján zárult le.
Az Önkormányzat 2018. április hónapjában a Villa üzemeltetésével és annak
kulturális tartalommal való feltöltésével a Móricz Zsigmond Színházat bízta
meg.
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötött szállítási szerződés megszüntetésre került, mivel a Jósa András
Múzeum által, bemutatásra felajánlott korhű bútorok rendelkezésre állása
miatt jelentős mértékű elmaradó tétel generálódott. Az Önkormányzat
bútorbeszerzés tekintetében, csökkentett és részben módosított belső
tartalommal, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le,
amely eredményeképpen 2018. augusztus hónapjában az épület bútorozása,
valamint a Jósa András Múzeum jóvoltából a muzeális bútorok kiállítása is
teljeskörűen megvalósult. Ezt követően a számítástechnikai és audió
eszközök, illetve a textíliák is végleges helyükre kerülnek.
Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló (TSZ szerinti) forrást, bár
az eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, a projekt
megvalósulása önerő bevonását igényelte.
A projektfejlesztés szakasz végi támogatási szerződés módosítás
folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

(
)
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Nem releváns.
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9.számú adatlap

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
NYÍREGYHÁZA
DÉLKELETI
ÉS
DÉLNYUGATI
TERÜLETEIN
TOP-6.1.5-15-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
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

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 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
www.N'fU:U:G'fKAlA.HU

(
y/ )
\

Ny

.
RECYHAZA

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.
§-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
Közreműködő 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.
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.
le,
melynek
Nyilvánosság
biztosítására
árajánlatkérést
folytattunk
eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk. A kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás - előzetes minőségbiztosítást
követően- 2018. április 13-án megindult. A Tünde utca, a Rókabokori út, a
Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra (Dugonics - Bottyán) vonatkozó
kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárult.
A támogatási szerződésben rendelkezésre álló fedezet és a beérkezett érvényes
ajánlatok között az eljárásba bevont projektelemek kivitelezési összegének
különbözete miatt szükséges a műszaki-szakmai tartalom módosítása, azaz a
Szélsőbokori út felújításának elmaradása, ahol egyébként is lakossági tiltakozás
volt/van az útfejlesztés miatt. 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 konzorciumi szerződés és együttműködési
megállapodás aláírásra került.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,

r:_)
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nehézségek:

10. 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:

118.873.933 Ft

Önerő:

64.205.530 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

A támogatás intenzitása: 100%
A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 64,93 %

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

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28.

Kapcsolattartók:

dr. Kása Brigitta,

Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás elfogadásra került.

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.
A projektben szereplő Városi
szereplő,

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
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
www.~'llR.[(,JttAZA.HU
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végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához
elengedhetetlenek. A Városi
korszerűbb

jelentős

Rendelő

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.
A projekt során az

Projekt jelenlegi
állása:

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 és záró szakmai beszámolójának elkészítése folyamatban van.
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 az arányosítás következtében csökkent
118.873.933 Ft-ra).

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

11. számú adatlap

.. ..

KOZOSEN
POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI
EGYÜTIMŰKÖDÉS
ERŐSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ
KOMPLEX
PROGRAM
NYÍREGYHÁZA
POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TOP-6.9 .1-15-NYl-2016-00001

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 megállításával és a hátrányos helyzetű
lakosok tartós felzárkózásával.
A tervezett beavatkozások

-

illeszkedve a felhívás előírásaihoz
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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
és
prostitúció
lemorzsolódás,
nemi
betegségek,
droghasználat
szempontjából egyaránt.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel
kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében
kerülnek
megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi,
környékbeli
önszerveződő
közösségek,
kulturális
csoportok
bemutatkozására.
2.

Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező
folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni
fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.
Életvezetési

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.
3.

és

Gyermekek felzárkózását segítő programok:

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül
hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai
előmenetelhez. Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az
WWW.N\'HUGYHAtA.HU
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édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program
hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés
alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális
kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.
Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a
szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.
4.

Egészségügyi programok:

Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi 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.

12.számú adatlap
HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001

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

2.056.000.000 Ft
2.056.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2016.10.04.
www.NYHU'.GYHA-lA.tiU

,~/; )
\

Y_....,

.

.

N Y l R E GY H A Z A

Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30.

befejezése:
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.
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.
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).
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)
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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
(paktum iroda 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.
2. partnerségi rendezvény: 2017. április 26.
3. 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
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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:

megfelelően

folyamatos a szakmai

Nem releváns.

13. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

ERASMUS+ Silver Learners
2016-1-DE02-KA204-003327

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

megkötésének
dátuma:

160155
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.
vezető

partnerével kötnek együttműködési
amely szabályozza a projektben betöltött
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.

A

partnerek

a

projekt

szerződést/megállapodást,

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

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.
WW\V.N'l HU:G'fttAZA.HV
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be kell mutatni a tanulási motivációkat, az oktatási
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.
Részletesen

lehetőségeket

A pályázat konzorciuma:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

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)
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 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
WVIW.N"ORfG YttAlA.HU
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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 projekt 6. partnertalálkozójára 2018. június 20-22.
megrendezésre Stockportban (Anglia).

között került

A projekt utolsó találkozójára 2018. szeptember 27-28. között kerül sor
Olsztyn-ban (Lengyelország).

14.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

ERASMUS+ Back to {Net)Work
2016-1-NL01-KA204-023027

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

megkötésének
dátuma:

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.
A

partnerek

a

projekt

szerződést/megállapodást,

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

felelősségüket

partnerével kötnek együttműködési
amely szabályozza a projektben betöltött
és kifizetéseket.
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
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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)
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)
3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)
A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park
Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás
első
hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a
megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari
Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként
a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

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 került sor
Nyíregyházán.
kérdőíves
felmérésre
került
sor
valamennyi
A
projektben
partnerszervezetnél, valamint folyamatosak a szakmai egyeztetések.

15. számú adatlap
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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. november

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 származó üvegházhatású
gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal
történő

a

átjárhatóságának megteremtése. A támogatás közvetlen célja az, hogy

töltőoszlopok

a felhasználók mindennapi életteréhez a

lehető

legközelebb

kerüljenek. A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban
terjedjenek el

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) 849796,01-

293627,85 47° 57' 19,93" 21° 43' 22,44"
S., 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)

(Y_)

NYÍRFC.YHÁZA

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" Elektromos töltőállomás alprogram helyi
önkormányzatok részére

című

kiírásra.

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

tervezése, engedélyeztetése megtörtént. A

villamos energia ellátásának
töltőoszlop

beszerzési eljárás

2018. március 02-án eredménytelenül zárult.
üzemeltetési

okokból

kifolyólag

egyeztetések

zajlottak

az

e-Mobi

Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel. Az ügy jelenlegi állása szerint a pályázati
konstrukciót Nyíregyháza MJV Önkormányzata visszaadja, felelőtlenség lenne
a jelenlegi

helyzetben

az

elnyert

pályázatot

megvalósítani,

komoly

üzemeltetési aggályok merültek fel.
A

töltőoszlopok

beszerzését, letelepítését és üzemeltetését az e-Mobi

Elektromobilitás Nonprofit Kft. átvállalná, saját költségén valósítaná meg,
vagyis átvállalja Nyíregyháza MJV Önkormányzatától. A 10 megvalósulási
helyszínből

5 fog a jelenlegi tárgyalások alapján megvalósulni; 4 db AC (gyors)

töltőt

és 1 db DC (villám) töltőt fognak letelepíteni. Az elektromos tervek
megvásárlásával kapcsolatban várjuk az e-Mobi visszajelzését.

Kb. 400 forint büntetőkamatot szükséges fizetnie Önkormányzatunknak a
pályázat visszaadása miatt, amely ellensúlyozására a már elkészült terveket
kínáltuk fel eladásra az e-Mobi részére, a válaszadás még nem érkezett meg az
e-Mobi részéről.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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16. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)
NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/26/7/2017

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

Bruttó 1.930.183.208 Ft
Bruttó 1.882.190.000 Ft
100%

Kezdet: 2017.01.27.
Befejezés: 2018.08.31

2017.01.27.

megkötésének
dátuma:
Ka pcso latta rtó
(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.
Jellemző burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló
repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések,
gyűrődések,
valamint
nyomvályúk
és
letöredezett
hosszirányú
útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint
kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző
burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett
burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. - Mogyoró utca
közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy
ezen keleti településrész, valamint Jósaváros/Korányi kertváros közötti
településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására.
A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen
leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a
meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése,
korszerűsítése.

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:
Lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca,
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút.
Járdák 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;,
www.N"tHU-GfHAlA.HU
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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 révén
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 2017.02.17.
www."-il'U:U:(. YttAlA.k\J
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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. A
munkaterület átadása a szerződés aláírását követően megtörtént. A
munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri helyszíni
szemlére került sor 2018.04.04. napján, amelyet 2018.05.07. napján szintén
sajtó nyilvános bejárás követett. A kivitelezési munkálatok befejezési határideje
6 hónap. A kivitelezés döntő többsége a szerződés szerinti határidőre elkészül,
kivéve a Stadion utcai járdák felújítása, a Pazonyi úti kerékpárút felújítása
illetve a Templom utcai útfelújítás, amelyek legkésőbb október hónapra
elkészülnek. A beruházás végéhez közeledve, előre nem látható okokból
pótmunka igény merült fel, amely plusz forrásigényének finanszírozása önerő
bevonásával valósul meg. A Támogató felé benyújtani kívánt többlettámogatási
igény iránti kérelem előkészítés alatt van. A kitolt határidő, valamint a
pótmunka igény kapcsán a szerződésmódosítás folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Kis mértékű csúszás, és nem várt önerő bevonása szükséges a pillanatnyi
helyzetben.

17. 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)

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
WWW.~'fUU:G
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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
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 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
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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 in house 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. 2018.04.16. napjáig minden munkaterület
átadásra került a kivitelező számára. A kivitelezői munkálatok folyamán
műszaki tartalommódosulás vált indokolttá, amely alapján szerződésmódosítás
keretében határidő módosítás vált szükségessé. Ennek megfelelően a kivitelező
a beruházást 2018.08.14. napjával készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi
eljárás időpontját a műszaki ellenőr 2018.08.14. napjára tűzte ki, zárónapját
2018.08.28. napjára irányozta elő.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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18. 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:

1216 700 252 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 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 S-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 építkezés befejeződött.
A „Kiserdők" projektelem vonatkozásában a Tervezési szerződés 2018. március
28-án megkötésre került, a kiviteli tervek birtokában elkezdődött a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előzetes minőségellenőrzése, mely
a KFF részéről még folyamatban van.
A Szabadtéri Színpad projektelem vonatkozásában megkötött Vállalkozási
Szerződés szerződéses összege, valamint a jelentkező pótmunkák alapján nőtt a
projekt összköltsége 1 216 700 252 Ft-ra. A szükséges forrás a TOP-6.3.3
konstrukció során jelentkező megtakarításból átcsoportosításra kerül jelen
projekt költségvetésébe.
Az eszközbeszerzés (Szabadtéri Színpad) vonatkozásában a hang- és
fénytechnika vonatkozásában megkötésre kerültek az adás-vételi szerződések,
a színpadtechnika vonatkozásában pedig az eljárás eredménytelenségére
előzetes
tekintettel
új
közbeszerzési
eljárás
indult,
melynek
minőségellenőrzését a KFF végzi.
A nyitóelőadás augusztus 18-án megvalósult.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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19. számú adatlap

PROJEKT CÍME

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI
JOGÚ
SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt tervezett
összköltsége:

4 289 982 OOO Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek
értéke adja, illetve a Sóstó Zrt. 900 millió forint összege hitele, leendő
tulajdonos 11.)

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

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

VÁROS

ÖNKORMÁNVZATÁNAK

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

korábban

hogy a Nyíregyháza-

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, elsősorban gyógy- és konferencia
vendégek részére.
A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy
olyan

kínálat

kerüljön

megteremtésre,

mely

alkalmas

a

szezonalitás

megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében
hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával,
professzionális

marketing,

értékesítési

és

üzemeltetési

tevékenységgel

biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók
kihasználtságát

is javítja,

ezzel

segítve

a térség

versenyképességének

erősítését.

A projekt közvetett céljának tekinthető 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
WW>V.N'nfH.G'fHJ\1.A.HU
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rendelkező

szállodaként kívánjuk üzemeltetni,

üzemeltető

cégen keresztül.

Az üzemeltetési tendert a nagy tapasztalattal és jelentős számú magyarországi
és külföldi szállodával

rendelkező

Hunguest Hotel nyerte.

A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel, Strandfürdővel és
Gyógyászattal. 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 „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 euró
összegben 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 2019. első félévére tehető, hiszen műszaki
tartalom módosítása miatt szerződésmódosítás előkészítése van folyamatban
jelenleg a kivitelezővel.
Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Az
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tehát lezárult, a nyílt eljárás
nyertese a Hunguest Hotel Zrt lett. Az eszközbeszerzési tenderek előkészítése is
folyamatban van. A projekt megvalósítása folyamatos.
Az üzemeltetői módosítási igények miatt sor került az épület áttervezésére, a
munkálatok egyes részeinek felfüggesztését követően és az áttervezési
időszakban az eredeti munkálatok jelentős részét nem tudta végezni a
vállalkozó, így szükséges szerződésmódosítás a műszaki tartalom és a határidő
vonatkozásában, amely dokumentáció elkészítés alatt van. A projekt
megtakarításaiból a műszaki módosítási igények fedezhetőek. A projekt
támogatási okirata 2019.05.31-ig meghosszabbításra kerül.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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20.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

43 347,875 €
ERFA: 85 %
Nemzeti társfinanszírozás: 10%
Önerő: 5%
Kezdete: 2016. december 8.
Befejezése: 2019. május 31.

Szerződés

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

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
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

közlekedési

rendszer

alapja,

mely

kibocsátásának csökkentéséhez, illetve egy

hozzájárul

élhetőbb,

a

korszerűsített

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

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
sétálhatóság tervezésével foglalkozik. A munkacsomagban elkészített
dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseihez,
irányaihoz. Készül a sétálhatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató,
amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket.
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A 4. partnertalálkozóra 2018. 24-25. között került sor Weiz (Ausztria)
városában.
A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési
osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják
el. Helyi szinten online kérdőíves felmérésre került sor a város sétálhatóságáról.
Jelenleg a helyi szintű felmérésben részt vevő, öt belvárosi utcára vonatkozó
kérdőíves felmérés van folyamatban, továbbá a helyi szinű akcióterv
elkészítése.
Helyi szintű egyeztetésre 2018. szeptemberében kerül sor legközelebb, ahol
ismertetésre kerülnek a felmérések eredményei, valamint a szakmai akcióterv
előrehaladása. Nyíregyháza a helyi feladatokon túl, folyamatosan látja a 3.
munkacsomag projektszintű szakmai koordinációját.

21. 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
KÖ FOP-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.
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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
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
javítását az ASP központ által meghatározott módszertan
alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek
megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.
-

adatminőségének

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 közbeszerzési kötelezettségünk nem
keletkezik.
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.
Jelenleg

az

eszközök

beszerzése

A projekt fizikai befejezésének tervezett
Megvalósítást

időpontja

van

folyamatban.

2019.06.30-ra módosult.

Nem releváns
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1hátráltató
problémák,
1

~ehézségek:

22. 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: 2017.11.01.
Befejezés: 2019.01.31.

Szerződés

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

2017.12.15.

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. 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

egésze Natura 2000-es terület egy része pedig

parkerdőként

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
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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
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.)

Előzmény: Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében
benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő
pályázat újbóli beadása, azzal az eltéréssel, hogy a visszavont pályázat nettó,
míg az új pályázat bruttó finanszírozású.

A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017.09.29- én került benyújtásra a
támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd
a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra.
A szerződés aláírását követően felállt a projektmenedzsment és megkezdődött
a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, amely tevékenységek
egyrészt már megvalósultak a korábbi, visszavont pályázat keretében, így
főként csak azok aktualizálása szükséges.
A korábbi pályázat keretében már elkészültek a kiviteli tervek, így a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzés hamar megindulhatott. A projekt
fejlesztési szakaszában szerződést kötöttünk a műszaki ellenőrrel, a
nyilvánosságot biztosító vállalkozóval és a közbeszerzési szakértővel.
2017.12. hóban megindult a közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként
kötöttünk a Közmű-Generál Kft-vel 2018.02.27-én. 2018.07.13-án
sikeres műszaki átadás is megvalósult.

szerződést

A projekt jelenlegi szakaszában a szerződött tevékenységek közül már csak a
marketing tevékenység végzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása releváns.
A projekt fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása folyamatban van, amelyhez az
IH jóváhagyására várunk. Ezt követően kifizetési kérelem is benyújtásra kerül,
továbbá a mérföldkövekhez kapcsolódó beszámolók benyújtása is folyamatos
egészen 2019. 01 hóig, a tervezett megvalósítási idő végéig.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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23.számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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.

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA

keltezésű

Támogatási

2016.01.15.

Szerződés

térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít.

Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem

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.
Dobópálya
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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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.) Korm. határozat a
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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. Feltételes közbeszerzési eljárás megindítása tervezett a
kivitelező kiválasztására.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

24.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Nyíregyháza
Bölcsődefejlesztés
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001

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

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál

bruttó 237 .925.000 Ft
bruttó 237.925.000 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
Az intézmények közül a 16.sz. Aprajafalva Bölcsődében (Nyh. Fazekas J. tér 13.)
komplett fejlesztés valósul meg, amelynek során energetikai korszerűsítés
(homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás
(csoportszobák, irodák, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.) valósul
meg.
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A 9.sz Micimackó Bölcsődében (Nyh. Stadion u.8/A} és az S.sz Őzike Bölcsődében
(Nyh. Vécsey köz 31.} belső felújításra kerül sor (csoportszobák, irodák,
közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.}, mert korábban már
megvalósult azok energetikai korszerűsítése.
A belső felújítás során mind a 3 bölcsődét érintően a főzőkonyhák is
korszerűsítésre
kerülnek,
továbbá
az
intézmények
részleges
akadálymentesítésére is sor kerül.
Az intézményekben eszközfejlesztés is megvalósul, 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
forint kívánunk elszámolni. Az eszközbeszerzésen belül a főzőkonyhai, valamint a
működéshez szükséges bölcsődei berendezések, felszerelések, beltéri és kültéri
játékok kerülnek beszerzésre.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.}

A pályázat 2017.04.30-án került benyújtásra, majd 2017.09.15-én pozitív
támogatói döntésben részesült és bruttó 237.925.000 Ft került megítélésre. A
Támogatási szerződés 2017.10.31-én került aláírásra, melyet követően felállt a
projekt team és megkezdődtek az előkészületek a fejlesztési szakasz
tevékenységeihez. A fejlesztés során szerződést kötöttünk a közbeszerzési
tanácsadóval, kisgyermekellátás területén jártas szakértővel, a nyilvánosság és
tájékoztatás biztosítására, a rehabilitációs és energetikai szakértővel, tervezővel
és műszaki ellenőrrel.
A tervek elkészülte után 2018.04.13-án megindítottuk a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeképpen szerződést
kötöttünk a Capricolors Kft-vel 2018.06.13-án. A kivitelezési munkálatok az Őzike
és a Micimackó bölcsődében kezdődtek meg először, tekintettel a nyári
bezárásra, majd 2018. 08 hóban az Aprajafalva bölcsődében is. A munkálatok
folyamatosan zajlanak, az Őzike bölcsődében 4 csoportszoba már átadásra került.
A munkálatokra 4 hónap áll rendelkezésre, amely időtartam tartható.
A projektben tervezett mérföldkövekhez kapcsolódó beszámolók benyújtása
folyamatos, jelenleg az 1. mérföldkő és a projektfejlesztési végi TSZ módosítás
van folyamatban.
Az

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

első

kifizetési kérelem 2018. 09. hóban kerül benyújtásra.

nem releváns
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25. 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
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 - Adv 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,

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
WV. \V • ..,,i'l~f("..
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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
ezért a

meglévő

elsődleges

szempont kell legyen a közlekedésbiztonság,

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

csúcsidőszakokban

balra és jobbra kanyarodások az

elsőbbségadások

rendszeres

A

a forgalom, de a reggeli munkába

indulási és az esti hazaérkezési
járművek

jelzőtáblákkal

feltorlódása

a Kállói útra

történő

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

kívüli

időszakban

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

nagy

burkolatszélesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, 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 öbölbe helyezett autóbuszmegálló
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részleges áthelyezése tervezett.
Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén
megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő
kerékpáros

átvezetések

lehetővé

tervezésével

teszik

az

érintett

városrészek kerékpáros baráttá tételét.
A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon
kívül

jelentős

sebességgel

közlekedő

forgalmat

egy

körforgalmi

csomópont kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.
A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett
utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és
ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen.

e.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:
A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként
jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt
egyik fő célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid
kibocsájtásának

csökkentéséhez

és

az

élhető

városi

környezet

kia la kításá hoz.
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 neve)

Tervezett kerékpárforgalmi

létesítmény hossza
Arany János utca

700m

Jósa András utca

200m

Honvéd u .-Serház u.

lOOOm

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
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Fészek utca
A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai:

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.

1.

II.

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 - Adv 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.)

0'_)

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

N Y
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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 határidő 180 nap. Jelenleg a tervezés folyik. A tervező a kerékpáros
létesítmények kiviteli terveit határidőre leszállította, a tervzsűri általi jóváhagyása
megtörtént, közúti biztonsági auditálása folyamatban van. A kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

minőségellenőrzése

van. A 2 db csomópont engedélyes tervei szintén

határidőre

folyamatban

leszállításra kerültek,

azok tervzsűri általi jóváhagyása és a közúti biztonsági auditálása folyamatban
van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

f),
'. /)
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Nem releváns.

N Y

R F r
.
·"YHAZA

11

.„

··~

26. számú adatlap

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

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003
156 432 161 Ft
156 432 161 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2020.04.10

2017. december 12.
1. sz. módosítás: 2018. július 17.

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerűsítése,

•

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati

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.

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai 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

•

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

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.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

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
(Energetikai tanúsítványok és projektterv) és kifizetési kérelem, amely jelenleg
elbírálás alatt van.
A kiviteli tervek elkészültek. A tervezői költségvetések meghaladják a
rendelkezésre álló keretet. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek,
amely miatt a projekt tervezett befejezési idejének módosítása vált szükségessé.
Erre vonatkozóan Támogatási Szerződés módosítási igény került benyújtásra,
mely a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került. A Támogatási Szerződés
módosítás 2018. július 17-én lépett hatályba.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

előkészítés

alatt van.

A tervezői költségvetések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A
megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.
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27. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)"

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

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

meglévő

kiállítás még inkább interaktíwá tétele, valamint a kiállítás bővítése által

lépése a tervezett felújítás és

bővítés.

A pályázati

célkitűzés

a

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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28. 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

100%
Kezdet: 2017.09.01.
Befejezés: 2020.12.30.

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 - 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
WW\V.""OYlft1:.GY>tAZA.!-tU

N y

R F C Y H Á 7 A

„.„.

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):

Az elmúlt hetekben megtörtént az első művelethez tartozó, kulcsprojektekre
(Kölyökvár és Alvégesi Művelődési Ház felújítása, Robinson domb
revitalizációja) vonatkozó pályázati felhívás meghirdetése. A pályázat
beadása 2018. augusztus 1- október 31-ig lehetséges.
Szintén meghirdetésre került az első nyílt pályázati felhívásunk is, melynek
keretében kulturális célú infrastrukturális jellegű projektek kerülhetnek
támogatásra Nyíregyháza belterületén. Célcsoport: Civilek, gazdasági
társaságok, vállalkozói szféra stb. A pályázati felhívások és mellékleteik
letölthetők a Közösség honlapjáról a http://www.clldnyiregyhaza.hu/
weboldalról.
Július végéig elkészültek a maradandó műveletek keretében meghirdetésre
kerülő felhívás tervezetek is, 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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29. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"

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

bruttó 499 901 332 Ft
NYHMJV: 200 025 612 Ft

EFOP-3.3.6-17-2017-00016

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
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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 bírálatát követően az Ács és Bartha Kftvel, került aláírásra a vállalkozási szerződés. Jelenleg az épület külső és belső
felújítása van folyamatban, amely tervezetten 2018. október közepére
készül el. Az épület külső felújítását a pályázat nem támogatja, a szükséges
forrást az Önkormányzat önerő formájában biztosítja.
A kivitelezéssel egy időben, előkészítés alatt van a kapcsolódó eszközök
beszerzése, amelyre várhatóan 2018. szeptember-október folyamán kerül
sor.
A kapcsolódó egyéb feladatok (arculattervezés, szakmai anyagok
előkészítése, nyilvánosság stb.) megvalósítása folyamatos.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

0_)

Nem releváns.
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30. 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. 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

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
www.NYIA.t
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fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78.
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen S 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 3 529 271 471 Ft került elkülönítésre, mely összegből
szeptember 4-én 171 499 040 Ft előkészítési költség támogatási előleg
formájában utalásra került.

kérelmek stb.)

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). A tervpályázatra a kiírás szerinti
feladási határidőre, 2018. június 18. (hétfő) 16:00 óráig, tizenkét pályamű
érkezett. A Bírálóbizottság 2018. június 29. napján hozott, a tervpályázattal
kapcsolatos írásbeli összegzésében (továbbiakban: zárójelentés) rögzítette,
hogy a tervpályázat sikeres és eredményes volt. A beérkezett 12 pályaműből a
zsűritagok egybehangzó véleménye alapján első díjban részesült a Gav-Art
Stúdió Kft. és a DEKON Kft., amely társaságokat a Bírálóbizottság a
zárójelentésében a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban ajánlattételre felhívásra ajánlotta. A tervpályázaton nyertes fenti
két pályázó felhívásával „tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás" kerül indításra az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
kerülő
feltételek
mellett,
előreláthatólag
2018
meghatározásra
szeptemberében. A tervpályázati eljárás a becsültnél több időt vesz igénybe,
így a korábban tervezett ütemezés módosítására lesz szükség, amely miatt
Támogatói Okirat módosítást fogunk kezdeményezni.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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31. 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
2
nagyobb kb. 25 m2 --es irodából és egy 6m --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
2
kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m 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
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.)

t~.)
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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 5. napján került sor, a kiviteli tervek
alapján 2018. augusztus 17. napján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás előzetes minőségbiztosítása.

Ny

REGYHÁZA

„...
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

32.számú adatlap

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN
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: 2018.01.01.
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
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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.

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)
és
szakmai
szervezeteik
tájékoztatása,
Helyi
munkaadók
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
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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,
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.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

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. Jelenleg a
támogatási szerződés módosítása van folyamatban konzorciumi partner csere
vonatkozásában.

Nem releváns.
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33. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

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

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

1 036 OOO OOO Ft
1 036 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2017.10.01.
Befejezés: 2018.12.31.

2017.10.19.

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:
1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a
Rezeda utca között zárt esőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő
nyomvonalában sávos helyreállítással.
1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését
mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka,
padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.
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
állása (készültségi

A hét szakasz vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és jogerős
WWW. NYUt! (, '1 HAlA.HLl
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fok, beszámolási

vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk. A kiviteli tervek készítésére

időszakok,

vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amely során 2018. május 29-

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

én szerződéskötés történt a Közműterv-M 93 Kft-vel. A tervezés folyamatban van.

Nem releváns.

34. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Közösen a kiútért"
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

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

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,
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,
WWW.NYHHC.'tHAl.A.ttO
~~~~~~~~~---,
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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 Projekt-előkészítő Tanulmány
Közösségi Beavatkozási Terv (KBT)
Közösségi tervezés
Partnerségi rendezvények projektelemek megvalósultak, az első mérföldkő
lezárásra került. A közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

35. számú adatlap
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PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6. l.4-16-NYl-2017-00002

Projekt összköltsége:

785.777.879 Ft

Támogatás összege:

785.777.879 Ft

Támogatási
intenzitás{%):

100%

Projekt {tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2018. január 1.
Befejezés: 2019. március 31.

!.:...• ' t':
~)

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.

3.

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.
Mütárgytárolás 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.
Szabadtéri Színpad megújítása:
www.,..,,Yl~íG'fl"fAl.A.H\J
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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.
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.

Projekt jelenlegi
állása:

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

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.
W\';,·W.,.,,Y!Rf(,YHAlA.1-iU
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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 lezajlott, a nyertes
ajánlattevővel (Kelet-út Kft.) 2018. május 25.-én aláírásra került a vállalkozási
szerződés. A terület 2018. május 28-án került átadásra a vállalkozónak. A
kivitelezés során felmerült akadályok miatt, a projekt részben átütemezésre
került. Az eredeti kivitelezési határidő (2019. március 21) helyett, az építési
munkák befejezésére 2019. április 30-ig kerül sor. A hosszabbítás csak a
múzeumfalu egy részét érintik és csak részlegesen kerül lezárásra 2019.
márciusát követően, a tervezett rendezvények megtartását nem befolyásolja.
A beérkezett legalacsonyabb árajánlat magasabb volt a projektben
rendelkezésre álló forrásnál, amely miatt az Önkormányzat többletforrás
igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé. AZ IH a kérelmet pozitív
elbírálásban részesítette és a korábbi 688 millió Ft támogatáson túlmenően
további 97 777 879 Ft támogatást ítélt meg. Ebből adódóan a projekt
összköltsége a korábbi 688 OOO OOO Ft-ról 785 777 879 Ft-ra változott.
Jelenleg a fejlesztési időszak végi Támogatási Szerződés módosítás van
folyamatban, amely többek között a megítélt többletforrást is tartalmazza.
A kivitelezéssel párhuzamosan zajlanak a kapcsolódó egyéb
tevékenységek (marketing, nyilvánosság, eszközbeszerzés stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

0.J

-

NY

RFCYHÁ?A

kiegészítő

,- ,„., ..,,

,....

--

·...· /
~

....

~-

36. számú adatlap

„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"

PROJEKT CÍME

TOP-6. 7 .1-16-NYl-2017-00001

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

1 726 OOO OOO Ft
1 726 OOO OOO Ft
100%
A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01.
A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
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:
-

-

Projekt jelenlegi

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.
A támogatási kérelem 2017. szeptember 4-én került benyújtásra, majd
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állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

..

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. A
kivitelezés két részletben valósul meg, a 2018. évi eredményességi indikátor
teljesítése érdekében. Az első, 18 lakóegység kivitelezésére lezajlott a Tervező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Az elkészült kiviteli tervek alapján
megkezdődött a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előzetes
minőségellenőrzése, melyet jelenleg a KFF végez. Sajnálatos módon a KFF
meghosszabbította saját ellenőrzési határidejét, így veszélybe került a 18
lakóegység ez évi kivitelezése. A további projektelemek vonatkozásában a
tervezési program előkészítése folyamatos, a további épületek tekintetében a
Tervező
kiválasztására
irányuló
közbeszerzési
eljárás
megindítása
szeptemberben tervezett.

Időbeli

csúszás.

37. 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:
lndiaház:

Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy
\N\'i\V • .... Yl~f (, Y HA~~A.HV
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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
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 időtartama a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.
A Támogatási

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

Kérelem

megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

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.
eredményeként a tervezői

napján feladásra
szerződés

került. A közbeszerzési eljárás

2018.07.23. napján aláírásra került.

Határidő

6 hónap. Jelenleg a tervezés folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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38. 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:
Támogatási
intenzitás (%}:
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

821887 500 Ft
821 887 500 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.

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit

megteremtő

erősítő

meg,

közlekedésfejlesztési

intézkedések

valósuljanak

és

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 köáorgalmú 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 Sóstógyógyfürdő
településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító

Fürdő

utca teljes

szakaszán történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a
Berenát utcától északra,

Kemecsei úttól pedig nyugatra eső belterületi

tömbrészlet csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.
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Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése.
gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal
átellenes oldali tovább vezetése mellett:
Az autóbusz öbölpár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés
kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok
által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi
szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas
létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.
Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont
kialakítása

és

a

beavatkozási

szakaszon

közúti

kanyarodó

mozgások

szabályozása:
A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út
között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka
Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé eső szakaszának
forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út Nagyvárad utca, és a Kállói út - Zimony utca csomópontokat. Elsődleges
szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát
átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az
autóbuszmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.
A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került.
A támogatott tevékenység megvalósítási

időtartama

a támogatási

szerződés

hatályba lépését követően legfeljebb 42 hónap.
A Támogatási Kérelem

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

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. A közbeszerzési
eljárás,

beérkezett

érvényes

eredménytelenül zárult. A

tervező

ajánlat

hiányában

2018.05.25.

napján

kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési

eljárás 2018.06.28. napján megindult, amely eredményeképpen 2018.08.01.
napjára 5 db ajánlat érkezett be, amelyek értékelése jelenleg folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

0_)

Nem releváns.
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39. számú adatlap
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004

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

627 227 209 Ft
627 227 209 Ft
100%
Tervezett kezdete: 2018. január 1.
Tervezett befejezése: 2019. augusztus 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(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)
• 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),
Fosszilis
energiahordozó
alapú
hő-termelő
berendezések
korszerűsítése, 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
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tervek elkészítését

követően

történik meg a projektfejlesztési szakaszban.

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.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

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 (Energetikai tanúsítványok és projektterv) és kifizetési kérelem,
mely jelenleg elbírálás alatt áll.
A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második
mérföldkőhöz tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció), mely jelenleg
elbírálás alatt áll.
A kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása 2018. augusztus 08-án
elindult.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

40. számú adatlap
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

396.840.630 Ft
396.840.630 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2019.08.31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt rövid
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2017. december 13.

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában

.

.

NYIREGYHAZA

lévő

intézmények energetikai

11

(műszaki, szakmai)

korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

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,

•

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 szolgáltatás igénybevétele

•

Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása

•

Kötelezően előírt

•

Projektmenedzsment feladatok ellátása

•

Projektarányos akadálymentesítés - amennyiben releváns

•

Azbesztmentesítés - amennyiben releváns.

nyilvánosság biztosítása

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése
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,

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.
W\V\V .N'r!Rt (,'rHAl.A.H\J
~~~~~~~~~--,
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december 13-án lépett hatályba.

kifizetési
kérelmek):

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 (Energetikai tanúsítványok és projektterv) és kifizetési kérelem,
mely jelenleg elbírálás alatt áll.
A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második
mérföldkőhöz tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció), mely jelenleg
elbírálás alatt van.
A kiviteli tervek birtokában a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás
előkészítés alatt áll.
A Jósa András Múzeum esetében a tervezés során műszaki probléma merült
fel. Az épület süllyed, valamint a pinceszinten vizesedés jelei mutatkoznak,
melyet mielőbb kezelni szükséges. A műszaki megoldásáról az egyeztetések

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

megkezdődtek.

41. 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%

Projekt kezdete és
(tervezett) befejezése:

Kezdet: 2018. január 16.
Befejezés: 2019. december 31.

Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2018.01.15.

Ka pcso latta rtó k:

Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

0_)
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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

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:
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
meglévő praxisok áthelyezése történik meg)

követően

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

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

2018.január 15-én került aláírásra,

felállt a projekt team.

Elkezdődtek

Ny

előkészületek,

amelynek

során megkötésre került a tervezővel a szerződés és folyamatban vannak
a projekt egyéb előkészítő tevékenységei.

(~)
\
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az

melyet
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Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

42. számú adatlap

„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

-

Csaló köz

csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003

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:

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
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:
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.

0_)
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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
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 eljárás
keretében kiválasztásra került a tervező és a közúti biztonsági auditor is.
Jelenleg az engedélyes szintű tervek készítése folyik, auditálással és tervzsűri
egyeztetéssel. Augusztus végére elkészül a végleges engedélyes szintű, október
végére pedig a kiviteli szintű tervdokumentáció is.

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

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.

43. számú adatlap
"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Nyíregyháza hat pontján"

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002

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

0 Ft

Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:

2018. február 12.

0_)
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999 500 OOO Ft
999 500 OOO Ft

100%
2018. január 1. - 2020. december 31
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Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

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
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:
•

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.
különböző
helyszíneken
tehát
burkolat
felújítás,
kerékpáros
A
létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés,
szükség
szerinti
átépítése,
autóbuszperonok
autóbuszöblök
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
utakon
keresztül
biztonságos megközelítési
lehetőséget
nyújtanak
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.
Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken,
közlekedő
számára
biztonságos
közlekedési
feltételének
minden
megteremtésére törekszünk.
Projekt jelenlegi állása

0->
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A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december

R F C Y H Á 7 A

(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

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 kiválasztása megtörtént, a
szerződés 2018. április 18-án megkötésre került, az engedélyes tervek
elkészítésének határideje 2018. augusztus 31., a kiviteli tervek elkészítésének
határideje 2018. október 19. Továbbá kiválasztásra került közúti biztonsági
auditor a fejlesztéssel érintett útszakaszok műszaki biztonsági ellenőrzésének
biztosítása érdekében.
A projekt vonatkozásában a támogatási előleg igénylése megtörtént
984.310.278 Ft összegben, amely 2018. augusztus 08-án kiutalásra került.

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.

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

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

„óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II.
ütem"
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003
901 855 317 Ft
901 855 317 Ft
100%
Tervezett kezdete: 2018.01.01.
Tervezett befejezése: 2019.09.30.

2017. október 30.

Morvai Zsuzsa, 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 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.)

•

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Kassa u. 27. sz.)
WW\'. ...... -n/:\tG'rHAl..A.tt\J
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•

Búzaszem

Nyugati

óvoda

Benczúr

téri

Tagintézmény

(4400

Gyermekkert

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
•

Búzaszem

Nyugati

óvoda

Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)
•

Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 NyíregyházaOros, Deák F. u. 2. sz.)

•

Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 14. sz.)

•

Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas
utca 1-3 sz.)

•

Eszterlánc

Északi

óvoda

Gyermekmosoly

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)
•

Eszterlánc Északi óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 27. sz.
A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve
a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket)
sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába járás, a beruházások
kedvezően

hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak

nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó
nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési
szolgáltatások

színvonalának

leterheltségének

növelése

kiegyenlítődéséhez,

körülményeket. Az óvodai
az

hozzájárul
előrébb

ugyanis

szülők

választott, közkedvelt intézmények listáján. A

intézmények

lépnek a szívesen

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,

fejlesztését is)

o

udvar, játszóudvar felújítása

o

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést
szabadidős

programoknak

a

lehetőséget

segítő

helyiségek,

biztosító

terek

fejlesztése, kialakítása
o
•

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési

0__)

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.
A projekt előkészítése folyamatosan zajlik, vállalkozói szerződést kötöttünk az
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épületenergetikai szolgáltatások elvégzésére, valamint a rehabilitációs
szakmérnöki tevékenységek ellátására. A tervezési szerződés megkötése előtt
beszerzési eljárást folytattunk le az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére.
A szükséges építési engedélyeket beszereztük és leszerződtünk a közbeszerzési
szaktanácsadóval, valamint a műszaki ellenőrrel. A projekthez kapcsolódó
nyilvánosság biztosítására is megkötöttük a szerződést. Jelenleg a kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik.

kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

45. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.5-16-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):

Zákány Zoltán, 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
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
WW\-...1'ólllU(.'1HAl4.HU
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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

A Támogatási szerződés 2018.02.05-én hatályba lépett. A projektmenedzsment
szervezet 2018.03.01-ével elkezdte munkáját. A tervező kiválasztása
megtörtént, a kiviteli és engedélyes tervek készítése folyamatban van, határidő
2018. október.

időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

46. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Önkormányzati

feladatellátást
Rozsrétszőlő1 Fenyő utca felújítása

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

szolgáló

fejlesztések-

Nyíregyháza-

61538460
39 999 999
65%

2019 .01.01-2019.12.31.

Szerződés

2018.02.08.

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

N

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A beavatkozás az út Rozstelek u.-i és Szabadság u.-i csomópontok közötti
szakaszát érinti, amely 1020 m hosszú. Az út 2 forgalmi sávos és 5 m szélességű.
A rekonstrukció során az út kopórétegének felújítására és az útpadka feltöltésére,
profilozására kerül sor. A beavatkozás során forgalmi sávok bővítésére nem kerül
sor. A tervezett beruházás építési engedélyhez nem kötött tevékenységeket

y
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tartalmaz.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

2018. április 04-én szerződéskötés történt a VIASYS-PLAN KFT-vel a kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozólag. A kiviteli tervek leszállítása szerződés szerint
megtörtént.

-

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

„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

992 329 869 Ft
992 329 869 Ft
100%
Tervezett kezdete: 2019.06.01.
Tervezett befejezése: 2021.05.31.

Szerződés

megkötésének
dátuma:
Ka pcso latta rtó
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

integrált termék- és

szolgá ltatásfej lesztése"
GINOP-7.1.9-17-2018-00005

Nem releváns.

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.9-17 kódszámú,
Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése
című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a turisztikailag frekventált térségek
fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést
lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési
elképzelések.
A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött el. A pályázat sikeressége
érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek
érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a
Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire
vonatkozóan.
A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:
Projekt előkészítése
WWW ·""l IR!GYHAlA.:HU
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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
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

kerül kiépítésre. Trambulin park építése a

játszótér felújításához

kapcsolódóan,

és

egyéb

turisztikai célú 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. A pozitív támogató döntés 2018. július 24-én
érkezett, a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése folyamatban van.

Nem releváns.

48.számú adatlap
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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:

"Fenntartható turizmusfejlesztés- a Helyőrségi

Művelődési

Otthon

revitalizációja által"
TOP-6.l.4-16/NYl-2017-00005
nettó 755 647 560 Ft
nettó 755 647 560 Ft
100%
2018. március 1. - 2021. február 28.
Nem releváns.
Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található
Helyőrségi
Művelődési
Otthon (régi Tiszti Klub) felújítására,
megújítására.
Projektünk célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló
turisztikai attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélénkül
a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés által emelkedik a
városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal közvetett

módon

-

jelentős

helyi-térségi

foglalkoztatás-bővítési

potenciált hordoznak magukban. Fontos megjegyeznünk azon tényt is,
mely szerint Nyíregyházán jelenleg számos turisztikai célú beruházás
folyik (teljesség igénye nélkül: Állatpark fejlesztés, Benes Villa turisztikai
hasznosítása, Szálláshely

bővítési

program - szállodák építése), melyek

multiplikátor hatásként jelentkeznek projektünk kapcsán is. A fentieken
túlmenően

a projekt közvetett célja Nyíregyháza város turisztikai

komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben

élő

lakosság

életminőségének

javítása, GDP növekedés elérése.
A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira

épülő

új vonzerő létrehozására, a Helyőrségi Művelődési Otthon épületének
komplex felújítására, az alábbiak szerint:
Színháztörténeti múzeum kialakítása, ahol a színháztörténet egyes
korszakainak élményszerű bemutatását célozná meg az az
értékteremtő kezdeményezés, amely szerint egy korszerű, interaktív,
installációs, szimulációs látogatóteret hoznánk létre. A tárlatot
különböző installációk, tárgyi relikviák, video-térképek egészítenék ki,
többnyelvű audionarrációval. Emellett megtárgyasítanánk a különböző
korok jelmezeit, a múzeumlátogató pedig belebújhatna ezekbe az ún.
fotófalakba, s lefényképeztethetné magát bennük. Az attrakcióban
különböző
élményelemeket jelentő technikai fejlesztések (pl.
holoprojektor stb), interaktív bemutatási formák kialakítása is
W\"i\'w.~)
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megtörténik.
Fő attrakcióhoz szorosan kapcsolódó Pódiumszínpad kialakítása is
megtörténne, ahol a különböző színházi korok reprezentatív,
szórakoztató és tanulságos, komplex élményt adó produkcióival
találkozhatnak, ily módon egészíthetnénk ki az egyetemes
színháztörténeti múzeum virtuális anyagát, valódi turisztikai
„élményútvonal" jöhetne létre.
Kialakításra kerülne a színház szellemében egy bisztró és egy kávézó is.
Jegyárusítás (csak
és
kizárólag
Színháztörténeti
múzeum,
Pódiumszínpad,
Rendezvényterem),
illetve
ajándéküzletajándéktárgyak árusítása.
Szakmai együttműködés megvalósítását is tervezzük (a Pályázati
Felhívás 3.4.1.1/1./I. pontja értelmében) más helyi attrakciókkal,
turizmusban érintett szervezetekkel, melynek keretében elérhetőek
lesznek például a vendégfogadó térben, ezen egyéb turisztikai
attrakciókkal kapcsolatos információk, képeslapok, térképek stb.
Rendezvényterem kialakítása.
A projekt részét képezné a turisztikai attrakció kialakításához szükséges
eszközbeszerzés és az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése
(szükséges parkolószám és elektromos töltőállomás kialakítása,
zöldfelület rendezés stb).
A

fő

funkciókat tehát a fentebb nevezett attrakciók jelentenék,

természetesen kiegészítve olyan komplex turisztikai, információs és
látogatómenedzsment

szolgáltatásokkal,

élményelemeket

jelentő

technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal, amelyek a
mai kor modern igényeinek mindenben eleget tesznek.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

A projekt hivatalos kezdete 2018. március 1-én elkezdődött a
menedzsment team felállásával. A Támogatási Szerződés aláírása 2018.
május 28-án történt meg. Ezt követően beszerzési eljárás keretében
kiválasztásra került a tervező, aki az engedélyes szintű terveket július
31-én leszállította Önkormányzatunknak, illetve még aznap elindult az
építési engedélyezési eljárás is, mely azonban a napokban
felfüggesztésre került az alábbiakban részletezett indokok miatt.
A projekt megvalósítási helyszíne egyrészt kiterjed magára a Helyőrségi
Művelődési Otthon (régi Tiszti Klub) területére, másrészt parkoló és
biciklitároló építésének erejéig a szomszédos Kállay Kúria területének
egy kis részére is, mely jelenleg még állami tulajdonban van. Egy tavaszi
kormánygyűlést követően, a kormányhatározat a terület ingyenes
önkormányzati tulajdonba történő átadásáról már megszületett,
azonban az erre vonatkozó szerződés aláírása még nem történt meg az
engedélyezési eljárás megkezdéséig. A szerződést az MNV Zrt.
megküldte részünkre, melynek véleményezése, véglegesítése jelenleg
folyik. Ameddig a szerződés aláírása nem történik meg (mely
előreláthatóan kb. még 60 napot vesz igénybe), tehát addig, amíg a
terület önkormányzati tulajdonba nem kerül, addig az engedélyezési
eljárás felfüggesztésre került.
Megoldási javaslat: a projekt két ütemben tervezett kivitelezése, amely
úgy tűnik működőképes lesz.
www.Nfllt!G fMAlA.kU
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3. számú melléklet a PKAB/59-2- /2018. számú előterjesztéshez
Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma

1.

„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál"
KEHOP-5.4.1-16-2016-00088

2.

MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN

3.

A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése
TFC-1-1-2-2017-2017-00008

4.

„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.

A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001

8.

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető
civil szervezetek és települési önkormányzatok számára

9.

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2)

10.

11.
12.

13.

14.

Értékünk a család programsorozat II."
CSP-CSBM-18-0100
Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
KAB-KEF-17-A-26004
A
HAZAI
HULLADÉKGAZDÁSLKODÁSSAL
ÉS
SZEKTÍV
KAPCSOLATOS
LAKOSSSÁGI
KÖRNYEZTIUDATOS
NYÍREGYHÁZÁN (FM-LSZF/2018-01)

HULLADÉKGYŰJTÉSSEL
SZEMLÉTETFORMÁLÁS

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON
KERESZTÜL
INTERREG EUROPE

WWW.NY~it(G-VH'AXA.HV
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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, hogy megismerjék az
energiatakarékossági,

energiahatékonysági,

megújuló

alternatív

és

energiahasznosítási megoldásokat és lehetőségeket, illetve változzanak a
lakosok

ezekkel

kapcsolatos

fogyasztói

és

beidegződései.

társadalmi

Az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett, melyek részletesen kifejtésre
kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban:

-

települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
települési/intézményi
terjesztésében való

-

gyakorlatorientált

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,

és

esélyegyenlőség

nyilvánosság,

és fenntarthatóság

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

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.
W\.YW.NYtk(GYMAtA.f.tV
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Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

2.
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Nem releváns.

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
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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
épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem
tartozik még.
Projekt jelenlegi
állása:

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást
kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város
és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt
előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok
Program keretein belül. A Modern Városok Program keretében tervezett
beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív
Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és
annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata
értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében
megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatónak
valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból
származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A kormányhatározat
megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a Modern
Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP
forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4
konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A pályázati
elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem
támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése projektünk szétválasztásra került:
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
felelős
akkreditált
közbeszerzési
tervdokumentáció
készítése,
szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk
elszámolni.
o

A Mese kert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és
Fejlesztésekért
Felelős
Helyettes
Kulturális
Kapcsolatokért
Államtitkársággal történnek egyeztetések a Mesekert elképzelés

NYÍREGYHÁZA

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 azóta
válasz nem érkezett.
Egyéb problémák:

-

3. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

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

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

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.

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 ITM Kezelő
szerve által meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció szállodafejlesztés - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési
WWW~N~fRlGY:WAZA.f1U
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térségben című pályázati felhívás keretében került sor 2017. november 30án. A pályázat előkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás és üzleti- pénzügyi
terv elkészítésére kötöttünk szerződést.

kifizetési
kérelmek):

Hiánypótlás érkezett 2017. december 7-én, amelyet teljesítettünk
2017.12.29-én. 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:

-

4. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„FestivART - öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése
művészeti

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:

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 kulturális
az

együttműködő

sokszínűsége

és gazdagsága mellett bemutatja

partnerek közös értékeit, kulturális kapcsolódási

pontjait is. A tervezett fesztiválprogramok között szerepel tánc-és zenei
bemutatók,

előadások

kézművesség)

és

szervezése, a helyi tradíciók (így népviselet,

konyhaművészet

bemutatása is.

A projekt keretében beruházási elemként

meglévő

kulturális örökségi

elem megújítása (az ivano-frankivski bástya felső szintjén gyalogos
sétány

kialakítása),

művésztelep

új

kulturális

érték

létrehozása

(nyíregyházi

kialakítása) valamint a hagyományok ápolásához, illetve
WWW .~YiRt G
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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. Ill. negyedévében várható.

-

S. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green
transport network)

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:

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

környezetkímélő

elektromos

járművek

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.
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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

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. Ill. negyedévében várható.

6. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

„Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders)

379 004,17 EUR
350 125,87 EUR

93%
2018. július 1. - 2019. december 31.
WWW~NYtR~G-YHAZA.WU
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Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A pályázat célja

elsődlegesen

amelynek segítségével

egy többnyelvű online portál létrehozása,

a térség

iránt

érdeklődök

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
érdeklődők

nyíltan

elérhető

információkon

keresztül.

Az

információt kapnak a weboldalon keresztül többek között a
helyekről, eseményekről,

látnivalókról, az érdekes
éttermekről,

szállás és kerékpár kölcsönzési

turista útvonalakról,

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

közintézmények

elősegítve

a turizmus

és

helyi

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,

következő

a

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,

a régiót.

A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság
felé, döntés 2018. Ill. negyedévében várható.
WWW.*'lYH:.t(GVHAXA.HV
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beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

-

7.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.
csillagos szállodában

a

férőhelyek

A jelenleg 2

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
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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.

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 kialakít~sa;
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):

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.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

nem releváns
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8.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet
működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára

Bruttó 2.349.000,-Ft,
Bruttó 2.349.000,-Ft,
100%
2018.10.01-2018.12.31.

Támogatási
Szerződés

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

Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be
2018.05.31-én A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi „Ebrendészeti telepet
működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára" c. című
pályázati kiírásra.
Az Állategészségügyi telep 4551 Nyíregyháza, Szállási utca 128. alatt található,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van és 2015. év
januárjától a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti.
A Nyíregyházi Állategészségügyi telep (gyepmesteri telep), egy országos
viszonylatban is korszerű 54 férőhelyes telep és jelenleg folyamatban van a
bővítése, újabb 54 férőhellyel.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívásban megjelölt
b típusú tevékenységre, azaz területrendezésére nyújtotta be a pályázatát, és az
alábbi tevékenységeket tartalmazza:
•
talajerózió megállítása vagy csökkentése,
•
szikkasztó árkok lejtő felöli oldalán rács elhelyezése,
•
A zsalukövek lejtő felőli oldalán egy beton vízelvezető folyóka beépítése
szükséges.
•
20 cm vastagságú termőréteg kialakítása
•
szikkasztóárok kavicsfeltöltése és a járdalapos rézsű burkolása.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázat benyújtása 2018.05.30-án megtörtént. A pályázat elbírálás alatt áll.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
WW\iV .NYtR<G YHAZA~f.!V
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

9.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

bruttó 3.956.915,-Ft,
bruttó 3.956.915,-Ft,
100%

Szerződés

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

Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat a Jósa András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy
átlátható, könnyen
helyező

kezelhető

(felhasználóbarát), a felhasználó igényeit központba

online felület létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal,

modern, interaktív megjelenéssel. Tartalmi szempontból a megújítani kívánt online
felület a látogatói- és

közérdekű,

valamint

közérdekből

nyilvános információk
szűrt

mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból

rekordok

kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül (az
érzékeny adatok kitakarásával) közzétett
weblapját látogató felhasználók

gyűjteményi

adatbázis-szerűen,

adatokat az intézmény
szűrhető

és

kereshető

felületeken böngészhetik.
A Jósa András Múzeum jelenleg a térinformatika részét jelentő Egységes Múzeumi
Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi gyűjtemény,
strukturált adathalmazának kezelésére. A gyűjtemények online publikálásának
alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése abba az irányba
történjen, hogy a

gyűjteményi

adatok nyilvános publikálása közvetlen az

adatbázisból történjen. A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6, amelynek
támogatottsága 2016. 02.24-én

megszűnt,

valamint nem kompatibilis az újabb

szerver környezetekkel.
\VWW .N:Y~At.GVHAlA.ttV
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Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza:

1.

Átállás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddigi

Drupal 6) motorja Laravel 5 keretrendszerre újul meg és ezzel csatlakozik a más
intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez.
2.

A gyűjtemények online publikálására előkészített modern, interaktív

felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az EMIR-ből közvetlen „kipublikálás"
megoldása, illetve erre felépíthető virtuális kiállítás és online „magazin"
lehetőségének

megteremtése.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázat benyújtása megtörtént 2018.05.09-én, jelenleg bírálat alatt áll.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

10.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:

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2}

Bruttó 20. 735.800,-Ft
Bruttó 18.662.220,-Ft
90%

-

-

Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúra
A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített
„emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és bővítése .2018-ban 150 éves
évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy nagyszabású
múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy előkészítő
lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még
www~NYtRLCYHAZA~HV
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inkább interaktíwá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András
munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal.
A pályázat lehetőséget nyújt a kiállítás bővítésén túl, tudományos ismeretterjesztő
kiállításvezető és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet készítésére.
A tervezett kiállítás megvalósítandó elemei:
•
Poszterek: régészet hőskora, 4x2 méteres nagy nyomat.
•
Jósa András ábrázolás trompe-l'oeil effekt alapú megjelenítése.
•
Ásatási padlózat kialakítása, 36 m2.
•
A falakon körbe óriás nyomat, 70 m2.
•
A központba egy ún. „sírláda" kerül az in situ felszedett csontvázzal és
leletekkel (itt akár lehet majd bontogatni is a sírt). Körülötte deszkák, amelyek
„majd" a láda alját képezik.
•
Mellette egy másik sír „pozitívban", ahogy éppen ásogatják.
•
Körülötte a bontóeszközök, 8-10 db (pl. Jósa bicskája, kubikoslapát, kapa,
csákány, kubikostalicska, szögmérő, mérőléc, csomagolóeszközök, rajzeszközök,
mérőműszer, csobolyó, tarisznya, lerúgott bocskor, surc, fejsze, mérőszalag, tájoló)
A megvalósítandó kiállítás eszközei:
•
Fényképezőgép állvánnyal, 2 db.
•
3D digitális betét screen a fényképezőgépekbe.
•
2 db figura, korabeli ruhákba öltöztetve.
•
Manuálisan tölthető ásatás könyv és ásatás rajzok + toll és tinta,
könyvtartó kecskeláb állvány.
•
8-10 db lelet.
•
Ablak sötétítés.
•
Interaktív software fejlesztés.
•
5 nyelvre fordítás.
•
10 db hardware vásárlása (smart phone).
•
AR software fejlesztése.
•
Grafikai, arculati elemek tervezése.
•
Múzeumpedagógiai segédletek nyomtatása (30-40 oldal, 1200 db).
•
Kiállítás (szakmai) vezető nyomtatása.
•
Bútorok tervezése, átalakítása.
•
Grafikai, arculati elemek tervezése.
•
Hogyan kell használni a kiállítási eszközöket, interakciókat.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázat benyújtásra került 2018.05.09-én, jelenleg bírálat alatt áll.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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11.számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

„Értékünk a család programsorozat II."
CSP-CSBM-18-0100
3 079 OOO Ft.3 079 OOO Ft.-

100%
Kezdet: 2018.08.01.
Befejezés: 2019.06.30.

Szerződés

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

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Dr. Krizsai Anita osztályvezető, Szociális és Köznevelési Osztály
Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály
A
Családbarát
programsorozatunk
keretében
három
programcsomag megvalósítását tervezzük:
1. szünidei táborok szervezése a nyári, őszi és tavaszi időszakban,
2. gyermekes szülők részére két munkahelyi tréning tartása,
3. rekreációs kirándulás szervezése.

különböző

1.1. Nyári tábor szervezése (4 munkanap)
A nyárvégi időszakban 4 munkanapon keresztül napközis tábort szervezünk,
ahol gyermekfelügyeletet és étkezést biztosítunk. Terveink szerint a gyerekek
tájékozódási
futóprogram
foglalkozáson
vesznek
részt,
valamint
meglátogatnánk a Nyíregyházi Állatparkot. A program tervezett ideje:
2018.08.19-2018.08.29.
1.2. Őszi tábor szervezése (3 munkanap)
Az őszi szünetben ismét a „halloween" köré szerveződnének a programjaink.
Terveink szerint a gyermekek ismét részt vennének a „csokit vagy csalok"
játékban, valamint a kreatív foglalkozásokat is az időszaknak megfelelően
tervezzük. Emellett szeretnénk bevonni a Város-Kép Nonprofit Kft-t, egy vidám
„videoklip" összeállítására, valamint a heti programot a Krúdy Art moziban
megtartott filmvetítés gazdagítaná. A program tervezett ideje: 2018.10.292018.10.31.
1.3. Tavaszi tábor szervezése (2 munkanap)
A tavaszi szünetben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellett színházi
előadás megtekintését tervezzük. Közönségsiker programelemünk a sóstói
Aquarius Élményfürdőbe szervezett rekreációs napunk, amelyet szeretnénk
újra megszervezni.
WWV/.N.YUtl'.GYl<fALA~~V
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A program tervezett ideje: 2019.04.18-2019.04.23.

2. A gyermekes szülők részére munkahelyi tréning tartása
2.1. Kommunikációs tréning szervezése
A kollégáink folyamatos interperszonális kapcsolatokat ápolnak, mind az
ügyfelekkel, mind egymással. Jellemző, hogy a napi rutinnak megfelelően
kommunikációjuk egyoldalúvá válik, így könnyen elfásulnak, kiégnek. Ennek
oldására tervezünk szakember által tartott egy napos tréninget.
2.2. Infokommunikációs tréning szervezése
Általánosan elfogadott tény, hogy a mobil- és internetes eszközök,
alkalmazások, infokommunikációs közösségi platformok teret hódítottak a
mindennapjainkban. Az is megállapítható, hogy a világháló nyújtotta
lehetőségek már korosztályoktól függetlenül biztosítanak alkalmazásokat,
szórakozási lehetőséget. Legtöbbször gyermekeink fogékonyabbak az új- és
gyorsan változó technika befogadására, a szülők pedig elfoglaltságuk
mértékének megfelelően kisebb-nagyobb lemaradásba kerülnek hozzájuk
képest. Az általunk nem ismert és ezáltal veszélyeket rejtő lehetőségek komoly
problémát okozhatnak gyermekeink életében, ezért programunkban a
gyermekes szülők számára egy fiatalos, vidám hangulatú tréninget
szerveznénk az internet és a közösségi oldalak jobb megismerése érdekében.
A tréningtől azt várjuk, hogy a résztvevő szülők átfogó ismereteket kapjanak a
vonzó, de veszélyes tartalmak tekintetében, így lehetőségük nyíljon a
gyermekeik eszközhasználata során felismerni és megelőzni a rossz szándékú
és nem a korosztály számára készített tartalmak kiszűrésére. A projektelem
célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, összesen
legfeljebb 25 - 30 fő jelentkezésével számolunk.
A program tervezett ideje: 2018.10.01-2018.10.31.
3. Rekreációs kirándulás szervezése
A napi munkavégzés fizikai és mentális leterheltséget jelent a szülők részére,
amely negatív hatással lehet a családi életre. A programmal célunk, hogy a
dolgozók részére rekreációs lehetőséget szeretnénk biztosítani. A rekreáció a
szabadidő-eltöltés kultúrája, ezen belül a jó közérzet, a jól-érzés,
megteremtése. Ennek elősegítése nem csak munkáltatói érdek, de a
teljesítőképessége
munkavállalók
egészségének
megóvásával,
a
megőrzésével, hosszútávon a családi feladatvállalásban is kapacitál belőle az
egyén. A szervezett kikapcsolódással, csapatépítéssel szeretnénk megelőzni a
stressz okozta „szövődményeket".
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 programsorozatunkban egy 3 nap 2 éjszakás belföldi
kirándulást valósítanánk meg, amely speciális, csapatépítésre és rekreációra
alkalmas szálláshelyen eltöltött programot céloz meg. Az önkormányzat
WW\V.kYHU'.GYMAZA.fiV
~~~~~~~~~~~~~

N y

R E G Y H Á Z A

.;·~

1 1

l)'

J-

--

dolgozói az élmények megélésén kívül csapatépítő programokon keresztül
töltődhetnének fel.
A projektelem célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói,
összesen legfeljebb 25 - 35 fő jelentkezésével számolunk.
A programelemet utazási iroda bevonásával szerveznénk, akik megfelelő
tapasztalattal rendelkeznek egy pihentető, kulturális élmény kialakításához.
A program tervezett ideje: 2018.09.01-2019.05.31.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018.06.29-én került benyújtásra, amely befogadásra került és elbírálás
alatt áll.

nem releváns

12.számú adatlap

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

„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben"
KAB-KEF-18-A-26301
1 500 OOO Ft.1 350 OOO Ft.90%, a kiírás értelmében a pályázónak 10% önerőt kell legalább vállalnia.
Kezdet: 2018.09.01.
Befejezés: 2019.06.30.

Szerződés

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

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

„A" kategóriában megvalósítható, támogatható tevékenységek:

Dr. Krizsai Anita osztályvezető, Szociális és Köznevelési Osztály
Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály

(műszaki,

N y

a) regionális szakmai konferencia szervezése,

REGYHÁZA

b) a KEF helyi középiskolai kapcsolatainak fejlesztése KEF Ifjúsági Klub
létrehozásával, az ifjúsági DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok
bevonásával, módszertan kidolgozása,
c) KEF workshop ülések szervezése.
„Fiatalkori bűnelkövetés kapcsolata a szenvedélybetegségekkel"
regionális szakmai konferencia szervezése. A KEF tagság által
megfogalmazott igény, hogy olyan szakmai fórumot valósítson meg az
önkormányzat, amelyen törvényszéki bíró, rendőr, büntetés végrehajtásban
dolgozó, és fiatalkorúak szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó
szakemberek osztják meg tapasztalataikat a fiatalkorú szenvedélybetegek
törvénnyel történő szembekerülésükkel kapcsolatban.
A konferencia felhívását regionálisan szeretnénk kiterjeszteni, mivel célunk a
megyehatárunkon túli szakemberek bevonása.
Pályázatunkban az egy napos konferenciára tervezett költségeket terembérleti
díjra, előadói díjra és egyszerű vendéglátás biztosítására kívánjuk fordítani. A
konferencia tapasztalatait összefoglaló beszámolót a KEF országos
levelezőlistáján és a www.kef.hu felületen tesszük közzé.

a)

munkacímű

A konferencia tervezett időpontja: 2019. február-március.
A konferencián részt vevők tervezett létszáma: 80 fő.
b) A KEF folyamatosan törekszik a köznevelési intézményekben zajló
prevenciós munka fejlesztésére, az intézményekkel történő együttműködések
elmélyítésére. Célunk, hogy Nyíregyháza 20 középfokú iskolájában az ifjúsági
DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok bevonásával, egy kortárssegítők képzésére
alkalmas módszertant dolgozzunk ki. Munkamódszerünk a személyes
kapcsolattartás mellett az aktív csoportmunka kialakítása, amelyet havi
rendszerességgel kívánunk megvalósítani. A folyamat animálására megbízási
díjjal tervezünk szakembert megbízni.
A KEF Ifjúsági Klub tapasztalatairól, a Ill. Nyíregyházi lfjúságkonferencián,
előadás keretében számol be. A programban résztvevő fiatalok számára, (kb.
40 fő) egy egynapos szakmai kirándulást szervezünk a Ferencvárosi KEF-hez.
A projektelem megvalósításának tervezett időpontja: 2018. szeptember 2019. május között, eseti és havi rendszerességgel (8 hónapon keresztül).
Az egynapos szakmai kirándulás tervezett időpontja: 2019. március-április.
A programba bevont személyek létszáma: 40-60 fő.
A projektelem megvalósításában a KEF tagságon kívül, a Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztal tagszervezetei is bevonásra kerülnek.
c) A Ferencvárosi KEF -nél tett látogatás során szerzett jó tapasztalatok alapján
workshop típusú KEF ülések szervezését tűztük ki célunknak. A projekt
időtartama alatt, az üléseket (összesen S alkalommal) olyan szakmai
ismeretanyag fejlesztésre alkalmas programokkal kívánjuk színesíteni, amelyek
a közös feldolgozás során a résztvevők tudáskészletét bővítik.
A workshopok a következő témákat dolgozzák föl:
- „egészséges" közösségek kialakulása,

(1
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- családon belüli traumák felismerése,
- jelző rendszeri kompetenciák tisztázása,
- szülői csoportok kialakítása, bevonási módszerek,
- online megjelenés „kisokos".
A projektelem megvalósításának tervezett időpontja: 2018. szeptember,
november, ill. 2019. január, február és április.
A programba bevont személyek létszáma: 15-20 fő/alkalom.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018.04.26-án került benyújtásra, amely befogadásra került és elbírálás
alatt áll.

nem releváns

13. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A HAZAI HULLADÉKGAZDÁSLKODÁSSAL ÉS SZEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSSEL
KAPCSOLATOS LAKOSSSÁGI KÖRNYEZTTUDATOS SZEMLÉTETFORMÁLÁS
NYÍREGYHÁZÁN (FM-LSZF/2018-01)

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

3 OOO OOO Ft
3 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2018.06.01.
Befejezés: 2018.12.31.

-

Markó Zsuzsanna

A projekt megvalósításával célunk, hogy minél szélesebb körben szólíthassuk
meg a Nyíregyháza közigazgatási területén élő felnőtt lakosságot,
népszerűsítve körükben a szelektív hulladékgyűjtést, a szemét- és
hulladékképződés csökkentése érdekében, a Hulladékért virágot akció
keretében szemétgyűjtő edények beszerzésével, a hulladékgyűjtési naptár
elkészítésével, valamint az akciók népszerűsítésével.
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A projekt megvalósítása során hangsúlyt helyezünk a környezetünk
megovasara, a környezeti károk megelőzésére. Az ezt elősegítő
környezettudatos magatartás megmutatkozik a hulladékok komplex
kezelésében, melynek igyekszünk érvényt szerezni a lakosság körében, a
szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével. Mindent megteszünk azért, hogy
a kommunális hulladék mennyiségének csökkentésével minimalizáljuk a
hulladék környezetterhelő hatását, növelve ezzel a hulladéklerakó
élettartamát.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Hulladékért virágot
elnevezésű" akcióval igyekszik a fenti célokat elérni, a felnőtt lakosságot és
közintézményeket megcélozva. A kijelölt gyűjtőpontokon (Nyíregyházán ez a
két Hulladékudvar: Korányi u. 3., Kerék u. 1.) a hasznosítható csomagolási
hulladékokat a lakók komposztra, vagy utalványokra cserélhetik. A
városlakóknak két héten keresztül (2018. szeptember 10-22 között) van
lehetőségük a fenti kijelölt gyűjtőpontokon a szelektíven gyűjtött
hulladékokat leadni. A program menete lakossági akció keretében: a
résztvevő az átvételi pontra beviszi a hulladékát, minden fajta (papír, fém,
műanyag PET palack, műanyag egyéb, öblösüveg, italoskarton doboz)
esetében meg van határozva, hogy 1 kg hulladékért mennyi utalvány vagy
komposzt adható. Az akció során kb. 1000 városlakó megjelenésére
számítunk. A helyszínen megjelenteket ásványvízzel, pogácsával, kávéval,
csokoládéval is várjuk.
Jelen projekt keretében beszerzésre és elszámolásra kerülnek a pályázati
felhívásban megjelölt (39 db 40 literes) szelektív hulladékgyűjtő edények,
melyek a „Hulladékért virágot" rendezvény keretében, a bevont
közintézmények számára kerülnek kiosztásra. Ehhez az intézményeknek
meghatározott mennyiségű, szelektíven gyűjtött hulladékot kell leadniuk a
megjelölt időszakban. A „Hulladékért virágot" akció célja kettős, egyrészt a
szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, egyszerűségére hívja fel a figyelmet, s
ezzel párhuzamosan a Hulladékudvarok szolgáltatásaira, másrészt
városszépítő hatása is van. Ez az akció a város lakosságának széles körét
megmozgatja, óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig, hiszen mindenki
megtalálhatja a számára megfelelő ajándékot. A két hét alatt bevont
résztvevők száma tervezett kb. 1000 fő.
A projekt keretében a Hulladékért virágot akció (2018. szeptember 10-22
között.) alkalmából meghirdetett szelektív hulladékgyűjtést az alábbi
módokon kívánjuk népszerűsíteni:
- nyomtatott sajtó, 4 alkalommal, (Nyíregyházi Napló; www.nyiregyhaza.hu),
- elektronikus felület (Nyíregyházi Televízió www.nyiregyhazitv.hu)
- A/2 méretű plakát (a város hirdetőtábláin történő elhelyezéssel)
- rádió spot (5 alkalommal, Retro Rádió)
- matrica (300 db)
Nyíregyháza közigazgatási területén valamennyi kertes háztartásába
eljuttatjuk a Hulladékszállítási naptárt, (28.000 háztartás) mely az adott
területre vonatkozóan tartalmazza a kommunális, zöld, és elkülönítetten
WWW~N:YHU:G-Y"t*AlA~*"fU
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gyűjtött

csomagolási hulladékok szállítási időpontjait, a lomtalanítás
valamint a városban szervezett egyéb akciókat, rendezvényeket,
melyek a szelektív hulladékgyűjtést hivatottak elősegíteni. (Karácsonyfagyűjtő
akció, Hulladékért virágot akció, a Szelektív Szombat és a Környezetvédelmi
világnap). A kiadvány ezen kívül segít abban, hogy milyen hulladékokat lehet
szelektíven gyűjteni, valamint tájékozódhatunk belőle a hulladékszállító cég
elérhetőségeiről is.
időpontját,

decemberében juttatjuk el a lakossághoz (a hulladékgyűjtő
személyzetével) a 2019. évre vonatkozó naptárt. Ezzel a
kiadvánnyal a város kertes lakó ingatlanjaiban élőket érhetjük el (28.000
háztartás), akik így naprakészek a szelektív hulladékok elszállítása
tekintetében. A lakosság szereti, igényli a színes kiadványt, a tapasztalatok
szerint egyre több kertes házban használják a szolgáltatást.

2018.

gépjárművek

Hulladékszállítási naptár (kiadvány): A/5 méretű, 4 oldalas: az első oldalon a

kiadvány neve, valamint az év látható, amire vonatkozik, a belső oldalak
tartalmazzák magát a naptárakat. A 4. oldalon pedig a hulladékszállító cég
elérhetőségei találhatóak.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018.05.07-én került benyújtásra elektronikus felületen a
Földművelésügyi
Minisztériumba, 2018. május 17. napjával került
befogadásra. A pályázat jelenleg bírált alatt van

Nem releváns.-

14. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI
SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL

Projekt tervezett
összköltsége:

1.379.739 EUR
Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR

Igényelt támogatás
összege:

ERFA 85%: 153.214 EUR
Nemzeti társfinanszírozás 10%: 18.025 EUR
Önerő 5%: 9.013 EUR
85% ERFA
10% nemzeti társfinanszírozás
5% önerő
1. fázis
Kezdet: 2019.01.01.
Befejezés: 2021.12.31.
Összesen: 36 hónap

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

INTERREG EUROPE

II. fázis
Kezdet: 2022.01.01.
V'1WW4NYHUGYt4AlA.'HU
~~~~~~~~~~~~

NYÍREGYHÁZA
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Befejezés:2022.12.31.
Összesen: 12 hónap
Támogatási
Szerződés

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

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Bartók Dávid pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt célja a helyi eKormány kezdeményezések támogatása, cselekvések
és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok és a sikeres
műszaki

újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A partnerek növelni

fogják a helyi döntéshozók kapacitásait, irányítási képességeit és technikai
tudásukat, továbbá az e kormányzati tisztviselők és szakértők felelősek a
legmagasabb

színvonalú

helyi

technológián

alapuló

közszolgáltatások

tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért.

A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a
közszolgáltatások

hatékonyságának,

és

átláthatóságának

az

elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a
következő

szakpolitikai témákra összpontosít:

1.) Innovatív e-Management rendszerek a városi közigazgatások számára
(B2A és B2B e-számlák, e-nyugták stb.)
2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és
mobil

applikációkkal

(pi:

készpénzmentes

és

papírmentes

kezdeményezések, e-közbeszerzés)
3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal
(pi: e-szavazás, e-demokrácia stb.)
4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és
menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)

Partnerség:
Genova (Olaszország) - Vezető partner
Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság)
Gavle Önkormányzata (Svédország)
Tartu Város Önkormányzata (Észtország)
Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató

N

A pályázat 2018. június 21-én került benyújtásra. Várhatóan 2018 végén kerül
értékelésre a pályázat.

nem releváns

y
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problémák,
nehézségek:

www. . NYOU:GYHA.tA."*10
~~~~~~~~~~~~

NY

REGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: HATOSAGIFOOSZTALY@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/216/2018.
Ügyintéző: Bartók Dávid

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

az „A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül (Stimulating
regional innovation through better e-government services)" e. benyújtott pályázati program elfogadására
és kapcsolódó saját erő biztosítására

S;~~~-J"
polgármester

Dr. Kása Brigitta
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős főosztályvezető

Hagymási Gy la
az előterjesztés s akmai
előkészítéséért

lelős

referatúra vezető
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

//

~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

h f f( {~k
;..l ...............................
Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

kabinet vezetője

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
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HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: HATOSAGIFOOSZTALY@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. június 22-én pályázatot nyújtott be az INTERREG
EUROPE 4. felhívására „A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül
(Stimulating regional innovation through better e-government services)" címmel.

Az INTERREG EUROPE program
A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetési keret új perspektívája szerint "pragmatikus,
modern, hosszú távú költségvetési reform szükséges". A migrációval és az EU biztonságával kapcsolatos
politikák, továbbá a technológiai átalakulás és a helyi önkormányzatok digitális menetrendje a

következő

2021-2027-es

időszak

EU vívmányainak a fő pillérei. Valóban, az európai városok közigazgatásai egy átfogó

messzemenő

átalakuláson mennek át mind az irányításukban és folyamatukban. Az információs és

kommunikációs technológiák elengedhetetlenek a városlakók számára, amellyel könnyen hozzáférhetnek az
önkormányzati információkhoz, szolgáltatásokhoz és döntéshozatali folyamatokhoz is, továbbá fontos
szempont a városlakók önkormányzatokkal való részvételének és konzultációjának segítése és javítása.
Ugyanakkor, a kiváló minőségű online szolgáltatások nyújtása a leghatékonyabb és legbiztonságosabb módja
a városlakók felé

vezető

úton, továbbá a hatékonyság kulcsfontosságú

tényező,

az átláthatóság és

elszámoltathatóság mellett, az európai helyi önkormányzatoknál. Az európai partnerek közötti régiók
együttműködése lehetővé

teszi számukra, hogy teljes mértékben kihasználják az információs társadalom

legújabb eredményeit és fejlesztéseit, valamint megkönnyítik az "eEurope" elveket a regionális és társadalmi
fejlődés

részeként.

A pályázat célja: a helyi eKormány kezdeményezések támogatása, cselekvések és stratégiák révén
információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok és a sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai
alapján. A partnerek növelni fogják a helyi döntéshozók kapacitásait, irányítási képességeit és technikai
tudásukat, továbbá az e kormányzati

tisztviselők

és

szakértők felelősek

a legmagasabb színvonalú helyi

technológián alapuló közszolgáltatások tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért.
A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a közszolgáltatások hatékonyságának,
átláthatóságának és az elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a következő
szakpolitikai témákra összpontosít:
1.) Innovatív e-Management rendszerek a városi közigazgatások számára (B2A és B2B e-számlák, enyugták stb.)
2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és mobil applikációkkal (pi:
készpénzmentes és papírmentes kezdeményezések, e-közbeszerzés)
3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal (pi: e-szavazás, e-demokrácia
stb.)
4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és menedzsment, vezetés és az
eredmények kezelése)
~·
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: HATOSAGIFOOSZTALY@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

A projekt tervezett megvalósítása: 48 hónap (1. fázis: 36 hónap; II. fázis: 12 hónap)
A projekt tervezett kezdése: 2019. január 01.
A projekt várt eredményei:

Az egyes partnereknél az e-közigazgatással foglalkozó szakemberek tudásának és kapacitásának
valamint szakpolitikai javaslatok megfogalmazása az Európai Unió felé a következő

időszakra

bővítése,

vonatkozóan.

A projekt partnersége:
Vezető partner: Genova Város Önkormányzata (Olaszország)

Projekt partnerek:
o
o
o
o

Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság)
Gavle Önkormányzata (Svédország)
Tartu Város Önkormányzata (Észtország)
Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)

A projekt tervezett összköltsége: 1 379 739 EUR

ERFA támogatás mértéke (85%): 1172 777,95 EUR
Nemzeti társfinanszírozás mértéke (1,3%): 18 025 EUR
Önerő mértéke (13,7%): 188 936,05 EUR
Genova Város Önkormányzata költségvetése: 399 996 EUR

ERFA támogatás mértéke (85%): 339 996,6 EUR
Önerő mértéke (15%): 59 999,4 EUR
Nyíregyháza Megyei Jogú Város költségvetése: 180 252 EUR

ERFA támogatás mértéke (85%): 153 214 EUR
Nemzeti társfinanszírozás mértéke (10%): 18 025 EUR
Önerő mértéke (5%): 9 013 EUR

Birmingham Város Tanácsa költségvetése: 309 340 EUR

ERFA támogatás mértéke (85%): 262 939 EUR
Önerő mértéke (15%): 46 401 EUR

Gavle Önkormányzata költségvetése: 295 782 EUR

ERFA támogatás mértéke (85%): 251414,7 EUR
Önerő mértéke (15%): 44 367,3 EUR

Tartu Város Önkormányzata költségvetése: 194 369 EUR

ERFA támogatás mértéke (85%): 165 213,65 EUR
Önerő mértéke (15%): 29 155,35 EUR
WWW.NY!REGYHAZA.HU
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HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: HATOSAGIFOOSZTALY@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

A vissza nem

térítendő

támogatás folyósítása utófinanszírozás keretében, az aktuális napi árfolyamon

történik.
Jelen

előterjesztés

keretében kérem a Tisztelt

megvalósításához szükséges

önerőt

Közgyűlést

az

előterjesztést

megtárgyalni, és a projekt

a mellékelt határozat-tervezet szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 29.

Tisztelettel:

Hagymási G ula
Pályázatok és Projekt enedzsment
Referatúra

vezető
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: HATOSAGIFOOSZTALY@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
„„ .../2018. (IX.06.) számú

határozata
az „A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül (Stimulating
regional innovation through better e-government services)" e. benyújtott pályázati program
elfogadásáról és kapcsolódó saját

A

erő

biztosításáról

Közgyűlés

1. az „A Regionális innováció ösztönzése jobb E-Kormányzati szolgáltatásokon keresztül (Stimulating
regional innovation through better e-government services)" e. pályázat tartalmával egyetért.
Felelős:

Dr. Kása Brigitta - Hatósági Főosztályvezető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment
Határidő: folyamatos

2.

Referatúravezető

A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára vonatkozó, 180 252 EUR összegű
költségvetését figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges 9 013 EUR összegű saját forrást a
költségvetési rendeletében, a szükséges ütemben biztosítja.

Felelős:

Patóné Nagy Magdolna - Gazdasági
folyamatos

Osztályvezető

Határidő:

Nyíregyháza, 2018. szeptember 06.

Erről

értesül:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 196/2018.
Ügyintéző: Kazsukné Liszkai Laura

ELŐTERJESZT ÉS

-

Közgyűlés

-

A TOP-7.1.l-16-H-067-1 kódszámú „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex
infrastrukturális fejlesztése" című pályázati program elfogadására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

~„„ . „„/
Pató István
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
osztályvezető

····~·~;;;;á~~~J~„.
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős

referatúra vezető
törvényességi véleményezést végző
személy
láírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője
Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyíregyházi Helyi Közösség (továbbiakban HACS) pályázati felhívást hirdetett 2018. június 8-án a Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) keretében, „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex
infrastrukturális fejlesztése" címmel. A támogatási kérelmek benyújtása 2018. augusztus l-től 2018.
október 31-ig folyamatosan lehetséges.
legfőbb célja a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható közösségi, a
hasznos eltöltésére szolgáló létesítmények kialakítása, megújítása. Az intézkedés elsősorban
olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát,
segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, a beruházások során olyan technológiák,
módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített
infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A fejlesztések során
elsődlegesen tekintettel kell lenni családbarát megoldásokra, azaz arra, hogy a beavatkozások területe
alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez.

A felhívás
szabadidő

Igény mutatkozik olyan széleskörű szolgáltatásokat nyújtó, változatos feltételeket kínáló közösségi terekre,
amelyeket a helyi civil szervezetek, önszerveződő csoportok, a helyi lakosság tud használni szabadidejük
eltöltésére, közösségi programok szervezésére.
A felhívás keretében infrastrukturális fejlesztéssel érintett közösségi terek - a HACS döntése értelmében - a
következők:

•

Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.; hrsz:146.): Épület felújítása közösségi,
rekreációs, kulturális céllal, keretében.

•

Alvégesi Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz: 4617): Épület felújítása
közösségi, rekreációs, kulturális céllal, keretében.

•

Robinson domb (4400 Nyíregyháza - Jósaváros; Hrsz:2263/169): Többfunkciós közösségi,
rekreációs, sportolási infrastruktúra kialakítása.

A projekt tervezett összköltsége: 268.100.000,- Ft
A támogatási intenzitás: 100%
Az igényelt támogatás tervezett összege: 268.100.000,- Ft
Saját

erő:

0,- Ft

A támogatott tevékenységek megvalósítása a támogatási szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 24
hónap.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018. augusztus 30.
Tisztelettel:
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Pató István
osztályvezető
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

/2018. (IX.06.) számú
határozata

A TOP-7.l.1-16-H-067-1 kódszámú Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális
fejlesztése című pályázati program elfogadásáról
A Közgyűlés

•

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése című pályázati
program keretében benyújtott, Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.; hrsz:146.);
Alvégesi Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz: 4617); Robinson domb (4400
Nyíregyháza - Jósaváros; Hrsz:2263/169) pályázati program tartalmával és megvalósításával
egy e tért.

Felelős:

Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető
Hagymási Gyula_Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

Erről értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NY!REGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-98-8/2018.
Ügyintéző: dr. Szakálné Ujhelyi Anita

Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való
csatlakozásra

···············~·····················
Jászai Menyhért
Alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője
az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző

személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

e__ i -' t. Yc, ű-tu<.L.
..........r.~1::'........................................ .
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Tisztelt

SZOCIÁLIS

KÖZN

OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NY!REGYHAZA.HU

Közgyűlés!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított
ösztöndíjrendszer. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati
forrásokat is mobilizál.
Az Emberi

Erőforrások

Minisztériuma megbízásából az Emberi

Erőforrás Támogatáskezelő

(továbbiakban:

Támogatáskezelő) meghirdette a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulóját.

A Támogatáskezelő összeállította tájékoztató csomagját a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben résztvevő
települési önkormányzatok számára. A tájékoztató csomag a 2019. évi fordulóval kapcsolatos általános
információkat, a 2019. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételeit és a pályázat lebonyolításának
rendjére vonatkozó információkat tartalmazza.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a
települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok és intézményi támogatásként az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatása.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat évek óta nem csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi évek tapasztalata alapján átlagosan 140-200 fő,
szociálisan hátrányos helyzetű, állandó nyíregyházi lakhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló („A"
típusú), vagy tanulni szándékozó („B" típusú) hallgatót támogat, az idei évben 7 millió Ft biztosításával.
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására, melynek feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a
pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően valósulhat meg.
A Támogatáskezelő által közzétett tájékoztató szerint a csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje:
2018. október 3. A pályázat („A" és „B" típusú) kiírásának határideje 2018. október S., a pályázatok
benyújtásának határideje 2018. november 6. A pályázatok elbírálását követően a települési önkormányzat
2018. december 10-ig köteles nyilvánosságra hozni döntését az önkormányzat hirdetőtábláján és a
helyben szokásos módon, továbbá köteles döntéséről és annak indokairól az EPER-BURSA rendszeren
keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.
A települési önkormányzat a pályázatok elbírálása során a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásáról
és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjéről szóló szabályzat alapján jár el.
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 3.

Tisztelettel:
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a SZOC-98-8/2018. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„ • ./2018.

(IX.6.) számú
határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való
csatlakozásról
A Közgyűlés

1.) Az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozással, felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc
polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Ferenc - polgármester
Határidő:

2018. október 3.

2.) Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztályt a pályázat meghirdetésével.
Felelős:

Dr. Krizsai Anita -

Határidő:

osztályvezető

2018. október S.

3.) Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztályt a pályázat lebonyolításával.
Felelős:

Dr. Krizsai Anita -

Határidő:

osztályvezető

folyamatos

4.) Megbízza a Gazdasági Osztályt a 7 millió forint pénzügyi fedezetnek, az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében történő biztosításával és a pályázati támogatás folyósításával.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna - osztályvezető

Határidő:

folyamatos

A határozatot kapják:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.)Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf.: 1418
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4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszáma: JKAB/544-4/2018.
Ügyintéző: dr. Kaszás Gergely

Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezésére

orM'e~enc
polgármester{\t

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr.

Sze~

Sándori, .

címzetes főjegyző
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FarÍgóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

Az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (továbbiakban: alapítvány) kuratóriumának elnöke azzal a
kéréssel fordult Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, mint alapítóhoz, hogy az alapítvány
megszüntetését kezdeményezze az alapítónál.
Közgyűlés

Az alapítványt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlése

és Nyíregyháza Megyei Jogú Város

alapították abból a célból, hogy a kelet-európai államok demokratizálódását és európai

integrációját

előmozdítsák,

illetve, hogy segítsék a kelet-európai államok és Magyarország, valamint

más európai uniós tagállamok közötti kulturális, gazdasági fejlődést.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke tájékoztató levelében kifejtette, hogy az alapítvány céljainak
megvalósítása anyagi források hiánya miatt lehetetlenné vált, így érdemben az alapítvány már
régóta nem

működik,

a kuratórium elnökének és tagjainak mandátuma is lejárt, új tagok

megválasztására nem került sor.
Az alapítvány vagyona 2018. január l-én 560.392. Ft. volt, amelyből az elmaradt szolgáltatási díjak
kifizetése megtörtént, 300.000. Ft

könyvelői

szolgáltatási díj, valamint 50.000. Ft könywizsgálói díj a

Magyar Államkincstárnál átutalásra került.
A maradvány összege így 210.392. Ft. A megszüntetési eljárással kapcsolatos bankköltségekre
szükséges összeg levonása után 200.000. Ft összeg kerülne az alapítvány számlájáról a Kárpátok
Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület (képviseli: Dr. Karakó László egyesületi
elnök, székhelye: 4400 Nyíregyháza,

Hősök

tere 5.) részére átutalásra.

A kuratórium elnöke megkereste a másik alapítót is a megszüntetés kezdeményezése érdekében.
Az alapítói jogokat 2012. január 1. napjától jogszabályi változás miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyűlés helyett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó Központ, majd
annak jogutódja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
gyakorolja.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége a 2018.
július 2-án kelt, SZO-SZSZBMK-737-4/2018. számú ügyiratában hozzájárult az alapítvány
megszüntetéséhez.
Az alapítvány kuratóriuma fentiek alapján kéri az alapítvány Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pontja
alapján történő megszüntetését, azaz „az alapítvány megszűnik, ha az alapítvány céljának

megvalósítása lehetetlenné vált és a cél módosítására, vagy más alapítvánnyal való egyesülésre
nincs mód".
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
elfogadni szíveskedjen.

előterjesztést

megtárgyalni és a melléklet határozat-tervezetet

Nyíregyháza, 2018. augusztus 29.
Tisztelettel:
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1.

számú melléklet a JKAB/544-4/2018. számú előterjesztéshez
Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018.{IX.6.) számú
határozata

az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezéséről

A Közgyűlés

az

előterjesztést

1.
2.

Felelős:

megtárgyalta és

alapítói jogkörében eljárva az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány megszűnését
kezdeményezi a Ptk. 3:403. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
felhatalmazza dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy az EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány
megszüntetéshez szükséges dokumentumokat aláírja, valamint hogy a közalapítvány
megszüntetése ügyében a Nyíregyházi Törvényszék előtt teljes jogkörben eljárjon, a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye (beleértve az esetleges hiánypótlást).
Faragóné Széles Andrea, jegyzői kabinet vezetője

Határidő:

azonnal

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

A határozatot kapja:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek
vezetői

3./ Nyíregyházi Törvényszék
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
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._. „_)
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAlL: KOZBESZERZES.KABINET@NY!REGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 217 /2018.
Ügyintéző: dr. Kovács Á/dr. Erdélyi-Mester E.
ELŐTERJESZTÉS

- a

Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (Xll.29.)
számú határozat módosítására

~..............
~d~~á~~\erenc
polgármester ·

A1

/lt

LoványiÁgnes
ka bi netvezető-he lyettes

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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{~ J f+,~c.,
·-:•·································
Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

-

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
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TELEFON: +36 42 52494/116
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E·MAIL: KOZSESZERZES.KAB!NET@NY!REGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A T. Közgyűlés 368/2016. (Xll.29.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jelenleg hatályos Közbeszerzési Szabályzatát, amely a közbeszerzési eljárások
lefolytatását szabályozza a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásai
szerint.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (Xll.19.) Korm. rendelet (továbbiakban:
EKR. rendelet) 2018. január 1. napján lépett hatályba, amely rendelet rendelkezéseit 2018. április 15.
napjától kell alkalmazni.
A rendelet értelmében a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői és ajánlattevői, illetve a részvételi jelentkezők
kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) - a Miniszterelnökség által
üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását
támogató informatikai rendszer - keresztül érintkezhetnek, az EKR-en lehet közbeszerzési eljárásokat
lebonyolítani.
Figyelemmel arra, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Kbt. 5.§ (1) bekezdés e)
pontja szerinti ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárások általános szabályait a Közbeszerzési
Szabályzat tartalmazza, így elengedhetetlen a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak megfeleltetése a EKR
rendelet rendelkezéseinek.
A hatályban
változások.

lévő

Közbeszerzési Szabályzatban félkövér, áthúzott kiemeléssel kerültek jelölésre a

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet szerint
elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. augusztus 28.
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR PF.:
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

1. sz. Melléklet a pkab/ /2018
számú előterjesztéshez
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
„•

./2018. (IX.06.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (Xll.29.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés

1./ az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat-tervezet mellékletét képező Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016. (Xll.29.) számú egységes szerkezetű
Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. szeptember 6.

A határozatot kapják:
1./
A Közgyűlés tagjai
2./
A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

H

1. számú melléklet a .... ./2018.(IX.06.) számú határozathoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatáról
(egységes szerkezetben a ... ./2018. {IX.06.) számú határozattal

A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
ajánlatkérő) közbeszerzéseinek rendjéről a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

1.

Fejezet

Általános rendelkezések

1. Cím
A közbeszerzési szabályzat célja és hatálya

1./ A közbeszerzési szabályzat célja
Ezen közbeszerzési szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezései alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny
tisztasága, nyilvánossága és átláthatósága, az ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni
egyenlő bánásmód. Ajánlatkérő beszerzései során törekszik a mikro-, kis- és középvállalkozások
közbeszerzési eljárásban való részvételének elősegítésére, valamint a szociális és környezetvédelmi
szempontok figyelembevételére.
Ennek megvalósulása érdekében jelen szabályzat célja, hogy a Kbt. rendelkezéseinek
figyelembevételével meghatározza az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba
bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárások dokumentálási
rendjét, valamint a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket,
testületeket.

2./ A szabályzat személyi hatálya
Jelen szabályzat hatálya kiterjed az ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzésekre, illetve a
közbeszerzési eljárásokban a jelen szabályzat szerint eljáró személyekre, testületekre:
- valamennyi, az Önkormányzat közbeszerzéseit előkészítő, a közbeszerzési eljárásokba bevont
személyre,
- az Önkormányzat által megbízott szakértőre - a szakértő megbízásának tartalma szerint-,
- az Önkormányzat által megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóra,
- az eljárásba bevont önkormányzati bizottságokra,
- a bíráló bizottságra,
- a döntéshozó személyekre, testületekre.

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat által fenntartott és irányított
költségvetési szervekre.
3./ A szabályzat tárgyi hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra,
szolgáltatás megrendelésre, szolgáltatási koncesszióra, amelynek értéke a közbeszerzési eljárás
megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat, valamint arra az
esetre, ha az ajánlatkérő tervpályázati eljárást folytat le.
Jelen szabályzat irányadó a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén is.
Jelen szabályzat hatálya kiterjedhet azon közbeszerzési eljárásokra, melyek esetén az ajánlatkérő más
ajánlatkérőkkel közösen folytat le közbeszerzési eljárást.
Ebben az esetben a polgármester jogosult a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján legkésőbb az adott
közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően meghatározni a Kbt. 27. § {1) bekezdésében
foglaltakat - eseti közbeszerzési szabályzat - (a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának,
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek,
illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét, az eljárás
során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket).

2. Cím
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek

1./ Az Önkormányzat által meghirdetett közbeszerzés esetén ajánlatkérő nevében a polgármester jár
el.

2./ A közbeszerzések tervezése,

előkészítése, az eljárás lebonyolítása a beszerzéssel érintett osztály
igénybejelentése alapján a Közbeszerzési Referatúrán (a továbbiakban: Referatúra)
keresztül történik, amely a Polgármesteri Hivatal nem önálló szervezeti egysége, melynek vezetője a
Polgármesteri Kabinetvezető.

vezetőjének

3./ A Referatúra a polgármesteri kabinetvezető-helyettes közvetlen irányítása és felügyelete alatt
végzi tevékenységét. munkájáról a Polgármesteri Kabineti.<e2etőt kfüvetlenül tájéko2tatja.
4./ A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, az
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában érvényesülnie kell a közbeszerzés tárgya
szerinti, pénzügyi, jogi és közbeszerzési szakértelemnek, így az eljárásba az ilyen szakértelemmel
rendelkező személyeket, szervezeteket is be kell vonni.
S./ Az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az
eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet, illetve az eljárásba bevont önkormányzati bizottság
tagja írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-ában
meghatározott összeférhetetlenség, illetve adott esetben köteles távolmaradási nyilatkozatot tenni.
Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet, illetve az
eljárásba bevont önkormányzati bizottság köteles továbbá írásban titoktartási nyilatkozatot tenni.
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6./ Akinek személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn vagy az eljárás lefolytatása során
bekövetkezik, az köteles azt a polgármesternek haladéktalanul jelezni és az eljárásban való
részvételét azonnal megszüntetni.
Az eljárásba bevont önkormányzati bizottság tagja a bizottság elnökének; a bizottság elnöke a
polgármesternek köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha a közbeszerzési eljárásban érintett.

3.Cím

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje, belső ellenőrzése

1./ Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (Xll.19.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott
írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési
eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer - történik.
Az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni
a) az eljárás előkészítése során a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése körébe tartozó nyilatkozatokra,
b) a szerződés megkötésére és
c) - a szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás,
iratbetekintési kérelem és az azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, valamint a Kbt. 45. § (2)
bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével - a szerződés megkötését követő kommunikációra.
A közbeszerzési dokumentumok elektronikus rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség
alóli kivételekre a Kbt. 39. § (2) bekezdése alkalmazandó. A Kbt. 39. § (1) bekezdése szerinti
közzétételre a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon kerül sor.
Az ajánlatkérő nevében eljárni, az EKR-ben történő regisztrációra a Közbeszerzési Referatúra
jogosult. A Közbeszerzési Referatúra Szervezet szintű (Szervezeti szuper user, Szervezet tag,
Közbeszerzési terv karbantartó, Eljárás jogosultság karbantartó, Közbeszerzési eljárást létrehozó)
és Eljárás szintű (Közbeszerzési eljárás betekintő, Közbeszerzési eljárást szerkesztő, Közbeszerzési
eljárást irányító, FAKSZ ellenjegyző) szerepkörrel rendelkezik, amennyiben az eljárás során nem
kerül bevonásra felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.
A közbeszerzési eljárás során közreműködő az eljárás lebonyolításával megbízott külső
közbeszerzési szakértőt, lebonyolítót (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az adott
közbeszerzési eljáráshoz hozzá kell rendelni, a megfelelő jogosultsággal.
±.2./ Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási
cselekményeket a Kbt. 46. § nak megfelelően írásban kell rögzíteni.

Az EKR-ben szereplő adatokat legalább a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam
alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt
- meg kell őrizni.
Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény naplózásáról. A
naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől,
törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalma a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartam

3

alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt
- a jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon.
Az ajánlatkérő - az ellenőrzésre jogosult hozzáférése és az eljárás iratainak az EKR-ben való
elektronikus megőrzése érdekében - köteles az eljárás előkészítése körében a Kbt. 28. § (2) és (4)
bekezdése alkalmazása során keletkezett iratokat, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok
bírálata és értékelése során keletkezett dokumentumokat vagy azok egyszerű elektronikus
másolatát az EKR-be (különösen bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok, értékelés
dokumentumai) is feltölteni az adott eljárás dokumentumai közé.

3./ Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett
összes iratot iratjegyzékkel ellátva az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított
S évig külön irattárban meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult,
az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább S évig meg kell őrizni, figyelemmel a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában foglaltakra.

i.

J. 4./ A közbeszerzési eljárás lefolytatása során keletkezett iratok 1 eredeti példányának
megőrzéséért

a Referatúra felel a Hivatal irattára útján.

4. 5./ A közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésekről a Referatúra köteles külön nyilvántartást
vezetni.

-5-: 6./ Az ajánlatkérő nevében a Referatúra a tárgyévi beszerzésekről külön jogszabályban
meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést készít, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság véleményezését, illetve a Közgyűlés jóváhagyását követően, de legkésőbb a tárgyévet
követő év május 31. napjáig kell közzétenni.
6. 7./ A közbeszerzéseket, illetőleg a közbeszerzési eljárásokat a külön jogszabályban meghatározott
illetékes ellenőrző szervek a feladat- és hatáskörüknek megfelelően rendszeresen ellenőrzik, és
jogsértés esetén eljárást, intézkedést kezdeményeznek.

+. 8./

A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és
jelen Közbeszerzési Szabályzat szerinti megfelelőségét a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési
rendszerének keretében ellenőrizni kell.

9./ A közbeszerzések belső ellenőrzésére a Közgyűlés által jóváhagyott éves belső ellenőrzési
tervben foglaltak szerint kerül sor.

&.

4. Cím
A közbeszerzési eljárások tervezése, éves összesített közbeszerzési terv

1./ Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdésének megfelelően a költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles
készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.
2./ A közbeszerzési terv tartalmazza külön-külön megjelölve a közbeszerzés tárgyát (árubeszerzés,
építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió és
tervpályázat) az eljárás megnevezését, az (tervezett) eljárásfajtát és az eljárás megindításának
(tervezett) időpontját.
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3./ A közbeszerzési terv elkészítése, a belső szervezeti egységek adatszolgáltatása alapján a
Referatúra feladata.
A közbeszerzési tervet, amelyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményez, a Közgyűlés hagyja
jóvá.
4./ A közbeszerzési terv elkészítését megelőzően a Referatúra írásban valamennyi belső szervezeti
egységet felhívja adatszolgáltatásra az alábbi tartalommal az adott évre vonatkozó közbeszerzési
igények felmérése érdekében.
A közbeszerzési igénybejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
• A szerződés tárgya
• A szerződés mennyisége
• A közbeszerzés tárgya (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás,
szolgáltatási koncesszió vagy építési koncesszió)
• A közbeszerzés becsült értéke (a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott
piacon általában kért vagy kínált - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás, tekintettel a Kbt. 16-20. §-ban, valamint az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltakra)
• Az eljárás megindításának tervezett időpontja (folyamatban lévő, vagy befejezett eljárás
esetén a felhívás megküldésének időpontja/ a hirdetmény feladásának időpontja)

•

Az eljárás teljesítésének tervezett időpontja

•

A tervezett eljárás fajtája (nyílt eljárás, meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd, keretmegállapodásos eljárás, a Kbt. Ill. részében -nemzeti eljárásrend szereplő eljárás fajták, vagy tervpályázat)
Az igénybejelentő szervezeti egység neve
A beszerzésért/ kapcsolattartásért felelős ügyintéző neve
A beszerzés forrása (önkormányzati költségvetés, pályázati forrás)
Dátum, a szervezeti egység vezetőjének aláírása

•
•
•
•

5./ A közbeszerzési értékhatárokat a mindenkor hatályos éves költségvetési törvény rögzíti.
A közbeszerzési értékhatárokat ajánlatkérői szinten kell értelmezni.
6./ Amennyiben év közben ajánlatkérő valamely szervezeti egysége tekintetében előre nem látható
okból előállt igény vagy egyéb változás merül fel, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény
vagy egyéb változás felmerülésekor. A beszerzéssel érintett szervezeti egység köteles a közbeszerzési
terv módosítását indokolni.
A közbeszerzési eljárás a közbeszerzési terv módosításáról szóló döntés meghozatalát megelőzően is
lefolytatható.
7./ A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait)
az ajánlatkérőnek a Közbeszerzési l=latóság által FRQköeltetett Közbeszerzési Aelatbázisban
aFRennyiben a Közbeszerzési Aelatbázisban való l(özzététel neFR lehetséges, a saját vagy a fenntartója
honla13ján az EKR-ben közzé kell tennie. A közbeszerzési tervnek a honla13on a tárgyévet kö·;ető
évre ·1onatkozó l(özbeszerzési terv honla13on történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben köteles megadni:
a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
e) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és

s

/} a szerződés teljesítésének várható időpontját

A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell

őrizni.

8./ Az ajánlatkérő - a költségvetési év kezdetét követően - előzetes összesített tájékoztatót készíthet
az adott évre, illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra a Kbt. 38. §-ban foglaltak szerint.

II. fejezet

A közbeszerzési eljárások folyamata
1. Cím

A közbeszerzési eljárások előkészítése

1./ A közbeszerzési eljárás megindításáról a polgármester dönt.
2./ A közbeszerzési eljárást meghirdető felhívás - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek
megléte esetén - csak akkor tehető közzé, ha rendelkezésre áll a szerződés teljesítését biztosító
anyagi fedezet, vagy az arra vonatkozó biztosíték, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet
rendelkezésre áll.
A Kbt. 53. § (5) bekezdésében meghatározott feltételes közbeszerzés indítható, ha az ajánlatkérő
támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatásiszerződés-módosítást vagy
változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a
támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el
nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek
tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
3./ A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az
ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A bevont külső szaktanácsadó feladatát megbízási
szerződésben egyértelműen kell rögzíteni. A megbízott külső szaktanácsadó és ajánlatkérő az eljárás
alatt folyamatos kapcsolattartásra és tájékoztatásra kötelesek.
4./ A közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő, illetve szakértő cég bevonásának szükségességéről a
polgármester dönt. A megbízási szerződést írásba kell foglalni, melyben rögzíteni kell a szakértő
közreműködésének kereteit, valamint az ajánlatkérő részéről kijelölt kapcsolattartó személyét. A
külső szakértő, illetve szakértő cég feladatait és felelősségét a megbízási szerződés tartalmazza.
5./ A beszerzéssel érintett osztály meghatározza a beszerzés tárgyát, az elérni kívánt célt, elkészíti az
adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, meghatározza a minőségi és mennyiségi
igényeket, a bírálat során érvényesíteni kívánt szakmai és egyéb szempontokat, valamint
elkészíti/elkészítteti a műszaki leírást.
A beszerzéssel érintett osztály köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot
végezni, amelyben a Referatúra közreműködik, és annak eredményét írásban a közbeszerzési eljárás
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iratai között dokumentálja. A vizsgálat során az objektív alapú módszereket alkalmazhatóak. Ilyen
módszerek különösen
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
e) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési
adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
(1) bekezdése értelmében az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor- a Kbt. 17. §(S)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ajánlatkérőnek az engedélyhez kötött építési
tevékenység esetén a jogerős építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv, vagy kiviteli terv
vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv alapján, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12
hónapnál nem régebben készült - szükség esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára
aktualizált - költségvetést kell irányadónak tekinteni, amely tartalmazza az építési beruházással
kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt. A 14. § (4) bekezdés a) pontja szerinti
esetben az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor a jóváhagyási terv alapján
elkészített, az építési beruházással kapcsolatban felmerülő valamennyi szükséges munkatételt
tartalmazó, a közbeszerzés megkezdését megelőző 12 hónapnál nem régebben készült - szükség
esetén a közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjára aktualizált - költségbecslést kell
irányadónak tekinteni.
A beszerzéssel érintett osztály köteles a Referatúrával közösen a Kbt. 19.§-ban előírt részekre bontás
tilalmára tekintettel az egybeszámítási kötelezettséget megvizsgálni.
6./ A beszerzéssel érintett osztály köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a
kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattételt.
Ebben az esetben az eljárást meghirdető felhívásban elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely
elemeire lehet részajánlatot tenni. A beszerzéssel érintett osztály köteles a részajánlattétel
lehetőségének vizsgálatát írásban dokumentálni. Ha az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő
ajánlattételt, az eljárást meghirdető felhívásban köteles megadni ennek indokát.
szerződéshez

7./ A beszerzéssel érintett osztály ';ezetője és a Referatúra együttes javaslatára a PolgárA'lesteri
Kabinetvezető legalább 3 tagú szakA'lai előkészítő, bíráló bizottság (továbbiakban: Bíráló Bizottság)
létrehozására írásban tesz javaslatot. A bíráló bizottsági tagok kijelöléséről a polgármester
határozatban dönt.
8./ A Bíráló Bizottságban részt vevő személy köteles összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot
tenni.
9./ A Bíráló Bizottság tagjainak feladata az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges
cselekmények elvégzése, így különösen:
- javaslattétel a megfelelő eljárási rend és az eljárás fajtájának megválasztására (figyelembe véve az
számítási kötelezettséget),
- javaslattétel az eljárást meghirdető felhívás, továbbá amennyiben kötelező vagy szükségesnek
látszik a közbeszerzési dokumentumok tartalmára.
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10./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság zárt ülésen - előterjesztés formájában - véleményezi az
eljárást meghirdető felhívást és az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket. Az
előterjesztés
a Polgármesteri Kabinetvezető és a beszerzéssel érintett osztályvezető
közreműködésével készül.
11./ Az eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmáról, az eljárás
fajtájáról, az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőkről továbbá a Bíráló Bizottsági tagok
személyéről a polgármester dönt.

2. Cím

A közbeszerzési eljárás lefolytatása

1./

A Kbt.-ben meghatározott hirdetmények (a továbbiakban: hirdetmény) elektronikus úton
benyújtására a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének
és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az
éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: közzétételi rendelet)
rendelkezései szerint, az EKR. rendeletben meghatározott eltérésekkel és követelményeknek
megfelelően kerülhet sor.
A kérelmet és mellékleteit - az EKR. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése és a 3. § (1) bekezdés e)-f)
pontja szerinti esetek kivételével - az EKR-ben kell létrehozni és az EKR-en keresztül a Közbeszerzési
Hatóság részére megküldeni. A közzétételi rendeletben meghatározottakon túl a kérelemben meg
kell adni a kérelmező elektronikus levélcímét.
történő

A Referatúra gondoskodik az eljárást meghirdető felhívások megküldéséről, feladásáról, illetve az
eljárás meghirdető felhívás közvetlen megküldéséről, valamint a hirdetményekkel kapcsolatos
hiánypótlások teljesítéséről az EKR-en keresztül.

2./ Az

EKR használatáért az ajánlatkérő megindított közbeszerzési e/járásonként egységesen 40
OOO forint rendszerhasználati díjat fizet. A rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjének a
honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni.
A rendszerhasználati díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az átutalások beazonosíthatóságának
biztosítása érdekében az átutaláskor a „Közlemény", vagy ennek értelemszerűen megfelelő
rovatban meg kell adni azon eljárás EKR azonosítóját, amely vonatkozásában a rendszerhasználati
díj megfizetésre kerül.
A rendszerhasználati díjat a közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak - a Közbeszerzési Hatóság
felé feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a gazdasági szereplők részére az EKR-ben történő megküldéséig kell megfizetni.
A hirdetmények ellenőrzési díjának és a rendszerhasználati díj megfizetéséről a Referatúra
gondoskodik a Gazdasági Osztályon keresztül.
A Kbt 39. § (1) bekezdése szerinti közzétételre a kezl:Jeszerzes.Ryire~)'RElle.Rl:I oldalon keriJI sor.
2./ A benyújtott ajánlatok/ részvételi jelentkezések átvételéről, őrzéséről a Referatúra gondoslmdik.
Az ajánlattevő / részvételre jelentkező részére
amennyiben ajánlatát / részvételi jelentkezését
személyesen nyújtja be
az ajánlat / részvételi jelentkezés átvételéről elismervényt kell adni. Az
átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az átvétel idő13ontját, az átvevő nevét és kézjegyét,
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valaR'liAt aAAak elisR'lerését, hog'I az ajáAlat / részvételi jeleAtkezés beAyújtása lezárt, sértetleA
borítékbaA törtéAt.
A beAyújtott ajáAlatokról /részvételi jeleAtkezéselffől AyilváAtartást kell vezetAi. A AyilváAtartásbaA a
beérkezett ajáAlatokat / részvételi jeleAtkezéseket 1 tői kezdődőeA folyaR'latos sorszáR'IR'lal kell
kQlöAöseA a beérkezés poAtos időpoAtját
ellátAi. A A'tilváAtartás tartalR'lazza
a sorszáR'IOA kívQI
(óra, perc), R:iódját (postáA érkezett vagy szeR:iélyeseA Ayújtották be), az ajáAlatot/ részvételi
jeleAtkezést átvevő Aei,,•ét és aláírását.
A beAyújtott ajáAlatokat / részvételi jeleAtkezéseket tartalR:iazó borítékoA fel kell WAtetAi az
ajáAlat/részvételi jeleAtkezés sorszáR'lát, valaR'liAt a beérkezés poAtos időpoAtját.
3./ Az ajáAlatok / rész·1ételi jeleAtkezések boAtását az ajáAlattételi / rész•,rételi jeleAtkezési határidő
lejártakor IEell R'legkezdeAi.
Az ajáAlatok, részvételi jeleAtkezésel< felboAtásáról és isR:iertetéséről jegyzőköA'f' készQI (boAtási
jegyzőlEÖA'IV). A jegyzőköAyv R'lellékletét képezi a jeleAléti ív.
A boAtási jegyzőkÖA'lvet a boAtástól száR'lított öt AapoA belQI R'leg kell kQldeAi az összes
ajáAlattevőAek, illetve részvételre jeleAtkezőAek.

Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti
időszakra eső időpontban határozható meg.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az
ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának
időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy,
hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (4)-(5)
bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - az
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
4./ Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos rendelkezéseknek megfelelően.
S./ A Bíráló Bizottság az ajánlatkérő nevében az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek
tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a többi
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt hatályos
rendelkezések szerint.
6./ Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a bíráló bizottság javaslatára az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével fel kell hívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82.
§ {S) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában,
részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró
döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő
felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
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Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69.§ (4)
bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az
ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e
bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve
valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje
nem változik.
7./ A Bíráló Bizottság tagjai kötelesek írásban az ajánlatokról indokolással ellátott bírálati la13ot
készíteni. A Bíráló Bizottság az ajánlatokat döntés-előkészítő ülésén értékeli, melyről jegyzőkönyv
készül. (döntés-előkészítő jegyzőkönyv)
A Bíráló Bizottság minden tagjának egy szavazata van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Ha a Bíráló Bizottság tagja kéri, írásbeli különvéleményét az eljárás iratanyagához csatolni kell.
8./ A Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság zárt ülésen - előterjesztés formájában - véleményezi. Az előterjesztés a
polgármesteri kabinetvezető-helyettes és a beszerzéssel érintett osztályvezető közreműködésével
készül.
9./ A nyertes vagy a nyertes és a második legjobb ajánlattevő kiválasztásáról, vagy a közbeszerzési
eljárás más módon történő lezárásáról szóló döntést a Bíráló Bizottság és a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester hozza meg polgármesteri határozat
formájában.
A közbeszerzési eljárások során keletkezett polgármesteri határozatok számának vezetése a
Referatúra feladata.
10./ Amennyiben a polgármester döntése ellentétes a Bíráló Bizottság, valamint a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság javaslatával, úgy köteles arról megfelelő indokolással a Közgyűlést a döntés
meghozatalát követő legközelebbi ülésén tájékoztatni.
11./ Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12./ A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés minimum 3 eredeti példányban készül,
melyet az önkormányzat nevében a polgármester ír alá.
A szerződést pénzügyileg a gazdasági osztályvezető ellenjegyzi.

13./

Amennyiben a szerződés módosítása szükséges, ezt a tényt a szerződéssel érintett osztály
köteles a szerződés módosítását megalapozó tény bekövetkezésekor írásban jelezni a
Referatúra felé, megadva a módosítás kifejtett szakmai indokát is.
A Referatúra megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja és intézkedik a

vezetője

szerződésmódosítás előkészítéséről.

A

közbeszerzési

szerződésmódosítás

eljárás lefolytatásához külső lebonyolító(k) igénybevétele esetén a
indokának, illetve a Kbt. szerinti jogalapjának vizsgálata a lebonyolító{k)

felelőssége.

Amennyiben a szerződés módosítására kerül sor, a szerződéssel érintett osztály vezetője a
dokumentumok egy másolati példányát haladéktalanul megküldi a Referatúra részére, mely
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646
határidőben

gondoskodik a

szerződés

módosításáról szóló tájékoztató, hirdetmény útján

történő

közzétételéről.

14./ A beszerzéssel érintett osztály - támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetén a
projektmenedzser - a közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött szerződések
teljesítéséről haladéktalanul értesíti a Referatúrát, mely határidőben gondoskodik a Kbt. 43. §-ban
foglaltak szerint a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzétételéről.

Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés e), d) és/) pontja szerinti adatokat az EKR-ben és a
Közbeszerzési Hatóság által az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek
támogatása keretében működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban köteles
közzétenni.

3. cím
A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

1./ Az

ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója
honlapján - közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
b} az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes
vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
e) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a Kbt. 12. § (1)-(S) bekezdésének alkalmazásával
megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
d} a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően
haladéktalanul;
e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre
jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást
meghirdető hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek
megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő
által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett
ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon
belül;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.

2./ Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a}, b}, és e} pontja, valamint a Kbt. 103. § (6) bekezdése
és 115. § (7) bekezdése szerinti dokumentumokat, valamint a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti
összefoglaló tájékoztatást az EKR-ben köteles közzétenni.
4.cím
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat
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1./ A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban az önkormányzat jogi képviseletét a
közbeszerzési eljárások lefolytatására megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező személy látja el,
akit a polgármester jelöl ki.
2./ Jogorvoslati eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt a folyamatban
lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának
meghozataláig. Az erről szóló értesítést a Referatúra küldi meg a Közbeszerzési Döntőbizottság
részére.
3./ A jogorvoslati eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester meghozza a szükséges
döntéseket, továbbá dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti jogorvoslati
eljárásban képviselendő álláspontról.
4./ Az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívásra a
polgármester döntését követően a Referatúra küldi meg - a Kbt. 178.§-ban meghatározottak szerint
- a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást.
S. cím
A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások

A támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások lefolytatása - előkészítése, a Bíráló Bizottság
összetételének meghatározása, a szerződések megkötése, valamint azok módosítása - során a
beszerzéssel érintett osztály, illetve a Referatúra, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai, valamint az adott projektre vonatkozó
támogatási szerződésben foglaltak figyelembe vételével köteles eljárni.

Ill. fejezet
Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek feladat- és hatásköre, illetve
felelősségi rendje
1. cím
A Közgyűlés feladatai

1./ Jóváhagyja a közbeszerzési szabályzatot és dönt annak esetleges módosítás(ai)áról.
2./ Az éves költségvetési rendelet elfogadásával, illetve szükséges módosítás(ai)ával biztosítja a
pénzügyi forrást a beszerzések végrehajtásához.

3./ Elfogadja az éves közbeszerzési tervet és annak esetleges módosításait.
4./ Elfogadja az éves statisztikai összegezést.

2. cím
A polgármester feladatai
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1./ Dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról.
2./ Dönt - a megrendelés feladásával - a központi közbeszerzés keretében történő beszerzésekről.
3./ Dönt a külső szakértő bevonásáról, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
igé nybevéte léről.
4./ Meghatározza az előkészítéssel kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket.

S./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás fajtájáról.
6./ Kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.

7./ A Bíráló Bizottság javaslata, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését
követően dönt az eljárást meghirdető felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmáról.

8./ Meghívásos eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
véleményezését követően, dönt a keretszámról, illetve az ajánlattételre felkérni kívánt személyekről/
szervezetekről.

9./ Tervpályázati eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a bírálóbizottság tagjainak
személyéről.

10./ A Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint eljárás esetén az összefoglaló tájékoztatás, az eljárást
meghirdető felhívás, valamint az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság általi véleményezését követően kijelöli azt a legalább három gazdasági
szereplőt, amelyeknek az eljárást meghirdető felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni az
EKR-en keresztül.
11./ Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszáz millió forintot, a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően kijelöli azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek
ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül írásl3eli ajánlattételi felhívást küld az EKR-en keresztül.
12./ Dönt a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló
eljárási szabályok szerinti eljárás lefolytatásról, mely szabályokat az eljárást meghirdető felhívásban
kell megjeleníteni.

13./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
véleményezését követően dönt az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők
alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében. Két szakaszos eljárásban a Bíráló Bizottság
javaslata alapján dönt a részvételi jelentkezések érvényessége, érvénytelensége, a részvételre
jelentkezők alkalmassága, alkalmatlansága, kizárása tekintetében.
14./ Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően dönt az
ajánlattételre felhívandók személyéről.
15./ Dönt az eljárás eredményéről (megállapítja az eljárás eredményességét, eredménytelenségét).
16./ Köteles jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak, amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott
eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
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törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések
nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi.
17./ Megköti a szerződést a nyertes

ajánlattevővel.

18./ Kijelöli a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság előtti jogorvoslati eljárásban az
nevében eljáró személyeket.

ajánlatkérő

19./ A Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetőleg bíróság előtti
jogorvoslati eljárásban képviselendő álláspontról.
20./ Dönt az Európai Bíróság jogsértésről szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról.
21./ Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a polgármester - a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság elnökével való konzultációt követően - jogosult a Bizottság véleményének
kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az
eljárást lezáró döntés meghozatalára. Ezen esetben a polgármester köteles megjelölni a döntés
halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az
esetben a polgármester köteles döntéséről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot a soron következő
ülésén írásban tájékoztatni.

3. cím
A jegyző feladatai

1./ Figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását.
2./ A közbeszerzési eljárások felett törvényességi felügyeletet gyakorol.

4.cím
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatai

1./ Véleményezi az éves összesített közbeszerzési tervet és annak módosítás(ai)át.
2./ Véleményezi az éves statisztikai összegzést.
3./ Zárt ülésen véleményezi a Bíráló Bizottság eljárást
közbeszerzési dokumentumok tartalmára vonatkozó javaslatát.

meghirdető

felhívásra, valamint a

4./ Zárt ülésen véleményezi a Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevő kiválasztására vonatkozó javaslatát.
5./ Meghívásos eljárás esetén zárt ülésen véleményezi a keretszámot, illetve az ajánlattételre felkérni
kívánt személyeket/ szervezeteket.
6./ A Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint eljárás esetén zárt ülésen véleményezi az összefoglaló
tájékoztatást, az eljárást meghirdető felhívást, valamint az ajánlattételre felhívni kívánt azon
gazdasági szereplőket, akiknek ajánlatkérő az eljárást meghirdető felhívást saját kezdeményezésére
meg fogja küldeni az az EKR-en keresztül.
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7./ Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszáz millió forintot, zárt ülésen
véleményezi azt a legalább öt ajánlattevőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül írásbeli
ajánlattételi felhívást küld az EKR-en keresztül.
8./ A Bíráló Bizottságnak az ajánlatok érvényessége, érvénytelensége, az ajánlattevők alkalmassága,
alkalmatlansága, kizárása tekintetében tett javaslatát zárt ülésen - előterjesztés formájában véleményezi.
9./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség
esetén konzultál a polgármesterrel, a polgármester jogosult a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
véleményének kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és
lefolytatására, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalára.

S. cím
A Bíráló Bizottság feladatai

1./ A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a közbeszerzés tárgya szerinti, pénzugy1, jogi és
közbeszerzési szakértelemmel

rendelkező

személyeket, szervezeteket kell bevonni.

1.1./ A bíráló bizottság tagjaként a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel

rendelkező

tag

feladata a közbeszerzési műszaki leírás összeállítása (Kbt. 58.§).
A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának összeállítás azt jelenti, hogy számba kell venni a
közbeszerzés tárgyához kapcsolód valamennyi belső utasítás releváns részét, valamennyi vonatkozó
hatályos jogszabályi rendelkezést és ezekre figyelemmel kell megadni a közbeszerzés műszaki
tartalmát.
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy köteles valamennyi, a
közbeszerzés megindításához és lefolytatásához szükséges információt átadni, ezen belül teljes körű,
a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő műszaki leírást, tételes
költségvetést elkészíteni vagy a tervező által elkészített anyagot teljes körűen átnézni.
A
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személy felelős az átadott információ, adat
teljeskörűségéért és szakmai megfelelőségéért.
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező személy a közbeszerzési eljárás megkezdésekor köteles javaslatot tenni a műszaki
szakmai alkalmasság minimumkövetelményeire, köteles továbbá a közbeszerzési dokumentumok
részét képező szerződéstervezet műszaki szempontú kitöltését/áttekintését átnézi, véleményezni.
A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési szakaszában köteles a beérkezett részvételi jelentkezést,
ajánlatot a műszaki szakmai alkalmasság szempontjából átvizsgálni és nyilatkozni annak
megfelelőségéről vagy jelezni a hiányokat.

1.2./ A pénzügyi szakértelemmel

rendelkező személy a közbeszerzési eljárás megkezdésekor köteles

javaslatot tenni a pénzügyi gazdasági alkalmasság minimumkövetelményeire, köteles továbbá a
képező
szerződéstervezet
pénzügyi
szempontú
közbeszerzési
dokumentumok
részét
kitöltését/áttekintését átnézni, véleményezni. A közbeszerzési eljárás bírálati és értékelési
szakaszában köteles a beérkezett részvételi jelentkezést, ajánlatot a pénzügyi gazdasági alkalmasság
szempontjából átvizsgálni és nyilatkozni annak megfelelőségéről vagy jelezni a hiányokat.
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1.3./ A közbeszerzési és jogi szakértelmet a Referatúrán dolgozó közbeszerzési referens vagy az
eljárás lebonyolításával megbízott külső lebonyolító/ felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
biztosítja. A közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező személy felelős a közbeszerzési eljárás
megindításához és lebonyolításához szükséges teljeskörű közbeszerzési dokumentáció, bírálati
jegyzőkönyvek, szakvélemények, hiánypótlási felhívások, stb. összeállításáért, valamennyi eljárási
cselekmény dokumentálásáért. Felelős továbbá a közbeszerzési dokumentáció hatályos
közbeszerzési törvénynek és a kapcsolódó rendeleteinek való megfelelőségéért.

2./ A beszerzéssel érintett osztállyal együtt
összeállításában.

közreműködik

a közbeszerzési dokumentumok

3./ Meghívásos eljárás esetén javaslatot tesz a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre
jelentkezők rangsorolásának módjára.
4./ Tárgyalásos eljárásban javaslatot tesz a tárgyalási fordulók számára és a tárgyalás szabályaira
vonatkozóan.
5./ Tervpályázati eljárásban javaslatot tesz a bírálóbizottság tagjainak személyére vonatkozóan.
6./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás
ajánlatkérő megbízza.

előkészítéséhez

szükséges mindazon feladatokat, mellyel az

7./ Közreműködik a kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések megválaszolásában, illetve a
helyszíni szemle lefolytatásában.
8./ Az ajánlatok értékelése során, amennyiben szükséges a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos
rendelkezéseknek megfelelően az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található hiányosságok
pótlása, illetve az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés,
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre
jelentkezőtől hiánypótlást/felvilágosítást kér.
9./ Közreműködik a Kbt. 72. § {1) bekezdésében foglalt indokolás kérés során.
10./ Elvégzi a(z) ajánlatok/ részvételi jelentkezések bírálatát, az egyes ajánlatok/
részvételi
jelentkezések érvényességének, érvénytelenségének, az egyes ajánlattevők/ részvételre jelentkezők
alkalmasságának, alkalmatlanságának, kizárásának vizsgálatát és ezek megállapítására vonatkozó
javaslatot készít.
11./ Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően javaslatot tesz az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőre - adott esetben az értékelési
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőre - , akit
ajánlatkérőnek megfelelő határidő tűzésével fel kell hívni a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
12./ Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményétől függően javaslatot tesz az
ajánlattételre felhívandók személyére.
13./ Szükség esetén javaslatot tesz az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbítására, illetve az
eljárást meghirdető felhívás módosítására, visszavonására.
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14./ Döntés-előkészítő ülést/üléseket tart, melyről jegyzőkönyv készül. Az ennek alapján
megfogalmazott írásbeli szakvélemény, valaR'lint 13írálati lapok alapján előterjesztés formájában
döntési javaslatot készít a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság és a polgármester részére.
meghirdető felhívásban megadott kapcsolattartási pontra a gazdasági
által - elektronikus úton, az EKR-ben- megküldött előzetes vitarendezési kérelem
beérkezését követően megfogalmazza a kérelemmel kapcsolatos álláspontját, illetve szükség esetén
intézkedik a Kbt. 80.§ (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményekről.

15./ Az eljárás során az eljárást

szereplők

16./ Javaslatot dolgoz ki a jogorvoslati eljárásban

képviselendő álláspontra.

17./ Javaslatot készít az Európai Bizottság értesítésében megjelöltek orvoslására.

18./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges mindazon feladatokat, mellyel az
ajánlatkérő

megbízza.

6.cím
A Referatúra feladatai

1./ Elkészíti az éves összesített közbeszerzési tervet.
2./ Elkészíti az előző évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezést, és a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság véleményezését, illetve a Közgyűlés döntését követően gondoskodik a
közzétételre történő megküldéséről.
3./ Elkészíti és beszerzi az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat.
4./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez/lefolytatásához szükséges mindazon feladatokat,
mellyel az ajánlatkérő megbízza.
S./ A beszerzéssel érintett osztály együttműködésével gondoskodik az eljárást meghirdető felhívás
megküldéséről.

6./ A beszerzéssel érintett osztály és a bíráló bizottság közreműködésével elkészíti a közbeszerzési
dokumentumokat. /\ K13t. 39. § (1) 13ekezdésél3en foglaltakra tekintettel köteles a közl3eszerzési
dokuR'lentuR'lokat a gazdasági szereplők száR'lára elel<tronikus t:íton,
a regisztrálási adatok
R'legkérésének kivételé·1el
korlátlanul és teljesl<örílen, térítésR'lentesen hozzáférhetővé tenni a
kozl3eszerzes. nyiregyhaza.hu oldalon.
7./ Az ajánlattételi / részvételi határidőt R'legelőzően 13eérkezett ajánlatokat /
jelentkezéseket a R'legadott hivatali helyiségl3en zárható helyen őrzi.

részvételi

&-f Le13onyolítja az ajánlatok, részvételi jelentkezései< fel13ontását.
9./ Az ajánlatok, rész·1ételi jelentkezések fel13ontásáról és isR'lertetéséről jegyzőkönyvet készít,
aR'lelyet ajánlattevők, illetve rész·1ételre jelentkezők részére a 13ontástól száR'lított öt napon 13elül
R'legküld.
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Ml/ 7./ Gondoskodik a

kiegészítő tájékoztatás és a konzultáció biztosításáról, megtartásáról, és a
feltett kérdésekre adott válaszok írásl3aA törtéAő rögzítéséről és megküldéséről az ajánlattevők /
részvételre jelentkezők részére.

±±./ 8./

Az ajánlatok értékelése során, amennyiben szükséges a Kbt. 71. §-ban foglalt hatályos
rendelkezéseknek megfelelően elkészíti és megküldi a hiánypótlási felhívást/felvilágosítás kérést.

H./ 9./ Az ajánlatkérő nevében az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát
megalapozó adatokat, valamint indokolást kér és erről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban
értesíti a Kbt. 72. § (1) bekezdésében foglalt hatályos rendelkezések szerint.

U./

10./ Felhívja az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben az értékelési
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt-, a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (S) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

±4./ 11./

Elkészíti

az

eljárás

vagy

az

eljárás

részvételi

szakaszának

eredményéről,

eredménytelenségéről, az ajánlattevők/ részvételre jelentkezők kizárásáról, a szerződés teljesítésére

való alkalmatlanságáról, az ajánlatok/ részvételi jelentkezések a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból
történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról szóló tájékoztatót és az erről
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül megküldi az
ajánlattevőknek/ részvételre jelentkezőknek.

:v;,..j 12./ Gondoskodik arról, hogy a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére valamennyi
hirdetmény megküldésre kerüljön.

±é./ 13./ Az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezést elkészíti.
±7./ 14./ Az előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszok tervezetének előkészítése és - fa*0fl
vagy elektronikus úton, az EKR-ben történő - megküldése a gazdasági szereplők részére.
±&./ 15./ A közbeszerzési eljárások alapján

±9./

megkötött szerződésekről nyilvántartást vezet.

16./ Megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja, intézkedik a

szerződésmódosítás

előkészítéséről,

és javaslata alapján a polgármester dönt a szerződés

módosításáról.
~./17./ Nyilvántartja a közbeszerzésekkel kapcsolatos határidőket.
~./ 18./ Jogorvoslati eljárás esetén, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről szóló

értesítést megküldi a Közbeszerzési

Döntőbizottság

részére.

~./

19./ Az Európai Bizottság jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó
felhívásra a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást megküldi.

P,..f 20./ Az osztályokkal együttműködve elkészíti a közbeszerzési szabályzat módosítás(ai)át.

7. cím
Külső

lebonyolító feladatai
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Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez, valamint a lefolytatásához szükséges mindazon
feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza. Ezen feladatokat az adott közbeszerzési eljárás
lebonyolítására kötött egyedi megbízási szerződés részletesen tartalmazza, amelyek lehetnek
különösen az alábbiak:
- ajánlatkérőtől kapott adatok, utasítások (különösen a közbeszerzés tárgyának, a részletes
műszaki specifikációnak, és az alapvető szerződéses feltételeknek), illetve a bírálati
szempont(ok)ra és alkalmassági követelményekre tett javaslatok alapján a közbeszerzési
dokumentumok összeállítása;
- az eljárást meghirdető felhívás feladása/megküldése, a közbeszerzési dokumentumok
ajánlattevők részére történő hozzáférhetővé tétele az EKR-ben;
- közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett
kérések vonatkozásában, a gazdasági szereplők részére adandó válaszok tervezetének
előkészítése;

-

-

bontási eljárás dokumentálása, bontási jegyzől<önyv megküldése;
közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás az esetleges hiánypótlási felhívások,
felvilágosítás-kérések, indoklás-kérések, számítási-hiba javítás vonatkozásában, ezzel
kapcsolatos dokumentumok megszerkesztése és megküldése ajánlattevők részére az EKRben;
az ajánlatok értékelésében történő közreműködés, a közbeszerzési-jogi szakértelem
biztosítása a bíráló bizottság tagjaként a bírálat során;
a döntés előkészítő javaslatok, az írásbeli szakvélemény, a bíráló bizottsági ülés
jegyzőkönyvének, a bírálati lapok elkészítésében történő közreműködés,
az esetleges előzetes vitarendezési kérelemre adandó válaszok tervezetének előkészítése és
megküldése ajánlattevők részére az EKR-ben;
az írásbeli összegezés tervezetének elkészítése és megküldése ajánlattevők/ részvételre
jelentkezők részére az EKR-ben;
az eljárás eredményről szóló tájékoztató elkészítése és közzétételre történő megküldése az
EKR-ben;
az eljárás nyertesével megkötendő szerződés előkészítése az eljárás megindításakor kiadásra
került szerződéstervezet és a nyertes ajánlat adatai alapján;
az esetleges jogorvoslati eljárásban történő közreműködés;
amennyiben a megkötött szerződés módosítása válik szükségessé, a szerződésmódosítás
tervezetének elkészítése;
az Ajánlatkérő tájékoztatása nyomán a szerződés módosításáról szóló tájékoztató feladása
Közbeszerzési Hatóság Szerkesztőbizottsága részére;
a közbeszerzések központi ellenőrzésével kapcsolatos ajánlatkérői feladatok támogatása a
hatályos jogszabályoknak megfelelően;
a közbeszerzési eljárás lefolytatásának dokumentálása az eljárás lezárultáig, illetve az eljárás
lezártát követően az eljárás lebonyolítása során keletkezett iratanyag átadása;
a lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbeszerzési jogi tanácsadás az eljárás
lezárultáig.

8. cím
A Gazdasági Osztály feladatai

1./ Ha az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, nyilvántartja az ajánlatkérő
által rendelkezésre bocsátott díjak mértékét és a rendelkezésre bocsátás időpontját. Gondoskodik az
ajánlati biztosíték - vagy ha az kötelező, az ajánlati biztosíték kétszeres összegének- visszafizetéséről.
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2./ Figyelemmel kíséri, hogy az ajánlattevő(k) - ha az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő
biztosítéko(ka)t kötött ki - a Kbt. 134. §-ban meghatározott biztosítéko(ka)t az
ajánlatkérő által előírt mértékben, módon és időpontban rendelkezésre bocsátották- e, továbbá
intézi a biztosítékokkal kapcsolatos pénzügyeket.
szerződésben

9. cím
A Zöld

1.

szemléletű

közbeszerzés fő szempontjai

A zöld szemléletű árubeszerzés, szolgáltatás nyújtására, építésre irányuló eljárások indításánál
törekedni kell az alábbi szempontok minél nagyobb számban történő érvényesítésére:
a. az általános energiafelhasználás javítása, pl. a nagyobb energiahatékonyság révén;
b. a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, ártalmatlanításra kerülő
hulladék arányának növelése;
c. az újrafelhasználható anyagok mennyiségének növelése;
d. a környezettudatos rendezvény-körülmények.

Javasolt, alkalmazható kikötések:
minden nyomtatványt újrahasznosított papírra kell sokszorosítani" vagy a
nyomtatványok .... %- át újrahasznosított papírra kell sokszorosítani"
egyéb, az ajánlatkérő szerint fontos és értelmezhető szempontok, melyek
révén a rendezvények látható és tényleges környezettudatosságát
biztosítani lehet (újrahasznosított irodaszerek alkalmazása, pl.: mappa, toll,
boríték, stb.)
11

e.

11

Tervellenőr

/ Mérnök, Helyszíni ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárásban:
A Megbízottnak
Dokumentáció, Szerződés feltételei, Szerződés tárgya:
ellenőriznie kell, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és
hatásterületét a lehető legteljesebb mértékben minimalizálja. Ennek
értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az
anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj,
por, pollen, elhagyott hulladék-terhelés stb. megelőzése érdekében
11 •••

kötelező."

f.

g.

Bármely beszerzéshez, ha az előzetes piacelemzés szerint a szempont alkalmazható:
értékelési szempont: hitelesített környezetirányítási rendszer (... sz.
szabvány vagy ezzel egyenértékű rendszer) megléte.
Kivitelező/anyag beszerzésnél (megfelelő mérnöki és piaci vizsgálat után, melynek

értelmében

30-100%
másodnyersanyag
hasznosítás
tervezhető):Dokumentáció, Műszaki leírás: Felhasználandó anyagok: ,,A C metszet
rétegrendje szerint ... a ... töltőanyag újrahasznosított bontási és építési
betonhulladék tartalma 60% és 100% között lehet. A másodnyersanyagnak meg kell
felelnie az építési nyersanyagokkal szemben támasztott követelményeknek.";
h.

reálisan

Bármely beszerzésnél:
Szerződés
feltételei:
A
Megbízóval
történő
Dokumentáció,
kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus
utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése
11
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t,.•

,)

során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a
felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra."
i.

Projektmenedzsment-beszerzésben, szerződésében:
A projektmenedzsment zöld iroda módszertan szerint működik. VAGY A
projektmenedzsment egység vállalja, hogy dokumentumokat csak szükség
esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat. Újrahasznosított papírt
alkalmaz
irodai
papírfelhasználásában
legalább
30%-ban.
(az
újrahasznosított anyagtartalom ezekben a papírokban > 90%). A
papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas
nyomtatás, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz (minimális margó,
minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság
szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A
használt lapokat szelektáltan gyűjti, a tonereket, tintapatronokat
újratölteti. Az utazások csökkentése érdekében elsődlegesen elektronikus
úton kommunikál.

10. cím
A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje

1./ A közbeszerzések

ellenőrzésére

az alábbi vizsgálati módszerekkel kerülhet sor:

a) a munkafolyamatba épített ellenőrzés a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása során;
b) utólagos ellenőrzés
2./ Munkafolyamatba épített ellenőrzés: A munkafolyamatba épített ellenőrzések a közbeszerzési
eljárás során kerülnek végrehajtásra. Munkafolyamatba épített ellenőrzésen az egyes cselekmények
törvényességének és jelen szabályzat szerinti megfelelősségének ellenőrzését kell érteni. Ennek
megfelelően a Munkafolyamatba épített ellenőrzéssel kell biztosítani az előírásoktól való eltérés
megelőzését és az azonnali beavatkozás lehetőségét. Munkafolyamatba épített ellenőrzések
megállapításait az Ellenőrzési rendszerek szabályzata szerint dokumentálni kell és amennyiben
megállapítható, meg kell jelölni a felelős személyt vagy személyeket is.
3./ Utólagos ellenőrzés: A közbeszerzési eljárást vizsgáló utólagos ellenőrzéseket az alábbi
jogszabályok figyelembevételével kell lefolytatni:
a.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
c) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet.

11. cím
Felelősség

a közbeszerzési eljárásokban

1./ A polgármester felel a közbeszerzési eljárásokban hozott döntésekért, valamint a közbeszerzési
eljárások előkészítése, lefolytatása során közreműködő személyek és szervezetek munkájáért.
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2./ A Bíráló Bizottság tagjai a feladatukat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a
közbeszerzésre, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó jogszabályok, előírások és utasítások szerint
kötelesek ellátni.
A Bíráló Bizottság tagjai felelnek a határidők betartásáért és betartatásuk folyamatos figyelemmel
kíséréséért, valamint jelen közbeszerzési szabályzatban az illetékes szervek, személyek részére
meghatározott feladatok teljesítéséért.
A tagok felelőssége kiterjed minden olyan tevékenységre, melyek a Bíráló Bizottság által elvégzendő
feladatokhoz kapcsolódnak.

Záró rendelkezés

Jelen szabályzatban foglaltakat az elfogadását követően megkezdett közbeszerzésekre, közbeszerzési
eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban
kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal
összhangban kell alkalmazni.

Jelen szabályzat elfogaElásával egyiElejűleg az 319/2015. (Xll.17.) száFRú közgyűlési határozat
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról hatályát •Jeszti.
Jelen szabályzat 2017. janl::lár 1. 2018. szeptember 10. napján lép hatályba.
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SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2018. (1. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

~en1'\t\

polgármester ~j).__ J
)

/!

/

~o!~

/

Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az

előterjesztés

törvényességi ellenőrzését
személy aláírása

végző

/
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

1.
2.

bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
W\"iW.NYlkl(.YHAlA.HIJ

Ő)

NYÍREGYHÁZA

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2018. január 25-ei ülésén az
1/2018. (1.26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek második alkalommal történő
módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:
•

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok
átruházott hatáskörben hozott döntéseinek valamint az intézményvezetők saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/d. mellékletek) pénzügyi vonzatait.

•

A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt
pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a
bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.

•

A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett
munkavállalók részére a 2018. június - 2018. augusztus havi személyi juttatással kifizetett
bérkompenzáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő
költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.

•

A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevételét/törlesztését halmozottan kell
szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.

•

A közhatalmi bevételek között szereplő iparűzési adó
nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye alapján.

•

Az MKB bank Zrt.-vel 2017. évben megkötött hitelszerződés alapján az 500.000.000Ft összegű
hitelkeretet 476.675.984 Ft összegben sikerült igénybe venni. Az ez évi felhalmozási
hitelfelvétel összegét a tényleges lehívásnak megfelelő összegre módosítjuk.

•

A Tündérkert Keleti óvoda Orgonasíp Tagintézménye (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely
utca 2.), a Jósa András Oktatókórház területén 2018. szeptember 1. napján kettő óvodai
A tálalókonyha indításához elengedhetetlen
csoporttal kezdi meg működését.
eszközbeszerzéshez szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása.

•

A járásszékhely megyei önkormányzatok 2018. szeptemberétől kötelesek óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységet ellátni, az általuk fenntartott család-és gyermekjóléti
központok útján. Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény
2. melléklet 111.3. n. pontja alapján a forrást az állam támogatásként biztosítja. A feladat
ellátásához 1 OOO fő gyermekenként 1 fő szociális segítőt szükséges alkalmazni. Ez alapján 30
álláshely többlet jelentkezik a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti
Központ
intézményünkben, melyet fokozatosan kívánunk feltölteni az alábbiak szerint:

előirányzatának

emelésére kerül sor, a

2018.szeptember 30-ig 10 fő
2018.október 31-ig 10 fő
2018.december 31-ig 10 fő
•

A nyári időszakban az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű
karbantartására, illetve az üzemelést gátló meghibásodások javítására a felújítási tartalékról
szükséges a fedezet átcsoportosítása.

•

Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok
intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
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A városfejlesztési feladatok módosítására a 8. mellékletben foglaltak szerint teszünk javaslatot.
• Városi út-és járda hálózat adatbázis készítése szükséges, tekintettel ara, hogy jelenleg sem a
városnak, sem pedig a NYÍRW Kft.-nek - mint a helyi utak és járdák kezelőjének- nem áll
rendelkezésére aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési
létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő összeggel kívánjuk elkezdeni az adatbázis
összeállítását, úgy, hogy az első körben a „kis körúton" belül található terület kerülne
felmérésre, majd ezt terjesztenénk ki a „Nagykörúton" belüli területekre is. Mivel az
adatbázis elkészítését az idei évben nem kívánjuk megrendelni tekintettel arra, hogy először
a térinformatikai rendszer beszerzése szükséges, ezért kerül csökkentésre az előirányzata.
•

Ivóvízhálózat bővülésekről és a tervezett fejlesztésekről- a Nyírségvíz Zrt. által készített
Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve -a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. A előirányzatok a Terv
összegeit tartalmazzák Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkoztatva.

•

Barnamezős

területek rehabilitációja projekt keretében 2018. évi kiadások között a projekt
vonatkozásában a tervezési díjak, a megvalósíthatósági tanulmány készítése,
energetika, rehabilitációs szakmérnök díja tartoznak. A kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás eredménytelensége okán a kivitelezés munkálatai 2018. évben
megkezdődhetnek, de a munkálatok 2019. évre is áthúzódnak. Kiadásként a kivitelezés, a
Technológiai Transzfer központ eszközbeszerzése, a soft tevékenységek, műszaki ellenőr,
rehabilitációs mérnök, és energetikai szakmérnök és a projektmenedzsment díjak kerültek
feltüntetésre.
előkészítése

•

Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16} projekt keretében a költségvetésben 2018-ra
beállított kiadás a projekthez kapcsolódó személyi jellegű, eszközbeszerzés, kivitelezés,
szakértői szolgáltatások költségeit tartalmazzák. A Kormány az 1323/2018.{Vll.18.)
határozatában 97.777.880 Ft támogatás növeléséről döntött. A projekt fő célja a Sóstói
Múzeumfalu által bemutatott kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása a színvonalas
turistabefogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér megteremtésével és a meglévő épület
bővítésével, valamint a Szabadtéri Színpad fejlesztésével. A fejlesztés során látogatóbarát
funkciók kerülnek kialakításra, az élményelemek megvalósítását technikai fejlesztések segítik.

•

Új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan 2017
decemberében 3 tervcsomagra kötöttünk tervezési szerződést, amelynek költségei
áthúzódnak 2018. évre. Ezen felül a 2019. évre ütemezett lakóutca fejlesztések tervezési
költségei kerültek meghatározásra. A tervezési feladatok elvégzésére irányuló árajánlat kérés
során a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség lejártára tekintettel nem kívánta a
szerződést megkötni, így a következő legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevővel
kerül sor a szerződés megkötésére, melynek fedezetére szükséges az előirányzat
megemelése.

•

A „Területi infrastrukturális fejlesztések-utak" keretében megvalósítandó lakó utcák
fejlesztése, útfelújítása, járdafelújítás, kerékpáros létesítmények kivitelezési feladatainak
ellátására tárgyú projekt kivitelezésére megtörtént a szerződéskötés.
A kivitelezési
munkálatok előrehaladása során, műszaki ellenőr által megalapozottnak tekintett pótmunka
elvégzésére kerül sor, ezért indokolt az előirányzat növekedése.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2018. augusztus 30.
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1. melléklet a GAZD/87-5/2018. számú

Tájékoztató az

előzetes

előterjesztéshez

hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja
Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az
saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi
forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve
előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, amelyek fedezetét a
célfeladatok/tartalékok között terveztük.
A költségvetés további módosítása az időközben felmerült feladatok elvégzése, valamint az
évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt indokolt.
intézményvezetők

2.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson
belüli/kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások
miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 220.937.119 Ft-tal nő.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központnál a 2017.évi C. törvény 2. mellékletének 111.3.
n.pontja alapján 30 fő óvodai és iskolai szociális segítő álláshely kerül fokozatosan betöltésre. A
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a tervezet módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadása
esetén rendelkezésre állnak.

4.

Környezeti és egészségügyi következményei
Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított
környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

számottevő

5.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív
terhet.

WWW.NYatt!.YHAJ.A.HU

NYÍREGYHÁZA

4

2.melléklet a GAZD/87-5/2018. számú előterjesztéshez
Rendelet-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
„ ../„.. („.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (1.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1)
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ A 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. (1. 26.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet
szerint - a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi
a) költségvetési bevételeit
b) finanszírozási bevételeit
c) bevételek főösszegét
d) költségvetési kiadásait
e) finanszírozási kiadásait
f) kiadási főösszegét
g) a költségvetés hiányát
ga) működési többletét
gb) felhalmozási hiányát

40.121.933.849
32.146.761.988
72.268.695.837
61.357.375.896
10.911.319.941
72.268.695.837
21.281.442.047
542.924.448
21.824.366.495

Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,

előirányzat-csoportok,

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet - jelen
rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2018. évi állami hozzájárulás összegét
jogcímenként a 2. mellékletben - jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja
meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 21.150.128.636 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradványból,
b) 131.313.411 Ft-ot hosszú lejáratú hitel felvétellel (előző évben fel nem használt
összeg) finanszírozza.

2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az
alábbiak szerinti főösszegekkel:
a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
aa) az önkormányzatok működési támogatásait
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztart. belülről
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
c) A közhatalmi bevételeket

G_)

7 .017 .691.061 Ft-ban,
5.451.048.206 Ft-ban,
1.566.642.855 Ft-ban,
17.383.922.024 Ft-ban,
11.255.987 .513 Ft-ban,
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d)
e)
f)
g)
h)

A működési bevételeket
A felhalmozási bevételeket
A működési célú átvett pénzeszközöket
A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
A finanszírozási bevételek összegét
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét
hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét
hc) a likviditási célú hitel felvételét
hd) a belföldi értékpapírok bevételeit
he) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit

i) A működési kiadásokat
ia) a személyi juttatásokat
ib) a szociális hozzájárulási adót
ic) a dologi kiadásokat
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait
ie) az egyéb működési célú kiadásokat
j) A felhalmozási kiadásokat
ja) a beruházási kiadásokat
jb) a felújítási kiadásokat
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat
k) A finanszírozási kiadások összegét
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztése
kb) a likviditási célú hitel törlesztését
kc) a belföldi értékpapírpok kiadásait
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait
hagyja jóvá.
3.§. (1) Az Ör. alábbiakban
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

felsorolt
1. melléklete helyébe jelen rendelet
2. melléklete helyébe jelen rendelet
3. melléklete helyébe jelen rendelet
4. melléklete helyébe jelen rendelet
5. melléklete helyébe jelen rendelet
6. melléklete helyébe jelen rendelet
7. melléklete helyébe jelen rendelet
8. melléklete helyébe jelen rendelet
9. melléklete helyébe jelen rendelet
10. melléklete helyébe jelen rendelet
11. melléklete helyébe jelen rendelet
13. melléklete helyébe jelen rendelet
15. melléklete helyébe jelen rendelet
16. melléklete helyébe jelen rendelet
17. melléklete helyébe jelen rendelet
18. melléklete helyébe jelen rendelet
21. melléklete helyébe jelen rendelet
22. melléklete helyébe jelen rendelet
23. melléklete helyébe jelen rendelet
24. melléklete helyébe jelen rendelet
26. melléklete helyébe jelen rendelet

3.009.568.956 Ft-ban,
182.613.858 Ft-ban,
119.601.924 Ft-ban,
1.152.548.513 Ft-ban,
32.146.761.988 Ft-ban,
21.150.128.636 Ft-ban,
131.313.411 Ft-ban,
702.032.979 Ft-ban,
10.000.000.000 Ft-ban,
163.286.962 Ft-ban,
24.483.645.942 Ft-ban,
6.834.940.115 Ft-ban,
1.468.774.953 Ft-ban,
11.740.720.725 Ft-ban,
524.950.000 Ft-ban,
3.914.260.149 Ft-ban,
36.873.729.954 Ft-ban,
30.155.854.832 Ft-ban,
6.532.497.540 Ft-ban,
185.377.582 Ft-ban,
10.911.319.941 Ft-ban,
46.000.000 Ft-ban,
702.032.979 Ft-ban,
10.000.000.000 Ft-ban,
163.286.962 Ft-ban,

2. melléklete
3. melléklete
4. melléklete
5. melléklete
6. melléklete
7. melléklete
8. melléklete
9. melléklete
10. melléklete
11. melléklete
12. melléklete
13. melléklete
14. melléklete
15. melléklete
16. melléklete
17. melléklete
18. melléklete
19. melléklete
20. melléklete
21. melléklete
22. melléklete lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
WW\V.N:'nRtGVHAZA..HlJ
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (1. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2018. január 25-ei ülésén az 1/2018. (1. 26.)
önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosításáról. Az
előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a
módosítások szükségességének alátámasztására.

~I
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (1. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet
szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegei
kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza
kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

WW>V.NYattGYHA!A.HU

(Y)

N Y Í R E G Y H Á Z A

8

2018. évi tervmódosítás

A.

e.

B.

D.

1. melléklet

E.

F.

B e vét e 1 (Forint)

Megnevezés

1.

Növekedés

72 047 757 918

3.

Polgármesteri hatáskörben

4.
5.

végrehajtott elóiránvzatmódosítás
1/a. melléklet szerint

6.

Módosított eléiirányzat

Ebből

Csökkenés

Növekedés

Bér

Eredeti előirányzat

H.

Ebből

Csökkenés

2.

G.

Ki a d á s (Forint)
Munk.j.

Bér

Munk.j.

72 047 757 918

158 638 282

72 047 757 918

158 638 282

72 047 7S7 918

7.
8.

1. ÖNKORMÁNVZATI KÖLTSÉGVETÉS

9.

1/1. BEVÉTELEK

10.

1. Támogatások

11.

12.

MÁK levelek alapján

Helyi önkormánvzatok szociális gyermekjóléti és

13. gyermekétkeztetési feladatainak támoe:atása
14.
15.

- szociális ágazati összevont pótlék 8113
- bölcsödei kiegészítő támogatás 8113

16.

Helyi önkormányz. kulturális feladatainak támog.

17.

- kulturális illetménypótlék 8114

18.
19.
20.

- egyéb központi támogatások
- működési célú támogatás
- 2018. évi önkorm. bérkompenzáció 8115

21.

- egészségügyi kiegészítő pótlék 8115

22.

- elszámolásból származó bevétel 8116

45 182 576
178 383 OOO
14 332 229

8 604 550
418 068
35 143 292

23.
24.

2. Átvett Pénzeszközök

25.

- működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül

26.

- óvodai szociális

27.

- EMMl-MJVSZ Sporttalálkozó

28.

- Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros programok

29
30
31
32

- fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel

33.

3. Közhatalmi bevétel

34.
35
36.
37.

segítő

8. melléklet szerint

Termőföld

Iparűzési

149 496 542

bérbeadásából származó jöv.adó

Idegenforgalmi adó

39.

egyéb pénzügyi mük. bevétel

40.

biztosítási kártérítés

97 777 880

8 929
10 OOO OOO

adó

4. Müködési bevétel

43.

38 090 640
1 OOO OOO
1 700 OOO

(Városfejlesztési Osztály anyaga)

38.

41.
42.

59 932 873

tevékenység

50 OOO OOO

15 295
240 OOO

S. Felhalmozási bevétel

480 OOO

egyéb tárgyi eszköz értékesítés

44.

45.

6. Finanszírozási bevétel

46.
47

likvid hitel felvétele
felhalmozási hitel (2017)

48

maradvány igénybevétele

66 617 938
23 324 016
166 709 658

49.
50.

l/Z. KIADÁSOK

51.

1. Tartalékok. célfeladatok

52.
53.

- Céltartalék
- Bölcsödei kiegészítő támogatás

54.

- Fejlesztések, projektek tartaléka
- NYITÖT megszűnés miatti elszámolás

55.
56.
57.
58.

178 383 OOO
795 127 822
7 149 154

-Általános tartalék

4 185 184

59. 2. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő
60.
Nonprofit Kft ellátott feladatok
61. - közfoglalkoztatás
62.
63. 3. Vagyoni kiadások
64. (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján)
65. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
66. "Júlia Fürdő energetikai korszerűsítés"
67.
68. - Önkormánvzati felúiítások
69. Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény
70. lapostetőre páraszellőzök beépítése
71. Borbánya orvosi rendelő és Védönöi szolgálat

38 OOO OOO

4185 184

550 OOO

lapostető lefolyóvezetékek cseréje épületen belül és kívül az

72. első aknáig
73. Hétszínvirág bölcsöde

2 OOO OOO

villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt

74. hiányosságokjavítása

635 OOO

75. Bem József Általános Iskola

76.
77.
78.
79.

kazánház feletti lapostető szigetelési munkák

928192

Polgármesteri hivatal
padlózat felújítás "D" épület 1. e. pótmunka

630 OOO

Dzsungel Hotel

80. T-system rendszerfejlesztés

2 S40 OOO

81. Tüzoltó u.1 alatti önkormányzati épület
82. "CSAK PONT" kialakítása miatti felújítás

9 OOO OOO

83. Felújítási tartalék

15 023 192

1. oldal

,„'l
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2018. évi tervmódosítás

A.

e.

B.

D.

E.

F.

B e v é te 1 (Forint)
Csökkenés

Növekedés

89.

H.

Ebből

Ebből

Növekedés
Munk.j.

Bér

Munk.j.

(Szociális és Köznev. Osztály levele alapj.)

- lfiusági célfeladat
- Drogmegelőzés.prevenció

198 219

Kábitószer egyeztető fórum (KAB-KEF)

- Egyéb szociális kiadások

91.
92.
93.

-"Értékünk a család" projekt

198 219
500 OOO
500 OOO

5. Kulturális kiadások

(Kulturális Osztály levele alapján}
(Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság támog.)

96.
97.
98.

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle

300 OOO

- Vörös Postakocsi folyóirat

300 OOO

99.
100.
101.
102.
103.

- Kiadványok támogatása

Vörös Postakocsi Alapítvány

300 OOO
100 OOO

- Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros programok

1 700 OOO

6. Városfeilesztési kiadások
- Helyi közlekedés biztosítása

329 260 103

104. - Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
105.
106.
107.

1. melléklet

4. Szociális és köznevelési kiadások

90.

94.
95.

G.

Csökkenés
Bér

84.
85.
86.
87.
88.

„
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Ki a d á s (Forint)

Megnevezés

1.

!'
t,·~1

326 760 300

{Városfejlesztési Osztály anyaga)
B. melléklet szerint

959 703 054

101634 081

108. 7. Önkormánmti eo:éb feladatok
109. -Külüo:i cétfeladat
110. 404050 -pályázati alap (okt.int. nemzetközi kapcs.)
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

190 OOO

- Modern Város Program - előleg visszafizetés
egyéb felhalm.célú támogatás Áh-n belülre
-EMMl-MJVSZ Sporttalálkozó

142 080 898
1 OOO OOO
66 617 938

- likvid hitel törlesztése

8. Pénzeszköz átadás
- NYITÖT megszűnés miatti elszámolás

7 149 154

9. Elöiránmt átcsol!ortosítások
1/b. melléklet szerint

1391 281 609

1391 281609

916 535

200 OOO

6 786 793

5 679 300

1107 493

92 406 611

7 068 643

1784519

38 090 640

17 223 137

3 429 276

3 069 339 529

30 887 615

6 521288

11. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS
1. Bértc.omP:enzáció fedezete
(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)
1/c. melléklet szerint

2. Saját hatáskörű

elöirán~zatmódosítás

(intézményi szintű felmérés alapján)
1/d. melléklet szerint

92 406 611

3. Eo:éb kiadások
(83/2018. (V.29.) VKB határozat alapján)
Külügl'.i Céltartalék -404050 Páll'.ázati alae
- 2018. évi nemzetközi kapcsolatainak és Eu-s
programoknak támogatása
-Eszterlánc Északi Óvoda

90000
100 OOO

-Eszterlánc Északi óvoda Gyöngyszem -tagintézmény

Tündérkert Keleti óvoda O[gonasíQ tagintézmén:t
139. konyhai eszközbeszerzés
140.
141. - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Kön~ár
142. (Kulturális Osztály levele alapján)
143. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle
-Budaházy István "Ujra szól a hívogató" című könyv
144. megjelentetése

475 183

300 OOO
100 OOO

145.
146. Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
147. óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
148.
149.

ÖSSZESEN

409463 089

630401008

Z848401610

150.
151. Módosított előirányzat

72 268 695 837

72 268 695 837

2. oldal

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott

előirányzat

1/a. melléklet
átcsoportosításokról
B.

A.

e.

Ki a d á s (Forintban)
1.

Megnevezés
Növekedés

2.

24[2018. {VII. 11.}

3.

N}'íreg}'háza Meg}'ei Jogú Város Önkormán}'zata

4.

- Vag}'oni kiadások

5.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (TAE 415000)

6.

- Önkormán}'zati eg}'éb feladatok-S~ort célfeladatok
Kiemelkedő sportrendezvények

7.
8.
9.

Csökkenés

1 OOO OOO
1 OOO OOO

25[2018. {VII. 11.}

10. N}'íreg}'háza Meg}'ei Jogú Város Önkormán}'zata
11.

- Vag}'oni kiadások

12. Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca)

13. Beépített szekrénysorok cseréje 1-11.

238 436

14. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)
15. Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban.

59 278

16. Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca)
17. Udvari térburkolat javítása, az első teraszok átburkolása
18. Az

első

teraszok átburkolása

2 006 066

19. Eszterlánc Északi óvoda Telephely (Állomás utca)
20.

Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje

21.

Eszterlánc Északi óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)

3 681125

22. Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése

509 942

23. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)
24.

Beltéri ajtók cseréje, folyosókon lambéria csere

25.

Folyosókon lambéria csere

1954653

26. Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)
27. Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése.
28.
29.

347 703

Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely (Rozsrét)
Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása

30. Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje
31. Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása

296 808

32. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely
33.
34.

Épületen belüli (szekunder oldali) fűtés és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése

791151

Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41)

35. 4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (1. -11 ütem)

2 OOO OOO

36. Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése.
1-11 ütem
37. Az aula PVC padló burkolatának cseréje.
38.

A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje.

2 144 216

39. Gyermekek Háza Déli óvoda Kincskereső Tagintézmény {Árpád utca)
40.

Belső

balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje

41.

Radiátor szelepek cseréje

42.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény {Dugonics u.)

43.

Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével

44.

Kerítés felújítása (II. ütem)

45.

Gyermekek Háza Déli óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6 sz.)

46.

1124 823

3 256 286

Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti,
illetve földszinti helyiségek (1.-11. ütem)

29 066

47. Gyermekek Háza Déli óvoda
Mandabokori Telephely (Mandabokor)
48.

Kerítés felújítása

1 943 829

49. Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény {Tőke u.)
50. Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje 11.-111. ütem

4 098 925

1. oldal

~I

669 1/a. melléklet

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról
B.

A.

e.

Ki a d á s (Forintban)

1.

Megnevezés
Növekedés

51.

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

52.

Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (1. - II. ütem)

Csökkenés

53. Tálalókonyha felújítása
54.
55.
56.
57.

Felnőtt

dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása.

530 344

Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely
Függő ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati
ajtók fölé
Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje

58. Járda felújítás
59.

Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése

60.

Bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szúnyoghálók felszerelése

61.

Védőnői rendelő {Fazekas

J. tér 8.)

62.

Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével

63.

Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház

64.

Főbejárati

65.

Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház

66.

Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása

67.

Váci Mihály Kulturális Központ Felsősimai Műv. Ház

68.

Lambéria csere

69.

Váci Mihály Kulturális Központ Butykai művelődési ház

70.

Homlokzati nyílászárók cseréje

71.

Idősek

185 607

357 666

térburkolat felújítása

9 011

13 786

346 936

4 563 700

Otthona (Pacsirta u. 29-35. sz.)

72.

Udvari térburkolat cseréje, gk. parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása

73.

Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz 2.sz)

74.

Szennyvízhálózat felújítása, burkolás

4 306 061

4 945 140

75.

Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)

76.

Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése

77.

Idősek

78.

Előtér

79.

6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca)

80.

Radiátorok cseréje

81.

Belső

607 810

Klubja - Oros Fő u. 2.sz.

burkolat cseréje

1158 500

ajtók cseréje

82.

Homokozó kialakítása

83.

8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36 )

1462 800

84.

Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása
Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje), 1 db három rekeszes
85.
villanysütő cseréje

86.

14.sz. Bóbita Bölcsőde {Tas u.)

87.

2 öltözőben öltözőszekrények cseréje

88.

7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)

89.

csoportszobában padlóburkolat cseréje PVCre

90.

339 990

4 421 630

Öltözőszekrények cseréje

623 272

91. 10.sz. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)
Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi
92.
feljáró készítése
93.

Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira

94.

Belső ajtók mázolása, az épület belső festése

95. 12.sz. Babaház

1 652 841

bölcsőde (Krúdy Gyula u.)

96. Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása

2. oldal

~'

0
KIMUTATÁS

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott

előirányzat

1/a. melléklet
átcsoportosításokról
B.

A.

1.

e.

Ki a d á s {Forintban)

Megnevezés

Növekedés

Csökkenés

97. Járdák felújítása
98. 8 csoport beépített szekrényeinek cseréje

1 069 620

99. Általános tartalék

3 491199

100.
101. 26/2018. (VII. 12.)
102. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
103. - Városfejlesztési kiadások
104. TAE 700751 TOP -6.3.2-15-NYl-2016-00001 Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén

7 656 OOO

105. - Általános tartalék

7 656 OOO

106.
107. 27 /2018. (VII. 18.)
108. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
109. - Városfejlesztési kiadások
110. TAE 700180 Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése

6 OOO OOO

111. -Általános tartalék

6 OOO OOO

112.
113. 28/2018. (VII. 20.)
114. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
115. Gyermekek Háza Déli óvoda Kincskereső Tagintézmény {Árpád u.)
116. Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (felporladt aljzatbeton cseréje)

1 500 OOO

117. Gyermekek Háza Déli óvoda Manóvár Tagintézmény {Tünde u. 2.)
118. Új elektromos bekötés létesítése, mérőszekrénnyel

2 OOO OOO

119. Tündérkert Keleti Óvoda {Kert köz 8.)
120. Nyomóvíz vezeték szakaszos cseréje csőtörés miatt.

500 OOO

121. Tündérkert Keleti óvoda Százszorszép Tagintézmény {Kállói u.)
122. Fűtési rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val.

406 400

123. Szociális Gondozási Központ {Pacsirta u. 29-35.)
124. Balesetveszélyes fák kivágása, tuskózása

500 OOO

125. Nyíregyháza Önkormányzati épület (ÉFOÉSZ) Vécsey köz 4. sz.
126. Tetőhéjazat javítása

950 OOO

127. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey u. 15.sz.)
Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (válaszfal és aljzatbeton alól kimosott föld visszapótlása,
128. aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatrorna készítése az É-i oldalon, életveszélyes vb.
pengefal statikai megerősítése)

1 987 997

129. Nyíregyháza Önkormányzati épület Dália utca 9. sz.
130. Gázkonvektorok és riasztó rendszer felülvizsgálat utáni felújítási munkái

220 OOO

131. Félutas ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC
132.

Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése

1300 OOO

133. Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)
134. Omladozó homlokzati vakolat javítása
A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során keletkezett, műszaki
135.
szükségességből elrendelt pótmunkák

635 OOO
630 OOO

136. Bem József Általános Iskola (Epreskert u.}
137. Konyha: lapostető szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt

756 OOO

138. Orvosi rendelő Borbánya (Alma u. 8.)
139. Klíma telepítése a rendelőben

300 OOO

140. Felújítási tartalékkeret

11 685 397

141.

3. oldal

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott

előirányzat

1/a. melléklet
átcsoportosításokról
B.

A.

e.

K i a d á s (Forintban)
Megnevezés

1.

Növekedés

Csökkenés

142. 29/2018. (VII. 23.)
143. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
144. - Polgármesteri Hivatal
145. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
-

146. Audit interfész csatlakozáshoz

4 013 455

147. -Általános tartalék

4 013 455

148.
149. 30/2018. (VII. 25.)
150. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
151. - Vagyoni kiadások
152. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

14 800 OOO

153. -Általános tartalék

14 800 OOO

154.
155. 31/2018. (VII. 26.)
156. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
157. -Városfejlesztési kiadások
158. TAE 700751 TOP -6.3.2-15-NYl-2015-00001 Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén

7 656 OOO

159. - Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Non~rofit Kft. által ellátott feladatok
160. Zöldfelület fenntartás

9 723 120

161. -Általános tartalék

2 067 120

162.
163. 32/2018. (VII. 30.)
164. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
165. Vagyoni kiadások
166. Mustárház- Balesetveszélyes terasz komplett felújítása

1 451 268

167. Felújítási tartalék

1 451 268

168.
169. 33/2018. (VII. 31.)
170. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
171. - Városfejlesztési kiadások
172. TAE 700788 ASP Központhoz való csatlakozás

9 OOO OOO

173. -Általános tartalék

9 OOO OOO

174.
175. 34/2018. (VIII. 09.)
176. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
177. - Városfejlesztési kiadások
178. Területi infrastukturális fejlesztések- utak TAE 700735
179.

47 993 208

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat-Szent István utca felújítása
TAE 700747

23 501824

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat-Rozsrétszőlő Fenyő utca
180.
útfelújítás TAE 700184

23 175 544

181. Benes Villa és Vendégház felújítása TAE 700752

1 315 840

182.
183. 35/2018. (VIII. 23.)
184. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
185. - Vagyoni kiadások
186. Hely·1 közlekedés biztosítása

18 031 724

187. - Célta!:J;alék

18 031 724

188. Összesen

158 638 282

4. oldal

158 638 282

~I

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

e 'I/ L."'
i''

Forintban!

A.
Tervezési alapegység
1.

Kód
2.

208120

NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI

3.

208130

NLC - EGYÉB KIADÁSOK

214020

5.

405320

ÖNKORMÁNYZATI SPORTNAP

6.

405332

TESTVÉRVÁROSI SPORTTALÁLKOZÓ

7.

405360

HIVATALI SPORTESEMÉNYEK

9.

700543
700565

10.

700751

11.

700752

12.

13.

700756
700764

14.

700777

15.

700784

16.
17.
18.

19.

700790
700791
700792

Személyi
juttatás

e.

D.

E.

F.

G.

Dologi kiadások

Beruházások

Felújítások

Összesen

MunKaaaot
terh. járulékok

és szoc.
20 OOO OOO

20 OOO OOO

- 20 OOO OOO

- 20 OOO OOO

551181

- 551181

0

165 354

- 165 354

0

- 2 200 OOO

- 2 200 OOO

1800 OOO

2 200 OOO

IGAZGATASI SZAKERTÖI, TERVEZESI

4.

8.

r:s_

Megnevezés

B.

DÍJAK

200 OOO

200 OOO

VAROSI STADON NEMZETI FEJLESZTESI
PROGRAM

- 62 230 OOO

62 230 OOO

0

- 13 958 513

13 958 513

0

- 588 812 847

588 812 847

0

CONTINENTAL ARENA NYÍLÁSZÁRÓINAK JAVÍTÁSA
ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA- TOP 6.3.215
BENCS VILLA FELÚJÍTÁSA - TOP 6.1.4.-15

- 166 007

166 007

0

- 57 746 084

- 652 646 719

- 1

1

0

- 124 366

124 366

0

- 3 464 705

3 464 705

0

1608 939

1206 500

4 515 810

-4 515 810

KÖZLEKEDESFEJLESZTES TOP-6.1.5-15

SZEGFŰ u.

710 392 803

0

TURIZMUSFEJL-ALLATPARK LÁT. TOP6.1.4-15
KÖZÖSSEGI T. INF(CLLD)-TOP-7.1.1-162016
ERDEI SÉTÁNY - TOP-6.1.4-16
ÖN K. ÉP. EN. K.1 l-TOP-6.5.1-16-201700003

- 2 815 439

0

ÖNK. EP. EN. K.1 l l-TOP-6.5.1-16-201700002

0

ÖN K.EP .EN .K.IV-TOP-6 .5.1-16-20172 413 650

00004

Összesen

916 535

200000

- 74 079 299

-1 317 202 310

- 2 413 650

0

1390165 074

0

1/c. melléklet

Kimutatás
a 2018. június 03 -augusztus 03. kifizetett bérkompenzáció

összegekről

Forintban!

e.

1

B.

A.

D.

Bérkompenzáció

E

-~

Mindösszesen

Intézmény megnevezése

0

Vl

Személyi juttatás

Szociális
hozzájárulási adó

1416 300

276 186

1692 486

Eszterlánc Északi Óboda

207 300

40 426

247 726

3.

Gyermekekháza Déli Óvoda

257 300

50179

307 479

4.

Tündérkert Keleti Óvoda

75 300

14 686

89 986

5.

Búzaszem Nyugati Óvoda

33 OOO

6 434

39 434

S72 900

111 725

684 625

17 700

3 453

21153

26 700

5 205

31905

411 600

80 259

491 859

19 800

3 861

23 661

1.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

2.

6.

óvoda összesen

7.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

8.

Közintézményeket

9.

Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár

10.

Váci M. Kulturális Központ

11.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

1 008 300

196 626

1204926

12.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

1 248 900

243 538

1492 438

13.

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

589 300

114 918

704 218

5 311500

1035 771

6 347 271

367 800

71 722

439 522

5 679 300

1107 493

6 786 793

14.

15.
16.

Működtető

Központ

Intézmények összesen

Polgármesteri Hivatal
Mindösszesen

/'

Nyfre1Yh•H Mesv-1 Jo1ú v•ros Önkorm•nyHUI 2018. •vt tervezett p•nztor1•lml m•rle1•
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2.me119ktet

Forfntban1

e.

A.
'OVllt-

2016.Xll.U

~nd

Bev"21ek

tel}nltéll

M(lkBdtbl e61ú tlimo11ttsok AH-n be!Olr61
3.

811

- ÖnkonnlinyzetokmllkBd•sltlimogatlisal

4.

Blll

-Helyiönk.milködt!sénekált.támogat,sa

5.

8112

6.

s 526444 719

7.

8114
8115

r

6033 509116

7796311133

s 341 085848

5957847 504

2018.évl
el81.-.nyzat

H.
2018.évlmód.
el81rllinyzat

Eltll!rés

6 788332744

7017691061

754823028

G.

2017.Xll.31.
teljesltés

5957847 504

5055026107

429612200

-Települt!siönk egyesközn.feladatainaktámog.
-TeJepült!siönk szoc gyermekjólt!tiésgyermekt!tk felad
BlB támog.

8.

0.
ioi1.ivlefedi!i:i
2017.6vlmód.
el81r.
1
eléílr.

2379597296

110777283

970975744

·He!yiónkormányzatokklegll!szftlltámogatáu

191856907

1 - Malt&ilhlcll!lliümosat'sok4H-n

bel01n51

13.

1 Felhalmozúf célű tlimogatlisok AH-n beHllr61

821

1217395313

692423868
692 423868

1689249967

1733 306637

1566642855

147,7

!!bb61 városf!!jlesztt!si kiadás

373408973

Munkaadóht terhel8 /llirulékok és szoc. hollllijllirullisi •dó
42989852
8 268 850 272

Dologlkladllisok

%

303 752050
131,9

1468174 953

ebb6lvárosfe1lesztésikiadás

50225174

43658356

83380776

10 267 532075

Ellátott•kpénzbelljuttatlisaf

250,3

1566642855
13835785812

40390924

J

ll 740 720 725

1793313202

3256430711

395172493

111,5

1040882 769

524950000

85820000

85,9

3914260149

5804182492

38,8

ebb6lvárosfell.k1adás!szennyY(zkompenzáció)

1 250,3

1 20199850981

208,1

Egyébm0klldéslcélúklad6sok

3849 249 280

9 477922335

-ebbl!lvárosf!!jlesztt!slkladás

Kl:lzh•talmfbedtelek

-JOvecleJemadók

18 571349473

113 824 784812

208,1

1K502 1-flvonások és befizetések

11170897492

11170897492

106,6

1 K506

1 500000

Vagyonltlpusúadók

19.1835

93,9

2159704156

4631711816

ebblll várn•fe)le.zto!sl kladá•

16
831 ,

1S88037 096

6834940115

17 636104 773

•~~m

111,5

1838463629

9034681084

Egy<!b felhalmodsi célú t'mog. bevételei ÁH-n. belül

18. 834

24483645942

1-~~~

•mm~

-felhalmozáslcll!lúönkormányzatitimogatások

14.

24388513080

B~~~

4360845563

R.
Eltérés

35143292

Egy<!b milködt!si cll!lú támog. bevételei ÁH-n belül
12.182

2018. év mód.
eléilrányzat

18267460857

92,0

1024566438

-Ekz.tmolásbólszármazóbevt!telek
10.I 816

137734278

2018. évi el8ir6nyzat

MUk!!déslkladlisok

25,0

1876641878

R.

1 2017~::~.iiiód.

P.
2017. XIUl.
teljesltll!s

Q.

2017. :~l;_redatl

1Szem61y1Juttatllisok

103,0

2346633853

1985805357

-Tetepul1hlönk.kullurálisfeladat11in11ktámog

94,6 1 Kl

teljesltés

Kl•dlisok

1 112,S

216059741

107464129

2 278 740403

%

Rov1tlrend

95654
2767154540

-T!!rmékekésszo!gáltatásokadól

7 605 000000

-E~bközhatalmib!!vt!telek

102 500000

1 500000

2767154540

33535862

K508

,- Egyéb mükO.dési célu.· !Ílm~gat,sok ÁH-n bel.". '"
·Mtlk.ct!lú vlsuato!r Umg Köln.nyújtása ÁH-n klvúlre

K512

-El!YébmükOdéslct!lutámogatásokÁH-n klvulre

1913351275

8 229 OOO OOO

8199000000

2 280065581

110947841

181891859

1 OOO OOO

1

2122950128

5130171251

108,2

- Általánosta1t11lék
céltartah!k

101,0

153917699
1897851275

0,8

176611324

92,7

85 000000

102,7 1 K513

8 292701451

153917699

2 225809075

2257788485
1246533659

24,3

1078422 399

100,0

28566458

5030171251

l 19904326257

100000000
1146533659

1070504335

3883637592

22,8

15 219 804134

111681939199

39238010496

36 873 729 954

1 24 018 206 362

1 257,8

-ebblllpályázatoktutalt!h
"'1'4

IMClkBdéslbeWtelak

23. 85

hlhalmoz1blbevételek

2 293177905
263345340

-lngatlart0kértékesftt!se

3613799999
252000000
252 OOO OOO

2977137843
292494628

289657937

182000000

289657937

466174580

86,2

Felh1lmozlislkl1dli1ok

182613858

70000000

72,2

8eruh6zlisok

182000000

70000000

72,2

-ebbdlvárosfejlesztésikladás

25.

1 -Rt!ul!sedésekt!rtt!kesltése

28.186

1M(lklldésl célú litvett pénzeszkl:lrllk AH-n kfv01r61

2313841
522850
306 006197

-Milk célú támog,kölnönökvisszatér ÁH-nk~ülrlll.

864

FelhahnoZlfisl eélű itvett p6nzeszkl:lz8k (kfvQlr61}

87

14148200
687330565

117736656

110420776

119601924

1272 576

85 000000

85 OOO OOO

10 OOO OOO

34601924

11272576

22 736656
161552928

K7

8322329456

2 267 003862

1819 281474

6024624362

160440154

1 101,2

1 KB

1041101 573

16243849 719

-ebb6!városfe]leutésik111dás

1 179,7 IK84

1152548513

116608784

1

E~bfelhalmozik1célú1ámogatásokÁH-nbelülre

-F!!lha!.[t!lúvlsszatér.támg.

1397,4

34. 875

12000000

-Eavébfelhcékl•tvettpénzeszk.ÁH-nklvülrlll

11106746

70479079

149 333408

149333408

35.I 81-7

l

KllhMsvatúlbavlit.lek

29424062763

1 30077232943

141735143309

l 36194200967

36.IBI

IFlnanszlroZlfislbavlitelek

11734793627

1 17093007484

111309289506

l 18298690351

5311913001

3 597 OOO OOO

2 579264 215

2579264215

1297000000

345362 573

37. Bill

-Hftll!l-,klllesllnfelvkl!llill•mMrt:11rd1onkfvOlr61

38.

-Hosuúlejáratúhllelek,kölc.önöltfelvt!tele
-RiivldJejáratúhitelek,kölcsönökfeM!!ele

40.18112
8813

2000000000
9996007484

-.All1mhliztartlisonb9Hlllmeteléllepzések

43. 8817

-llankbetftekmqu0ntetfti61111r.bevll!tele

44.

- Enéb ftnanszfroúsl bevételek fklenenllt6, "'-"

4S.IB1-llBa""91ekmlnd6ssznen

1140548513

l
l

42557631891

1142548513

l

40121933849

1070069434

l

l 1618,3IK89 1 -Egyt!bf!!lhalmozáslct!lútámog11tá5okállmh
l

183,0

154637 427

833346390

3442362573

4,3

154637427

131313411

1142362573

11,9

163 286962

1 K91111
K9112

1 10 OOO OOO OOO
20960254258

9556139174

kfvülr!!

141,S IKl-8 l1<t1lts61111eté1fkl1dli1okl:lsszasan

2 300000000
6 OOO OOO OOO

173816117

12480398948

31278178647

22160689007

Flnanszfrozllitfklad6sok

9442028209

- Hitel-, klllcsantllrlesrtn 111i.mhlirtartlison ldvOlre

4 771508310

1 21150128636

1

10964246774

1

209,7

I K913

1 224,5

12161470834
6 532497 540

2821728468

185377 512

86897754

166

152 800 OOO

351026999

206026999

86431726

66368 274

56,6

18 890 OOO

195526999

114132

18 890000

11 500 OOO

2 500000

9000000

9 OOO OOO

2 SOO OOO

2 500000

2 500000

4187 606380

100,0

11 500000

100,0

9000 OOO
2 SOO OOO

100,0

201239480

253373417

103889519

68007754

66,2

41196 354 310

1 51 636 645 056

25225698959

63626523576

61357 375 896

1 22 430 169 266

1 154,4

8407787759

8407787759

10 209 286 962

10911319941

6235400845

1 170,9

1 2 233 901 642

2233901642

46000000

748032979

2 254 000000

2,0

46000000

46 000000

2 300 OOO OOO

133231726

- Hosszú lejáratú hltelek, kötcsónök törlesztése
-Rövidlejáratúhitelek,köksönöktörlesztése

702032979

2233901642
6 OOO OOO OOO

l-Allamhllirtartlisonbmlllllmqe161epzésekfolyósldn

155,1

290813215

-llelRlldlt!rtékpap(rollltfadlisal

163 286 962

267,3

6605840871

460400416

kölcsnyújtá~aAH-nklvülre

- Lakásct!lúh@lyitámogatás

100,0

10000000

2 233901642

-BetfBldlll!~plrollffritele

-M•nrdvifflylténYbavft.le

42.18814

12 OOO OOO

21283375648

231629480

1274156609
636746476

IEivéb felhatmozlisl célú kladlisok

89,5

34 004 546 440

14016624190

1Felű/ft6sok

Oolgozóklakástámog.kiadásal

33.1874 1 -F!!lh.célú Uimog.,kölnönökviss211tér.ÁH-nkfvülrlll

47.

9402257309

11986156588

·!!bbt'llvátosfejlMzté•lkiadá•

95000000

-E~bmtlködéslcélüátvettpénze•zk.ÁH-nkivülrlll

865

109148200

613858
522850

32.

„.

12721170792

!!bbl!lpályázatoktartalt!ka
-Egy<!bt,rgyieszkfüökértt!k!!sMse

27.1854

29.

3893 228150

173 886117

6 OOO 000000

10 OOO OOO OOO

173886117

163286962

8000000000

1 500,0

10599155

93,9

1 500 OOO OOO

-Po!nzeszlt6dlkbetétkll!ntelhelyHése

1500 OOO OOO
126199126
41406 219 975

1 47170 240 427

1 60 044 432 815

- Eavéb ftnanulrollisl kladlisok lklenenllt8, lllu61
73 835 810 538

1 72 268 695 837

1

26 665570111

1 156,S 1 Kl-9

l1<lad61ok mindösszesen

281875281
31551360985

47170240427

l 60044432815

73835810538

72 268 695 837

73835810 538

72 268 695 837

156,5

pjnzforpklmnélllOllbevétel
1 Nvftórinzkéulet

Mindösszesen

•. T

\."'

10385608772
41936969757

60 044 432 815

1 SS 196161 790

Zliróp6nzkészlet
1 13835110 538

156,5

Mindösszesen

21280799791
47170240427

160044432815

55196161790

1 26 665570111

156,S

::.. ,....; e..,
'. ' 1

,,
3. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

forintba ni
A.

1.

Megnevezés

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. A HELYI ONKORMANYZATOK MOKODESÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
-1.1.a) Önkormányzati hivatal müködésének támogatása
-1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen
-1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
-1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

15.

1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA- BESZÁMÍTÁS UTÁN

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

-1.1.a) Önkormányzati hivatal müködésének támogatása - beszámítás után
-1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után
-1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után
-1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

B.

e.

D.

Mutató

Fajlagos összeg

·;

összege
2046 556 614
997020 200
632 230 340
105 300 600
340 549 OOO
156439 500
323829 900
26 265 OOO
66 515 674

70
470000
2 700
2550
1,00

29 941 240
156 439 500
323 829 900
26 265 OOO
66 515 674
1936 092 485
695 500

1936092 485

100

110777 283

110777 283

106 768 629

106 768 629

fő

Ft
m3

6955

-1.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Ft

fő

fő

217,62

4 580000

4580 OOO

29941240

695 500

-

- 1.1.bc} Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után
- 1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után
-1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után
-1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után
- 1.1.e) Üdülőhely! feladatok támogatása - beszámítás után
-1.2. Nem közmüvel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
-1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

ha
km

22 300
415 OOO

m'
km

70
470 OOO
2700
2 550
1,00
100

fő
fő

Ft
m3
Ft

119 937
10300
66 515 674
6 955

1. oldal

fő
fő

fő
fő
fő
fő

-

-

-

-

-

-

695 500
3 313154

695 500
3 313154
2 346 633 853

11.1. óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
2018. évben 8 hónapra
11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása
11.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.
2018. évben 4 hónapra
11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása
11.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.
11.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege
11.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog.
11.2. óvodamüködtetési támogatás
2018. évben 8 hónapra
2018. évben 4 hónapra
11.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok
- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg
- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan.01-i átsor. szerezték meg
- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg
- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018.jan. 01-i átsor.szerezték meg

támogatás

m'
km

- Beszámítás összege
-1.2. Nem közmüvel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

·L···'<,

Módosítás

összege

22 300
415 OOO

119 937
10300
66 515 674

-

Támogatás

ha
km

217,69

27. 11. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖ2NEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Módosított

2 046 556 614
997 020 200
632 230 340
105 300 600
340 549 OOO

fő

-1.1.bc} Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
-1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
-1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
-1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
-1.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

G.

F.

2018.évben

Mennyiségi
egység

E.

-

2346633 853

-

337,1
208,0
9,0

2 946 OOO
1470 OOO
2 946 OOO

993 096 600
305 760 OOO
26 514 OOO

993 096 600
305 760 OOO
26 514000

327,8
208,0
9,0

1473 OOO
735 OOO
1473 OOO

482 849 400
152 880 OOO
13 257 OOO

482 849400
152 880 OOO
13 257 OOO

-

fő

-

fő

fő
fő

3 878
3 783

54 467
27 233

211 221 733
103 023 700

211221 733
103023 700

-

fő
fő

118
4
4
1

401 OOO
367 584
1463 OOO
1 341 084

47 318 OOO
1470 336
5 852 OOO
1 341 084

47 318000
1470 336
5 852 OOO
1341084

676
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forintba ni

e.

B.

A.

D.

E.

F.

1.

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mutató

- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok
- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg
- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg

51.

Ill. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

52.

-111.1.
-111.3.
a.
b.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

-

•]

s~-l

Támogatás

Módosítás

támogatás
összege

összege

-

48.
49.
50.

Szociális ágazati összevont pótlék
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Család- és gyermekjóléti központ
e. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
c. szociális étkeztetés
da. házi segítségnyújtás - szociális segítés
db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás
e. tanyagondnoki szolgáltatás
f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
f. időskorúak nappali intézményi ellátása
g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.
g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása
h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
ja. bölcsődei ellátás összesen
- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek
- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek
- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
1. támogató szolgáltatás
- alaptámogatás
- teljesítménytámogatás
m. közösségi alapellátás
- pszichiátriai betegek részére nyújtott
- alaptámogatás
- teljesítménytámogatás
- szenvedélybetegek részére nyújtott
- alaptámogatás
- teljesítménytámogatás
111.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás
111.5. Gyermekétkeztetés támogatása
Ili.S.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
111.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
111.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
111.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez
111.7. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása
111.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
Ill. 7 .a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,

Fajlagos összeg

G.
Módosított

2018.évben

fő
fő

1
1

439 OOO
1611 OOO

1653 076 302
76 714 615

1698 258878
121897191

-

61 200 OOO
73 260000

61200000
73 260000

97
13

55 360
25 OOO

s 369 920

5 369 920
325 OOO

430

330 OOO

141900000

177

109000

19 293 OOO

3

500000

1500 OOO

18

200000

3 600 OOO

13

310 OOO

4 030000

325 OOO

fő
fő

223 565 576
45182 576

3 400000
3 300000
fő
fő

439 OOO
1611 OOO

439 OOO
1611 OOO

hó
fő

fő
fő
fő

19 293 OOO
1 SOO OOO
3 600000
-

141900000

4030000

-

-

fő
fő

-

fő

12
7 324

4100000
1800

4100 OOO
13 183 200

4100000
13183 200

12
74

3 400000
150000

3 400000
11100 OOO

3400000
11100000

fő

28

2 848 OOO

79 744 OOO
20 458 OOO

79 744000
20458 OOO

fő

196,36

1900 OOO

fő

285

47 334

373 084 OOO
324 679 477
13490190

373 084000
324679477
13490190

25

4419 OOO

110 475 OOO

működési hó
felad.egység

-

működési

hó
felad.egység
működési

hó
felad.egység

-

fő

fő

2. oldal

110475 OOO
-

1'
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forintban!
A.
1.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Megnevezés

B.

e.

középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
-111.7.b) Böcsődei üzemeltetési támogatás

fő

Mutató
104,3

Fajlagos összeg

Támogatás
összege

2 993 OOO

312 169 900

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

- IV.l.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
-Jósa András Múzeum
- IV.l.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása
- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
- IV.l.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása
- IV.l.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen
- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település
- 1.001 - l.SOO fő lakosságszám közötti település
- l.SOl - S.OOO fő lakosságszám közötti település
- IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása
- Móricz Zsigmond Színház
- művészeti támogatás
- működési támogatás
- Nyíregyházi Cantemus Kórus
- IV.3. Kulturális illetménypótlék

F.

G.

Módosítás

Módosított
támogatás
összege

2018.évben

Mennyiségi
egység

E.

D.

1047 994 316

178 383 OOO

312169 900
178 383000

14 332 229

1062 326 S45

141 SOO OOO

141500 OOO
200900000
54451398
S5468 900
43491160
63154980

fő

település
település
település

119 937

4S4

200 900000
S4 4Sl 398

83
41
63

668 300
1060 760
1002460

SS 468 900
43 491160
63 1S4 980

-

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

1

t_~

3. oldal

207 400000
138 200000
120000000
23 427 878

14 332 229

207400000
138200000
120000000
37760107

5158481754

237 897 805

5 217 996 559
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r. i ó 4. melléklet
Forintban!

B.

A.

1.

Rovatrend

BEVÉTELI

FORRÁS

MEGNEVEZÉSE

E.

C.

D.

2017. évi eredeti

2017. évi módosított

el6írányzat

el6írányzat

Teljesítés 12.31.

H.

F.

G.

2018. évi el6írányzat

Módosítás

Módosított

el6írányzat

Önkormányzatokat működési támogatásai

2.

Bl

3.

Blll

- Helyi önkormányzatok

4.

B112

támogatása
- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

működésének

általános támogatása

429 612 200

429 612 200

429 612 200

110 777 283

110 777 283

2 278 740 403

2 379 597 296

2 379 597 296

2 346 633 853

2 346 633 853

1 714 095 965

1985 805 357

1985 805 357

1653 076 302

223 565 576

1876 641878

918 637 280

970 975 744

970 975 744

1 047 994 316

14 332 229

1 062 326 545

191856 907

191856 907

10 502 737

9 022 618

19 525 355

35 143 292

35 143 292

- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak

5.

9113

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

6.

B114

7.

BllS

- Helyi önkormányzatok

B116

-Elszámolásból származó bevételek

kiegészítő

támogatása

összesen:

8.
9.

816

10.
11.
12.
13.
15.
16.

Működési

célú támogatások államháztartáson belülr61
- Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belül
- Működési célú szociális átvett pénzeszköz
- Működési célú átvett pénzeszköz
- Kíegészítő gyermekvédelmi támogatás
- Iskolatej
- TÁMOP, ÁROP ,KA8-KEF pályázat
- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program
II. ütem, MJVSZ-Sporttalálkozó)
- Szociális foglalkoztatás
- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz

17.
18.
19.

ősszesen:

20.

21.
22.
23.
24.
25.

82
821
825

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr61
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül
- Felújítási feladatokhoz átvett pe.
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.

Összesen:

26.
27.

83

28.

831

- Jövedelemadók

834

- Vagyoni típusú adók
- Építményadó
- Termékek és szolgáltatások adói
- Iparűzési adó
- Gépjárműadó
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
- Idegenforgalmi adó
- Egyéb közhatalmi bevételek
- Talajterhelési díj
- Adópótlékok, adóbírságok
- Egyéb bírsái; ,közhatalmi bevétel
-Szabálysértési és helyszíni bírsái;

- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adÓJa

B35

836

84

44.
45
46.

8402

47.
48.
49.
50

- Szolgáltatások ellenértéke
- Nem lak.c.szoli;.helyls.bérl.dij
- Lakbér+ üzemeltetés

21842 233

35 100 OOO
192 692 080

2 700 OOO

7 700 OOO

1914Z Z33

316144981

50 OOO OOO
7 400 OOO

50 OOO OOO
14 400 OOO

46 410 914

2 599 145
5 230 674
1 013 300 697

2604 714
6 573 174
967 795 703

79 752 901

171310 914

1185 638 516

1036 903 039

33S Z87 Z14

11 001 OOO

11 001 OOO

79 752 901

130 OOO OOO

130 OOO OOO
9 577 942 491

18 441349 473

13 824 784 812

17 376 553 406

51 718 662

17 324 834 744

9 707 942 491

18 58Z 350 473

13 835 785 81Z

17 376 5S3 406

51 718 662

17 3Z4834 744

8 929

95 654

1500 OOO

93 660

93 660

86 725

2 800 OOO OOO

2 767 154 540

2 767 154 540

2 875 OOO OOO

7 150 OOO OOO
390 OOO OOO

7 831 762 261
398 806 513

7 831 762 261
398 806 513

7 749 OOO OOO
400 OOO OOO

50 OOO OOO

7 799 OOO OOO
400 OOO OOO

65 OOO OOO

62 132 677

62 132 677

80 OOO OOO

10 OOO OOO

70 OOO OOO

15 OOO OOO
50 OOO OOO

10 506 500 OOO

18 245 013
63 546 314
4 695 349
22 853 OOO
11169 Z89 3Z7

18 245 013
63 546 314
4 695 349
22 853 OOO
11169 Z89 327

16 OOO OOO
50 OOO OOO
13 391859
25 OOO OOO
11 208 478 584

40 008 9Z9

16 OOO OOO
50 OOO OOO
13 391859
25 OOO OOO
11 248 487 513

175 OOO OOO
300 OOO OOO

178 928 712
317 455 229

178 928 712
317 455 229

150 OOO OOO
300 180 OOO

150 OOO OOO
300 180 OOO

2 875 OOO OOO

100 OOO OOO

100 OOO OOO

18 OOO OOO
189 916 OOO
112 590 OOO

189 916 OOO
112 590 OOO

1654 033 167

1307 208 970

838 618 OOO

689 747 014

689 747 014

24 500 OOO

149 504 579

118 654 539

181633 577

8409
8411

-Pénzüi;yi mi.Jveletek bevételei
- Egyéb működési bevétel

SS.

összesen:

18 OOO OOO

181633 577

83 197 016

86 295 469

51155 070

107 OOO OOO

15 295
240 OOO

Z 52Z 730 183

2 482 Z81 767

1858 81S 049

1849 066 591

ZSS Z95

140 OOO OOO
100 OOO OOO
12 OOO OOO

262 225 993
20 600 OOO
6 831 944
799 836
522 850

262 225 993
20 600 OOO
6 831944
799 836
522 850

142 OOO OOO
30 OOO OOO
10 OOO OOO

25Z OOO OOO

Z90 980 623

290 980 6Z3

182 OOO OOO

95 OOO OOO

95 OOO OOO

95 OOO OOO

85 OOO OOO

85 OOO OOO

11148 200
11148 200

13 338 510
11148 200
108 338 510

5 949 421
3 694 680
100 949 421

18 282 485
103 Z82 485

103 Z8Z 485

5 OOO OOO
5 OOO OOO

5 OOO OOO
5 OOO OOO

15 295
107 240 OOO

1849 321886

BS
B52

Felhalmozási bevételek
-Ingatlanok értékesítése
- Egyéb ini;atlan értékesités
- Telekértékesítés
- Lakásvételár hátralék
- Ei;yéb tárgyi eszköz értékesítés
B53
B54
-Részesedések értékesítése

63.

Müködési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kfvülr61
- Műkbdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
864
visszatérúlése állmh. kívülről
- Tagi kölcsön

142 OOO OOO
30 OOO OOO
480 OOO

10 OOO OOO
480 OOO

480 OOO

182 480 OOO

86

B65

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
- Fejlesztést feladatokhoz átvett pe.

69.

ömesen:

106148 zoo

18 282 485

87

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr61
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése állmh. kívülről
B74
- Lakásvásárlási, építési kölcsön
- Egyéb kölcsönök
875
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- Felújítási tartalék
- Vagyonkezelés,használati üzemeltetési díj
- LTP befizetés viziközmű hitel
-Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök

B8
88111

5 OOO OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO

4 579 268
4 404 703

2 OOO OOO

30 OOO OOO
85 OOO OOO
7 430 621

30 OOO OOO
85 OOO OOO
7 430 621

8 OOO OOO

8 OOO OOO

26 902 787

121590 OOO
1 010 958 513
1150 548 513

121590 OOO
1 010 958 513
1150 548 513

154 637 427

23 324 016
66 617 938

68 479 079
80 479 079

159 333 408

26 902 787
158 317 379

345 362 573

345 362 573

Finanszírozási bevételek
- Hitel-, kölcsbnfelvétel államháztartáson

kívülről

83.

- Hosszú lejáratú hitel,int .. felúj.

500 OOO OOO

84.

- Hosszú lejáratú hitel

797 OOO OOO

85.

86.
87.
88.
89.

900 OOO

900 OOO
5 OOO OOO

20 306 521
76 088 880
132 520 638

53.
54.

82.

35 100 OOO
214 534 313

112 860
12 058 588
15 150 OOO

125 087 460

-Általános forgalmi adó visszatérítése

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

32 608 OOO

112 860

20 306 521
164 986 OOO
132 520 638

-Kamatbevételek

70.

99 995 140

125 075 649

B407

67.
68.

67 500 OOO

5 OOO OOO
100 OOO OOO
81 OOO OOO

8408

65.
66.

s 451048 206

100 OOO OOO

52.

64.

282 063 715

-Közvetített szoli;áltatások ellenértéke
-Tulajdonosí bevétel
- Kiszámlázott általános fori;almi adó

51.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

s 168 984491

Müködési bevételek

- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása
8403
8404
8406

s 9S7 847 504

10 OOO OOO
25 OOO OOO

összesen:

43.

s 9S7 847 504

Közhatalmi bevételek

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

5 341085848

- Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel

2 300 OOO OOO

2 233 901642

2 233 901642

635 415 041

8812
8813

- Belföldi értékpapírok bevételei
- Maradvány igénybevétele

2 OOO OOO OOO

6 OOO OOO OOO

6 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

- Előző év költségvetési maradványának igényb.
- Előző év költségvetési maradványának ii;ényb.pály.
-Államháztartáson belüli megelőlegezés

1247 781519
8 638 238 557

9125 730 102

9 125 730 102

3 418 248 817
17 407 458 796

173 886 117

163 286 962

163 286 962

1500 OOO OOO
57 814 940 562

52 150 781834

90.

B814

91.
92.

8817

- Bankbetétek megszüntetése
- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek

93.

81·9

Bevételek mindösszesen

131313 411
102p32 979
10 OOO OOO OOO

166 709 658

3 251539 159
17 407 458 796
163 286 962

1Z8 531308

69 Z81 779 635

126 387 599

45 671 216 791

69 153 248 3Z7
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költsegvetésében tervezett kiadások feladatonként

S. melléklet

Forintban!
A.

Megnevezés

1.

2.

1 Kisegítő

3.

1 Állategemégügyi

4.

1 Gveomesteri teleo

S.

1 Egyéb városi.lzemeltetési feladatok

B.

e.

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

D.
,

1Ellat~ttak ~en.zbeni

előir.

Zöldfelület fenntartás

1 Zöldfelület fenntartás módositás

Dologi kiadás

Egyéb müködési
célú kiadás

JUttatasai

feladatok

8.

F.

,

mezőgadasági szolgáltatás

Egyéb városüzemeltetési feladatok mod.

E.

G.

Müködési kiadás össz.

H.

J.

K.

L.

M.

Felt.ijítás

Egyéb felhalmozási
célú kiadás

Felhalmozási kiadás
össz.

2018. évi kiadás

2017. évi eredeti

összesen

előirányzat

Beruházás

N.

Eltérés

34 OOO OOO

34 OOO OOO

34 OOO OOO

27 514000

6 486 OOO

42 672 OOO

42 672 OOO

42 672 OOO

82 550000

39 878 OOO

60 960 OOO

60 960 OOO

103 040 OOO

103 040 OOO

103 040 OOO

73 500 OOO

29 540 OOO

123 040000

123 040 OOO

123 040 OOO

73 500 OOO

49 540 OOO

443 145 OOO

443 145 OOO

430 100 OOO

49 045 OOO

4 870 OOO

156 119 OOO

156 119 OOO

217 079 OOO

217 079 OOO

36 OOO OOO

36 OOO OOO

479145000

9 723 120

9 723 120

9 723 120

45 723120

45 723120

488 868120

9.

1 Zöldfelület fenntartás mód. előír.

443145 OOO

443145 OOO

10.

1 Csapadék és belvízelvezetés

195 OOO OOO

195 OOO OOO

195 OOO OOO

190 130 OOO

11.

1 Teleoülésvízellátás

12 600 OOO

12 600 OOO

12 600 OOO

12 600 OOO

348 OOO OOO

348 OOO OOO

30 OOO OOO

30 OOO OOO

378 OOO OOO

300 021 OOO

77 979 OOO

348 OOO OOO

348 OOO OOO

31 700 OOO

31 700 OOO

379 700 OOO
1377 174 OOO

202 826 OOO

250 OOO OOO

40 OOO OOO

12.

1 Közvilágítás

13.

1 Közv1/áqítás mód

előíránvzat

14.

1 Közutak, hidak fenntartása

780 OOO OOO

780 OOO OOO

188 229 OOO

611771000

800 OOO OOO

1580 OOO OOO

15.

1 Közutak, hidak fenntartása mód. előíránvzat

780000000

780 OOO OOO

28 750000

808 750000

837 500 OOO

1617500 OOO

16.

1 lakóingatlan (karbantart,Lizemelt.)
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC
!átalány)

290 OOO OOO

290 OOO OOO

17.

50 OOO OOO

50 OOO OOO

50 OOO OOO

48 845 OOO

1155 OOO

18.

1 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

131500 OOO

131500 OOO

131500 OOO

106 OOO OOO

25 500 OOO

19.

1 Tanmühel\lek

2 700 OOO

20.

1 Sport létesítmények üzemeltetése

21.

1 Közfoglalkoztatás

12 700 OOO

12 700 OOO

12 700 OOO

10 OOO OOO

150 OOO OOO

150000 OOO

150 OOO OOO

150 OOO OOO
337 OOO OOO

22. 1 Közfoglatkoztatás mód. előír.
23.

1 Közfoglalkoztatás módosítás

24.

1 Közfoalalkoztatás

mód. előír.

25.

1 Benes Villa üzemeltetés

26.

1 Szigligeti gyermekUdülő üzemeltetése, felújítas

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit
IKft ellátott feladatok
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit
28. IKft ellátott feladatok mód. előír.

2 690 617 OOO
2 710 617 OOO

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit
módositás
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit
30. IKft ellátott feladatok mód. előír.
29.

200 OOO OOO

200 OOO OOO

200 OOO OOO

100 000000

100 000000

100 OOO OOO

1Kft ellátott feladatok

2 710 617 OOO

38000000

38 OOO OOO

38 OOO OOO

138000 OOO

138 OOO OOO
150 OOO

150000

37 OOO OOO

37 OOO OOO

22 OOO OOO

15 OOO OOO

3 417 584 OOO

495152000

200 OOO OOO

2 890 617 OOO

224 229 OOO

100 OOO OOO

2 810 617 OOO

64 750 OOO

38 OOO OOO

38 OOO OOO

9 723120

138 000000

2848617000

74 473120

797 890 OOO

1 022119 OOO

3 912 736 OOO

996 569 OOO

1 061319 OOO

3 871936 OOO

9 723 120

47 723 120

1071042120

3 919 659 120

996 569 OOO

31. 1 Társasházi lakások üzemeltetése

200 OOO OOO

200 OOO OOO

200 OOO OOO

200 OOO OOO

32.

1 NLC kezelés Önkormányzat

102 OOO OOO

102 OOO OOO

102 OOO OOO

95 OOO OOO

33.

1 NLC kezelés Önkormánvzat mód.

88 699 854

88 699 854

34.

1 NLC kezelés Önkormányzat módosítás

20 000000

20 000000

20000000

20000000

35.

1 NLC kezelés Önkormányzat mód. előír.

68 699 854

68 699854

23800146

23800146

36.

1 NLC kezelés NYIRVV

48 OOO OOO

48 000000

48 OOO OOO

48 OOO OOO

37.

1 Lakbértámogatás

25 000000

25 OOO OOO

25 OOO OOO

38.

1 Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK

39.

1 Körnvezetvédelmi celfeladatok

Előir.

40.

1 Környezetvédelmi célfeladatok mód.

41.

1 Repülőtér Uzemeltetés

42.

1 Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés

43.

1 Terúletelőkészítés

44

1 Szakértői, tervezési díiak

25 OOO OOO

előir.

137 000000

138000000

37 OOO OOO

27.

290 OOO OOO

6 499 OOO

6 499 OOO

40 150 OOO

3800146

3800146

7 000000

92 500 OOO

92 500 OOO

20 299 OOO

6 499 OOO

13 800 OOO

40 150 OOO

40 150 OOO

17 OOO OOO

23150000

24 403 568

24 403 568

24 403 568

28 OOO OOO

28 OOO OOO

28 OOO OOO

5 OOO OOO

5 000000

S OOO OOO

5 OOO OOO

300 OOO OOO

180 OOO OOO

50 OOO OOO

50 OOO OOO

50000 OOO

50 000000

50 OOO OOO

13 800 OOO

300 OOO OOO
50 OOO OOO

45.

1 Szakertő1 1 tervezesi díJak modositás

551181

551181

46.

1Szakértői. tervezési díjak mód. előír.

551181

49 448 819

t\.I
l. oldal

13 800 OOO

300 OOO OOO

28 OOO OOO

120 OOO OOO

r;
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
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S. melléklet

Forintban'
A.

1.

B.

Megnevezés

Személyi juttatások

e.

0.

Munkaadókat terhelő
,
,
járulékok és szociális 1Ellat~ttak ~en.zbeni
hozzájárulási adó
JUttatasai

E.

F.

G.

H.

Dologi kiadás

Egyéb müködési
célú kiadás

Müködési kiadás össz.

Felújítás

47. 1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezesi Kft.

69 OOO OOO

48. 1 Nyíregyházi Ipari Park Kft.

50.

1 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.módosítás

Egyéb felhalmozási
célú kiadás

L.

M.

Felhalmozási kiadás
össz.

2018. évi kiadás

2017. évi eredeti

összesen

elöírányzat

N.

Eltérés

16 800 OOO

101800000

118 600 OOO

23 495 OOO

23 495000

18 783 720

4 711280

382 337 OOO

382 337 OOO

382 337000

273 417 OOO

108 920 OOO

326 760 300

326 760 300

326 760 300

55 576 700

55 576 700

55 576 700

435 680 OOO

108 920 OOO

291869 695

42 382146

32 800 OOO

69 OOO OOO

23 495000

49. 1 Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Beruházás

K.

32 800 OOO

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mód.
51. lelőir.
52. 1 Helyi közlekedés biztosítása

326 760000

326 760 OOO

53. 1 Helyi közlekedés biztosítása módosítás

329 260 103

329 260 103

18 031 724

18 031 724

347 291827

54. 1 Helyi közlekedés biztosítása mód. előir.

656020103

656020103

18 031 724

18031 724

674 051 827

55. 1 Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

249 487 549

249 487 549

249 487 549

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

250487 549

250487 549

250 487 549

65 OOO OOO

65 OOO OOO

65 OOO OOO

56 500 OOO

56 500 OOO

56 500 OOO

80 OOO OOO

23 500 OOO

62000000

62 000000

62 OOO OOO

56. 1 Nvíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. módosítás
57.

1 Nvíreavházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.

58. 1 Nvíregvházi Spartacus FC Kft.

65 OOO OOO

59. 1 Kiemelt csapatsportágak támogatása
60.

1 Kiemelt csapatsportágak támogatása mód.

előír.

61. 1 Város-Kép Nonprofit Kft.

242 565 OOO

326 760000

242 565000

242 565 OOO

166 762000

75 803 OOO

62. 1 Nvíregvházi Állatpark Nonprofit Kft.

50 OOO OOO

50 OOO OOO

50 OOO OOO

40 OOO OOO

10000 OOO

63. 1 Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mod. előír.

50 OOO OOO

50000 OOO

521400 OOO

19 200 OOO

267 800 OOO

132 980 OOO

32 808000

3 415 OOO

6 900000

6 900 OOO

56 '900000

64. 1 Móricz Zs SzínhiÍl Nonprofit Kft.

540 600 OOO

540 600 OOO

540 600 OOO

65. 1 Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előír.

582100000

582 100000

582100 OOO

66. 1 Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. Módosítás
67.

1 Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód.

68.

1 Sóstó-Gvógvfürdők

előír.

Zrt.

69. 1 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.

14 800000

14 800000

14 800 OOO

567 300 OOO

567 300 OOO

567 300000

400 780 OOO

400 780 OOO

400 780000

400 780 OOO

19 785 184
4185 184

4185 184

4185184

400 780000

400 780000

15 600000

15 600 OOO

416380000

400 780 OOO

70. 1 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. módosítás
71.

1Sóstó~Gvócivfürdök Zrt. mód. előir.

Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú
!Nonprofit Kft.
Nyírségi Szakkepzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú
73. !Nonprofit Kft.
72.

29 393 OOO

74. 1 Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

19 785 184

29 393 OOO

60 OOO OOO

420 565184

29 393 OOO

60 OOO OOO

2 033000

2 033 OOO

60 OOO OOO

64 OOO OOO

4 OOO OOO

678145 707

2453056

75.

1 Önkormányzati felúiitások

25 393 513

25 393 513

655 205 250

655 205 250

680 598 763

76.

1 Önkormányzati

30457 513

30457 513

650141 250

650141 250

680598 763

felújítások mód. előír.

77. 1 Önkormányzati felúiítások módosítás

78.

1 Önkarmánvzati felúíítások mód.

előír.

3790144

3790144

7 281 343

7 281 343

3 491199

34247657

34 247657

642 859 907

642 859 907

677107 564

79. 1 Városi lőtér

2 OOO OOO

80. 1 Borbánvai hulladéklerakó üzemeltetése

39 808 700

81. 1 Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előír.

2 OOO OOO

2 OOO OOO

39 808 700

39 808 700

1 OOO OOO

41083890

41 083 890

41 083 890

30000 OOO

30 OOO OOO

30 OOO OOO

30 OOO OOO

83. 1 Vagyonbiztosítás

28 437 464

28 437 464

28437 464

28437 464

84. 1 Vagyonbiztosítás mód. előíránvzat

35 467 869

35 467 869

35 467 869

10 000000

10 OOO OOO

10 OOO OOO

10 OOO OOO

4138 011476

3 805 235 586

82.

1 Egyéb vagyoni kiadások

85. 1Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsálata
86.

1Továbbszámlázott vagyoni

25 OOO OOO

kiadás

87. 1 Vagyoni kiadások

25 OOO OOO

~

1345128 677

1766077 549

3 136 206 226

l

2. oldal

655 205 250

313 800 OOO

32 800 OOO

1 001805 250

1 OOO OOO
39 808 700

25 OOO OOO

332 775 890
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5. melléklet

Forintban'
A.

Megnevezés

1.

B.

e.

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

88.

1 Vagyoni kiadások mód. elöírányzat

89.

1 Vagyoni kiadások módosítás

551181

90.

1 Vagyoni kiadások mód.

551181

előírányzat

D.

,

F.

Dologi kiadás

Egyéb müködési
célú kiadás

1329 451694

1813 077 549

3167 529 243

653 941396

16 761037

11300 197

27 510053

12 718 657

1312 690 657

1801 777 352

3140 019 190

666 660 053

.

1Etlat~ttak ~en.zbeni
JUttatasai
25 OOO OOO

25 OOO OOO

91. 1 Rendszeres pénzbeni ellátás

E.

G.

Müködési kiadás össz.

314 500 OOO

92.

1 Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

93

1 Lakbértámo.e:atás

146 750 OOO

54 750000

3 OOO OOO

H.

J.

K.

Felújítás

Egyéb felhalmozási
célú kiadás

Felhalmozási kiadás
össz.

Beruházás

313 800 OOO

313 800 OOO

l.

M.

2018. évi kiadás

2017. évi eredeti

összesen

elöírányzat

59 485 184

1027 226 580

13 846 540

26 565 197

944 856

73 331 724

1 053 791 777

4193 810 967

N.

Eltérés

4194 i755 823

314 500 OOO

314 500 OOO

314 500 OOO

201500 OOO

201500 OOO

222 500 OOO

21 OOO OOO

3 OOO OOO

3 OOO OOO

5 OOO OOO

2 OOO OOO

2 500 OOO

2 500 OOO

Lakáscélú he!yi támogatás (életveszelyes állapotú épúlet
94. !felújítása)

2 500 OOO

2 500 OOO

95.

1 Periféria Egyesl.llet

13 010 OOO

13 010 OOO

13 010 OOO

12 400 OOO

96.

1 Bursa Hungarica

7 OOO OOO

7 OOO OOO

7 OOO OOO

7 OOO OOO

97

1 Rés Alapítvánv

8 OOO OOO

8 OOO OOO

8 OOO OOO

4 OOO OOO

4 OOO OOO

98.

1 Szociális és egészségügyi célfeladatok

9 300 OOO

9 300 OOO

9 300 OOO

10 650 OOO

1350000

7 OOO OOO

7 OOO OOO

7 OOO OOO

7 OOO OOO

99. 1 Kéknefeleics Alapítvány
100.

1 Human-Net tanya,e:ondnok

7 070297

7070 297

7070 297

6 043 OOO

11100 OOO

11100 OOO

11100 OOO

11100 OOO

56 200 OOO

56 200000

56 200 OOO

56 200 OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO

3 OOO OOO

500 OOO

500 OOO

500 OOO

101. 1 Nyíregyházi Egvházmegye -Huszárvár működése
102.

1 Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.

103.

1 Egyéb szociális kiadások {pályázatok, kutatás,fejlesztés )

610 OOO

1027 297

2 OOO OOO

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)
104. !módosítás

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés )
105 lmód. elöir.

4 500 OOO

106. 1 Szigligeti gyermekUdültetés

4 500000

4 500 OOO

3 OOO OOO

3 OOO OOO

3 OOO OOO

3 OOO OOO

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM
107. !Vállalkozásélénkítő Alapítvány

12 OOO OOO

12 OOO OOO

108.

1 Krízis alap

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

109

1 KAB-KEF pályázat

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

110.

J KAB-KEF pályázat módosítás

1 OOO OOO

198 219

198 219

12 OOO OOO

111. 1 KAB-KEF pályázat mód. elöir.
112.

1 Értékünk a család proiekt

113.

1 Értékünk a család

562 800

179 043

562 800

179043

456 376

proiekt módosítás

114. 1 Értékünk a család proiekt mód. elöir.
115.

1 !dősbarát Önkormányzat

116.

1 Rászornló Hallgatókért Közalapítvanv

117.

1 lfiúsági célfeladatok

118.

1 !fiúsági célfeladatok mód.

előír

119.

1 Ifjúsági célfeladatok módosítás

120.

1 Ifjúsági célfeladatok mód.

121.

1 SNl-s E?:Vermekek fejlesztésének támogatása

122.

1 Köznevelési célfeladatok

123.

1 Köznevelési célfeladatok mód.

előír.

456376

1198219

1198219

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

500 OOO

500 OOO

500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

517 015

517015
3 000000

3 OOO OOO

6 480 OOO

6 480 OOO

6 480 OOO

6 480 OOO

6 178000

6 480000

6 480 OOO

1Szociális és Köznevelési kiadások
1 Szociális és Köznevelési kiadások mód. eőir.

198000

198 219

198 219

5 980 OOO

6281 781

6 281 781

150000
562 800

179043

712 800

179 043

128.

1 Kulturáliscelfeladatok

22032 OOO

11346 OOO

10 686 OOO

5 710 OOO

5 710 OOO

5 500 OOO

210 OOO

2 210 OOO

2 210000

2 210000

705 969 OOO

5 049 688

5 200 OOO

13 250 OOO

5 410 886

464 250 OOO

83 799 015

138 370 297

686 419 312

14 500000

14 500 OOO

700 919 312

464 250 OOO

83451015

135 068 297

682 919 312

14 500 OOO

14 500 OOO

697 419 312

456157

1198000

464 250 OOO

83 907172

133 870 297

682 919 312

14 500 OOO

14 500 OOO

697 419 312

6165 247

7295639

18 660 886

18 660 886

13 860 886

13 860 886

5 260 OOO

221793

6 210 454

2 168 639
400 OOO

400 OOO

400 OOO

5260000

221 793

6210454

1768639

13 460 886

13 460 886

901200

901200

130. 1 Kulturálrs célfeladatok módosítás

Q~

22 032 OOO
5 210000

22 032000

1 Szociális és Köznevelési kiadások mód. eőír.

1~2. 1 Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú EgyesUlet (tagd1j)

17015

219

1 Szociális és Köznevelési kiadások módosítás

1 Kulturális célfeladatak mód. elöir.

500 OOO

3 OOO OOO

151781

126.

131.

517 015

3 OOO OOO

150 OOO

127.

129. 1 Kulturális célfeladatok mód. előir.

750 OOO

152000

előír.

125.

250 OOO

150000

500 OOO

124.

12 OOO OOO

901200

3. oldal

901200

,„ .__. L
6"'\

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

~:,

,....,

5. melléklet

Forintban'
A.

1.

B.

Megnevezés

Személyi juttatások

e.

D.

~~unl:::~óé:a:z::i:~~ő ( Ellát~ttak ~én.zbeni
hozzájárulási adó

133.

1 Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés

134.

1 Városi nae:vrendezvénvek

135.

1 Városi nagyrendezvények mód. elő1r

138.

1 Nagyegyüttesek támogatása
1Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása

F.

Dologi kiadás

Egyéb müködési
célú kiadás

608 538

1 000000

195 OOO

G.

Müködési kiadás össz.

H.

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási
célú kiadás

K.

l.

M.

Felhalmozási kiadás
össz.

2018. évi kiadás
Osszesen

2017, évi eredeti

4 OOO OOO

4 OOO OOO

4 OOO OOO

40 127 715

40 300 OOO

172 285

31519 177

32 127 715

32 127 715

15 500 OOO

1500 OOO

4 800000

17 OOO OOO

17 000000

17 OOO OOO

10455 OOO

16 450 OOO

16 450000

15 OOO OOO

15 OOO OOO

15 OOO OOO

1 700 OOO

1 700 OOO

1 700 OOO

Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok
mód. előir.

1 700000

1 700 OOO

1 700 OOO

Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
140. !kényszermunkások emlekére
141. 1 Happy Art Alapítvány nívódí'

130123

1 Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

143.

1 Kulturális kiadás

144.

1 Kulturális kiadás mód.

efőir.

146.

1 Kulturális kiadás mód. előir.

147

1 Pole:ármesteri keret

148.

1 Képviselő testület kiadásai

158 750
25 OOO OOO
115 811366

4B 994162

66495 639

120 848 551

120 848 551

45 230831

54 823 639

107 498 551

107 498 551

1 700 OOO

400 OOO

1300 OOO

1300 OOO

6 998 661

445 420

46 930 831

54 423 639

108 798 551

108 798 551

645 OOO

5 760 895
108 OOO

26 285 900

5 595 855

1294 812

1600 OOO

400 OOO

6 950 OOO

400 OOO

158 750

28 627

4 907 945

400 OOO

25 OOO OOO

445 420

18679 245

1301416

158 750

6 998 661

7 686160

1301416

25 OOO OOO

5 330 123

93 281378

15 OOO OOO

25 OOO OOO

28 627

145. 1 Kulturális kiadás módosítás

19 OOO OOO

19 OOO OOO

20 OOO OOO

1 OOO OOO

112 068 623

113 957 618

1888 995

149.

1 Kárpátaljai

1 Kitüntetések.

151.

1 KLilügyi és EU-s célfeladatok

152.

1 Külüe:vi és EU-s célfeladatok módosítás

153.

1 Külügyi és EU·s célfeladatok mód. előir.

1600 OOO

400 OOO

6 950000

154.

1 Testvérvárosi jubileumi évfordulók

1530000

860 OOO

6 410 OOO

8 800 OOO

1180 OOO

740000

2 030 OOO

3 950 OOO

10 655 738

2 344 262

13 OOO OOO

13 OOO OOO

13 OOO OOO

Magyar Szövetsée: támogatása

156.

1 Önkormányzati Tervtanács

157.

1 Megvei Jogú Városok Szövetsége

5 OOO OOO

5 OOO OOO

5 000000

33176 567

33176 567

30706069

2 470498

1800 OOO

10 750 OOO

10 750 OOO

9 370 550

1379 450

190 OOO

190 OOO

190 OOO

1 610 OOO

10 560000

10560000

8 800 OOO

8 OOO OOO

800 OOO

3 950 OOO

3 600 OOO

350000

5 OOO OOO

elősegítő

3 583 560

3 583 560

2 955 OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO
8 500 OOO

3 583 560

158. 1 Közbiztonsági megállapodás
159.

1 Közbiztonsági Alaoítvánv

8 500 OOO

8 500 OOO

8 500 OOO

160.

1 Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány

5 OOO OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO

161.

1 Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

20 OOO OOO

2Q OOO OOO

20 OOO OOO

4 251969

20 OOO OOO

20 OOO OOO

650000

650 OOO

650000

650000

9 144 OOO

9 144 OOO

9 144 OOO

16 027 660

162. 1 Hirdetési keret, PR.~iadás, Városmarketing mód. előir.

163.

1 Mária út

164

1 Egvéb önkormányzati feladatok

165.

1 Előző évi

Közhasznli Egvesület tae:díi és oroe:ramok

előlee:

15 748 031

visszafizetés mód. előir.

142 080 898

142 080 898

142 080 898

166, 1 Előző évi előlee: visszafizetés módosítás

142 080 898

142 080 898

142 080 898

10 860 247

59 291017

2 OOO OOO

2 OOO OOO

167.

1 Előző évi előleg visszafizetés mód.

168.

1 Peresügyek kiadásai mód.

169.

! Lejárt ifjúsági kölcsón elszámolást kóvető visszafizetés

1 NYITÖT

628 560

5 OOO OOO
25 OOO OOO

S OOO OOO

6 883 660

előír.

e!őir.

48 430 770

48 430 770

10 860 247
2 OOO OOO

170. 1 Nvírségi Többcélú Kistérségi Társulás

171.

5037185

112 068 623

150.

Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs.
155. lprogr. rendezvények

Eltérés

40 127 715

2 200 OOO

Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok
módosítás

142.

előírányzat

N.

40127 715

1800 OOO

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi
136. lszinterek
VOrosi rendezvények, tórsada/mi Unnepek közösségi
137. lszinterek mOd előir

139.

JUttatasa1

E.

megszűnés miatt mód. előir.

2 OOO OOO

1916 741275
2 371127

2 371127

~1
4. oldal

2 371127

1916 741275
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5. melléklet

Forintban!
A.

1.

e.

B.

Megnevezés

D.

~~:,::::óé~a:z:e~~~~ö 1 Ellát~ttak ~én_zbeni

Személyi juttatások

JUttatasa1

hozzájárulási adó

E.

F.

Dologi kiadás

Egyéb müködési
célú kiadás

G.

MLiködési kiadás össz.

H.

J.

K.

L

M.

Felújítás

Egyéb felhalmozási
célú kiadás

Felhalmozási kiadás
össz.

2018. évi kiadás
összesen

2017. évi eredeti

Beruházás

N.

Eltérés

előirányzat

172.

1 NYITÖT

megszűnés miatt módosítás

7149154

7149154

7149 154

173.

1NYITŐT

megszűnés miatt mód. előir.

9 520 281

9 520281

9 520 281

10 500 OOO

10 500000

10 500 OOO

10 500 OOO

54 400 OOO

70 400000

70 400000

81896 OOO

11496 OOO

70 400 OOO

70 400 OOO

70 400 OOO

17 OOO OOO

900 OOO

6 500 OOO

6 500 OOO

174. l Nemzetiségi önkormánvzatok támoeatása
175. 1 Sport célfeladatok
176.

16 OOO OOO

1 Soort célfeladatok mód. előir.

177. 1 Sport célfeladatok módosítás

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

178.

1 SDort célfeladatok mód.

69 400000

69400000

69 400 OOO

179.

1 Városi soortrendezvénvek

előír.

180. 1 Városi sportrendezvénvek mód. előir.

200 OOO

220 OOO

17 900 OOO

17 900000

17 900 OOO

17 480 OOO

17 900 OOO

17 900 OOO

17 900 OOO

181.

1 Városi sportrendezvények módosítás

365 354

200000

565 354

182.

1 Városi sportrendezv~nyek mód.

565 354

420 OOO

16 914 646

17 900000

1 OOO OOO

1 000000

1 OOO OOO

1 000000

1 000000

1 OOO OOO

186. 1 Hiszek Benned Soort Proeram II. ütem

5 OOO OOO

5 OOO OOO

5 OOO OOO

187. 1 Hiszek Benned Sport Program II. ütem mód. előir.

4 746 518

4 746 518

előir.

183. 1 EMMl-MJVSZ Sporttalálkozó módosítás
184.

1 EMMl-MJVSZ Sporttalálkozó

mód. előir.

185. 1 Hiszek Benned Sport Program

188.

1 Önkormányzati egyéb feladatok

158 219176

33 527 307

78 831267

90 845 OOO

361422 750

189.

1 Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.

158167 207

33 747 307

110 840 524

109 216127

411971165

190. 1 Önkormányzati egyéb feladatok módos1tás
191.

1 Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.

192. 1 Poleárvédelmi kiadások

365 354

200 OOO

434 646

5 959154

6 959154

158 532 561

33 947 307

11127S170

115 175 281

418 930 319

253 482

253 482

11113 729

11113 729

5 OOO OOO

5 OOO OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO

363 422 750

144 080 898

155194627

567165 792

142 080 898

142 080 898

135 '121 744

2 OOO OOO

13113 729

432 044 048

2 296 404172

1937 981422

30 OOO

39087

2 587 413

2 656 500

63 500

2 720 OOO

2 720 OOO

193.

1 Városfejlesztési kiadások

373 408 973

83 380 776

3 830 209 071

4 286 998 820

4 187 606 380

18 591997 459

86431726

22 866 035 565

27 153 034 385

16 991 453 914

10 161580 471

194.

1 Városfejlesztési kiadások mód. előír.

303 607 775

63 674 606

3 425 440986

3 792 723 367

4 365 276153

18 289 397 175

86431726

22 741105 054

26 533 828 421

674 066 542

843 068 973

86431 726

22 067 038 512

25 690 759 448

195.

1 Városfeilesztési kiadások módosítás

196.

1 Városfeilesztési kiadások mód.

197.

1 ÁFA befizetés ,egyéb adók

előír,

144 275

136 431

169 010 275

169 002 431

1371480 914

2 045 547 456

303 752 050

63 538175

3 256430 711

3 623120 936

5 736 757067

16 243 849 719

198. 1 Kamatfizetés
199.

63 500

1Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

200. 1 Továbbszámlázott kiadások

112 722 OOO

112 722 OOO

112 722 OOO

200 OOO OOO

87 278 OOO

101969 216

101969 216

101969 216

26 212 963

75 756 253

40 OOO OOO

40 OOO OOO

40 OOO OOO

44 500 OOO

4 500 OOO

12 700 OOO

12 700 OOO

12 700 OOO

12 700 OOO

201. 1 Befizetési kötelezettség

153 917 699

153 917 699

202. 1 Befizetési kótelezettség mód. előir.

153 917 699

153917699

203. 1Társadalmi szervezetek támogatása
204. 1 Céltartalék

114 132

154031831

11500 OOO

11500 OOO

11 500 OOO

10 800 OOO

700 OOO

1146 533 659

1146 533 659

14 016 624 190

14 016 624 190

15163157 849

5 030 171251

10 132 986 598

12 283 645 225

205 1 Céltartalék mód. előír.

917 302 213

917 302 213

11366 343 012

11 366 343 012

206. 1 Céltartalék módosítás

153 202122

153 202 122

795 127 822

795127 822

948 329 944

1070504335

1070504 335

12 161470834

12 161 470 834

13 231 975 169

100 OOO OOO

100 OOO OOO

100 OOO OOO

14178 256

14178 256

14178 256

207.

1Céltartalék

mód. előír.

208. 1 Általános tartalék
209.

1 Általános tartalékmód. Plőir

210.

1 Általános tartalék módosítás

211. 1 Általános tartalék mód. előír.
212. 1 Mindösszesen:
213.

1 Mindösszesen mód. elöírányzat

214. 1 Mindösszesen módosítás
215.

1 Mindösszesen mód. elöírányzat

216.

1ROvid lejáratú h1tel,kölcsön

törlesztés

217. 1 Rövid leiáratú hitel, kölcsön törlesztés mód. előír.

~1

1

6260192

6 260 192

6 260 192

7918064

7918064

7918064

536 988 272

116 975 797

489250 OOO

8 347 557 821

3 673 739843

13 164 511 733

5 067040 630

33 720 375 149

135 731 726

38 923 147 505

52 087 659 238

468 953 643

97 906 420

489 250 OOO

7 975 010 679

3 309 083 780

12 340 204 522

5 083 967 549

30 977 286 416

304 611940

36 365 865 905

48 706 070 427

183180 509

178002 887

3 311400

1393 922 691

1250419 634

128 234 358

15 268 699

11 957 299

489 250 OOO

7 791830 170

3 487 086 667

12 336 893 122

6 477 890 240

29 726 866 782

176 377 582

36 381 134 604

48 718 027 726

1623 610

242 612

470 577 253

98149 032

1

1

1

153 917 699

153 917 699
114 132

1

1
635 415 041

1
635 415 041

5. oldal

1

1

1

1

100 OOO OOO

32 759 562 252

1
635 415 041

2 300 OOO OOO

19 323 096 986

1-

2 300 OOO OOO

1

r„.r

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
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5. melléklet

t·, '·t

Forintban!
B.

A.

1.

Megnevezés

Személyi juttatások

e.

D.

~~u~::::óé~a;z:e:i~~~ő 1 Ellát~ttak ~én.zbeni
hozzájárulási adó

218.

1 Rcivid

219.

1Rövid lejáratú hitel.kölcsön törlesztés mód.

220.

1 Hosszú lejáratú hitel,kolcsön törlesztés

JUttatasa1

E.

F.

Dologi kiadás

Egyéb működési
célú kiadás

leiáratú hitel,kölcsön törlesztés módositás
előir.

221. !Belföldi értékpapírok kiadásai

G.

Működési

kiadás össz.

H.

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási
célú kiadás

K.

L.

M.

Felhalmozási kiadás
össz.

2018. évi kiadás

2017. évi eredeti

összesen

előirányzat

66 617 938

66 617 938

66 617 938

702 032 979

702 032 979

702 032 979

46 OOO OOO

46 OOO 000

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

163 286 962

163 286 962

163 286 962

173 886 117

10 599155

38 733 448 369

23 558 497 831

6141767086

2 973 994 564

2 225 504 972

162 497 716

1Államháztartáson belüli

224.

1 Önkormányzati kiadások mindösszesen:

536 988 272

116 975 797

489 250 OOO

8 347 557 821

13 883 026 805

23 373 798 695

5 067 040 630

33 720 375 149

135 731 726

38 923 147 505

62 296 946 200

225.

1 Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.

468 953 643

97 906 420

489 250 OOO

7 975 010 679

14 153 785 783

23 184 906 525

5 083 967 549

30 977 286 416

304 611940

36 365 865 905

59 550 772 430

226.

1 Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás

1623 610

242 612

183180 509

244 620 825

63 306 538

1393 922 691

1250419 634

128 234 358

15 268 699

78 575 237

227.

1 Önkormányzati kiadások mindösszesen:

14 398 406 608

23 248 213 063

6 477 890 240

29 726 866 782

176 377 582

36 381134 604

59 629 347 667

228.

l

8 862 231549

21691700

231838 401

253 530 101

9 115 761650

229.

1 lntézménvi kiadás mód.

427 173 482

9 608 383 830

44 091 700

375179 977

419 271677

10 027 655 507

230.

1 Intézményi kiadás módosítás

29 603 280

6 249 566

119 537 626

10 515 600

1475 183

11990 783

131528 409

231.

1 Intézményi kiadás mód.

előír.

4 945 991255

1063172038

427173 482

9 727 921456

54 607 300

376 655160

431262 460

10 159 183 916

mód. előír.

előír.

470 577 253

98149 032

489 250 OOO

7 791830170

4 756 778 933

1025 351112

600 OOO

3 079 501504

4 916 387 975

1056 922 472

600 OOO

3 207 299 901

600 OOO

3 290 984 681

83 684 780

232.

1 Polgármesteri hivatal kiadások

1390 898 657

301985 189

633 785 952

2 326 669 798

52 332 890

9 OOO OOO

61332 890

2 388 002 688

233.

1 Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.

1418 003 807

307 382161

647 511123

2 372 897 091

52 332 890

9 OOO OOO

61332 890

2 434 229 981

234.

1 Polgármesteri hivatal kiadások módosítás

235.

1 Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.

52 332 890

9 000000

61332 890

2 445 064 254

367 800

71722

10 394 751

10 834 273

1418371 607

307453 883

657 905 874

2 383 731364

236. 1 Rendszeres pénzbeni ellátás
237. 1 Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
238.

1 Hivatali kiadás összesen.

239.

1 Hivatali kiadás összesen mód.

240.

1 Hivatali kiadás összesen. módosítás

367 800

71722

241.

1 Hivatali kiadás összesen mód. előír.
1 Költségvetési szerint főösszeg:

1391266 457

243. 1 Költségvetési szerint főösszeg mód. előír.

242.

előír.

244.

1 Költségvetesi

245.

1 Költségvetési szerint főösszeg mód.

szerint főösszeg módosítás
előír.

1500 OOO OOO

100 OOO

100 OOO

2 020000

1920000

35 OOO OOO

35 OOO OOO

67 500000

32 500 OOO

2 295 024972

128 077 716

47170 240 427

26 660 570 111

35100 OOO

633 785 952

2 361 769 798

52 332 890

9 OOO OOO

61332 890

2 423102 688

307 382161

35 100 OOO

647 511123

2 407997 091

52 332 890

9 OOO OOO

61332 890

2 469 329 981

10 394 751

10 834 273

302 056 911

35100 OOO

644180 703

2 372 604 071

52 332 890

9 OOO OOO

61332 890

2 433 936 961

6 684 665 862

1444 312 098

524950 OOO

12 060 845 277

13 883 026 805

34 597 800 042

5 088 732 330

34 004 546 440

144 731 726

39 238 010 496

73 835 810 538

6 803 345 425

1462 211 053

524 950 OOO

11 829 821 703

14 580 959 265

35 201 287 446

s 128 059 249

31 404 799 283

313 611940

36 846 470 472

72 047 757 918

89100 978

244 620 825

193 678437

1404 438 291

1248 944 451

128 234 358

27 259 482

220 937 919

524 950 OOO

11 740 720 725

14 825 580 090

35 394 965 883

6 531497 540

30 155 854 832

185 377 582

36 873 729 954

72 168 695 837

6 563 900

1500 OOO OOO

100 OOO

301985189

1468 774 953

8 OOO OOO OOO

35 OOO OOO
1390 898 657

31594 690

2 OOO OOO OOO

10 834 273

1418 003 807

6834940115

46 OOO OOO

46 OOO OOO

223.

lntézménvi kiadás

Eltérés

10 OOO OOO OOO

222. IPénzeszközök betétként elhelyezése
megelőlegezés visszafizetése

N.

~
6.

oldal

10 834 273
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6. melléklet

·.<..
Forintb.nl

A.
1.
2.
3.

4.

s.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Cím
szám

B.

e.

0.
ElóKiemelt
Al-cím
irányzati eléiirányszám
CSOD. szám zatiszám

E.

1

F.

1

G.

Cím név

1

Alcím név

1

El6irányzati
csoportnév

1

H.

1

1

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Működési célú támogatások államháztartáson
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

belülről

146 290 678

Működési

15.

Felhalmozási cétú támogatások államháztartáson

16.

Működési

21.

célú támogatások államháztartáson belülről

2S.

Eszterlánc Északi óvoda

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Működési

célú támogatások államháztartáson

Működési

bevétel

33.

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Gyennekek Háza Déli óvoda
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások

42.

6 055 018
2 071 017 555
444 761898
722 839 540
22 054 083
10 515 600
belülről

1576 170
596 143 OOO
128 023 663
206 796 018

33 101622
31415 868
1685 754

118 095 107
175 414 265

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

3 992 OOO

44.

Tündérkert Keleti óvoda

50 579 390

4S.
46.
47.
48.
49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Búzaszem Nyugati óvoda
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

10 515 600
38 640 718
1423 072

so.
S2.
53.
S4.
SS.

S6.
S7.
58.
S9.
60.
61.
62.
63.
64.
6S.
66.

Közintéményeket Müködtetö Központ

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
8S.
86.
87.
88.

89.
90.

S 3Sl OOO
852 355 839

5S4 854 467

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

43.

SL

936 313 681

1177 940
35 028 234

Finanszírozási bevétel
kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

34.
3S.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

10 515 600

37 782 344

Működési

3 271188 676

1472 425

128 247 635

Finanszírozási bevétel
kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások

26.

belülről

bevétel

22.
23.
24.

Kiadás
704 734 506

20 OOO OOO

Eszterlánc Északi óvoda összesen

Működési

Bevétel
683 111324
516 900 OOO
17 116 930
149 094 394

325 142 689
69 167 S46
290 424 271

14.

17.
18.
19.
20.

J.

2018. évi módosított e16irányzat
Kiemelt eléiirányzat neve

Működési

523 760 145
113 146 247
210 158 581

24827 322
294 485
23 162 815
1370 022

célú támogatások államháztartáson

Működési

bevétel

belülről

Finanszírozási bevétel
kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

3 785 OOO

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások

13SS 4S9 290

235 588
539 452 412
6 310 961
165 818 779
36 046 360
1146 270 600

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Múködési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

8 926 083
10 515 600
616 012 500

396 259 943
8S 496 881
130 470 676

545 998 961

Működési

866 506 656

7 323 551
140 375 732
122 051875
1 SOO OOO
13 170 OOO
360 909
3 292 948

612 431196

207 097 611
44 675 441
134 288 621
203 969 523
22 400 OOO

v"\
·· ..

1. oldal

~)
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e:
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6. melléklet

Forintbiinl
A.

1.

Cím
szám

B.
Al-cím
nám

C.

D.
Kiemeh
irányzati elóiránycsop. szám zati szám

E.

1

F.

1

G.

Cim név

1

Alcím név

1

Elóirányzati
csoportnév

El~

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Váci Mihály Kulturális Központ

104.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

Jósa András Múzeum
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Működési célú támogatások államháztartáson
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.

189.
190.

belülről

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
10

Bevétel
71205 364
650 OOO

Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülrót
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel

Kiadás
348 498 016

1 OOO OOO

64 OOO OOO
15 748
5 539 616
142 265 245
31248 319
168 984 452
6 OOO OOO

145 705 615

célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

306 073 327

3 OOO OOO

59 512 643
5 OOO OOO

78 192 972
141 003 778

27 711259
122 058 290
15 300 OOO
363 843 850
46 362 670
46 071680
122 536 652
118 110
7 958 530
140 796 208

629 358 814

254 482 184
54 603 291
236 970 659
61610 980
21691 700
167 476157
4 755 800
146 876 680
15 843 677

959 571801

621814 732
135 031895
184 225 174
18 500 OOO
33 252 582

1030113 863

26 841247
6 411335
673 090 015
147 339 563
201 084 285
600 OOO
8 OOO OOO

537 318 981
476 499 576
97 888
60 721517

911436981

Működési

kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
11

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ
Működési bevétel
Finanszírozási bevétel
Működési

173.

176.

Kiemeh el6irányzat neve

1

Működési

147.

174.
175.

1
J.
2018. évi módosított el6iránvzat

H.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Felhalmozási bevételek
Finanszirozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

1

12

320 744 289
67 764 777
81857 410
427 173 482
13 897 023
1433 036
15 379
1417 657

kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2. oldal

30 317 446

23 514 378
4 821689
1981379
150 903 922
78 569 940
7 500 OOO
42 379 604

z 480 164 254

3 OOO OOO
2 OOO OOO

17 454 378
1418 371607
307 453 883
657 905 874
35100 OOO
52 332 890
9 OOO OOO

::
:;) ".1
\ . \.'

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A.

1.

Cím
szám

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

13

211.

14

..

e.
D.
El6Kiemelt
A~cím
irányzati elóirányszám
CSOD. szám zatiszám

E.

I

F.

1

G.

Cím név

1

Alcím név

1

Elóirányzati
csoportnév

Forintban!
J.
1
2018. évi módosított e 6iránvzat

H.

Kiemelt

előirányzat

neve

1

Intézmények összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
Működési kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzati feladatok

212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Bevétel

Kiadás

2 986916 202
1250 497 874
59 087 280
7 500 OOO
1160 247 070
133 858
16 319 439
2 OOO OOO
491130 681

12 639 :J48 170

6 364 362 862
1370 625 921
3 948 890 555
35 700 OOO
427 173 482
428 988 050
54 607 300
9 OOO OOO
69 281 779 635

Működési

célú támogatások államháztartáson belülről
ebből:
- Önkormányzatok működési támogatásai
- Működési célú támogatások ÁH-n belül
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel

222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Működési

230.

Felhalmozási kiadás

231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.

1

kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Finanszírozási kiadások

470 577 253
98 149 032
7 791830 170
489 250 OOO
3 487 086 667
10 911319 941

Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Mindösszesen
Működési

Működési

célú támogatások államháztartáson belülról
ebből:
- önkormányzatok működést támogatásai
- Működési célú támogatások ÁH-n belül
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevétel
kiadás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Finanszírozási kiadások

Felhalmozási kiadás
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.oldal

59 629 347 667

5 767 193 187
5 451 048 206
316144 981
17 324 834 744
11 248 487 513
1849 321886
182 480 OOO
103 282 485
1150 548 513
31 655 631 307

29 726 866 782
6 477 890 240
176 377 582
72 268 695 837
7 017 691 061
5 451048206
1566 642 855
17 383 922 024
11 255 987 513
3 009 568 956
182 613 858
119 601924
1152 548 513
32 146 761 988

72 268 695 837

6 834 940
1468 774
11 740 720
524 950
3 914 260
10 911 319

115
953
725
OOO

149
941

30 155 854 832
6 532 497 540
185 377 582

6. melléklet

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

1.

2.

A.

B.

e.

D.

Megnevezés

Enged.
létszám
2017. Xll.31.

Létszám
változás
1. 01.

Enged. létszám
2018. 1. 01.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

E.

F.

93,0

H.

G.

IX.01

IX.30

7. melléklet

.-·

J.

1.

Létszámváltozás
Vll.01

93,0

/'

t; t~.,. ~
"·'

Enged. létszám
2018. XII. 31.
X.31

Xll.31
93,0

3.

Eszterlánc Északi Óvoda

168,0

168,0

5,0

173,0

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

155,5

155,5

1,0

156,5

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

151,0

151,0

9,0

160,0

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

110,0

110,0

1,0

111,0

7.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

584,5

584,5

16,0

600,5

8.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

9.

Közintézményeket

10.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Működtető

20,0

20,0

51,0

51,0

51,0

59,0

59,0

59,0

6,5

13,5
Központ

11. Váci Mihály Kulturális Központ

49,0

49,0

49,0

12. Jósa András Múzeum

61,0

61,0

61,0

13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ •
14.

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ•

15. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény •
16. Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ •

196,5

196,5

68,0

68,0

244,0

244,0

7,0

7,0

17.

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

265,0

4,0

269,0

2,0

2,0

19. Polgármesteri Hivatal összesen

265,0

6,0

271,0

20.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

21. Mindösszesen

6,0

196,5
10,0

528,0

1 710,0

7,0
271,0

2,0

273,0

2,0

6,0
2,0

16,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2018. évi tervezett éves létszám előirányzata

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

98,0

2,0

6,0

1182,0

Megnevezés

10,0

244,0

2018.01.01-től visszakerültek Önkormányzat fenntartásában

1.

10,0

Tervezett éves átlag létszám
(fő)

1000,00

~1

10,0

10,0

10,0

1 758,0
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1

1

1

1

Be11etel
Előirányzat

Támogatást biztosító

megnevezése

megnevezés

hervevetmegelőzőbevéte

Ter11évetmegelőző

To11ábbJévekben

kiadás

Saját erő
Tervé11ben

További években

2. IBarnamezösterületekrPh;:ibilit.:iri<'ija(TOP63.1·15)

Nemzetgazdasági
Minisztérium

1400 OOO OOO

190 616915

1590616 915

11754351

806567525

798034 647

1616 356523

25 739 608

3 IZöld11ároskialakítása(TOP6.3.2-15)

Nemzetgazdasagi
Minisztérium

1000000000

203 910 535

1203 910 535

14326330

1176446449

175637756

1366410535

162 500000

229 580 158

60 263 876

289844034

251254543

52105298

Nemzetgazdasági
4 IRencs Vili;; P~ VPnrl?gház felújítása ~TOP 6.1 4-15)

Minisztérium
Nemzetgazdasági

S

!Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP6.1.4-15)

6

IFPnnt;irth;itrí v.:irn~i kC'71PkPrlP~ f<!jlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)

Minisztérium

300 177 292

81213 264

381390556

38343 504

353057105

391400609

10 010 053

1050000000

654841979

1704841979

258773544

1870994 845

2129768389

424926410

751029 320

281500000

1032529320

465 072 380

848409100

1 313 481480

280952160

297993978

297993978

14439040

283668395

298107435

113 457

10 OOO OOO

701621270

32 771939

668849331

701621270

901855317

6842995

57401400

71219683

61550 978

13 044 837

1000000000

39273364

1012 729 717

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Nemzetgazdasági
Minisztérium

7. !Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)
Erdeisétányésökológiaisétaútkialakítása5óstófürdön{TOP-6.1.4-16-NY1·2017s 100004)

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Nemzetgazdasági
Minisztérium

9 !Családbarát munkáb;; ;;11,:;~t ~„gító intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)
Családbarat munkába állást segítő intézmenyek korszerűsítése Nyíregyháza MJV
Ön korm ányzatáná 1(TO P-6. 2.1-16-NY1-2017-00003) 11. ütem

691621270

Nemzetgazdasági
Minisztérium

885355317

16 500000

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

12 lönkormányzati épületek energetikai korszerűsítésP (TOP-6.5.1-15)

Miniszterium

71219 683

Nemzetgazdasagi
Minisztérium

892 363 566

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003) 11.ütem

Nemzetgazdasági

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése NyiregyházaMJV
14 !Önkormányzatánál (TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002) Ili.ütem

Nemzetgazdasági

Önkormányzati éptlletek energetikai korszerűsítése Nyíregyhaza MJV
Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004) IV.ütem

Nemzetgazdasági

Elektromob1litásitöltőinfrastruktúra

Nemzetgazdasági

Minisztérium

Minisztérium

Minisztérium

k1ep1tese Nyíregyháza területen( GZR-T-Ö ·

2016-0004)

17 IKözósen Polyákbokorért(TOP-6.9.1-15)

107636 434

74595 815

3376132

52 003 081

153266761

3165400

156432161

808 900

43836164

111 787097

156432161

376998600

19 842 030

396840630

2 298 700

105310028

289231902

395840630

595865849

31361360

627227209

3 111 500

169016087

455099622

627 227 209

26 215 200

26 215 200

1 555 200

7 384 404

30414995

3525715

185012466

405 392 457

5 019244

Mi11isztérium

24660000

24 660000

Nemzetgazdasagi
Minisztérium

26 889280

26889280

5435568

17595023

Minisztérium

400 373 213

400373 213

94983082

125396909

Nemzetga.zdasági
Miniszterium

629 726 235

629726235

542754639

86 971596

629 726 235

224731353

211272 588

13 458 765

224 731353

Nemzetgazdasági
18. INyíregyházi foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)

Ny1regyháza Borbánya és Malom kert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP1
19 16.3.3-15)

Nemzetgazdasági
Szoc.alapszolg.lnfrastrukturálisfejlesztése(TOP-6.6.2-15)
Nyíregyháza Megyei Jogu Város közösségi kcizlekedésének fejlesztése érdekében 47
db új autóbusz beszerzése és töltőállomás letesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013

Minisztérium

1

Nemzeti Fejlesztési

1

Nem.zetgazdasági
Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

Minisztérium

195 000000

29731353

3873588365

1322083582

3 092 982 107

8 288 654054

3471789530

1671 923 718

3167220 808

8 310934 056

12 269 230

27852707

39 628063

79 750000

4 937400

35184537

39628063

79750000

728 500000

2119 242 380

66257620

2 914000000

36 310 860

2 718 332 725

159356415

2914000000

1016 950000

19050000

25112073

1017007 907

8 995 787

1051115767

232 925 OOO

5 000000

237925000

3126973

237963947

2 358000

405442 OOO

22 280002

Kulturálisésközösségiterekinfrastrukturálisfejlesztéseéshelyiközősségfejlesztés

a Nyiregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP22.17.1.1-16-2016·00067)
GazdiiiS:ágfejlesztestes munkaero mob1fitasösztönzesetszolgaló
közlekedésfejlesztésNy1regyházadélkeletiés délnyugati területein (TOP-6.1.5-15NYl-2016-00002)

1

Nemzetgazdasági
Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)
Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.125. 116.)

lndiaházés Madárröpde letesítése a Nyíregyházi Állatpark területen (TOP-6.1.4-16.)

Minisztérium
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Nemzetgazdasági
Minisztérium

91736060

844 700751

11159 750

53219373

780 321628

844 700 751

407 800000

2 485000

101108 501

304 206 499

407 800000

64009933

564009 933

2 649 508

294475 506

276 874 986

574000000

12 700000

340800424

8 890000

103 470 606

228 439 818

340800424

67081160

1 725 OOO OOO

11684 OOO

134 909 300

1579 406 700

1 726000000

752964691

15 115 767

Nemzetgazdasági
Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán 11.ütem (TOP-6.6.1-16)

Minisztérium
Nemzetgazdasági

28.

ISzociális Alapszolgáltatasok bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)

Társadalmi e~yüttmükö.dé~ erősítését szolgáló helyi szintü komplex progr.:imok ~TOP1
29.l6.9.1-16.}"Kcizösenak1utert"projekt

~SzociálisvárosrehabilitációNyíregyházaszegregáltterületein(TOP-6.71-16.)

Minisztérium

500000000

Nem_z~tgaz~asági

M1ntsztér1um
Nemzetgazdasági
Minisztérium

328100424

1658918840

~t
1.oldal

9 990067

9.me11éklet

9.melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖnkormányZilta 2018. évi költségvetésben tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1

1

megnevezés

Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által
(TOP-6.1.4-16-2017-00005)

1

Minisztérium

Nemzetgazdasagi

Koráriyi Frigyesu. felújitása,Korányi Frigyesu.-Csaló köz csomópontban
körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003}

MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)

ICsomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyhc\zán

Saját erő

Terv évet megelőző
kiadás

Terv évben

Kiadás összesen

570108140

29891860

600000000

635000

91220256

508144 744

600 OOO OOO

49 317498

740267031

789 584529

4267200

41467929

743 849400

789 584529

782647823

3130057

1150878

Nemz~tgaz~asági

Nyíregyház1SzabadtériSzíripad rekonstrukciója ésa "Kiserdök" terúletének

3~ lközlekedesfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján {TOP-61.5-16-2017-00002)

lrervévetmegelőzőbevéte;

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Nemzetgazdasági
Minisztérium

Gazdaságfejlesztéstésmunkaerőmobilitásim:tönzésétszolgáló

38.

1

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

34. lfunkcionálisbövítése(TOP-6 3.2-16-2017-00001)

1

Támogatást biztosító

Bőirányzatmegnevezése

Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának
31. !fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)

1

Minisztérium

1150288043

167169931

805519592

19 741 712

1325614226

8156252

785 777 880

27954647

776414067

1317457 974

46382740

1279 231486

279400

28 729 510

970491090

999 500000

42376419

1078 623 581

1121 OOO OOO

Nemzetgazdasági
Minisztérium

43 513 365

955986635

999500000

42376419

1078 623 581

1121000000

538 404 724

685112 500

Nemzetgazdasági
Minisztérium
Nemzetgazdasági
Minisztérium

5 370000

Nemzetgazdasági
Minisztérium

194655612

200025 612

146 707 775

170800

238 260451

17360756

255 792007

97 805184

587307316

685 112 500

55766395

Nemzetgazdasági
CsomópontéskerékpárútfejlesztésNyíregyházán II.
URBACT 111.-TechTown projekt2016.
ERASMUS+Back to (Net)Work
ERASMUS+SilverLearners
CITYWALKprojekt

Minisztérium
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
Európai Regioriál1s
Fejlesztési Alap
EuropaiRegionalis
Fejlesztési Alap
EurópaiRegionalis
Fejlesztési Alap

821887500

125 644100

821887 500

9743293

13438555

9263663

6 545 717

15 809 380

1436517

3957483

5394000

2 029074

3364926

5 394000

3 720 OOO

2144229

1575 771

5797752

17518986

31351707

54668445

4 276075

23 823 623

29446152

57545850

2 877405

15909273927

11 412 044 969

8178591929

35499910 825

5730615867

16 855 129 333

14036986337

36622 731537

1122 820 712

3 720 OOO

Összesen

~

187443530
3695262

1

2.oldal

2 370 825

3 720 OOO

1'

·''> I'

!_) ';J

0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

1.

A.

B.

e.

o.

Intézmény megnevezése

Feladat

2018. év

Módosítás

2

Orvosi rendelő - (Fenyő utca}

Szennyvíz rákötése utcai hálózatra, orvosi

3.

Orvosi rendelő - (Szent 1. u.63)

2 db háziorvosi

4

Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)
Orvosi

rendelő

felújítása

hőfokszabályzó

szelepek elhelyezésével

Lapostető

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen

8.

Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)

9.

Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)
10.

első

15. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)
16.
~ Eszterlánc Északi Óvoda NapsugárTagintézmény{Stad1on u 32/a)

20.

357 666

2142 334

300 OOO

300 OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO
23 442 334

21500 OOO

1942 334

Beépített szekrénysorok cseréje 1-11.

2 OOO OOO

238436

2 238436

Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban

3 500 OOO

59 278

3 440 722

A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal, javítása,
játszóudvar tereprendezése

7 OOO OOO

7 OOO OOO

Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha
burkolatának cseréje

4 OOO OOO

3 681125

7 681125

Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés
készítése

5 OOO OOO

509 942

4 490 058

Beltéri ajtók cseréje

2 500 OOO

2 500 OOO

Folyosókon lambéria csere

2 OOO OOO

2 OOO OOO

Belső

21.
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)

22.

balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje

Radiátor szelepek cseréje
Belső

1--

24.

2 545 347

34000 OOO

610 378

33 389 622

7 OOO OOO

7 OOO OOO

5 OOO OOO

elrendelt pótmunka(felporladt aljzatbeton cseréje)

Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése,
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi

2 545 347

balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje,radiátor szelepek cseréje

Műszaki szükségességből

23.

jelző

rendszer kiépítésével

3 500 OOO

5 OOO OOO
13 124 823

13 124 823

1500 OOO

1500 OOO

3 500 OOO

Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)f'K"'-e'c:ítc=é'o.:f.:cel°'Ujccíta:..:''=-a"(llc.:.":..:.t=:em'-")'-----------------+--"2"5°"0.,_0=00:..:0_t--"-25:..:0c-Oc:O=:OO:._+-------J
Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése,
felújítása (II. ütem)

26.

jelző

rendszer kiépítésével ,kerítés

2 743 714

Szennyvízvezetékre történő rákötés

27.

1850 OOO

Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény {Tünde u. 2.)
mérőszekrénnyel

2 743 714
1850 OOO

28.

Üj elektromos bekötés létesítése,

2 OOO OOO

2 OOO OOO

29. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)

Kerítés felüjítása

4 OOO OOO

1 943 829

2 056171

30.

Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (1. - II. ütem)

4 OOO OOO

4 OOO OOO

31.

Tálalókonyha felújítása

8 OOO OOO

8 OOO OOO

1--

~ Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)
33.
34
35
36.

7. Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)
38.
39.

-

2 500 OOO

aknáig

19. Eszterlánc Északi Óvoda összesen

1---

7 OOO OOO
12 OOO OOO

Beltéri ajtók cseréje folyosókon lambéria csere

18.

~

mód.előír.

Udvari térburkolat javítása
4 OOO OOO
4 OOO OOO
Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény {Nyírszőlős, Kollégium utca Az első teraszok átburkolása
OOO OOO
4 000 000
4
50.)
i========'---------------------lf--'-"'"-'-"'--+----'-=-'-'-'---+---------l
Udvari térburkolat javítása, az első teraszok átburkolása
5 993 934
5 993 934

14. Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)

1--

2018.09. havi

12 OOO OOO

rendelőben

lefolyóvezetékek cseréje épületen belül és kívül az

Forintban•
E.

7 OOO OOO

Borbánya (Alma u. 8.)

7.

13.

rendelő belső

kialakítása

Nyílászárók cseréje, radiátor csere

6

11.
_
12

rendelő

Klíma telepítése a

5
-

10.melléklet

Személyzeti v1zesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt
Felnőtt

dolgozói öltöző és mosdóblokk felüjítása
Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (!. - II. ütem), tálalókonyha felújítása,
felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása

4 500 OOO

Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje
Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kerticsap és ivókút
kiéoítése

2 OOO OOO
1250 OOO

Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása

1 OOO OOO

Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda
felújítása, kapuk komplett felújítása
Fuggő ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők
felszerelése a bejárati ajtók fölé

1500 OOO

40.

Járda felújítás

41

Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat

42.

korszerűsítése

Bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szúnyoghálók felszerelése

~Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely {Bajcsy Zs.u.12.)

Tetőhéjazat

cseréje

Elektromos hárofázisú mérőszekrény és elektromos betáplálás (teljesítmény
növeléssel) kiépítése -napelem telepítése miatt

44.

1500 OOO

1500 OOO
4 500 OOO
15 969 656

15 969 656

2 OOO OOO
1250 OOO

1 OOO OOO
3 296 808

3 296 808

1500 OOO

1500 OOO

1500 OOO

4 OOO OOO

4 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

6 800 OOO

6 800 OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

Függő

ereszcsatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők
felszerelése a bejárati ajtók fölé, Járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos
hálózat korszerűsítése ,bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és
szúnyoghálók felszerelése

45.

46. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen

61900 OOO

47. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)

Óvodai játszóeszközök minősítetten biztonságossá tétele

48. Tündérkert Keleti Óvoda ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)

Játszóudvar minősítetten biztonságossá tétele

49. Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény (Czuczor G. u.)

Lapostetőre páraszel!őzők

50. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)
51.

8185 607

623 221

61 276 779

15 OOO OOO

15 OOO OOO

6 500 OOO

beépítése

Épületen belüli (szekunder oldali) fűtés- és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése
Lapostető

8 185 607

15 OOO OOO

6 500 OOO
550 OOO

550 OOO

791151

14 208 849

beázás miatti vízszigetelése

52. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény {u.

Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése

53.

Három fázisú
miatt

mérők

áthelyezése az utcafronti

kerítésbe,időszakos

2 817 OOO

2 817 OOO

1200 OOO

1200 OOO

áramkimaradás
935 400

54. Tündérkert Keleti Óvoda összesen

41452 400

935 400
241151

41211249

55.

4 csoportszoba bútorzatának a cseréje {I. -11 ütem)

2 OOO OOO

2 OOO OOO

56.

Az aula PVC padló burkolatának cseréje

2 200 OOO

2 200 OOO

A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje

3 OOO OOO

3 OOO OOO

Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok
takarórácsának cseréje
Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújításafestése

2 OOO OOO

347 703

2 347 703

Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje 11.-lll. ütem

2 OOO OOO

4 098 925

6 098 925

~ Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)
58.
59. Búzas2em Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)
60

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

61

Búzaszem Nyugati Óvoda összesen

62.

Óvodák Mindösszesen

1. oldal

7 344 216

7 344 216

11200 OOO

4 590 844

15 790 844

148 552 400

3116 094

151668 494

10.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

..

A.

Feladat

Intézmény megnevezése

1.

lapostető

Konyha:

63.
1----

Kazánház feletti

65. Váci Mihály Kulturális Kbzpont Városmajori

Művelődési

Ház

Főbejárati

66.

Teljes
Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi

Művelődési

Ház

E.
2018.09. havi
mód. előír.

szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt

tető

lapostető

756 OOO

szigetelési munkái

térburkolat felújítása

928192

928192

1500 OOO

9 011

1490 989

15 500 OOO

13 786

15 486 214

felújítás

Homlokazti nyílászárók cseréje

69. Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi

Művelődési

Ház

Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda
Fűtéskorszerűsítés,

belső

felújítása

terveztetés

1500 OOO

71.

Homlokzati nyílászárók cseréje

13 OOO OOO

72. Váci Mihály Kulturális Központ Józsavárosi Művelődési Ház

Viesblokk részleges felújítás

1-----

Váci Mihály Kulturális Központ Butykai

Művelődési

73. Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori
74. Váci Mihály Kulturális Központ

Ház

Művelődési

Felsősimai Művelődési

Ház

Fűtéskorszerűsítés+

Ház

terveztetés

Elektromos elosztó szekrény szabványosítása,lámpatestek

korszerűsítése

76. Váci Mihály Kulturális Központ összesen

_ Móricz Zsigmond Megyei és Városi Konyvtár Vécsey utcai Fiókkönyvtár {Vécsey

u. 15.sz.)

78.
79.
1---

6. sz. Napsugár

Bölcsőde

{Dália utca 1.)

1987 997

1987 997

4 OOO OOO

4 OOO OOO

Belső

2 200 OOO

2 200 OOO

ajtók cseréje

Bölcsőde

87.
1-----

Öltóz:őszekrények

800 OOO

belső

ajtók cseréje, homokozó kialakítása

cseréje

Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re,

Oltözőszekrények

9.sz:

Micimackó

(Sarkantyú u.30-36.)

Bölcsőde

(Stadion utca 8/a)

Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db
db háromrekeszes villanysütő cseréje
Udvari vízvezeték

csőtörés

előkészítő

u. 1.)

1400 OOO
2 776 728

650 OOO
2 700 OOO

Belső

Bölcsőde (Tőke

1400 OOO

339 990

Redőny

lépcsőinek

felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira

2 500 OOO

2 500 OOO

1200 OOO

1 200 OOO

92

Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása

2 OOO OOO

2 OOO OOO

93

Járdák felújítása

6 OOO OOO

6 OOO OOO

94

lapostető

1 950 OOO

Gyula u. 30.)

96

beázás miatti vízszigetelése

Udvart szennyvízvezeték szakasz cseréje

5 352 841

5 OOO OOO

Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolásajárdák felújítása, 8 csoport
beépített szekrényeinek cseréje

98. 14.sz. Bóbita

Bölcsőde(Tas

99. 16.sz. Aprajafalva

u.1-3.)

2

(Fazekas János tér 13.}

Személyzeti
cseréje

Bölcsőde

öltözőben öltözőszekrények
öltbzők

cseréje

102.

Idősek

Otthona (Pacsirta u. 29-35. )

103.

Idősek

Otthona (Rozsnyai u. 8.)

104.

Idősek

Otthona

(Nyírszőlős)

105.

Idősek

Klubja - Oros

(Fő

u. 2.)

Szennyvízhálózat felújítása, burkolás
Udvari térburkolat cseréje,
kialakítása

gépjármű

pihenőkert

akadálymentesítése

Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje
burkolat cseréje

11930 380

4 421630

5 421630

35 480 OOO

3 258 769

38 738 769

7 OOO OOO

4 945 140

2 054 860

15 OOO OOO

4 306 061

19 306 061

107. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások

6 OOO OOO

6 OOO OOO

500 OOO
3 OOO OOO

106. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen

108.

11930 380
1 OOO OOO

parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének

Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése,

Előtér

880 OOO
5 OOO OOO

és vizesblokkok padló-, és falburko!atainak, szanitereinek

100. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen
101 Nyíregyház:i Srnciális Gondozási Központ(Vécsey köz 2.)

5 352 841

1950 OOO

880 OOO

8 csoport beépített szekrényeinek cseréje

97

3 039 990

burkolatok és kliszöbök cseréje (1. - II. ütem}

91

bölcsőde(Krúdy

2 776 728

1200 OOO

Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek
csúszásmentesítése, babakocsi fel1áró készitése,redőny felszerelése csoportszobák
ablakaira, ajtóira

95. 12.sz. Babaház

5 537 200

650 OOO

1 200 OOO

Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejárati
csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése
10.sz. Katica

2 OOO OOO

cseréje

miatti cseréje

89.
90

2 OOO OOO

asztal, mosogatók cseréje), 1

88.

-

800 OOO
5 537 200

A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvíz:vezeték dugulás miatti
cseréje
8. sz. Nefelejcs

999 490

Radiátorok cseréje

Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re

86

2 346 936

32 359 929

82

85

346 936

999 490
4 239 561

Radiátorok cseréje,

Bölcsőde(Malom utca 5.)

1500 OOO

36 599 490

81.

7. sz. Hóvirág

500 OOO

1500 OOO

elrendelt pótmunka(válaszfal és alJZatbeton alól kimosott
föld visszapótlása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatrorna
készítése az É-i oldalon, életveszélyes vb. pengefal statikai megerősítése)

Homokoz:ó kialakítása

83

8 436 300

Műszaki szükségességből

80.

~

1500 OOO
4 563 700

600 OOO

2 OOO OOO

Lambéria csere

75. Városi Galéria

77

756 OOO

Fűtéskorszerűsítés

68.

70.

D.

Módosítás

Bem József Általános lskola(Epreskert u.}

64

~

e.
2018. év

500 OOO
1158 500

1841500

31500 OOO

1 797 579

29 702 421

273 631890

5 952 246

279 584136

"D" épületben irodák felújítása II. ütem

10 OOO OOO

10 OOO OOO

109.

"B" épületben irodák átalakítási munkái

7 OOO OOO

7 OOO OOO

110.

"B" épület fsz-en mozgáskorlátozotti vizesblokk kialakítása

2 500 OOO

2 500 OOO

111.

"A" épUletben irodák felújítása II. ütem

4 OOO OOO

4 OOO OOO

Tetőszerkezeten lévő

1 500 OOO

1 500 OOO

6 OOO OOO

6 OOO OOO

>--

112.

1 - - Polgármesteri Hivatal

átjátszó antennák tartószerkezetének felújítása

113.

Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák 1. ütem

114.

Omladozó homlokzati vakolat javítása

635 OOO

635 OOO

A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során

115.

keletkezett,

116.

műszaki szükségességből

elrendelt pótmunkák

Közterület Felügyelet irodáinak átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztetése után)

117. Polgármesteri Hivatal összesen
118 · lntéz:ményi mindösszesen:

630 OOO
3 OOO OOO

630 OOO
3 OOO OOO

34000 OOO

1265 OOO

35 265 OOO

307 631890

7 217 246

314849136

59152 597

28159 857

119.
Tartalékkeret

Üzemelésgátló

120 · Üzemeltetésre átadott viziközmű vagyon felújítás

30 992 740

100 OOO OOO

100 OOO OOO

121. Intézményi konyhák (több helyszín}

Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)

5 OOO OOO

S OOO OOO

123.

Épület homlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői
vélemény alapján-{"Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek
veszélye 1h á ritá sá na k,á 11 a gmegóv á sá nak, részleges h elyreá flí t ásá na k
támogatására"cimű pályázat

6 250 OOO

6 250 OOO

Bocskai utca 26. Onkormányzati épület
124.

Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron,
főpárkány átfestése

900 OOO

900 OOO
70_000 OOO

)

l

't< '
1 "-'-

2. oldal

10.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

A.

B.

e.

D.

E.

Intézmény megnevezése

Feladat

2018. év

Módosítás

2018.09. havi
mód. előír.

v 9 9·
I'

125 Mustárház

Balesetveszélyes terasz komplett felújítása

127 Dzsungel Hotel (Blaha L. sétány)

T-sytem rendszer fejlesztés

2 540 OOO

2 540 OOO

128. Tűzoltó u. 1 alatti önkormányzati épület

"CSAK PONT" kialakítása miatti felúJitási munkák

9 OOO OOO

9 OOO OOO

1451268

145i 268

129. 2017. évről áthuzódó felújítási feladatok

Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő

Gázkazánok cseréje kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készíttetése,
engedélyeztetéssel

2 650 OOO

2 650 OOO

13 1. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)

Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)

2 800 OOO

2 800 OOO

132 Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely {Bajcsy Zs.u.12.)

Gyermekmosdóban összefolyók cseréje

l30

(Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)

500 OOO

500 OOO

fagyveszély miatt

671478

671478

Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje

220 OOO

220 OOO

Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint

133

Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)

134 Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény {Benczúr tér 20.)

fűtés

kiépítése

l3S. Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Konyha

(Nyíregyháza, Dugonics u.10.)
136.
t-137.

lapostető

beázás miatti vÍzSZ1getelése 1

belső

festés Javítása

Irattár kialakítása

4 730 884

4 730 884

60 OOO OOO

60 OOO OOO
6 350 OOO

KözteriJlet felügyelet átalakítása

6 350 OOO

138.
t--

Padlózat felújítás "A" épület földszint

6 350 OOO

139

Padlózat felúJitás "D" épület l.emelet

6 980 OOO

140. Önkormányzati ingatlan (Dália u. 9.)

Drótkerítés építése, homlokzat festése,

1------ Polgármesteri Hivatal

belső

helyiségek felújítása

14 1. Nefelejcs Bölcsőde {Sarkantyu u. 30-36.)
Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől,az ingatlan NY-i oldalán
. Zrínyt Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Kollegium(T1szavasvári u.
142
12.)
Konyhai légkezelő berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóvá tétele
143

6 350 OOO

1 744 751

1 744 751

1200 OOO

1200 OOO

2 749 650

2 749 650

Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém
· Félutas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC

144

utólagos

hőszigetelése

4 OOO OOO

A terület rekultivációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási

Borbányai bezárt hulladéklerakó

időszakban

145. Önkormányzat összesen
146

6 350 OOO
630000

· Nyíregyháza

147.

Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott

1 300 OOO

260 OOO

5 300 OOO
260 OOO

342 509 360

14498 589

328 010 771

Zöldfelület fenntartás

36 OOO OOO

9 723 120

45 723 120

Közutak, hidak fenntartása

28 750 OOO

feladatok

148. Vagyoni kiadások
149. Városfejlesztési kiadások
150 Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás
151 Mindösszesen

28 750 OOO

3 800 146

20 OOO OOO

23 800 146

4 365 2761S3

1371480 914

5 736 757 067

44091 700

10 515 600

54 607 300

5 128 059 249

1404 438 291

6 532497 540

Forintban!

A.
1.

üzemelésgátló feladatok (dolog kiadás, nagyösszegü karbantartás)

2.

e.

B.

Feladat

2018. év

Hullámpala fedés javítás

-

Udvari vízvezeték

csőtörés

miatti cseréje

4.

Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27)

5.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)

Ivóvíz bekbtés tervezése

6.

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)

Foglalkoztatóban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés

7

8.
9

udvari szennyvizvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréie

Tisztasági festés: gyermekmosdók,
·

·

Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6 .}

öltozők

2 OOO OOO

Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)

Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambénáJának cseréje
csőtörés

12.

Konyhai személyzeti vizesblokkban csőtörés elhárítása

15.
Babaház

Bölcsőde

{Krúdy Gy. utca 30)

Főzőkonyha:

használati melegvíz kilukadása miatti

Lapostető

17. S.sz. őzike Bölcsőde (Vécsey kbz 31.}

Raktárak, irodák festése

3 500 OOO

csőszakasz

cseréje

beázás miatti vízszigetelése

406 400

500 OOO
406 400

450 OOO

450 OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO

100 OOO

100 OOO

920 OOO

920 OOO

1300 OOO

1300 OOO

4 500 OOO

4 500 OOO

Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett
8. sz. Nefelejcs

Bölcsőde

(Sarkantyú u.30-36.)

19. 9.sz. Micimackó Bölcsőde {Stadion utca 8/a.)
20

10.sz. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)

21

Hétszínvirág

22

Nyíregyháza Önkormányzati épület Dália utca 9. sz.

Bölcsőde(Honvéd

u. 2. sz.)

23. Szociális Gondozási Központ(Pacsirta u. 29-35.)
Idősek

Otthona (Rozsnyai u. 8.)

felújítása
Belső

festési, mázolási munkák

Belső ajtók mázolása, az épület belső festése
Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok
során feltárt hiányosságok javítása

Borbányai bezárt hulladéklerakó

hrsz:22200/173

28. Nyíregyháza Önkormányzati épület (ÉFOÉSZ) Vécsey köz 4. sz.

3 OOO OOO
635 OOO

635 OOO

220 OOO

220 OOO

Balesetveszélyes fák kivágása, tuskózása

500 OOO

500 OOO

607 810

607 810

Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése
időszakban műszakiellenőri

tevékenység(l.ütem)

2017.évre
Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység(11.ütem)
2018.évre

26.

· Örökösföld közterület

3 OOO OOO

Gázkonvektorok és riasztó rendszer felülvizsgálat utánr felújítási munkái

Kármentesítési utómonitoring

25

27

folyosóinak festése 1-11 ütem

Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje

16.

-

lépcsőházának,

3 470 934
2 OOO OOO

500 OOO

rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val.

Az épület aulájának, foglalkoztatóinak,

250 OOO
29 066

3 500 OOO

miatt.

Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)

24.

200 OOO

250 OOO

helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása

Fűtési

18.

200 OOO

Belső

11. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény(Kállói u.)

-

950 OOO
2 800 OOO

Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)

Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium(Széchenyi u. 29-33)

890 OOO

és egyéb emeleti,

Nyomóvíz vezeték szakaszos cseréje

14

mód.előír.

2 800 OOO

3 500 OOO

13.

E.
2018.09. havi

950 OOO

illetve földszinti helyiségek (1.-11. ütem)

10. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)

-

Módosítás

890 OOO

Eszterlánc Ész.aki Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a}
3.

D.

Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése
Tetőhéjazat

254 OOO

254 OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

150 OOO

150 OOO

javítása
950 OOO

3. oldal

950 OOO

10.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

A.

B.

Intézmény megnevezése

1.

29 · 2017.

Feladat

2018. év

D.

Módosítás

E.
2018.09. havi

mód.

előír.

évről áthuzódó üzemelésgátló feladatok
Csőtörés

3 1. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)

Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása

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

Gyermek vizesblokkokban

· Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)

Csőtörés

elhárításának munkái

vízkeverő

szelepek cseréje

elhárítás munkái

421513

421513

420 OOO

420 OOO

400 OOO

400 OOO

210 OOO

210 OOO

34 · Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Tiszavasvári u.12)

Konyha: vízvezeték

950 OOO

950 OOO

35 · Hóvirág Bölcsőde(Malom u.5.)

Gázkazán karbantartása

127 OOO

127 OOO

36 · 2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fó u. 3. )

Gázkazán és boJler karbantartása

115 ooő

115 OOO

Gázkazán karbantartása

25 OOO

25 OOO

Gázkazán karbantartása

25 OOO

37

Orvosi Rendelő (Nyíregyháza~Oros, Rozsnyai u. 8.)

38. Gyermekorvosi Rendelő {Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)

J

7

I

3 o. Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény(Krúdy Gy. u.27.)

33

e.

csőtörésének

elhárítási munkái

39. Összesen

30 457 513

4. oldal

25 OOO

3 790 144

34 247 657

- ',.....
\.J

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

,~

n"

11. mellékle1

/ u !
Forintban•

A.
Előirányzat

megnevezése

B.

e.

D.

Összes költsége

Terv évet megelőző
kiadás

2018.

1.
2.

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) *

3.

Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *

4.

Fasor rekonstrukciók terveztetése

5.
6.

262 128 027

255 420 483

45 OOO OOO

E.

F.

KIADÁS
2019.

2020.és további évek

1 907 544

1 600 OOO

3 200 OOO

15 OOO OOO

10 OOO OOO

20 OOO OOO

4 926 753

3 318 612

Városi zöldfelületek felmérése II.

54 528 972

39 528 972

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

79 358 451

32 858 451

15 500 OOO

15 500 OOO

15 500 OOO

427 621123

363 113 123

16 508 OOO

16 OOO OOO

32 OOO OOO

16 913 867 064

16 895 946 293

5 520 771

6 200 OOO

6 200 OOO

7.

Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok*

8.

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja
(KEOP)

9.

Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése

1608141
15 OOO OOO

96 677 034

34 447 034

62 230 OOO

5 739 690

2 119 690

905 OOO

905 OOO

1 810 OOO

15 OOO OOO

2 500 OOO

5 OOO OOO

83 710 OOO

Európai Területi Társulás létrehozása (EH-Európai Területi Társulás támogatás)
10. *
11. Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *

22 500 OOO

Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City12. Okos Város csomag

31 684 815

22 348 265

9 336 550

17 944 031 929

17 649 100 923

143 516 006

67 705 OOO

14. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)

1 616 356 523

11 754 351

806 567 525

798 034 647

15. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)

1366410 535

14 326 330

1176 446 449

175 637 756

16. Benes Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)

303 359 841

251 254 543

52 105 298

17. Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)

391400 609

38 343 504

353 057 105

18. Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán 11.ütem (TOP-6.6.1-16.)

407 800 OOO

2 485 OOO

101108 501

19. Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)

2 129 768 389

258 773 544

1870994 845

20. Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)

1 313 481480

465 072 380

848 409100

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.521. 15-NYl-2016-00002)

2 914 OOO OOO

36 310 860

2 718 332 725

298107 435

14 439 040

283 668 395

13. Fejlesztési tábla 8. melléklet {3.,7.,15„20„21„32.,34„60.,65„66. 70.sorai)

Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása
22. 00004)

Sóstófürdőn

159 356 415

(TOP-6.1.4-16-NYl-2017

Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban
23. körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003)

(i

304 206 499

1121 OOO OOO

1. oldal

-

42 376 419

1 078 623 581

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

A.
Előirányzat megnevezése

e.

B.
Összes költsége

1.

24. Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)
Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV
25. Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003)
26. Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002)
27. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)

j
D.

F.

KIADÁS

Terv évet megelőző
kiadás

E.

n
,..
t.. L

2018.

701 621 270

32 771 939

668 849 331

901 855 317

6 842 995

57 401400

74 595 815

61 550 978

13 044 837

2019.

2020.és további évek

837 610 922

1052003 081

39 273 364

1 012 729 717

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
28. Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003) 11.ütem

156 432 161

808 900

43 836 164

111 787 097

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
29. Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002) 111.ütem

396 840 630

2 298 700

105 310 028

289 231 902

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
30. Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004) IV.ütem

627 227 209

3 111 500

169 016 087

455 099 622

30 414 995

5 435 568

17 595 023

7 384 404

32. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *

405 392 457

94 983 082

125 396 909

77 599 475

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése
33. (TOP-6.3.3-15)

629 726 235

542 754 639

86 971596

34. Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)

224 731 353

211 272 588

13 458 765

35. Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)

574 OOO OOO

2 649 508

294 475 506

276 874 986

1 726 OOO OOO

11684 OOO

134 909 300

764 467 935

37. 16.)

241210420

3 126 973

237 963 947

119 500

Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
38. (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*

340 800 424

8 890 OOO

103 470 606

90 770 606

137 669 212

Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca
39. csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)

600 OOO OOO

635 OOO

91 220 256

503 144 756

4 999 988

15 809 380

9 263 663

6 545 717

41. ERASMUS+Back to (Net)Work

5 394 OOO

2 029 074

3 364 926

42. ERASMUS+Silver Learners

3 720000

2 144 229

1575 771

57 545 850

4 276 075

23 823 623

29 446 152

8 310 934 056

3 471 789 530

1 671 923 718

3 167 220 808

79 750 OOO

4 937 400

35 184 537

20 557 184

31. Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)

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

107 412 991

814 938 765

Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1

40. URBACT 111.-TechTown projekt 2016.

43. CITYWALK projekt
Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos közössegi közlekedesenek tejlesztese erdekeben
47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-201644. 00013
Kulturalis es közössegi terek inrrastrukturalis tejlesztese es helyi
közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához
45. kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)

1

r

~

2. oldal

19 070 879

11. melléklet

, n ..

·'
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

A.
Előirányzat

e.

B.

megnevezése

Összes költsége

1.

Fenntartható turizmusfejlesztés a
46. által (TOP-6.1.4-16-2017-0000S)

Helyőrségi Művelődési

D.

~ ...

.:.,

_,

F.

KIADÁS

Terv évet megelőző
kiadás

E.

t

2018.

2019.

2020.és további évek

Otthon revitalizációja
789 S84 S29

4 267 200

41467 929

743 849 400

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
47. közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.l.S-16-2017-00002)

999 SOO OOO

279 400

28 729 SlO

36 1S4 4SO

934 336 640

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

2SS 792 007

170 800

238 260 4Sl

10 303 376

7 OS7 380

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

80S S19 S92

27 9S4 647

776 414 067

1lSO878

so.

844 700 7Sl

111S9 7SO

S3 219 373

368 434 080

Sl. Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)

1 OSl llS 767

2S 112 073

1017007 907

8 99S 787

S2. Modern Városok- 4* Szálloda építése

4189 60S 006

118S 697 209

3 003 907 797

S3. Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea

1681S4317S

6S 303 696

1616 239 479

S4. Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak

3 617 OS3 816

120 780

240 8S8 41S

3 376 074 621

3 741 309 304

9 S2S OOO

944 660 231

2 787 124 073

1 32S 614 226

46 382 740

1 279 231486

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)

SS. Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása
Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a
S6. funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)

"Kiserdők"

411 887 S48

területének

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.l-16-NYl-2017S7. 00001)
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza 11.ütem (TOP-6.4.1-16-NYlS8. 2017-00002)
Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút- Nyíregyháza
S9. területén

68S 112 soo
821 887

soo

-

97 80S 184

310 461 S60

276 84S 7S6

12S 644100

3S2 671 283

343 S72 117

1930183 208

808 OOO

1 929 37S 208

60. (73.-86., 88-110., 112.-115., 118-120., 122.,125. sorai)

51 756 210 846

6 992 070 552

24 563 955 263

17 142 393 755

3 057 791276

61. Mindösszesen

69 700 242 775

24 641171 475

24 707 471 269

17 210 098 755

3141501276

Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege

*Tartalmazza a 2021. év

előírányzatait

is.

~ 1

~

3. oldal

11. melléklet

104
12. melléklet

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

Forintba ni

e.

D.

2018. évi eléíirányzat

2018. évi mód.
eléíirányzat

B.

A.
Sorszám

Megnevezés

G.

F.

E.

2021. évi
eléíirányzat

2019. évi elöirányzat 2020. évi elöirányzat

1. B E V É TE l E K
1.

Önkormányzatok működési támogatása

5 055 026107

5 451 048 206

5100000000

5 200000000

5 300000000

2.

Működési célú támogatás Áh-n belülről

1 733 306 637

1566 642 855

800000000

500000000

500000000

3.

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről

20 199 850 981

17 383 922 024

4 043 770 925

1197 419131

520000000

4.

Közhatalmi bevételek

11 207 500 OOO

11 255 987 513

11 351 500 OOO

11 380 500 OOO

11 463 OOO OOO

2 916 978 877

3 009 568 956

2 950000000

3 050000000

3 100000000

182000 OOO

182 613 858

148000000

128000000

138 OOO OOO

110 420 776
1152 548 513

119 601 924

115 OOO OOO

120000000

125 000000

1152 548 513

250000 OOO

250000 OOO

250000000

42 557 631 891

40 121 933 849

24 758 270 925

21 825 919 131

21 396 OOO OOO

5.

Működési

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

9.

Költségvetési bevételek összesen

10.

Hitelek bevétele

11.

Belföldi értékpapírok bevétele

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.

bevételek

-

-

154 637 427

833 346 390

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

5 000000 OOO

3 000000 OOO

163 286 962

163 286 962

170000 OOO

170 OOO OOO

Maradvány igénybevétele

20 960 254 258

21150 128 636

170000 OOO
14 543 401 720

4 OOO OOO OOO

1500 OOO OOO

14.

Finanszírozási bevételek összesen

31278 178 647

32 146 761 988

19 713 401 720

7170000000

4170000000

15.

Bevételek összesen

73 835 810 538

72 268 695 837

44 471 672 645

28 995 919 131

25 566 OOO OOO

6 600 OOO OOO

2 500 OOO OOO

11.KIADÁSOK

16.

Működési

17.

Személyi juttatások

6 684 665 862

6 834940115

6 500000 OOO

6 550 OOO OOO

18.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

1444 312 098

1468 774 953

1370000 OOO

1380 OOO OOO

1390 OOO OOO

19.

Dologi kiadások

12 060 845 277

11740720 725

8 500000 OOO

8 500 OOO OOO

8 700 OOO OOO

524 950000

524950 OOO

530000 OOO

535 OOO OOO

540 OOO OOO

kiadások

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21.

Egyéb működési célú kiadások

22.

Működési c. pénzeszközátadás Áh-n belülre

15 500 OOO

35 870 281

16 OOO OOO

17 OOO OOO

18 OOO OOO

23.

Működési c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre

2 257 788 485

2 646 049 770

2 300000 OOO

2 300 OOO OOO

2 300 OOO OOO

24.

Elvonások és befizetések

153 917 699

153 917 699

25.

Általános tartalék

100 OOO OOO

7 918 064

100000 OOO

100 OOO OOO

100 OOO OOO

1146 533 659

1070 504 335

500000 OOO

300 OOO OOO

200 OOO OOO
2 230 521913

-

-

-

-

-

-

-

26.

Céltartalék

27.

Felhalmozási kiadások

28.

Beruházások

19 987 922 250

17 994 383 998

15 720 354 429

5 157 618 477

29.

Pályázatok tartaléka

14 016 624 190

12 161 470 834

2 906 968 216

111834 654

30.

Felújítási kiadások

5 088 732 330

6 532 497 540

529 350 OOO

478 300 OOO

397100 OOO

31.

Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n belülre

32.

Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre

173 763 450

100000 OOO

100000 OOO

100 OOO OOO

33.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre

133 231 726
11500 OOO

11500000

12000 OOO

12 500 OOO

13 OOO OOO

63 626 523 576

61 357 375 896

39 084 672 645

25 542 253 131

22 588 621913

34.

Költségvetési kiadások összesen

35.

Hitelek törlesztése

36.

Belföldi értékpapírok kiadása

37.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

114132

46 OOO OOO

748 032 979

217 OOO OOO

283 666 OOO

307 378 087

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

5 000000000

3 000000000

2 500000000

163 286 962

163 286 962

170000000

170 OOO OOO

170000000

38.

Finanszírozási kiadások összesen

10 209 286 962

10 911 319 941

5 387000 OOO

3453 666 OOO

2 977 378 087

39.

Kiadások összesen

73 835 810 538

72 268 695 837

44 471 672 645

28 995 919 131

25 566 OOO OOO

21 068 891 685

- 21 235 442 047

21 068 891 685

21 235 442 047

40.
41.

Költségvetési hiány/ többlet

42.

Finanszírozási hiány/többlet

-

-

14 326 401 720
14 326 401 720

-

3 716 334000
3 716 334000

-

1192 621913
1192 621913

.ne
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Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

13. melléklet
Forintban!

A.
1.

z.

Me1nevezi6s

I

1

1
Janu'r

D.

Február

M•rcius

1

E.
Április

1

F.
Május

1

G.
Június

1

H.
Július

1

J.
Au1untus

Szeptember

1

K.

Október

1

L.
November

1

M.
December

1

N.

összesen

BEVÉTELEK

3. 1 Önkormányzatok maködésl támoaatása
4.

1 MOködési célú támogatások ÁH-on belül

S.

1 F!!lhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

6.

1 Közhatalmi bevételek

7.

1 MüködésJbevételek

8.

1 Felhalmozási bevételek

9. 1 Mükődési célú átvett oénzeszköz
10. I Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

625 258 826

425 981 659

423170239

423170239

423170239

423170239

404177175

404177175

476086 535

514177175

496 240 890

412 267 815

s 451 048 206

620 508 920

85196415

72917835

50 806 397

77017 835

96 477 583

79017 835

117 977 335

115108 475

65 099079

67 531945

118 983201

1566642 855

3 667 086163

5 200726157

858404180

3 027 490 778

270 266 366

434 942 683

2119 242 380

109 636434

235 883183

305133183

320133183

834 977 334

17 383 922 024

50 900000

50 900 OOO

4 302 000000

203 OOO OOO

200 778 584

181500 OOO

115 500000

148 300000

4 429 300 OOO

264 OOO OOO

138 900 OOO

1170 908929

11 255 987 513

408 277 652

210 713 798

241941167

401653468

195151980

253 869952

138 649 768

151345 549

317 358030

215 832 802

207 054 285

267 720505

3 009 568 956

15166666

15166 666

15166 666

15166666

15182414

15166 666

15166666

15166 666

15166 666

15166 666

15 764 784

15166666

182 613 858

85 OOO OOO

2 848 564

4176898

4 230 954

1 500000

6 500 OOO

7129 683

2 500 OOO

515825

119 601924

413 827 650

11 799167

13 799167

55 865 542

11 799167

103 799167

11 799167

154 637427

21460254 258

991999 077

500000 OOO

500000 OOO

500 OOO OOO

5 886025 877

6157 969 853

27 391830410

5173 383121

1694 866 585

2015426 290

3 390682 674

11. I Ffnanszirozás! bevételek

12. I Bev6telek összesen:
13.I

e.

5 200000
11 799167

218691305

11 799167

161 799167

125 770 680

1152 548 513

8039 871226

32 146 761 988

958402 326

5 812 794194

1 391208072

1409 924 254

10986182181

72 268 695 837

6 834 940 115

KIA DASOK

14.I személyi Juttatások
Munkaad6t terhel6 járulékok és szociális
15.lhozzáiárulásladó

535147 233

560 891488

571328556

579 885453

568047 377

580810 743

599 742 992

543 949182

585138163

554197439

558 241607

597 559882

125 697 798

121477 937

118257 555

122100257

125 618127

120731586

127 503 567

113 253 357

126 256 861

124 841357

118 720 345

124 316 206

1468 774 953

16.I Dologi kiadások

877 047 679

1011400144

921489059

904 555078

924019418

969 543 664

1010 245 505

1013454 640

838 222 744

922 490 758

1010575172

1337 676864

11 740 720 725

17.I Ellátottak oénzbeli iuttatásai

34 213 530

34 668 076

34 499076

34 529076

34 332077

34 632 077

34582 077

51712077

46 732 077

34 632 077

51541073

98 876707

524 950 OOO

18. I Eavéb müködési célú kiadások

187 545 658

202 289 593

226622102

177417072

137 289595

194 289 595

164166 079

176 642 390

257 625 356

222167080

198 334 573

1 769 871056

3 914 260149

19.I Beruházások

499528137

1642 443 286

532 502206

1198 303 804

872 602 108

1216724 319

1498 546 600

1283478 303

1180 129 969

1496 958 328

2405157428

16 329 480 344

30155 854832

21685 750

93 376597

138 873 634

263 999 760

418 511556

362 293418

718 907075

561920513

595 184 110

485121959

1158861035

1 713 762133

6 532 497 540

1833333

3183 333

4 983 333

53128 363

2 883 333

25 268517

4 733 333

33165057

45 648 977

2333333

3 033 333

5183 337

66617 938

4 546 000000

20.I Felúiítások
21. I Egyéb felhalmozási kiadások

22.I Finanszírozási kiadások

2 663 286962

23. I Kl•d,sok összesen:

4945 986 080

3 669 730 454

5 548 555 521

3 333 918 863

3 718 718 632

3 504 293 919

4158 427 228

3 844193 457

8 220 938 257

3 842 742 331

5 504464 566

940039 797

3 428279196

25 211554085

27 111 018 343

25 087 166 296

23 598 298 667

22 830 554 113

19 944 762 982

17 536 618 919

15 085 084 660

10 990 544 348

24. I B•nkn,mla / Folyósz,ml•hitel 'llom'"y

3 000000000

635415041

, )

lC

1. oldal

185 377 582
10 911319 941

21 976 726 529

72 268 695 837

14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
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Forintban!
A.
1.

Megnevezés

B.

e.

D.

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szoc.
hozzáiárulási adó

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

E.

F.

G.

Dologi
kiadás

Egyéb
működési célú
kiadás

Működési

kiadás

H.

1.

J.
Egyéb

Felújítás

Beruházás

összesen

felhalmozási
célú kiadás

K.
Fel halmozási
kiadás
összesen

l.

Mindösszesen

2.

Diákpolg. Iroda programjai

800 OOO

800 OOO

800 OOO

3.

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

100 OOO

100 OOO

100 OOO

4.

Ifjúsági Ház működtetése

5 080 OOO

5 080 OOO

5 080 OOO

5.

Drogmegelőzés,

prevenció

6.

Drogmegelőzés,

prevenció mód.

7.

Drogmegelőzés,

prevenció módosítás

8.

Drogmegelőzés,

prevenció mód.

9.

ÖSSZESEN

10.

Ö S SZ E S E N mód. előir.

11.

ÖSSZE S E N módosítás

12.

Ö S SZ E S E N mód. előir.

r·

~

előir.

előír.

150 OOO
-

150 OOO

150 OOO

150 OOO

500 OOO

500 OOO

-

500 OOO

152 OOO

198 OOO

500 OOO

-

500 OOO

219

198 OOO

-

-

-

-

-

-

-

-

152 OOO

-

219
151 781

-

-

151 781

-

198 219

-

6 281 781

-

6 480 OOO

6 480 OOO

6178 OOO

6 480 OOO

198 OOO
5 980 OOO

-

198 219

-

-

198 219

-

301 781

-

-

6480 OOO

-

-

301 781

6 480 OOO

-

198 219
6 281 781

15. melléklet
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintba ni

e.

B.

A.

D.

Munkaadókat

1.

Személyi

Megnevezés

juttatások

terhelő

járulékok

és szoc.
hozzájárulási adó

2.

Parasport, fo2vatékosok sportja

3.
4.
5.
6.

E.

Ellátottak
pénzbeli

Dologi kiadás

juttatásai

F.

G.

Egyéb működési

Működési

célú kiadás

kiadás összesen

H.

1.

J.

K.

Egyéb

Felhalmozási

Felújítás

Beruházás

felhalmozási

kiadás

célú kiadás

összesen

L.

Mindösszesen

2 200 OOO

2 200 OOO

2 200 OOO

Egyéb csapat- és egyéni sportágak

10 500 OOO

10 500 OOO

10 500 OOO

NYVDSE- Diáksport támogatás

26 500 OOO

26 500 OOO

26 500 OOO

Szabadidősport

5 500 OOO

5 500 OOO

5 500 OOO

Egyéb támogatások

4 500 OOO

4 500 OOO

4 500 OOO

7.

Kiemelkedő

sportrendezvények

5 200 OOO

5 200 OOO

5 200 OOO

8.

Kiemelkedő

sportrendezvények módosítás

1 OOO OOO

1 OOO OOO

1 OOO OOO

9.

Kiemelkedő soortrendezvénvek

10.

Sport ösztöndíi rendszer

11.

Sport ösztöndíj rendszer mód.

12.

Olimpiai felkészülés támogatása

13.
14.

mód.

előír.

-

4200000
9 OOO OOO

előír

9 OOO OOO
7 OOO OOO

Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.
Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY

4200000

-

4200000

9 OOO OOO

-

9 OOO OOO

9 OOO OOO

-

9 OOO OOO

7 OOO OOO

-

7 OOO OOO
7 OOO OOO

7 OOO OOO

7 OOO OOO

54400 OOO

70 400 OOO

-

-

-

-

70 400 OOO

-

-

-

-

határozattal elf.

15.

ÖSSZESEN

16.

Ö S SZ E S E N mód. előír.

17.

Ö S S Z E s E N módosítás

18.

Ö S SZ E S E N mód. előír.

16 OOO OOO

-

-

-

-

-

-

-

-

J.

\_z

-

-

-

70 400 OOO
-

1 OOO OOO
69400000

-

-

1 OOO OOO
69 400 OOO

-

-

-

70 400 OOO
70400 OOO

-

1 OOO OOO
69 400 OOO

'~/

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

t'
\.'

p
··'

Forintban!

1

A.

L

2.
3.

I

1

Megnevezés

Testvérvárosi kapcsolatokat
rendezvények, kiutazások
Partnervárosi kapcsolatokat
rendezvények. kiutazások

elősegítő

programok,

elősegítő

programok,

4.

Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)

5.

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.elöseg.)

6.

Pályázati alap

7.

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kopcs.előseo.J mód.

8.

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

9.

Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs.

10.

Pályázati

(okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)

önerő

B.
Személyi

juttatások

1

e.

Munkaadókat
terhelő járulékok és
szoc. hozzájárulási
adó

ÖSSZESEN

12.

Ö S SZ E S E N módosítás

13.

ÖSSZE S E N mód. előir.

1

lt

E.

F.

Ellátottak
pénzbeli

Dologi kiadás

Mű~.ödési kiadás

célú kiadás

osszesen

250 OOO

2 500 OOO

300 OOO

100 OOO

1600 OOO

400 OOO

400 OOO

1 felhalmozási
célú kiadás

mozási

kiadás

1 Mindösszesen

összesen

3 OOO OOO

3 OOO OOO

1 300 OOO

1300 OOO

1300 OOO

1800 OOO

1800 OOO

190 OOO

190 OOO

190 OOO

1610000

1610000

1610 OOO

100 OOO

300 OOO

300 OOO

200 OOO

200 OOO

200 OOO

250 OOO

250 OOO

250 OOO

10 750 OOO

10 750000

190 OOO

190 OOO

10 560 OOO

10 560000

6 950000

1

1800000

1

190000
1600000

Beruházás

2 600 OOO

előír.

50 OOO

Egyéb
Felújítás

L.

3 900 OOO

1800 OOO

150 OOO

I

K.
Felhal-

3 900 OOO

módosítás

elős.

J.

H.

G.

Egyéb működési

juttatásai

1150 OOO

"aktív Európai Polgárság"

11.

D.

6 950 OOO

1

1610000

1

16. melléklet

ne~
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

Forintban'

B.

A.

1.

Személyi
juttatások

Megnevezés

e.

D.

Munkaadókat
terhelő járulékok

és szoc.
hozzájárulási adó

2.

Nyíregyháza Város Képeskönyve

3.

Pályázati önerő

4.

Pályázati önerő mód. előír.

5.

Szakértői díjak

6.
7.
8.
9.

Művészeti

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

E.

ösztöndíj

Beruházás

K.

J.
Egyéb
felhalmozási
célú kiadás

L.

Fel halmozási
kiadás

Mindösszesen

összesen

5 000000

-

5 OOO OOO

1 OOO OOO

-

1 OOO OOO

500 OOO

-

500 OOO

-

5 200 OOO

695 639

-

695 639

368 639

695 639

-

695 639

1 200 OOO

1 200 OOO

-

1 200 OOO

695 639

Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód.
327 OOO

előir.

Kiadványok támogatása

Kiadványok támogatása mód.

12.

Sz-Sz-B. Megyei Szemle

100 OOO

előir.

13. Sz-Sz-B. Megyei Szemle módosítás
14.

Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód.

15.

Vörös Postakocsi folyóirat

16.

Települési Értéktár Bizottság

17.

Települési Értéktár Bizottság mód. előir.

18.

Szépkorúak Akadémiája

19.

Szépkorúak Akadémiája mód.

23.

Felújítás

1.

5 200 OOO

5 200 OOO

Kiadványok támogatása módosítás

22.

kiadás

összesen

5 OOO OOO

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

H.

Működési

500 OOO

11.

21.

Egyéb működési
célú kiadás

Dologi kiadás

1 OOO OOO

10.

20.

G.

F.

-

221 793

100 OOO

1100000

-

1100000

300 OOO

300 OOO

-

300 OOO

300 OOO

-

-

300 OOO

-

-

-

300 OOO

-

300 OOO

-

300 OOO

665 247

665 247

-

665 247

383 454

665 247

-

665 247

600 OOO

600 OOO

-

600 OOO

2 OOO OOO

2 OOO OOO

300 OOO

60 OOO

-

100 OOO

1100000

-

e/őir.

-

e/őir.

Sóstói kulturális programsorozat támogatás
Sóstói kulturális programsorozat támogatás

2 OOO OOO

-

mód. előír.

-

Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi
évfordulója
Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi

1 200 OOO

1 200 OOO

-

1 200 OOO

évfordulója mód. előir.

24.

Összesen

5 200000

25.

Összesen mód. előirányzat

5 260 OOO

26.

Összesen módosítás

27.

Összesen mód. előirányzat

~

221 793

5 260 OOO

221 793

-

6165 247

7 295 639

18 660 886

-

-

-

-

18 660 886

-

6 210454

2168 639

13 860 886

-

-

-

-

13 860886

400 OOO

400 OOO

-

1768639

13 460 886

-

-

-

6 210454

-

-

-

400 OOO

-

13 460 886

18. melléklet
"\

.._,,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2018. év

Forintban!

A.
Működési

1.

e.

B.

Működési

bevételek

2.
Mel!nevezés
3. Önkormányzatok működési támogatásai
4. Működési célú támogatások ÁH-n belülről
5. Közhatalmi bevételek
6. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről
7. Működési bevételek
8.
9.
10. Költségvetés bevétele finansz. nélkül
11. Költségvetési többlet :
12. Hitelek bevételei
13. Rövid lejáratú működési hitelek felvétele
14. Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele
15. Belföldi értékpapírok bevétele
16. Államháztartáson belüli megelőlegezés
17. Maradvány igénybevétele - működési célú
18. Finanszírozási bevétel összesen
19. Önkormánvzat bevételei összesen
20. Hiánv/többlet összesen
21. Tárgyévi működési többlet:

1

elc5irányzat

5 451048 206
1566 642 855
11 255 987 513
119 601924
3 009 568 956

21 402 849 454
702 032 979
702 032 979
10 OOO OOO OOO
163 286 962
3 525 739 990
14 391 059 931
35 793 909 385

D.

kiadások

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Tartalékok
Városfejlesztési feladatok működési kiadása

elc5irányzat

-

Költségvetés kiadás finansz. nélkül
Hitelek kiadásai
Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadása
Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 834 940 115
1468 774 953
11 740 720 725
524 950000
2 835 837 750
1078 422 399
3 623 720 936
20 859 925 006
542 924448
702 032 979
702 032 979
10 OOO OOO OOO
163 286 962

10 865 319 941
31 725 244 947
4068 664438
542 924448

Finanszírozási kiadás összesen
Önkormányzat kiadásai összesen

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2018.év

Forintban!

A.

-·1

µ

/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

B.

Felhalmozási bevételek
Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről

Költségvetés bevétele finansz. nélkül
Költségvetési hiány:
Hitelek bevételei
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele
Maradvány igénybevétele - felhalm.célú
Finanszírozási bevétel összesen
Önkormányzat bevételei összesen
Hiány/többlet összesen
Tárgyévi felhalmozási hiány összesen
Hiány mindösszesen

e.

D.

Felhalmozási kiadások
előirányzat

17 383 922 024
182 613 858
1152 548 513

18 719 084 395

előirányzat

Megnevezés
Beruházások
Felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Városfejlesztési feladatok működési kiadása
Városfejlesztési feladatok tartalékok
Költségvetés kiadás finansz. nélkül

131313 411
131313 411
17 624 388 646
17 755 702 057
36 474 786 452

Hitelek kiadásai
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése

17 994 383 998
6 532 497 540
185 377 582
3 623 720 936
12 161470 834
40 497 450 890
21 778 366 495
46000000
46 000000

Finanszírozási kiadás összesen
Önkormányzat kiadásai összesen

-

46000000
40 543 450 890
4 068664438
21 824 366 495
21281442 047

-~-
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19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

A.

1.

Megnevezés

e.

B.

Hitelt folyósító

lejárat

szerv

D.

2017. XII. 31.
felvétel

2. Beruházási hitel (2013)

2021. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

262 378 753

2023. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

567 792135

201B. dec. 31.

OTP Bank Nyrt.

702 032 979

2024. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

311059 238

6. Felhalmozási hitel (2017.)

2026. szept. 30.

MKB Bank Zrt.

345 362 573

131313 411

1486 592 699

833 346 390

ÖSSZESEN

8.

Adósságszolgálat

H.

1.

J.

K.

L.

M.

2018. évi kamat

2018. XII. 31.

Hitel törlesztés

2019. évi kamat

2019. XII. 31.

Hitel törlesztés

2020. évi kamat

törlesztés
46 OOO OOO

5. Felhalmozási hitel (2016.)

7.

G.

F.
Hite 1

3. Felhalmozási kölcsön (2015)
4. Folyószámlahitel

E.

5 569 918

216 378 753

92 OOO OOO

3 778 514

124 378 753

92 OOO OOO

1 742 762

7 267 740

567 792 135

125 OOO OOO

6 463 357

442 792 135

125 OOO OOO

4 878 885

66 666 OOO

702 032 979

748 032 979

3 981558

311 059 238

3 981558

311059 238

S 150 OOO

476 675 984

5150 OOO

476 675 984

21 969 216

1 571906110

19 373 429

1354 906110

770 002195

217 OOO OOO
236 373 429

~
1. oldal

3 563 466
5164110

283 666 OOO
299 015 223

15 349 223

.

~
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19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

1.

A.

N.

o.

P.

Q.

R.

s.

T.

u.

v.

w.

x.

Y.

Megnevezés

2020. XII. 31.

Hitel törlesztés

2021. évi kamat

2021. XII. 31.

Hitel törlesztés

2022. évi kamat

2022. XII. 31.

Hitel törlesztés

2023. évi kamat

2023. XII. 31.

Hitel törlesztés

2024. évi kamat

2. Beruházási hitel (2013)
3. Felhalmozási kölcsön (2015)

32 378 753

32 378 753

177 320

317 792 135

125 OOO OOO

3 263 357

192 792 135

125 OOO OOO

1663 357

67 792 135

67 792 135

247 926

4. Folyószámlahitel
5. Felhalmozási hitel (2016.)

244 393 238

66 666 OOO

2 699 233

177 727 238

66 666 OOO

1845 908

111061238

66 666 OOO

992 584

44 395 238

44 395 238

212 668

6. Felhalmozási hitel (2017.)

476 675 984

83 333 334

4 718 482

393 342 650

83 333 334

3 860 148

310 009 316

83 333 334

3 001815

226 675 982

83 333 334

2 150 537

1071240 110

307 378 087

10 858 392

763 862 023

274 999 334

7 369 413

488 862 689

217 791469

4 242 325

271071220

127 728 572

2 363 204

7.

ÖSSZESEN

8.

Adósságszolgálat

318 236 479

282 368 747

&'
2. oldal

222 033 794

130 091 776

•

/

' .::·

A

-,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

19. melléklet

Forintban•
. - -------·

1.

A.

z.

AA.

AB.

AC.

AD.

AE.

AF.

AG.

AH.

Al.

AJ.

AK.

Megnevezés

2024. XII. 31.

Hitel törlesztés

2025. évi kamat

2025. XII. 31.

Hitel törlesztés

2026. évi kamat

2026. XII. 31.

Hitel törlesztés

2027. évi kamat

2027. XII. 31.

Hitel törlesztés

Kamat összesen

2. Beruházási hitel (2013)

262 378 753

11268 514

3. Felhalmozási kölcsön (2015)

567 792 135

23 784 620

4. Folyószámlahitel

-

702 032 979

-

5. Felhalmozási hitel (2016.)
6. Felhalmozási hitel (2017.)

143 342 648

83 333 334

1285 148

60 009 314

83 333 330

426 815

23 324 016

7.

ÖSSZESEN

143 342 648

83 333 334

1285148

60 009 314

83 333 330

426 815

23 324 016

8.

Adósságszolgálat

84 618 482

83760145

-

23 324 016 '
-

23 324 016

311 059 238

17 276 976

500 OOO OOO

30 907 055

2 343 263105

83 237165
2 426 500 270

r

1G~

3. oldal

'•

i
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)

Forintban!
A.

B.

e.

Intézmény megnevezése

Feladat

Kiadás

1.
HEszterlánc Északi Óvoda Kerekerdö Tagintézmény (Sóstói u)
2.

3.
HEszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u)

1

D.

E.

Saját erő

Hitel összeg

779 849

77 985

'701864

Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, föld pótlás és leszalkadt mosdók visszahelyezése, a
többi mosdó átvizsgálása)

3 162 969

316 297

2 846 672

Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízelvezetés megoldása

3 435 645

343 564

3 092 081

421513

42151

379 362

1 795 800

179 580

1616 220
2 994 359

Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbe növés miatt

4.

Csőtörés

S. IEszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u)

Balesetveszélyes, behajló függesztett fa lambéria álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre

elhárításának munkái

6. ITündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény

Csapadékvíz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készítés

3 327 066

332 707

7. ITündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely

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

1084 824

108 482

976 342

8. 1Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény

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

2 621 872

262 187

2 359 685

9. 1Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény

Felfagyott, balesetveszélyes

2 197 966

219 797

1978 169

1186 919

791 941

394 978

1098426

109 843

988 583

1597 425

159 742

1437 683

10.
HNefelejcs Bölcsőde (Sarkantyu u.)
11.

előlépcső,

rámpa, lábazat és homlokzat vakolat javítási munkái

Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől, az ingatlan NY-i oldalán
Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje 1. ütem
Játéktároló belső felújítása(vakolás,festés 50m2, valamint tetőcsere 20m2 );
cm); vezetői irodában parketta felújítása (16 m2)

12. IHóvirág Bölcsőde (Malom utca)

redőnyök

felszerelése (13 db, 150x190

13.IKatica Bölcsőde (Tőke u.1.)

Gondozási egység teraszrészének újra burkolása {l.ütem)

3 498 228

349 823

3 148 405

14. IBabaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u.)

Az intézmény területén járda készítés;
a játszóudvar rugalmas, ütéscsillapító gumiburkolatának kiépítése 100 m2 felületen

3 496 564

349 656

3 146 908

19 186 632

4 779 482

14 407 150

Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje,
salétromos falak felújítása;
Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka - (vakolatjavítás, fal·, és padlóburkolat csere belső falfestés,
elektromos szerelési munkák)

15.

Hldősek Otthona (Pacsirta u. 29-35. sz.)
16.

17. ICsaládok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3.)

Lépcsőházi lépcsők

18.17. sz. Idősek Klubja (Dália u. 1. sz.)

Parketta felújítása

19. INyírszőlősi

Közös helyiségek padlózatának felújítása

Idősek

Klubja (Kollégium u. 58. sz.)

felújítása
(ebédlő,

társalgó, iroda),

20. IVáci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház

Hibás nyílászárók és ajtók cseréje

21. IVáci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház

A toldalék épületrészek (konyha raktár,

előtető

V<lt-J<Ol..3<0LUI ' ' " " ' UUllL<0~<1,1CIUIVIL~f5t:ll<OL<0, ~L15t:Lt:lt:~t:

22. IVáci Mihály Kulturális Központ Jósavárosi

Művelődési

23. I Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 60.)
24.

Ház

es"

Főzőkonyha főzőtere
Hősök

és az étkező feletti
tere 1.

Irattár kialakítása

lapostető

1999 304

206 454

1 792 850

3 997 053

399 705

3 597 348

1999 252

1258 406

740 846

2 494 229

249 423

2 244 806

10 492 420

1 049 242

9 443 178

4 577 080

457 708

4 119 372

2 033 384

682 650

1 350 734

4 553 948

455 395

4 098 553

58 969 316

5 896 932

53 072 384

11538 755

1153 876

10 384 879

151546 439

20 233 028

131313 411

Ut:<OL<O~ 111t:5~LUllLt:Lt:~t:,

raktár) pozdorja falainak javítása;

Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati

Erkély felújítás

25.
HPolgármesteri Hivatal
26.

öltöző,

szélesítése-felújítása

hőszigetelési

beázás miatti javítása

munkák

Padlózat felújítás "A" épület földszint

27.

Padlózat felújítás "D" épület 1.emelet

28. IMindösszesen

\
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

1.

21. melléklet

A.

B.

e.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

J.

Megnevezés

2018.év

2019.év

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

2026.év

2. Helyi adók

10 744 OOO OOO

10 845 OOO OOO

10 870 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

10 890 OOO OOO

3. Tulajdonosi bevételek

193 396 OOO

233 200 OOO

233 200 OOO

233 200 OOO

233 200 OOO

233 200 OOO

233 200 OOO

233 200 OOO

233 200 OOO

4. Díiak, pótlékok, bírságok, települési adók
1 mmaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi
5. eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
6. megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

111891859

101500 OOO

100 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

99 500 OOO

182 495 748

148 OOO OOO

128 OOO OOO

138 OOO OOO

130 OOO OOO

130 OOO OOO

130 OOO OOO

130 OOO OOO

130 OOO OOO

75 235 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

76 270 OOO

7. Privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalásból származó
8. bevételek

9. Önkormányzat saját bevétele

11 231 783 607

11 327 700 OOO

11 406 935 OOO

11 436 970 OOO

11 428 970 OOO

11 428 970 OOO

11 428 970 OOO

11 428 970 OOO

11 428 970 OOO

5 615 891804

5 663 850 OOO

5 703 467 500

5 718 485 OOO

5 714 485 OOO

5 714 485 OOO

5 714485 OOO

5 714 485 OOO

5 714 485 OOO

11. Hitel/kölcsön törlesztés

46 OOO OOO

217 OOO OOO

283 666 OOO

307 378 087

274 999 334

217 791469

127 728 572

83 333 334

83 333 330

12. Hitel/kölcsön kamat

21969 216

19 373 429

15 349 223

10 858 392

7 369 413

4 242 325

2 363 204

1 285 148

426 815

84 618482

83 760 145

0,74%

0,73%

10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a

'

13. Kezességvállalás

14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen

67 969 216

15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

0,61%

l\_

236 373 429
2,09%

299 015 223
2,62%

318 236 479
2,78%

282 368 747
2,47%

222 033 794
1,94%

130091776

1,14%

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

22. melléklet

/

f)

Forintban!

BEVÉTELI

1.

2.

e.

B.

A.

FORRÁS

2018. évi el6írányzat

MEGNEVEZÉSE

Kötelez6 feladat

működésének

- Helyi önkormányzatok

4.

- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak

általános támogatása

S.

110 777 283

110 777 283

2 346 633 853

2 346 633 853

- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

1876 641878

1876 641878

6.

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 062 326 545

1 062 326 545

7.

- Helyi önkormányzatok

kiegészítő

11.

támogatása

támogatása

-Elszámolásból származó bevételek
összesen:

9.
10.

Müködési célú támogatások államháztartáson
- Egyéb

működési

13.

- Működési célú átvett pénzeszköz

14.

- KAB-KEF pályázat

15.

- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II. ütem,)

16.

- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz

19 525 355

19 525 355

35 143 292

35 143 292

5 451048 206

5 451048 206

35 100 OOO

35 100 OOO

192 692 080

192 692 080
900 OOO

900 OOO

7 700 OOO

S OOO OOO

2 700 OOO

232 792 080

83 352 901

79 752 901

79 752 901

Összesen:

17.

20.

feladat

célú támogatások bevételei államháztartáson belül

- Működési célú szociális átvett pénzeszköz

19.

feladat

belülről

12.

18.

E.

Államigazgatási

Önkormányzatokat mllködési támogatásai

3,

8.

D.

önként vállalt

316144981

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr61
- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.
Összesen:

21.

17 324 834 744

17 324 834 744

17 324 834 744

17 324 834 744

22. Közhatalmi bevételek
23.
24.
25.
26.
27.

- Jövedelemadók
- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója

30.

95 654

- Építményadó

2 875 OOO OOO

2 875 OOO OOO

7 799 OOO OOO

7 799 OOO OOO

400 OOO OOO

400 OOO OOO

70 OOO OOO

70 OOO OOO

- Termékek és szolgáltatások adói
- Iparűzési adó

28.
29.

95 654

- Vagyoni típusú adók

- Gépjárműadó
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

31.

- Idegenforgalmi adó

32.

- Egyéb közhatalmi bevételek

33.

- Talajterhelési díj

16 OOO OOO

16 OOO OOO

34.

- Adópótlékok, adóbírságok

50 OOO OOO

50 OOO OOO

35.

- Egyéb bírság,közhatalmí bevétel

13 391859

13 391859

36.

-Szabálysértési és helyszíni bírság

25 OOO OOO

25 OOO OOO

11 248 487 513

11 248 487 513

összesen:

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Müködési bevételek
- Szolgáltatások ellenértéke
- Nem lak.c.szolg.helyis.bérLdij
- Lakbér+ üzemeltetés

150 OOO OOO

- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása

150 OOO OOO

300 180 OOO

300 180 OOO

100 OOO OOO

100 OOO OOO

-Közvetített szolgáltatások ellenértéke
-Tulajdonosi bevétel
- Kiszámlázott általános forgalmi adó

18 OOO OOO

18 OOO OOO

189 916 OOO
112 590 OOO

189 916 OOO
112 590 OOO

46.

-Általános forgalmi adó visszatérítése

689 747 014

689 747 014

47.

-Kamatbevételek

181633 577

181633 577

48.
49.

- Pénzügyi müveletek bévételeí
- Egyéb működési bevétel

15 295
107 240 OOO

107 240 OOO

43.
44.

45.

összesen:

50.

1849 321886

51. Felhalmozási bevételek
-Ingatlanok értékesítése
52.
53.
- Egyéb ingatlan értékesítés
- Telekértékesítés
54.
- Lakásvételár hátralék
SS.
56.
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.
összesen:

64. Felhalmotási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülr61
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
65.
állmh. kívülről
66.
- lakásvásárlási, építési kölcsön
- Egyéb kölcsönök
67.
- Tagi kölcsön
68.
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
69.
- LTP befizetés viziközmű hitel
70.
-Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés
71.
- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök
72.
73.
összesen:

1299141886

480 OOO

142 OOO OOO
30 OOO OOO
10 OOO OOO
480 OOO

182480000

182480000

85 OOO OOO

85 OOO OOO

10 OOO OOO

összesen:
58. MOködési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr61
- Műkbdésí célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh.
kívülről
59.
60
- Tagi kölcsön

63.

550 lBOOOO

142 OOO OOO
30 OOO OOO

57.

61.
62.

15 295

18 282 485

18 282 485

103 282 485

103 282 48S

5 OOO OOO
S OOO OOO

S OOO OOO
S OOO OOO

8 OOO OOO

8 OOO OOO

121590 OOO
1010958 513
1150 548 513

8000000

121 590 OOO
1010 958 513
1142 548 513

\
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.

BEVÉTELI

FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2018. évi el6írányzat

Kötelező

feladat

"

Önként vállalt
feladat

/22. melléklet

Államigazgatási
feladat

74. Finanszírozási bevételek
75.

- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson

kívülről

76.

- Hosszú lejáratú hitel,kölcsön felvétel

131313 411

131313 411

77.

- Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel

702 032 979

702 032 979

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

78.
79.
80.
81.
82.

- Belföldi értékpapírok bevételei

- Maradvány igénybevétele
- Előző év költségvetési maradványának igényb.
- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.
-Államháztartáson belüli megelőlegezés

83. Önkormánvz.ati bevétel összesen
84. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
85.
Működési célú támogatások államháztartáson
86.
Működési bevétel
87.
Pénzmaradvány igénybevétele

3 251539159

3 251539159

17 407 458 796

17 407 458 796

163 286 962

belülről

163 286 962

69 281 779 635

17 490 507 799

516 900 OOO
17 116 930
149 094 394

516 900 OOO

1177 940
35 028 234
1576170

1177940
25 094 634
1576170

31415 868
1685 754

20 760 968
1685 754

10 515 600
38 640 718
1423 072

24 126 828
1423 072

294 485
23 162 815
1370 022

294 485
17 060 795
1370 022

6 102 020

235 588
539 452 412
6 310 961

235 588
484496 464
6 310 961

54 955 948

122 051 875
1 500 OOO
13 170 OOO
360 909
3 292 948

13170000

51 791271836

17 116 930
149 094 394

88. Eszterlánc Északi óvoda
89.
90.
91.

Működési célú támogatások államháztartáson
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

92. Gyermekek Háza Déli óvoda
93.
Működési bevétel
94.
Pénzmaradvány igénybevétele

9 933 600

10 654 900

95. Tündérkert Keleti óvoda
96.
97.
98.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

Műkildési

10 515 600
14 513 890

99. Búzaszem Nyugati óvoda
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Működési célú támogatások államháztartáson
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

Közintéményeket M0ködtet6 Központ
Működési célú támogatások államháztartáson
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

Móricz ZSigmond Megyei és Városi Könyvtár
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány igénybevétele

122 051 875
1 500 OOO
360 909

3 292 948

Váci Mihály Kulturális Központ
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Felhalmozási bevételek
Pénzmaradvány igénybevétele

650 OOO
1 OOO OOO
64 OOO OOO
15 748
5 539 616

650 OOO
1 OOO OOO
64 OOO OOO
15 748

5 539 616

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Működési

célú támogatások államháztartáson
bevétel
célú átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

3 OOO
59 512
5 OOO
78192

Működési
Működési

OOO
643
OOO
972

3 OOO OOO
59 512 643
5 OOO OOO
78 192 972

Jósa András Múzeum
Működési

célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Műkbdési bevétel
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány igénybevétele

46 362 670
46 071680
122 536 652
118 110
7 958 530
140 796 208

140 796 208

4 755 800
146 876 680
15 843 677

4 755 800
146 471848
15 843 677

26 841247
6 411335

25 570 247
6 411335

476 499 576
97 888
60 721 517

60 721 517

15 379
1417 657

1417 657

46 362 670
46 071680
122 536 652
118 110
7 958 530

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Működési

célú támogatások államháztartáson
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

404 832

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

1271 OOO

Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
Működési

célú támogatások államháztartáson
bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

Működési

476 499 576
97 888

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ
Működési bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele

15 379

Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államháztartáson
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány igénybevétele

belülről

Intézményi bevétele! összesen
153. Bevételek mindösszesen

2. oldal

78 569 940
7 500 OOO
42 379 604
3 OOO OOO
2 OOO OOO
17 454 378

17 454 378

2 986 916 202
72 268 695 837

1774246278
19 264 754 077

78 569 940
7 500 OOO
42 379 604
3 OOO OOO
2 OOO OOO
1205169 924
52 996 441 760

7500000
7500000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
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C• 22. melléklet

e

Forintban!

1.

2.

Kisegítő mezőgadasági

3.

Állategészségügyi feladatok

4.

Gyepmesteri telep

A.

B.

Megnevezés

2018. évi kiadás
összesen

34 OOO OOO

szolgáltatás

e.
Kötelező

feladat

42 672 OOO

217 079 OOO

217 079 OOO

123 040 OOO

Zöldfelület fenntartás

488 868 120

488 868 120

7.

Csapadék és belvízelvezetés

195 OOO OOO

195 OOO OOO

8.

Település vízellátás

12 600 OOO

12 600 OOO

Közvilágítás
Közutak, hidak fenntartása

11.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

12.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése {NLC átalány)

13.

Intézményi világítás,

14.

Tanműhelyek

tűzvédelmi

379 700 OOO

379 700 OOO

1617 500 OOO

1617 500 OOO

290 OOO OOO

290 OOO OOO

feladatok

50 OOO OOO

50 OOO OOO

131500 OOO

131500 OOO

12 700 OOO

12 700 OOO

Sport létesítmények üzemeltetése

150 OOO OOO

150 OOO OOO

16.

Közfoglalkoztatás

138 OOO OOO

138 OOO OOO

17.

Szigligeti

15.

gyermeküdülő

üzemeltetése, felújítás

Önként vállalt

Államigazgatási

feladat

feladat

123 040 OOO

Egyéb városüzemeltetési feladatok

6.

9.

E.

34 OOO OOO

42 672 OOO

5.

10.

D.

37 OOO OOO

~

37 OOO OOO

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott

18.
19.

feladatok

3 919 659120

3 759 619120

200 OOO OOO

200 OOO OOO

Társasházi lakások üzemeltetése

160 040 OOO

20.

NLC kezelés Önkormányzat

92 500 OOO

92 500 OOO

21.

NLC kezelés NYIRVV

48 OOO OOO

48 OOO OOO

22.

lakbértámogatás

25 OOO OOO

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK

20 299 OOO

20 299 OOO
24 403 568

25 OOO OOO

24.

Környezetvédelmi célfeladatok

24 403 568

25.

Repülőtér

28 OOO OOO

26.

Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés

27.

Területe lőkészítés

28.

Szakértői,

29.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

30.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

23 495 OOO

23 495 OOO

31.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

55 576 700

55 576 700

32.

Helyi közlekedés biztosítása

674 051 827

33.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

250 487 549

üzemeltetés

tervezési díjak

5 OOO OOO

5 OOO OOO

300 OOO OOO

300 OOO OOO

50 OOO OOO

50 OOO OOO

101 800 OOO

34.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft.

65 OOO OOO

35.

Kiemelt csapatsportágak támogatása

62 OOO OOO

36.

Város-Kép Nonprofit Kft.

37.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

38.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

567 300 OOO

39.

Sóstó-Gyógyfürdők

416 380 OOO

40.

Nyírvidék

41.

Képző

101 800 OOO

674 051827
250 487 549
65 OOO OOO
62 OOO OOO

242 565 OOO

Kiemelkedően

Közhasznú Nonprofit Kft.

29 393 OOO

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

42.

Önkormányzati felújítások

43.

Városi

242 565 OOO

56 900 OOO

Zrt.

Központ

28 OOO OOO

lőtér

56 900 OOO
567 300 OOO
416 380 OOO
29 393 OOO

60 OOO OOO

60 OOO OOO

677 107 564

677 107 564

2 OOO OOO

2 OOO OOO

Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése

41 083 890

41 083 890

45.

Egyéb vagyoni kiadások

30 OOO OOO

46.

Vagyonbiztosítás

35 467 869

47.

Továbbszámlázott vagyoni kiadás

48.

Vagyoni kiadások

44.

30 OOO OOO
35 467 869

10 OOO OOO

10 OOO OOO

4193 810 967

1291150 986

49.

Rendszeres pénzbeni ellátás

314 500 OOO

314 500 OOO

50.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

201500 OOO

201 OOO OOO

51.

Lakbértámogatás

52.

Lakáscélú helyi támogatás {életveszélyes állapotú épület felújítása)

53.

Periféria Egyesület

3 OOO OOO

2 902 659 981

500 OOO
3 OOO OOO

2 500 OOO

2 500 OOO

13 010 OOO

13 010 OOO

54.

Bursa Hungarica

7 OOO OOO

7 OOO OOO

55.

Rés Alapítvány

8 OOO OOO

8 OOO OOO

56.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

9 300 OOO

57.

Kéknefelejcs Alapítvány

7 OOO OOO

58.

Human-Net tanyagondnok

7 070 297

7 070 297

59.

Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár

11100 OOO

11100 OOO

/1

működése

\

-~

1. oldal

9 300 OOO
7 OOO OOO

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
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22. melléklet

Forintban!

2018. évi kiadás

Megnevezés

1.

e.

B.

A.

összesen

60.

Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.

61.
62.

Kötelező

feladat

D.

E.

Önként vállalt

Államigazgatási

feladat

feladat

56 200 OOO

56 200 OOO

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)

4 500 OOO

4 500 OOO

Szigligeti gyermeküdültetés
Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM

3 OOO OOO

3 OOO OOO
12 OOO OOO

Vállalkozásélénkítő

63.

Alapítvány

12 OOO OOO

64.

Krízis alap

1 OOO OOO

1 000 OOO

65.

KAB-KEF pályázat

1198 219

1198 219

66.

Értékünk a család projekt

1500 OOO

1500 OOO

67.

ldősbarát

68.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

Onkormányzat

69.

Ifjúsági célfeladatok

70.

SNl-s gyermekek fejlesztésének támogatása

71.

Köznevelési célfeladatok

72.

Szociális és Köznevelési kiadások

73.

Kulturális célfeladatok

74.

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)

75.

Civil Ház

működtetése,

517 015

517 015

3 OOO OOO

3 OOO OOO

6 281 781

6 281 781

22 032 OOO

22 032 OOO

2 210 OOO

2 210 OOO

697 419 312

527 010 OOO

13 460 886

tagdíj fizetés

170 409 312
13 460 886

901 200

901 200

4 OOO OOO

4 OOO OOO

76.

Városi nagyrendezvények

32127715

32 127 715

77.

Városi rendezvények, társadalmi ünnépek közösségi szinterek

16 450 OOO

16 450 OOO

78.

Nagyegyüttesek támogatása

15 OOO OOO

15 OOO OOO

79.

Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros Programok

1 700 OOO

1 700 OOO

80.

Happy Art Alapítvány nívódíj

81.

Helyi

82.

Kulturális kiadás

83.

Polgármesteri keret

84.

Képviselő

önszerveződő

közösségek pénzügyi alapja

158 750

158 750

25 OOO OOO

25 OOO OOO

108 798 551

108 798 551

19 OOO OOO

testület kiadásai

112 068 623

19 OOO OOO
112 068 623

85.

Kárpátaliai Magyar Szövetség támogatása

5 OOO OOO

S OOO OOO

86.

Kitüntetések

33 176 567

33 176 567

Külügyi és EU-s célfeladatok

10 560 OOO

10 560 OOO

8 800 OOO

8 800 OOO

87.

89.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók
Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs.
rendezvények

90.

Önkormányzati Tervtanács

91.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

3 583 560

3 583 560

92.

Közbiztonsági megállapodás

S OOO OOO

5 OOO OOO

93.

Közbiztonsági Alapítvány

8 500 OOO

8 500 OOO

94.

Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány

5 OOO OOO

5 OOO OOO

95.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

20 OOO OOO

20 OOO OOO

88.

elősegítő

96.

Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok

97.

Egyéb önkormányzati feladatok

98.

Peres ügyek kiadásai JONATHAN INVEST Kft.

99.

Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást

100.

NY!TOT

megszűnés

követő

progr.

visszafizetés

miatt

3 950 OOO

3 950 OOO

13 OOO OOO

13 OOO OOO

650 OOO

650 OOO

9 144 OOO

9 144 OOO

59 291017

59 291 017

2 OOO OOO

2 OOO OOO

9 520 281

9 520 281

101.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

10 500 OOO

10 500 OOO

102.

Sport célfeladatok

69 400 OOO

69 400 OOO

103.

Városi sportrendezvények

17 900 OOO

17 900 OOO

104.

EMMl-MJVSZ Sporttalálkozó

1 OOO OOO

105.

Hiszek Benned Sport Program II. ütem

5 OOO OOO

S OOO OOO

106.

Önkormányzati egyéb feladatok

432 044 048

117 068 623

107.

Polgárvédelmi kiadások

2 720 OOO

2 720 OOO

25 690 759 448

88117 489

1 OOO OOO

314 975 425

108.

Városfejlesztési kiadások

109.

ÁFA befizetés ,egyéb adók

112 722 OOO

112 722 OOO

110.

Kamatfizetés

101969 216

101969 216
40 OOO OOO

25 602 641 959

111.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

40 OOO OOO

112.

Továbbszámlázott kiadások

12 700 OOO

12 700 OOO

113.

Befizetési kötelezettség

154 031831

154 031831

114.

Társadalmi szervezetek támogatása

115.

Céltartalék

116.

Általános tartalék

·.0.

11500 OOO

11500 OOO

13 231975 169

13 231975 169

7 918 064

7 918 064

1

'1\__\_,

2. oldal
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22. melléklet

Forintban!

Megnevezés

1.

117.

Rövid lejáratú hltel,kölcsön törlesztés

118.

Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés

119.

Belföldi értékpapírok kiadásai

120.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

121.

Önkormányzati kiadáso~ ös_szesen:

122.
123.
124.

e.

B.

A.

2018. évi kiadás

összesen

Kötelező

feladat

702 032 979

D.

E.

Önként vállalt

Államigazgatási

feladat

feladat

702 032 979

46 OOO OOO

46 OOO OOO

10 OOO OOO OOO

10 OOO OOO OOO

163 286 962

163 286 962

59 629 347 667

s 785 686 218

53 843 661449

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

704 734 506

688 144 806

16 589 700

Eszterlánc Északi Óvoda

936 313 681

926 380 081

9 933 600

852 355 839

841 700 939

10 654 900
14 096 190

Gyermekek Háza Déli Óvoda

125.

Tündérkert Keleti Óvoda

866 506 656

852 410 466

126.

Búzaszem Nyugati Óvoda

616 012 500

609 910 480

6 102 020

127.

Közntézményeket

1355459 290

1300 503 342

54 955 948
118 651 875

Működtető

Központ

128.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár

612 431196

493 779 321

129.

Váci Mihály Kulturális Központ

348 498 016

284 498 016

64 OOO OOO

130.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

306 073 327

274 738 927

31334400

131.

Jósa András Múzeum

629 358 814

499 822 154

129 536 660

132.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

959 571 801

959 166 969

404 832

133.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

1030113 863

1 028 842 863

1271 OOO

134.

Nyíregyházi Család-és Gyermekekjóléti Központ

911436 981

911436 981

135.

Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ

30317446

30317446

2 445 064 254

1 008 675 907

100 OOO

100 OOO

136.
137.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
ebből:

138.

-Igazgatási kiadások
- Rendszeres pénzbeni ellátás

139.

937 884 818

498 503 529

35 OOO OOO

35 OOO OOO

140.

Intézményi kiadás összesen

12 639 348170

10 745 428 698

1395 415 943

498 503 529

141.

Mindösszesen

72 268 695 837

16 531114 916

55 239 077 392

498 503 529

-Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

3. oldal

•
KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a
költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. (1.26.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE
Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évre szóló költségvetését, a költségvetés
vitelének szabályait a 2018. január 26-án tartott Közgyűlésen a 1/2018. (I.26.) számú rendelettel
megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezi, arról a Közgyűlést, az érintett
bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri,
annak mérlegelésével érvényes határozatot (döntést) hoz. A könyvvizsgáló 2018. január 22-én
kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2018-as évre vonatkozó költségvetést
korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.
Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban
megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen
könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján
készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére.
Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő módosításának a véleményezése,
arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához.
Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szereznünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása
megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely
a megalkotáshoz szükségesek.

Az 1/2018. (1.26.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése jóváhagyta a 2018. évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen
az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

•

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok
átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/d. mellékletek) pénzügyi
vonzatait.

•
•

A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt
pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a
bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként betervezték.

•

A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett
munkavállalók részére a 2018. június - 2018. augusztus havi személyi juttatással kifizetett
bérkompenzáció (1 / c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő
költségvetési szervek részére, melynek fedezete a központi költségvetésből került
biztosításra.

•

A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevételét/ törlesztését halmozottan
kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni
szükséges.

•

A közhatalmi bevételek között szereplő iparűzési adó
a nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye alapján.

•

Az MKB bank Zrt.-vel 2017. évben megkötött hitelszerződés alapján az 500.000.000Ft
összegű hitelkeretet 476.675.984 Ft összegben sikerült igénybe venni. Az ez évi
felhalmozási hitelfelvétel összegét a tényleges lehívásnak megfelelő összegre módosítják.

•

A Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézménye (4400 Nyíregyháza, Czuczor
Gergely utca 2.), a Jósa András Oktatókórház területén 2018. szeptember 1. napján kettő
óvodai csoporttal kezdi meg működését. A tálalókonyha indításához elengedhetetlen
eszközbeszerzéshez szükséges a pénzügyi fedezet biztosítása.

•

A járásszékhely megyei önkormányzatok 2018. szeptemberétől kötelesek óvodai és iskolai
szociális segítő tevékenységet ellátni, az általuk fenntartott család-és gyermekjóléti
központok útján. Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C.
törvény 2. melléklet III.3. n. pontja alapján a forrást az állam támogatásként biztosítja. A
feladat ellátásához 1 OOO fő gyermekenként 1 fő szociális segítőt szükséges alkalmazni. Ez
alapján 30 álláshely többlet jelentkezik a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ
intézményünkben, melyet fokozatosan kívánnak feltölteni az alábbiak szerint:

előirányzatának

emelésére kerül sor,

2018.szeptember 30-ig 10 fő
2018.október 31-ig 10 fő
2018.december 31-ig 10 fő
•

A nyári időszakban az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű
karbantartására, illetve az üzemelést gátló meghibásodások javítására a felújítási tartalékról
szükséges a fedezet átcsoportosítása.

•

Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását
többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
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A városfejlesztési feladatok módosítására az előterjesztésben részletezettek alapján a 8.
mellékletben foglaltak szerint tesznek javaslatot.

A 2018. szeptember 6-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló
előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.
Ft-ban

Memievezés

Eredeti

Jelen módosítás

Költségvetési bevételek

42 557 631 891

40 121 933 849

Finanszírozási bevétel

31 278 178 647

32 146 761 988

Költségvetési kiadások

63 626 523 576

61357 375 896

Finanszírozás kiadás

10 209 286 962

10 911319 941

21 114 891 685

21281 442 047

73 835 810 538

72 268 695 837

73 835 810 538

72 268 695 837

Költségvetés összesített hiánya
Összes bevétel
Összes kiadás

:

Költségvetés összesített hiánya

Ft-ban

Memievezés

Eredeti össze2

Jelen összeg

többlet
Költségvetés felhalmozási hiánya

921 718137
22 036 609 822

542 924 448
21824366 495

Működési

Az Áht. 23.§. (2) bek. e). pontja szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költségvetés hiányát
mely forrásokból finanszírozza az Önkormányzat. A hiánya forrása:
~ 21.150.128.636 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradványból,
~ 131.313.411 Ft-ot hosszú lejáratú hitel felvételével (előző évben fel nem használt összeg)
finanszírozza.
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•
Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő
részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011.
évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelettervezetének módosítását elfogadásra
javasolja.
Jelen könyvvizsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és
nem szabad más célra felhasználni vagy más felek között szétosztani.

Nyíregyháza, 2018. augusZfus 31.

VARGA JÁNOS
VE?.SATILE AUDIT KFT.

hP.Jegyzett könyvvizsgáló
\ 1\ T·'t9·SZ.! 002059

HOO Nyíregyháza
Munkás u. 53.
\; 'f~
Adószám. 1387435 7. _,,:.,. . ,.'~'~-----~_,,____ _ _ _ _ __
Piroska Sándorné
Varga anos
Ügyvezető igazgató
VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. engedély szám: 002430

Kamarai tag könyvvizsgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.
MKVK. tagsági szám: 002059
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Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezzel nyílt ülésünk napirendi pontjainak a végéhez értünk.
Köszönöm Könyvvizsgáló úrnak a megjelenést. 3,5 perces rövid technikai szünet után zárt ülés
keretében folytatjuk munkánkat.
( A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül)
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