JEGYZŐKÖNYV

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottságának 2019. március 25-én tartott nyílt üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Engedjék
meg, hogy külön nem köszöntöm a kedves vendégeinket, igyekszem a napirendi pontokhoz a külön
köszöntést megtenni és az üdvözlést. Első körben szavaztatnék, hogy aki a napirendi pontokkal és
annak sorrendjével egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság nyolc
igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot. Első napirendi pontunkhoz köszöntöm Dr. Szemán
Sándor főjegyző urat és elnézést, de nem köszöntöttük Jászai Menyhért alpolgármester urat, elnézést
kérek. Alpolgármester úr örülök, hogy itt vagy körünkben.
1.

Beszámoló

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Polgármesteri

Hivatala

2018.

évi

tevékenységéről

Dr. Rákóczi Ildikó: Az első napirendi pontunk, beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről. Tisztelettel kérdezem főjegyző urat, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni a kiküldött anyaghoz?
Dr. Szemán Sándor: Köszönöm szépen elnökasszony, nem kívánok élni ezzel a lehetőséggel.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaitól kérdezem, van-e kérdés az előterjesztéshez?
Úgy látom, hogy kérdés nincs. Akkor vélemény, megjegyzés? Azt sem látok. Végül is tényleg egy
tartalmas anyagot olvashattunk. Azért én egy dolgot megkérdezek, vagy nem is tudom, hogy kérdése, vagy megjegyzés, ugye mikor olvassuk és tudjuk is, hogy nyáron vannak a diákmunkák, 16. oldal alul.
Jönnek, pályázhatnak a diákok ilyen nyári munkára, akik gimnazisták, vagy középiskolába járnak,
tanulásban akadályozottak, ők is pályázhatnak ilyen nyári munkára, vagy van-e mód, hogy ők kapjanak
olyan munkát, ami az ő képességeiknek megfelel? Nem tudom, hogy jó-e így a kérdés. Felmerült
bennem, mikor olvastam, hogy van ilyen is. Ez csak egy kérdés.
Dr. Szemán Sándor: Köszönöm szépen. Alapvetően pályázati rendszer erről nem szól külön és mi nem
készültünk eddig ilyen típusú munkára. Azt tudni kell, hogy nem a polgármesteri hivatal a legnagyobb
foglalkoztató itt Nyíregyházán, hanem maga a kormányhivatal, de éves szinten, nyárról van szó ugye,
megye szinten nemhogy több száz, hanem több, mint ezer gyereket foglalkoztatunk, de nincs ilyen
jellegű. Ilyen típusú kérés nem jött még hozzánk. Gondban lennék, megmondom őszintén. A 16 és 25
év közötti gyerekeket kell foglalkoztatnunk. Nem tudok erre ennél egyszerűbb választ adni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm, elnézést, csak megmondom őszintén, hogy tőlem is kérdezték.
Köszönöm szépen. Ha további kérdés nincs, akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben
foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság nyolc igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozat-tervezetben foglaltakat.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 15/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.
Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Dr. Rákóczi Ildikó: A második napirendi pontunk, tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város
2.

Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt álló pályázatairól. Ehhez

00000.t

köszöntön Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment preferatúra
megkérdezni, hogy ehhez a vaskos anyaghoz van-e szóbeli kiegészítés?

vezető

urat. Szeretném

Hagymási Gyula: Nincsen, köszönöm szépen elnökasszony.
Rákóczi Ildikó: A bizottság tagjaitól szeretném
előterjesztéshez? Én nem látom. Vélemény, megjegyzés?
Dr.

megkérdezni,

hogy van-e kérdés az

Andó Károly: Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, jó lenne, ha megnyernénk a jövőbeli

pályázatokat, úgy gondolom befolyásolni nem tudjuk másképp.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm, én magam is annyit szeretnék ehhez mondani, hogy végig olvasva, végig
tekintve ezt a rengeteg oldalt, maga az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés iránti
pályázat a bizottságunknak is örömteli. Jövőre lesz felújítva a Csillag utcai épület, stb„, ahol
elhelyeződnek a védőnők, a háziorvosi ellátás. Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs több hozzászólás,
akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság nyolc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Köszönöm szépen.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 16/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.
3.

Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi
szakmai tevékenységéről

Egyeztető

Fórum 2018. évi

Dr. Rákóczi Ildikó: Harmadik napirendi pontunk, tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Kábítószer Egyezetető Fórum 2018. évi szakmai tevékenységéről. Meghívott vendég, nem látom
Erdélyi főorvos asszonyt. Akkor szeretném megkérdezni osztályvezető asszonyt, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni a kiküldött anyaghoz? Nincs, jó. A bizottság tagjaitól szeretném kérdezni, hogy vane kérdésük? Parancsolj János!
Dr. Újhelyi János: Én azt szeretném, mert évek óta tárgyaljuk ezt a témát, hogy van-e valamilyen
kimeneti adat, vagy eredményességi mutató ezzel a tevékenységgel kapcsolatban, mert mindnyájan

tudjuk a mindennapi tevékenységről, hogy sajnos Nyíregyházán is egy élő probléma ez a dolog, nem is
hiába van ez a szervezet és nagyon sok részt vevő. Az évek összevetésében van-e valami elmozdulás,
akár negatív, vagy pozitív irányba, vagy ennek az egyeztető fórumnak ez nem feladata, csak egyeztet.
De nyilván valami eredményességet szeretne ő is ebből látni. Én kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy él,
mert ugye van látens kábítószer élvezet, meg van nyilvánvaló, amivel még jogilag is nagyon nehéz mit
kezdeni, mert jogilag ez a helyzet még nincs, polgárjogi szinten se rögzítve. De az, hogy ez milyen
irányba megy, ugye ha a partidrogokra gondolunk, olyan molekulák jelennek meg, hogy a tudomány
nem tud utána menni. Tehát hogy itt hogy állunk ebben, van-e valami eredményességi mutató ennek
a fórumnak?
Dr. Krizsai Anita: Bemutattunk a beszámolóban egy kutatást és annak eredményét, illetve 2015-ben
volt egy ifjúság kutatásunk, ami kifejezetten vizsgálta a drog kérdést, illetőleg az alkoholfogyasztást és

a dohányzást. Az az ifjúságkutatás azt mutatta, hogy országos átlaghoz képest is rosszabbul állunk,
az alkoholfogyasztás területén. A drogokkal kapcsolatosan erre főorvos úr is utalt, nehéz
válaszolni, hiszen egy része szinte láthatatlan. Ami fontos, hogy nagyon nagy probléma, hogy ma már
sokszor olcsóbban hozzá lehet jutni, mint mondjuk az alkohol termékekhez. Tehát egyrészt a neten
ellenőrizhetetlenül, másrészt jóval olcsóbban, ezért a rászorultabb családok is élni tudnak ezzel a
lehetőséggel. Szeretnénk megismételni az ifjúság kutatást, nem tudom, hogy ebben az évben sikerülfőleg

e, előreláthatólag olyan ősz környékén és elképzelhető, hogy akkor már fogunk tudni erre válaszolni,
vagy adatokat mutatni, hogy javult-e a helyzet az elmúlt időszakban. Természetesen ebben számos

civil szervezet vesz részt, illetőleg együttműködünk rendőrséggel, polgárőrséggel és próbáljuk ezt
kezelni, de nyilván nagyon nehéz terület. Én azt gondolom, hogy nagyon sok előrelépés történt,
egyrészt meg is újítottuk magát ezt a fórumot is, minden szervezet, ami részt vesz benne, nagyon
komolyan veszi a feladatát, úgyhogy remélem, hogy ennek lesz pozitív kimenetele. Nem tudom, hogy
kollegám akar-e kiegészíteni.
Korpai Tibor: Köszönöm szépen. A Fórumnak konzultatív szerepe van, az önkormányzat által

létrehozott aktív egyeztető fórum. 2015-ben megújult maga a szervezet, ahogy osztályvezető asszony
is utalt rá. A jogszabályi kötelezettséget próbálja a KEF betartani, megvalósítani. Ennek a megújulási
folyamatnak egyik fontos eleme, hogy az önkormányzati koordinációs szerepet tölt be, amiben
szerintem mi jó úton járunk és így van, próbálunk minél több területre hatni, különböző szervezeteket
összekovácsolni közös fórummá.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. További kérdés? Kérdést nem látok. Vélemény? Parancsolj!
Andó Károly: Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, vendégek, én annyit szeretnék mondani, hogy

naponta láthatjuk, hogy minél nagyobb a város, annál több a fertőzöttsége a területnek és sohasem
lehet a végére érni. Hisz egyre újabbak, ahogy említetted ezek a drogok. De én egy másik részét, és
most láttam én is, hogy 4-5 esetben fogtak el az utóbbi napokban a rendőrség természetesen, akik
használják, vagy teríteni próbálták, de a Kelet-Európa drogja az alkohol. Tehát abban is fontos feladata
van az önkormányzatoknak, az alkohol az ami itt a mi területünkön is nagy számban, megnéztétek ezt
a kutatást, akkor közel 600 embert kérdeztek meg és az alkohol volt a legnagyobb számban, aki a
gyakorlatban is kipróbálta, használta. Korosztályban ahogy megyünk, minél fiatalabbak, megdöbbentő
ez az adat. Tehát azt gondolom, hogy itt be kellene tartatni helyben is ezeket a törvényeket, hogy ne
szolgálják ki a fiatalokat. Tehát én erre fókuszálnék. Itt pedig meg kellene előzni prevencionálisan, a
rendőrségnek van fontos feladata, a határátkelőkön, mert a szabad határ, a használat bekerül a
városba. Mert itt a Beszterec határában volt egy ha jól emlékszem, üldözte a rendőrség és így fogták
el egy kiló amfetamin tartalmú készítménnyel hétvégén, vasárnap és balesetet szenvedett az elkövető.
Valóban itt is a megelőzésnek fontos feladata lenne és a középiskolákban, köznevelési intézményekben
pedig a tájékoztatásnak. Köszönöm.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen a véleményt. További megjegyzés, vélemény? Nem látom. Akkor
szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a bizottság nyolc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szakmai beszámolót és
a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 17/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.
4.

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (11.15.)
önkormányzati rendelet módosítására

Dr. Rákóczi Ildikó: A következő napirendi pontunk előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló rendelet módosításáról szól. Kérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést
tenni a kiküldött anyaghoz?
Dr. Krizsai Anita: Köszönjük nincs, leírtunk mindent az előterjesztésben.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés?

Kérdést nem látok. Vélemény, hozzászólás? Gyöngyike parancsolj!
Vassné Harman Gyöngyi: Köszönöm szépen elnök asszony, én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni,

hogy az én területemen teljes egészében működnek a tanyagondnoki szolgálatok és nagyon-nagyon jó
tapasztalatom van róla, mert azon kívül, hogy ellátják azt a feladatot, ami ténylegesen a feladatuk,
nagyon sok rétű és nagy kiterjedt munkát végeznek. Az ellátottakkal kapcsolatban minden felmerülő
problémát igyekeznek továbbítani, megoldani. Tehát nagyon lelkiismeretesek, úgyhogy én azt
tapasztalom, hogy tényleg ez a munka nagyon szép munka, és tényleg akik végzik, minden dicséretet
megérdemelnek, úgyhogy szeretném őket megdicsérni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Valóban képviselőtársunk egy olyan területnek a képviselője, ahol tényleg ezt
élesben tapasztalja, hogy ez mennyire fontos ott élők számára. Köszönöm szépen. További megjegyzés,
vélemény? Amennyiben nem, akkor szavaztatnék. Kérem, aki a rendelet-tervezetben leírtakkal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság nyolc igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetben foglaltakat. Köszönöm szépen.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 18/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.
5.

Előterjesztés

a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb
vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére

Dr. Rákóczi Ildikó: A következő napirendi pontunk előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ intézményvezetői pályázati felhívás meghirdetésére. Az
kiegészítést tenni az előterjesztők? Alpolgármester úr?

előterjesztéshez

kívánnak-e szóbeli

Jászai Menyhért: Nem, köszönöm.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm. A bizottság tagjaitól kérdezem, hogy van-e kérdés? Parancsolj!
Jeszenszki András: Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, egyetlen kérdés, technikai jellegű, miért

három év, miért nem öt?
Jászai Menyhért: Nincs szakmai oka, egy évvel ezelőtt hosszabbítottunk, hosszabbítani már nem lehet,

meglátjuk, hogy milyen pályázati kör fog jönni és utána, ha valaki beválik, akkor lehet hosszabbítani.
Ne kötelezzük el magunkat adott esetben egy formailag megfelelő pályázat esetén, de nem biztos,
hogy megfelelő ember. Ilyen egyszerű a magyarázat. Hosszabbítani már nem lehet és ez egy ilyen
kompromisszumos megoldás. Ha rövidebb, nem biztos, hogy elvállalja valaki, a hosszabbat pedig majd
meglátjuk.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. Alpolgármester úr gondolom ez tényleg szakmai dolog, mert
menet közben ez teljesítéstől függ. Köszönöm szépen. További kérdés? Kérdés nem látok. Vélemény,
megjegyzés? Akkor szavaztatnék, amennyiben nincs megjegyzés és vélemény. Kérem, aki a határozattervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság nyolc igen
szavazattal elfogadja és közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozat-tervezetben foglaltakat.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 19/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.
6.

Előterjesztés

elfogadására

a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2018. évi szakmai beszámolójának

Dr. Rákóczi Ildikó: A következő napirendi pontunk, ez már bizottsági hatáskör, bizottsági kompetencia.

Ehhez a napirendi ponthoz köszöntjük tisztelettel Lengyelné Pogácsás Máriát, foglalj helyet. Szeretném
megkérdezni, ugye az előterjesztés címe, előterjesztés az Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2018. évi
szakmai beszámolójának elfogadására. Kérdem van-e szóbeli kiegészítés?
Lengyelné Pogácsás Mária: Köszönöm szépen, nincs.
Dr. Rákóczi Ildikó: Jó, a bizottság tagjaitól kérdezem, van-e kérdés az előterjesztőhöz? Nem látom.
Vélemény, megjegyzés? Parancsolj János!
Dr. Újhelyi János: Én olyan örömmel olvastam ezt az anyagot, mert pontosan összefügg az előző

témával, hogy ha a fiatalok értelmes feladatot kapnak, foglalkoznak velük, klassz, fiatalos programokat,
perspektívát kapnak, hasznos időtöltést, tehetséggondozást, ezek vannak az anyagban. És hát
különleges, tetszik nekem, 11 Mi legyen Nyíregyen" szlogen, ez kell a fiataloknak. Amikor Budapesten
ezelőtt vagy 20-30 éve program indult, akkor egy orvos kollega, alapellátó orvos kollega ping-pong
meccsekre hívta ezeket a gyerekeket, fiatalokat egy községben és ott nem volt deviáns gyerek. Mert
az volt a klassz dolog, hogy ki kit ver meg, hogy kötik le és én nekem nagyon-nagyon tetszik ez az egész
program és akkor ezek összeérnek, ez egyúttal a prevenciót is jelenti. Nagyon-nagyon szívesen
olvastam.
Lengyelné Pogácsás Mária: Mégis lenne egy hozzászólás, mert hogy az előző napirendi pontnál arról
volt szó, hogy a fiatalok alkoholfogyasztása. A Nyíregyházi Család - és Gyermekjóléti Központ Körte
utcai épületében éppen most zajlik egy esetkonferencia, egy esetmegbeszélés, mert hogy bejelentés
érkezett, egy nyíregyházi sörszalonban fiatalokat szolgáltak ki szeszesitallal és ott van nálunk éppen a
fogyasztóvédelem, azok a szervezetek, civil szervezetek, illetve szociális területen működők, hogy mit
tudunk ez ügyben tenni, úgyhogy ez itt fontos, Illetve még egy dolog, hogy amire mi nagyon büszkék
vagyunk, az lfjúságkonferencia. Idén már harmadik alkalommal, most április 25-én kerül
megrendezésre és évről évre egyre nagyobb látogatottsága van. Részben a szakembereknek szól,
részben pedig a fiataloknak. És ami a mi küldetésünk, hogy a fiatalokat hogy tudjuk mozgósítani,
bevonni. Borzasztóan nehéz, de idén már az ifjúsági napon a fiatalok ötleteit valósítjuk meg. Köszönöm
szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. További kérdés? Megjegyzés, vélemény? Nem látok, akkor

szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A
bizottság nyolc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előző évi szakmai beszámolót. Köszönjük
szépen és további sikeres munkát kívánunk.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 20/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.
7.

Előterjesztés Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Sóstói

Szivárvány Idősek Otthona 2018. évi szakmai beszámolójának és a „Kálvineum" Idősek
Otthona szociális étkeztetésről szóló 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: A következő napirendi pontunk, szintén bizottsági kompetencia, bizottsági döntés.

Ehhez köszöntöm Szentiné Bosnyák Zsuzsannát, illetve Vári Zoltán intézményvezető urat és kérem,
hogy foglaljanak helyet az asztalnál. És szeretném megkérdezni, hogy kívánnak-e az előterjesztéshez
szóbeli kiegészítést tenni?
Szentiné Bosnyák Zsuzsanna: Köszönöm nem.

~ooon:,

Vári Zoltán: Köszönöm elnök asszony, én sem kívánok.
Dr. Rákóczi Ildikó: A Kálvineum volt az első, a Kálvineum Idősek Otthona, a másik a Szivárvány Idősek
Otthona. Szeretném megkérdezni a bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Kérdést
nem látok. Megjegyzés, vélemény? Nem látok. Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy amit olvastunk,
tényleg egy tartalmas előterjesztés volt, olyan munkát végeznek, ami nagyon szükséges, látjuk szükség
van a munkájukra és az intézmények munkájára. Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a szakmai beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság nyolc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szakmai
beszámolót. További sok sikert kívánunk és jó munkát.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 21/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.
8.

Előterjesztés az Oltalom Szeretetszolgálat 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: A 8. napirendi pontunk szintén bizottsági kompetencia. Előterjesztés az Oltalom
Szeretetszolgálat 2018. évi szakmai beszámolójáról. Meghívott vendégünk Laborczi Géza úr helyett
Nagy Judit intézményvezető helyettes. Szeretném megkérdezni, hogy kívánnak-e az előterjesztéshez
szóbeli kiegészítést tenni?
Nagy Judit: Nem kívánunk, köszönjük szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Jó, köszönöm szépen. A bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e

kérdés az előterjesztőkhöz? Nem látom. Vélemény, megjegyzés? Nincs vélemény, nincs megjegyzés.
Valóban átolvasva az anyagot sok gondolat fogalmazódott meg bennem. Olvastuk, hogy az új
intézmény felújításra szorul, ugye ami a Csillag utcáról költözött ki, de azt is olvastuk, hogy annak is a
felújítása szükséges, illetve hogy a hajléktalan ellátókban milyen betegségekkel küzdenek az ott lévők.
Hát én magam is azt mondom, hogy teljes mértékben csodálat, amik folynak ezekben az
intézményekben a munkák. Én azt gondolom, hogy köszönjük szépen a munkájukat. Akkor amennyiben
nincs vélemény, megjegyzés, kérdés sem volt, akkor szavaztatnék. Kérem, aki a szakmai beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Nyolc igen szavazattal a bizottság egyhangúlag elfogadta a szakmai
beszámolót. További sok sikert kívánunk.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 22/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.
9.

Előterjesztés a Periféria Egyesület 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Szintén újabb bizottsági kompetencia, bizottsági döntés. Előterjesztés a Periféria

Egyesület 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására. Meghívott vendégünk Dr. Szoboszlai Katalin
egyesületi elnök helyett Somogyiné Katona Anikó szakmai vezetőt. Szeretném megkérdezni, hogy
kívánsz-e szóbeli kiegészítést tenni?
Somogyiné Katona Anikó: Tisztelt Elnök Asszony, nem.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. A bizottság tagjaitól kérdezem, hogy van-e kérdés az
előterjesztőhöz?

János parancsolj!

Dr. Újhelyi János: A két napirend, az előző napirendi ponthoz is fűzhettem volna. Szerintem ennek a

munkának, akik ezt csinálják minden elismerésem az övék. A Gézáék szolgálata 18 éve végzik ezt a
nagyon nehéz munkát, biztos az elnök asszony ott volt a fő ülésükön és sok tapasztalatot gyűjthetett
akár sikerességben, meg a nehézségekben is. Én konkrétan azt szeretném kérdezni, hogy ezek az
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emberek, tehát a periférián
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embereknek a betegségi állapota messze rosszabb az átlag

populációhoz. De rosszabb az átlagpopulációnál a roma lakosság egészségi állapota is. Nem tudom,
hogy mindenki tudja, elnök asszony biztosan, hogy Ádány Róza professzor egy hatalmas tanulmányt
készített a magyar roma lakosság egészségi állapotáról. Annyira lesújtó, hogy ha kivennénk a roma
lakosság adatait, akkor Magyarország egy európai szintű betegségi és halálozási mutatókkal
rendelkezne, így meg a béka perspektívájából nézzük a dolgokat. A roma lakosság állapota miatt. Tehát
amit ezekkel a szerencsétlen emberekkel lehet segíteni, az segítene mindenkin, az ország statisztikáin,
de a normális lakosságon is, hisz ezek az emberek mozognak és szórják a maguk kórokozóit és erre
nagyon-nagyon figyelni kell. És én nagy örömmel olvastam, hogy szűrővizsgálatokat is csinálnak és ez
egy nagyon nagyszerű dolog, bár az ötven, az arányhoz képest még mindig kevés, mert ugye a szűrés
a szekunder prevenciónak a része, hogy kiemeljük a betegeket, de azzal kell is kezdeni valamit. Tehát
én kíváncsi lennék rá, hogy mi történik azzal, akit kiszűrnek. Mert azzal még nem történt semmi, hogy
ha kiszűrjük. A másik, hogy az önkormányzat felé már volt direkt jelzésem többször, hogy az olyan
lakosság körében, ahol csak úgy lehetne megelőzni a súlyos problémákat, ha ingyenesen nyújtott
védőoltásokkal is sokat lehet segíteni. 40-50 év felett a téli időszakban, csak azért hullhatnak az
emberek, mert létezik olyan kórokozó, ami a legyengült embereket elfújja, mint a szél. Tehát én ezt
még hiányolnám, hogy ilyen program is legyen és ezt a szűrővizsgálatot meg ki lehetne terjeszteni és
akkor azt a kiszűrt embert valahogy menedzselni, biztos van valami módszer erre. Mert hogy
megnézzük, az rendben van, de akkor mi történik ezután. Egyrészt örülök, hogy van ilyen szűrés,
másrészt szomorú vagyok, hogy nincs mindenkinek ilyen szűrés és le kell hajolni még jobban ezekhez
az emberekhez, ezekhez az elesettekhez, mint ahogy a roma lakossághoz is, mert biztos vagyok benne,
hogy az ország egészségi állapota így fog elmozdulni, hogy az az „. program meg fog valósulni tetten
érhetőleg. Remélhetőleg, legalábbis bízunk benne. Úgyhogy én erre bíztatnám ezt a csapatot.
Somogyiné Katona Anikó: Kérdésére válaszolva két típusú szűrés van. Az egyik a tüdőszűrés, ami a
fertőző betegség egy jelentős részét szűri. Ezt az Oltalom Szeretetszolgálattal közösen is szoktuk
végezni szűrőbuszban és mivel a nappali melegedőben és éjjeli menedékhelyen, átmeneti szállókon,
tehát intézményekben kötelező a bentlakáshoz, mi is erre bíztatjuk az ügyfeleinket, hogy aki nem veszi
igénybe az intézményt, de menjen el szűrésre. Mi ezt úgy szoktuk motiválni, hogy adunk valamit az
ügyfeleknek azért, hogy részt vegyenek, tehát azt gondolom, hogy közel 100%-os a tüdőszűrés az
ügyfelek körében. Azért Nyíregyházán, mert hogy akik szem előtt vannak, vagy látókörbe kerülnek,
csak úgy tudnak szolgáltatásokat igénybe venni, hogy ha ez megvan. Ha pedig valakit kiszűrnek, akkor
pedig együtt dolgozunk a tüdőszűrő állomással, tehát akár vizsgálatokra, kezelésekre, kórházi kezelésre
szállítjuk az ügyfeleket, illetve a téli ellátás idején van egy gyógyszerkeretünk, amit az utcán élő
hajléktalanoknak tudunk, hát úgy mondanám rendelkezésre bocsátani és a szükséges gyógyszereket
ebből kiváltani. Egy másik típusa a szűrővizsgálatoknak olyan betegségekre irányul, amelyeknek
fokozottan ki vannak téve az életmód miatt. Ezeket pályázati forrásból finanszírozzuk, ilyen a garat és
gégerákszűrés és egy általános egészségügyi szűrés, ami keringési, mozgásszervi, fogászati szűréseket
is tartalmaz, mint a vérvétel. Akiket itt kiszűrnek az orvosok, utána az esetet, mint egészségügyi esetet
ők maguk fogják tovább vinni, ahogy Ön is mondta. Olyan orvosokat hívunk és vonunk be a szűrésbe,
akik itt a kórházban és a rendelőintézetben rendelnek, saját rendelésükre tudják behívni a betegeket.
Itt két gége és szájüregi beteg volt a tavalyi évben, az egyikük részt vett a kezelésen, azóta is él, ő
bement és alávetette magát a kezelésnek, a másik ügyfelet viszont nem sikerült erre rábírni és sajnos
ő az utcán, ennek a betegségnek a következményeként meg is halt. De ha lenne még további szűrési
lehetőség, vagy valamilyen oltási lehetőség, akkor mi természetesen együttműködők vagyunk az
önkormányzattal, illetve az Oltalom Szeretetszolgálattal is.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a választ. Meg lettem itt szólítva a népegészségügyi kar által.

Valóban egyébként most is folyik egy kutatásunk, egy után követéses vizsgálat, amely pont a roma

lakosság megbetegedését, halálozását kutatja. Most jelen pillanatban, azt hiszem után követéses.
Valóban, az a dolog, hogy most majd 1 millió fölötti létszám lesz, végül is nem teljesen rendben van,
mert sajnos a halandóság náluk sokkal hamarabb következik be. Nem nagyon lehet látni idős roma
embert egyébként, nagyon keveset. Tehát valóban folyik egy ilyen kutatás. Egy kis zárójeles gondolat,
a saját kutatásom annak idején, a dohányzás várandósság alatt felmérésben összességében mi is
megnéztük, hogy azt hiszem, hogy 20-30% között dohányoztak a várandósok. De ha külön vesszük a
roma és nem romákat, a nem roma édesanyák olyan 11%-a, végül is az se túl jó, de mégis, a roma
nőknek meg 45%-a, dohányzott. Tehát valóban, mi is ha most összevetjük, akkor ez a roma történet,
akár az afrikai százalékhoz közelített. Tényleg, ez csak adalék, idekívánkozott. Tényleg így van.
Jeszenszki András: Köszönöm szépen tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, tisztelt vendégek, én

csak két dolgot szeretnék mondani. Tehát amit hozzátettetek kiegészítésként, amit főorvos úr
megfogalmazott, ráadásul összekapcsolódik az egyik korai napirendi pontunkkal itt ugye a KEF-nek a
kérdéskörével, mert ebben a lakossági rétegben jelenik meg nagyon-nagyon erőteljes módon az olyan
típusú különböző tudatmódosító szereknek a használata, amely különböző kemikáliák és gyakorlatilag
vegyi anyagú módon történik, ez meg is jelenik benne és ennek a közös vizsgálatára tényleg érdemes
lenne valamilyen módon lehetőséget teremteni. Akár úgy, hogy itt a bizottságban gondolkozunk azon,
hogy ezeket a dolgokat összekapcsoljuk adott esetben azzal, amit ti is a beszámolóban
megfogalmaztatok. Mert hogy tényleg úgy van, hogy az anyagi helyzettel összefüggésben, gyakorlatilag
nem tudná megvásárolni a drágább dolgokat, így a különböző rovar és növényvédő szerek, meg egyéb
dolgoknak a származékainak fogyasztása történik és ennek még brutálisabb hatásai vannak, mint egyéb
másnak. A másik, amit én szerettem volna mondani, ugye ennek a napirendi pontnak és az előzőnél
szerettem volna csak ott hirtelen kicsúsztam az időből, hogy példaértékű az a fajta együttműködés,
ami a civil szervezetek között, tehát ez az igazi civil szféra, én azt gondolom, amit a mai bizottsági
napirend is mutat. Tehát ahogy a kérdésre adott válaszban is megjelenik a másik látóforma, illetve a
másik szervezet, hiszen ez csak így működhet, ha közösen és együttműködésben zajlik ennek a
klienseknek ilyen módon történő kiszolgálása, vagy segítése. És akkor még nem beszéltünk a
krízisautóról, meg egyebekről, ami egy olyan segítség itt Nyíregyházán, ami különleges ellátási módot
biztosít és az én tudomásom szerint nem túl sok városban működik, ráadásul olyan sikeresen, látva is
egyébként az utcán, meg én ismerem is a tevékenységet, hogy újra és újra új gépjárművet sikerül a
szervezetnek szereznie pályázat útján. Ehhez külön gratulálni szeretnék és ahhoz, hogy ilyen módon
együttműködnek egymással ezek a szervezetek. Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. További megjegyzés, vélemény? Alpolgármester úr parancsolj!
Jászai Menyhért: Nagyon röviden szólnék hozzá és ahogy képviselőtársam is mondta, nagyon

tiszteletreméltó az, amit a Periféria Egyesület végez, mint civil szervezet. A teljességhez hozzátartozik
az, hogy az anyag is említi, hogy az önkormányzattal szerződésben állnak, az önkormányzat
finanszírozza és az állam is finanszírozza ezt az ellátást, ez nagyon fontos és ehhez jön a civil lelkesedés
és azok az alternatív erőforrások amit csak a civil szervezet tud becsatlakoztatni. A másik, többször
szóba került a roma lakosság egészségügyi állapota, de azt gondolom, hogy a meglévő ellátórendszerbe
van több olyan elem, amely a romákkal foglalkozik. Akár a védőnői szolgálatot, már tárgyalta a
bizottság, az egészségügyi alapellátás képviselőjét nem látom, bocsánat, elbújtál főorvos úr. Tehát a
védőnői szolgálat, tavaly szeptembertől az óvodai, iskolai szociális segítőházatot állítottunk fel és nem
utolsó sorban a háziorvosi alapellátás, akik hivatásszerűen, naponta kapcsolatban vannak a romákkal
és teszem hozzá, hogy indul, több, mint előkészítés alatt van a közösen a kiútért program, amelynek
egyik sarkalatos eleme az egészségügyi helyzet javítása a szegregátumokban. Tehát én azért
gondoltam, hogy ez így kerek ez a dolog, hogy foglalkozunk ezzel és tervszerűen beavatkozunk és
programozottan. Köszönöm szépen.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen alpolgármester úr, köszönjük szépen tényleg a kiegészítést.
Vassné Harman Gyöngyi: Köszönöm szépen, én csak egy mondattal szeretnék alpolgármesterúrhoz

csatlakozni, mert hiszen elmondta, amit én is szerettem volna, hogy a szegregátumokban folyik ez a
pályázat megvalósítása, ami konkrétan az én területemet, Polyákbokrot érinti, hiszen 100%-ban
majdnem roma lakosság lakik ott és valóban nagyon igaz az, ami itt is elhangzott, hogy alapjaiban az
életmódban keresendő. Tehát valóban nagyon önpusztító és egészségre ártalmas életmódot élnek és
sokszor az is oka, hogy nincsenek tapasztalataik másról, vagy nem ismerik föl azt az élethelyzetet,
amiben ők vannak. Nincs rálátásuk, hogy ők mennyire saját maguk ellen élnek. És azért is jók ezek a
pályázatok, mert a szakemberek megpróbálnak a gyakorlatban, mindennapi életben tanácsokat adni
és rámutatni arra, hogy hogyan is kellene. Hiszen ott nem tud a szomszédjától tanácsot kérni, nem látja
sokszor, hogy mit hogy kellene, mert hisz mellette is ugyanolyan életmóddal élő lakik. Tehát ez valóban
nagy probléma, ahogy már itt elhangzott és nagyon nehéz feladat és ezért az önkormányzat és állami
szinten is megpróbálnak mindent megtenni, de hát tudjuk, hogy ez így kevés, mert alapjaiban az
ügyfelek nehezen nyitnak, nem nyitottak eléggé. Tehát először a motivációt kell először megkeresni,
hogy ők maguk is észrevegyék, hogy tenniük kellene.
Dr. Újhelyi János: Köszönöm szépen, ehhez muszáj egy mondatot mondani, mert olyan szépen

elmondta a képviselőasszony ezt a dolgot. Polyákbokrot különösen problémásnak tekinti az
alapellátás, meg aki egyáltalán tudja, és nem tudom egyáltalán tudja-e a képviselőasszony, hogy egy
éve folyik egy életmód program Polyákbokorban, én magam is részt vettem, meg egy kolleganő, most
is eljár oda havonta. És tényleg olyan szinten kell levinni az ismeretek átadását, hogy az megragadjon
az ő életmódjukban, egy pici előrelépést, irreális várakozás nincsen. Én csak azt szerettem volna, hogy
az alapellátás is teszi a dolgát ebben az ügyben, nemcsak a hivatásából adódik, hanem pluszban is
vállalt ilyen kötelezettséget. De tudjuk, hogy ide kemény munka, meg nagyon hosszú, türelmes munka
kell.
Mussó László: Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, akik ott voltunk pénteken, azon az ülésen, ami
pont a roma lakosság felzárkóztatása miatt indul el és osztályvezető asszony vezeti ezt az egész
programot, nem tudom főorvosúrnak van-e erről tudomása, hogy mi zajlik ott.
Jászai Menyhért: Van tudomása, ez a közösen a kiútért program egyébként, amelynek az egészségügyi

részét az egészségügyi alapellátás fogja végezni, nyilván ha meglesz a szerződés és elindul a program,
akkor az érintettek első kézből kapnak tájékoztatást. Én azt gondolom, hogy most nem visszafogva az
itteni eszmecserét, időben mindenki megkapja majd a tájékoztatást erről. Szerintem ne vágjuk elébe,
ez a program már elindult és az alapellátás ezt végezni fogja.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. Visszatérve a napirendi pontunkhoz én a magam részéről is
örülök ennek a tevékenységnek és olvastuk ugye, hogy amikor olyan riasztás van, akkor éjjel-nappal az
egyesület rendelkezésre áll a lakosságnak a hajléktalan segítésében. Ma is mikor utcán mentem, jött
az autó és kiírva rá, mindig olyan jó érzéssel olvasom el, ha megy az autó az egyesületnek. mert tudjuk
azt, hogy tényleg segítség, aki erre rászorul. Ha nincs további megjegyzés, vélemény, akkor
szavaztatnék. Kérem, aki a szakmai beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy
a bizottság nyolc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Periféria Egyesület 2018. évi szakmai
beszámolóját. Köszönjük szépen, igazán hasznos, gondolatébresztő előterjesztés is volt, azt is
mondhatnánk.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 23/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.

10. Előterjesztés a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő „Reménység"
Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
Dr. Rákóczi Ildikó: A 10. napirendi pontunk, előterjesztés a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában
működő Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona 2018. évi szakmai beszámolójának
elfogadására. Ehhez a napirendi ponthoz köszöntöm a meghívott vendégeket, Nagy Attila az alapítvány
elnökét, örülök, hogy közelebb is ült és szeretném megkérdezni, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni
az előterjesztéshez?

Nagy Attila: Köszönöm szépen, nem kívánok.
Dr.

Rákóczi

Ildikó:

A bizottság tagjaitól

szeretném

megkérdezni,

hogy van-e

kérdés az

előterjesztéshez? Kérdést nem látok. Vélemény, megjegyzés? Nem látok. Én egy nagyon egyszerű

véleményt, végig olvastam ugye a napirendi pontokat és amikor eljutottam az Önök beszámolójához
az merült fel bennem, hogy amikor először, hogy a KEF-nek a működése és a fiatalok megszólítása,
ilyenkor jut eszembe, hogy ilyen helyre kellene elmenni egy tanulmányútra, egy látogatásra a
fiataloknak, ahol ilyen szenvedélybetegek küzdenek a mindennapjaikkal és Önök is. Tudjuk, hogy nem
ez a módja, hogy elrettentsük a fiatalokat, nem ez az útja, de bennem ez merült föl, hogy biztos, hogy
hatásos lehetne. Ugye?
Nagy Attila: Igen. Nálunk mondjuk kifejezetten alkoholbetegek vannak, nálunk drogbetegek

nincsenek. Bár az ellátási forma megengedné, de nagyon nehéz lenne velük bánni, még az
alkoholbetegek között is. Példát tudnánk mutatni ott elég széles sajnos a skála.
Dr. Rákóczi Ildikó: Látva a statisztikát, azt láttuk, hogy végül is az idősek otthonában, főleg női
ellátottak vannak, addig az ilyen intézményekben főleg férfiak. Megint meghatározza kicsit a
prevenciónak is a súlyfokát, hogy a fiatal fiúkat még inkább kiemelten kell kezelni a prevencióban.
További megjegyzés? Nem látok. Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a szakmai beszámolót elfogadja,
bizottsági kompetencia, kézfelemeléssel jelezze. A bizottság nyolc igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta a szakmai beszámolót. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen és további sok sikert
kívánunk.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 24/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.
11. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezetének
NYITOTT - Ház Anya - Gyermek Segítőotthona „Félutas" Kiléptető Ház 2018. évi szakmai
beszámolójának elfogadására
Dr. Rákóczi Ildikó: Nyílt ülésünk utolsó napirendi pontja, előterjesztés a Magyar Vöröskereszt SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szervezetének Nyitott Háza Anya-Gyermek Segítőotthona Félutas Kiléptető Ház
előző évi szakmai beszámolójáról szól. Meghívott vendégünk Gurály Edina Erzsébet helyett köszöntjük
Glückmanné Pintér Judit intézményvezetőt. Köszönjük szépen, hogy itt van a bizottsági ülésünkön.
Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a kiküldött anyaghoz?
Glückmanné Pintér Judit: Annyiban szeretném kiegészíteni, hogy azzal fejeztem be ezt a beszámolót

hogy, egy önkormányzati ingatlanról van szó és januárban, mivel elég leromlott volt az állapota,
fölmérte az önkormányzat. Januárban elkezdődtek a munkálatok és szeretném elmondani, hogy ezek
befejeződtek a héten. Tehát megtörtént a födémcsere, nyílászáró csere, teljes külső szigetelés,
csatornacsere és most a héten már befejezik, a konvektorok helyett központi fűtést kap a ház és ezt
szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak, hogy ilyen szép ingatlanba költözhetnek a lakóink.

OOOOJO

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. A bizottság tagjaitól kérdezem, hogy van-e kérdés az
előterjesztéshez?

Nem látom. Megjegyzés, vélemény? Nem látok. Akkor
háznak az állaga jó lesz, akkor lesz pályázatra jelentkező.

elképzelhető

ugye, hogy a

Glückmanné Pintér Judit: Már most is van.
Dr. Rákóczi Ildikó: Azt olvastuk, hogy csak egy család vette igénybe.
Glückmanné Pintér Judit: Egy család, de most már a saját anyaotthonunkban is versengés van, hogy ki

költözzön oda.
Dr. Rákóczi Ildikó: Ugye milyen sokat számít a megújulás. Köszönjük szépen. Nem látom, hogy

megjegyzés, vélemény lenne. Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a szakmai beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. A bizottság nyolc igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozattervezetben foglaltakat. Köszönjük és további jó munkát kívánunk.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja az előterjesztéssel 8 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 25/2019. (Ill. 25.) számú határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
15/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

a Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala 2018. évi

tevékenységéről

szóló beszámoló elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2019. március 25.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

16/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt
álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztató elfogadásáról

a Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő
pályázatairól szóló tájékoztató elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2019. március 25.
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Dr. Rákóczi lldiko
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1. címzetes főjegyző

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
17/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi szakmai
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

a Bizottság

az

előterjesztést

Kábítószerügyi

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Egyeztető

Fórum 2018. évi szakmai

tevékenységéről

elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2019. március 25.
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Dr. Rákóczi lld~
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. irattár

szóló tájékoztató

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

18/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az
értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

a Bizottság

1. az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételi

rendjéről

és az értük

fizetendő

térítési díjak

megállapításáról szóló 7/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2019. március 25.

~ .Q..J._~
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
19/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati
felhívás meghirdetéséről

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésével egyetért.

Nyíregyháza, 2019. március 25.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1.
2.
3.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
20/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal

2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
21/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány
Idősek Otthona 2018. évi szakmai beszámolójának és a „Kálvineum" Idősek Otthona szociális
étkeztetésről szóló 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság

1. az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközség fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2018. évi szakmai
beszámolójának és a „Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetésről szóló 2018. évi
szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

22/2019. {Ill. 25.) számú
határozata
az Oltalom Szeretetszolgálat 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján az Oltalom Szeretetszolgálat 2018.
évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Magyarországi evangélikus Egyház
irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

23/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
a Periféria Egyesület 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Periféria Egyesület 2018. évi
szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Periféria Egyesület
4. irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
24/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő „Reménység" Szenvedélybetegek
Átmeneti Otthonának 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Kék Nefelejcs Alapítvány
fenntartásában működő „Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2018. évi
szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.

)~

.J_ L-n~

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Kék Nefelejcs Alapítvány
4. irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
25/2019. (Ill. 25.) számú
határozata
a Magyar Vöröskereszt Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezetének NYITOTT - Ház
Anya - Gyermek Segítőotthona „Félutas" Kiléptető Ház 2018. évi szakmai beszámolójának
elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Magyar Vöröskereszt SzabolcsSzatmár - Bereg Megyei Szervezetének NYITOTT - Ház Anya - Gyermek Segítőotthona
„Félutas" Kiléptető Ház 2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.

)tlr. ~~ó~zi -~-a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Magyar Vöröskereszt Sz.Sz.B. Megyei Szervezete
4. irattár

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-530;
E-MAIL: NVHJEGVZ@NYIREGVHAZA.HU

Ügyiratszám: JKAB/426-1/2019

BESZÁMOLÓ
a Közgyűléshez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2018.évitevékenységér61

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

törvényességi véleményezést
végző személy aláírása
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményezi:
valamennyi bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés
f) pontja értelmében a jegyzéS évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal
tevékenységéről. Korábban csak körjegyzőségek esetében állt fenn a beszámolási
kötelezettség, a jelenlegi szabályozás 2013. január l-jétől érvényes. Ennek alapján a
Közgyűlés hetedik alkalommal tárgyalja meg a polgármesteri hivatal beszámolóját.
A szabályozás legfontosabb célja, hogy a képviselő-testület évente átfogó képet kaphasson
a hivatalban folyó munkáról, a tevékenység eredményességéről. A képviselők egyébként is
naprakész információkkal rendelkezhetnek az itteni munkáról, hiszen számos kapcsolódási
pont van. A teljesség igénye nélkül ismertetném a legjellemzőbbeket:
A Közgyűlés ülései során a képviseléSk az ellSterjesztések megismerése, bizottságai vitája és
közgyűlés általi elfogadása során folyamatos kapcsolatot tartanak a hivatal előkészítést
végző szakembereivel, és ugyanez a helyzet a döntések végrehajtása során is.
A költségvetés éves tervezése, elfogadása, évközi módosításai és a zárszámadás során is
állandó kapcsolat és kontroll működik. A költségvetés éves követése folytán a képviselők
nyomon követhetik az adóbevételek alakulását is.
Megjelennek azok a kiemelt területek, ahol külön beszámolási kötelezettsége - vagy
önként vállalt feladata - van a hivatalnak, mint az alábbiak:
-

a hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények és gazdasági
társaságok irányában folytatott belső ellenőrzési tevékenység,
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal közbeszerzési tevékenysége,
a pályázati tevékenységgel kapcsolatos folyamatos, negyedéves gyakoriságú
beszámoló.

A képviseléSk bizottsági munkájuk során nemcsak a közgyűlési anyagok előkészítése, hanem
az átruházott hatáskörben hozott önálló döntések során, továbbá a részükre biztosított
felvilágosítás kérési és tanácskozási jog eredményeként is azonnali információkat kapnak a
hivatalról.
Az anyagban arra törekszünk, hogy a tisztelt

képviselők

minél komplexebb képet

kaphassanak arról a hivatalról, amely magas színvonalon igyekszik kiszolgálni ügyfeleit,
érvényt szerezve a közigazgatás ügyfélbarát és szolgáltató jellegének.
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Az előterjesztésben továbbra is azt a gyakorlatot követjük, hogy a szöveges beszámolót nem
törik meg a táblázatok, a kör- és oszlopdiagramok, hanem azok az anyag végén külön
fejezetben kerülnek megjelenítésre.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és beszámolót elfogadni
szíveskedjék.

Nyíregyháza, 2019. március 21.

Tisztelettel:

dr. Szemán Sándor
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1. Bevezetés

Magyarország Alaptörvénye

című fejezete 33. CIKK (3) bekezdése

AZ ÁLLAM

értelmében a képvisellS-testület sarkalatos törvényben meghatározottak szerint
hivatalt hozhat létre. Az Alaptörvény ezen felhatalmazása alapján a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.)
rendelkezik részletesen a képviselő-testületek hivatalairól.
Az önkormányzati törvény preambuluma értelmében az Országgyalés elismeri és védi
a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát. A helyi
önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak az
Alaptörvényben

foglalt államcélok

megvalósításához,

elősegítik

a jogszabályi

kötelezettségek teljesítését.
A Mötv. kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselö-testülete az önkormányzat
működésével, valamint

a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó

ügyek döntésre való elókészitésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre.
A polgármesteri hivatal önállóan

működő

települések életében meghatározó

és gazdálkodó költségvetési intézmény. A

jelentősége

van. Az

előző

bekezdésben említett

sajátos kettősség a fő jellemzője: önkormányzati, valamint államigazgatási hatósági
ügyekben jár el. Ez a fajta kettőség - különösen a városok esetében - nem eredményezi
azt, hogy a hivatal egyes elkülönült belső szervezeti egységei tisztán csak
önkormányzati vagy államigazgatási hatósági üggyel foglalkoznak. Ez Nyíregyháza
esetében is így van, az osztályok többsége - ha eltérő mértékben is - mindkét típusú
feladat ellátásában

közreműködik.

Az önkormányzati ügyek esetében a hatáskör címzettje mindig a képviselő-testület.

Ezt a hatáskört - a Mötv.-ben meghatározott kivétellel - átruházhatja azonban
szerveire: a polgármesterre, a bizottságokra, a társulásra és a jegyzőre. A feladatok
ellátásában közreműködő szervként nevesítésre kerül a polgármesteri hivatal is.
Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje általában a

jegyző.

Jellemzően

honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófa-elhárítási ügyekben a polgármesternek is
biztosíthat a törvény önálló hatáskört. Ritkán az is

előfordul,

hogy a polgármesteri

önállóan eljáró ügyintézőjének van hatásköre az adott ügyben (pl. az
anyakönyvvezetők, a közterület-felügyelők).
hivatal
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Ahogyan az egész önkormányzat működésében, úgy a polgármesteri hivatal
tevékenységében is elsődleges és meghatározó szerepe a település első számú
vezetőjének,

a képviselő-testület elnökeként eljáró polgármesternek van.

A Mötv. rendelkezése szerint a polgármester a

képviselő-testület

döntései szerint és

saját hatáskörben irányítja a polgármesteri hivatalt. A jegyzőt pedig a konkrét, operatív
jogosítványok illetik meg, vezeti a polgármesteri hivatalt, a hivatal dolgozói
tekintetében - az önkormányzati tanácsadók és az

aljegyző

kivételével - a munkáltatói

jogot is gyakorolja.
Fenti szabályozás azon a szervezéselméleti modellen alapul, mely szerint az irányítás
fogalmába annak egyik részelemeként tartozik bele a vezetés. Ez a szabályozás a
gyakorlatban azt eredményezi, hogy a polgármester a helyetteseiként

működő

alpolgármestereken, továbbá a hivatalt vezetlS jegyzlSn keresztül Irányítja a hivatalt.
A polgármesteri hivatalok a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv alapján az
első

helyhatósági választásokat

tanácsigazgatási modellben

követően

mOködő

alakultak meg az 1990-es év végén a

végrehajtói bizottságok szakigazgatási szerveit

felváltva. Az elmúlt bő két évtized során számos változáson ment keresztül ez a
szervezet is. Méretét tekintve a leggyökeresebb fordulat a járási hivatalok 2013.
január l-jei megalakulásával következett be. A polgármesteri hivatalok és a járási
hivatalok közötti munkamegosztás korántsem lezárt folyamat; ahogyan az

előző

években, úgy a következő években is várható a rendszer további korrekciója.
A

következő

fejezetekben az ott meghatározott szempontok szerint kívánom

bemutatni hivatalunk elmúlt esztendejét.
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II. A közgyűlés és a bizottságok munkájának támogatása

A jelenlegi Közgyűlés az Alaptörvény értelmében az első testület, amely 2014.
októberében öt évre kapta mandátumát. A huszonkét

közgyűlési

tag személyében az

elmúlt több, mint négy esztendőben egy változás történt, Béres Csaba képviselőt 2018.
novemberében Lengyel Máté képviselő váltotta. A polgármester mellett továbbra is
tizenöt egyéni és hat listás képviselő dolgozik. A testület munkáját segíti egy nem
képvisel6 alpolgármester is.

Hat állandó bizottság közülük kettő csak testületi

tagokkal, míg négy külső tagokkal is kiegészülve működik.
Az önkormányzati munka legfontosabb színtere a közgyűlés ülése, hiszen a képviselők
itt hozzák meg a várost és annak lakóit érintő döntéseiket rendelet vagy határozat
formájában. Ezért a polgármesteri hivatal szakembereinek a döntések előkészítése és
végrehajtása során végzett tevékenysége meghatározó képet ad a hivatalról.
A hivatal ez irányú tevékenységét az 1. mellékletben mutatjuk be, a tárgyévet
összehasonlítva a korábbi
A

közgyűlés

esztendőkkel.

hagyományosan éves munkaterv alapján dolgozik, a soros üléseket

havonta egyszer tartja, július hónapban szünet van. A havi megoszlási diagram jól
első

szemlélteti, hogy az önkormányzati tevékenység sajátosságaiból adódóan az
félévben nagyobb munkateher hárul az elókészítőkre.

Az év elején a kevesebb napirend arra vezethető vissza, hogy ebben az időszakban zajlik
a működés szempontjából legfontosabb, nagy munkaigényű előterjesztés, az éves
költségvetés

előkészítése

és elfogadása.

Azt, hogy a bizottságokra a

közgyűlési

ülés

előkészítésén

túl is

jelentős

munkateher

hárul, jól mutatja a bizottságok által tárgyalt előterjesztések száma:
Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi
Jogi, Ügyrendi és Etikai
Köznevelési, Kulturális és
Sport
Pénzügyi
Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági
Városstratégiai és
Környezetvédelmi

'. '. f.; „ , i ő~j
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
187 317 397 365 367 433 373 305
125
180 179 148 153 149 150 121
157 187 204 188
174 192 217 170
43
137

81
111

95
142

85
135

92
116

119
133

116
127

61
112

102

148

150

154

156

186

198

168
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A bizottságok 2011-ben összesen 751, 2012-ben 1024, 2013-ban 1167, 2014-ben 1075,
2015-ben 1058, 2016-ban 1212, 2017-ben 1181 2018-ban 937 napirendi pontot
tárgyaltak meg. A számok bizonyítják, hogy a bizottsági munka súlya továbbra is
jelentős,

az ügyek száma növekszik, illetve tartósan magas.

A bizottsági

előterjesztések

tárgyalása során jelen vannak a készítésben

közreműködő

hivatali szakemberek, valamint az érintett belső szervezeti egységek vezetői.

A

bizottsági üléseken folyamatosan részt vesznek a téma szerint érintett tisztségviselők.
A munka koordinálásában, a bizottság és a hivatal közötti kapcsolattartásban a
bizottsági titkároknak van jelentős szerepe.
A

közgyűlési,

valamint a bizottsági munka meghatározó

megyei kormányhivatal.
január

l-jétől jelentősen

Már a beszámolási

külső ellenőrző

időszakot megelőző

szerve a

években, 2012.

megnlStt és új típusúvá vált a kormányhivatal jogköre, hiszen

az eddigi törvényességi ellen6rzést a törvényességi felügyelet váltotta fel, lényegesen
szélesebb jogosítványokkal és komolyabb szankcionálási

lehetőségekkel.

A jogalkotási

kötelezettség pótlása és a törvényességi felügyeleti bírság megteremtésének a
lehetőségével

jobban

kikényszeríthetővé

válik a felettes szerv akarata.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján megállapítható, hogy a polgármesteri hivatal és a
kormányhivatal között korrekt,

építő

jellegű

munkakapcsolat alakult ki. A

kormányhivatal törvényességi aggályok észlelése esetén

előzetesen

személyes

egyeztetést kezdeményez az önkormányzat tisztségviselőivel és vezető beosztású
munkatársaival, amely alapján az esetek döntő többségében a felek megegyezése
szerint külön törvényességi eljárás nélkül

rendezhető

a vitatott kérdés. Az elmúlt évek

során erre csak egyetlen esetben kellett sort keríteni.
Mindezek

egyértelműen

azt igazolják, hogy a polgármesteri hivatal szakemberei a

testületi és a bizottsági munka támogatását egyenletesen magas színvonalon látják el.
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Ill. Ügyiratforgalom

Minden hivatalnak jellemző mérőszáma, hogy évente hány ügyfél keresi meg, és
ezeket az ügyeket mennyi

idő

alatt, milyen hatásfokkal oldja meg. Az ügyiratforgalmi

statisztika az állami szervek részére is fontos tájékozódási pont.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megyénkben az egyik
legkeresettebb elsőfokú közigazgatási szerv. Ennek elsődleges okai az alábbiak:
-

-

Maga a város közel 120 ezer fős állandó népességével a hetedik a magyar
települések sorában.
Nyíregyháza kiemelkedő jelentőséggel bír a megyén belül, hiszen a sorban őt
követő városok (Kisvárda és Mátészalka) népessége a 20 ezer főt sem éri el.
Különleges a nemzetközi geopolitikai helyzete is, hiszen tőlünk térben 100 kmen belül, időben bő órányira három ország érhetlS el (Szlovákia, Románia,
Ukrajna).
A korábbi kistérségi, majd a jelenlegi járási modellben is jelentősen növelik
forgalmunkat a hozzánk tartozó települések.

Hivatalunk ügyiratforgalmáról a 2. melléklet ad tájékoztatást. Hangsúlyozzuk, hogy a
táblázat csak a főszámokról ad információt, azt nem jelzi, hogy némely ügyben akár
harminc-negyven további eljárási cselekmény (alszám) is lehet. A melléklet mutatja az
iktatott ügyek számát és ágazati megosztását. Jól látható tendencia, hogy
ügyiratforgalom szempontjából továbbra is az adóügyek emelkednek ki. Magas a
döntések száma a szociális igazgatás, az általános igazgatás és az építési ügyek
területén is.
A 3. melléklet a legnagyobb ügyszámú adóosztály forgalmát, valamint a
jogorvoslattal

megtámadott

döntéseket

mutatja.

Utóbbiak

leginkább

a

kormányhivatal hatósági főosztályánál és szakigazgatási szerveinél, vagy a bíróságnál
jelennek meg. Továbbra is rendkívül alacsony mértékben kerestek orvoslást az ügyfelek
a kiadott döntéseinkkel szemben (mindössze 47 esetben, ez az arány statisztikailag
jelentéktelen). Ez országos szinten is kifejezetten jó eredménynek számít. Szakmailag
az is vállalható, hogy döntlS részben helybenhagyta a felülvizsgálatot végző hatóság a
hivatal döntését.
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IV. Személyügyi tevékenység

A

létszámgazdálkodás elemzésekor elsősorban azt emeljük ki, hogy Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a megyei jogú városok összevetésében
egyértelműen

az egyik leghatékonyabb szerv. Az elmúlt évtizedben négy alkalommal

- legutóbb másfél éwel ezelőtt - került sor pályázatok vagy a megyei jogú városok belső
döntése alapján az egyes hivatalok összehasonlítására.
Bizonyítást nyert, hogy Nyíregyháza mind számszakilag, mind fajlagosan az egyik
legkisebb többlettel dolgozik - a megyei jogú városok

polgármesteri hivatalai

tekintetében • a Belügyminisztérium által elismert létszámhoz képest.
Az elismert létszám azt jelenti, hogy egy, a jogszabályban meghatározott képlet alapján
a Belügyminisztérium valamennyi polgármesteri hivatal vonatkozásában külön-külön
megállapította, hogy a kötelező feladatai ellátásához hány főt kell alkalmaznia, és a
támogatást is ez alapján folyósítja. Az önkormányzatoknak nem csak kötelező, hanem
önként vállalt feladatai is vannak, ezért a tényleges létszám jellemzően a legtöbb
helyen meghaladja a fentebb ismertetett elismert létszámot.
A létszámhelyzetre vonatkozó tényt azért fontos hangsúlyozni, mert folyamatosan
hangoztatjuk, hogy a polgármesteri hivatalban a legtöbb helyen fokozott munkateher
jelentkezik, és eseti vagy állandó jelleggel az általánosan elvártnál többet kell dolgozni
a munkatársaknak.
A hivatal létszámgazdálkodását a továbbiakban a 4-6. mellékletben mutatjuk be. A
létszám alakulásának bemutatását nagyobb távlatban, a 2000-es évtől kezdve végeztük
el. Magyarázatként ismertetünk három értelmező rendelkezést:
-

-

Engedélyezett létszám: a polgármesteri hivatalban az önkormányzat éves elemi
költségvetésében engedélyezett álláshelyek száma.
Munkajogi létszám: a hivatallal közszolgálati, illetve munkajogi jogviszonyban
álló összes dolgozó száma.
Statisztikai létszám: a munkajogi létszámon belül a ténylegesen munkavégzésre
kötelezettek száma. (A munkajogi és statisztikai létszám különbségét jellemzően
a szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en lévők adják)
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kerülő

A személyi mozgást vizsgálva megállapítható, hogy az ide
életpályaként tekintenek a hivatalra, hosszú

időt

dolgozók

töltenek itt. A folyamatos

munkateher indokolja, hogy az üressé váló állásokat nagyon rövid

idő

alatt betöltjük.

A hivatal belső felépítésére nincs kötelező jogszabályi előírás, azt az egyes települések
legjobb belátásuk szerint, szabadon döntik el. A megyei jogú városok hivatalainak
összehasonlításából tudjuk, hogy minden város igyekszik a sajátosságait és
hagyományait figyelembe venni a hivatali szervezet felépítése során. Hivatalunkban az
egyes osztályoknál dolgozók aránya az elmúlt években nem változott.
A besorolás szerinti táblázat jól szemlélteti, hogy viszonylag kevés (15) vezetővel is
hatékonyan

működtethető

a szervezet. A

felsőfokú végzettségű

dolgozók száma az

elmúlt években folyamatosan növekszik.
A

külső

elismertség minden szervezet lényeges

fokmérője.

Büszkeséggel tölt el

bennünket, hogy az elmúlt másfél évtizedben mintegy félszáz alkalommal részesültek
állami kitüntetésben a munkatársaink. Külön kiemeljük, hogy ezen belül a
köztisztviselők

speciális kitüntetésében, a Belügyminisztérium által adományozható

Köz Szolgálatáért Érdemjel különböző fokozatában 11 dolgozó részesült (1 arany, 6
ezüst és 4 bronz}. Az elmúlt évben nagy örömünkre egy nyugdíjba vonuló
munkatársunk a közigazgatás területén végzett magas színvonalú, több mint négy
évtizedes tevékenysége elismeréseként a Köztársasági

Elnöktől

a Magyar Ezüst

Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Nagy presztízse van a helyben adható
legmagasabb elismerésnek, a Kiváló Köztisztviselői Munkáért Májerszky Béla -díjnak,
melyet évente egy munkatársunk kaphat.
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V. Hivatali infrastruktúra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala abban a - nagyvárosok között
országosan egyedülálló - helyzetben van, hogy a szervezet valamennyi belső
szervezeti egysége egy épületegyüttesben, a város szívében található Városházán
került elhelyezésre. Ez mindenki számára

egyértelmű

könnyebbséget jelent mind a

hivatal vezetése és irányítása, mind az ügyfelek szempontjából.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal közösen használt épületrészre az
üzemeltetési

költségek elszámolása

külön

megállapodás alapján történik. A

megállapodás, a tényleges költségeket és elvégzett feladatok figyelembevételével,
minden évben felülvizsgálatra kerül. A közös épülethasználat elősegíti a folyamatos és
jó együttműködést a hivatalok között.

Az „A" épület alatt lévő pincében kialakított irattár régen várt felújítása is megtörtént
az elmúlt évben. A helyiség teljes megújuláson ment keresztül.

Megszűnt

az iratok

állagmegóvásának problémája, átláthatóbbá vált a tárolásuk és mostantól jobb
munkakörülmények között végezhetik irattári feladatukat a dolgozók.
A Közterület-felügyelethez ideiglenesen elhelyezett irattár megszüntetését
elkezdődött

követően

az új kameraszoba és irodai helyiségek kialakítása, mely, rövidesen be is

fejeződik.

Az előző években elindított energetikai pályázat elnyerését követően megtörtént a „B"
épület energetikai

korszerűsítése.

A homlokzati nyílászárókat és a

fűtőtesteket

kicserélték, új szigetelést kapott a lapos tető valamint a teljes homlokzat.
Az idei év legfontosabb
működését

belső

felújítása a „B" épületben az igazgatási osztály napi

hivatott segíteni. Folyamatban van, és reményeim szerint márciusban

elkészül a második emelet teljes rekonstrukciója, míg a nyáron megújul az anyakönyvi
hivatal és az általános ügyfélszolgálat,
Egy

korszerű

mindkettő

a földszinti részben.

épületegyüttesben a modern kor igényeit mind jobban

kielégítő

környezetben és feltételekkel fogadják munkatársaink a hozzánk forduló ügyfeleket.
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V. Az egyes belső szervezeti egységek tevékenysége
Polgármesteri Kabinet
A Közbeszerzési Referatúra a polgármesteri hivatal nem önálló szervezeti egysége,
amelynek vezetője a polgármesteri kabinetvezető. A referatúra a kabinetvezető
közvetlen irányítása és felügyelete alatt végzi tevékenységét, munkájáról a
kabinetvezetőt közvetlenül tájékoztatja.
A közbeszerzési referensek elsődleges feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos feladatok ellátása: ajánlati felhívás előkészítése,
megjelenítése, dokumentáció elkészítése, bírálati cselekmények elvégzése,
jegyzőkönyvek elkészítése, eredményhirdetés ellSkészítése, hirdetmények feladása,
esetleges jogorvoslati eljárás lefolytatása, valamint az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (Xll.19.) Korm. rendeletnek és a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek megfelelően valamennyi eljárási
cselekmény lebonyolítása.

A közbeszerzések (azon árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió,
szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió, amelynek értéke a közbeszerzési
eljárás megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési
értékhatárokat) tervezése, előkészítése, az eljárás lebonyolítása a beszerzéssel érintett
osztály vezetőjének igénybejelentése alapján a Közbeszerzési Referatúrán keresztül
történik.
A Közbeszerzési Referatúra feladata továbbá azon eljárások lefolytatása is, amelyek
értéküknél vagy tárgyuknál fogva nem tartoznak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény hatálya alá, ezen esetekben beszerzési eljárás lefolytatása szükséges az
Önkormányzat 369/2016. (Xll.29.) számú Beszerzési Szabályzata alapján.
A városi sportkoncepció irányelveinek figyelembe vétele és a városi sportrendelet
előírásai alapján a Sport Referatúra átláthatóan működteti az egységes pályázati és
támogatási rendszert a városi költségvetés sport célfeladatainak keretében. 2018-ban
ez 4 támogatási és 4 pályázati eljárás keretében közel 200 támogatás koordinálását
jelentette a felhívások elkészítésétől, a beérkezett kérelmek és pályázatok
feldolgozásán és bizottság elé történő terjesztésén keresztül a szerződéskötésig, illetve
az elszámolások feldolgozásáig és bizottság elé történő terjesztéséig.
A sport célfeladatok által több száz működési és rendezvénytámogatás, valamint közel
ötven sportoló direkt támogatása valósult meg 2018-ban.
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Aktívan közreműködött a Nemzeti Sportpark Programban, a Nemzeti Ovi-Sport
Programban, a Magyar Labdarúgó Szövetség Pályaépítési Programjában, az Emberi
Erőforrások Minisztérium által a Magyar Vívó és a Magyar Úszó szakszövetségeken
keresztül megítélt sportágfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos feladatokban,
valamint a 2018. évi jégidő vásárlás szakmai felügyeletében.
A referatúra végezte a Hiszek Benned Sport Program 1. alprogramjának 2. és 3. üteme
keretében megrendezett 10 nagyrendezvény és 3 program előkészítését, koordinálta
pénzügyi és szakmai megvalósítását, valamint a 2. ütem keretében a támogatás
elszámolását, melyet az EMMI hiánytalanul elfogadott.
Hatékony közreműködésével valósult meg a 2018-as év kiemelt sporteseménye, a
Megyei Jogú Városok XVI. Sporttalálkozója. Saját hatáskörben került megrendezésre a
BringaVáros 7.1, a VI. Önkormányzati Sportnap, a Városi Sportgála, a Magyar Úszás
Napja és a Cégek Közötti Városi Tekeverseny, valamint az egész évben zajló Mozdulj
Nyíregyháza 1programsorozat.
Testvérvárosi és a megyei jogú városok sportkapcsolatainak ápolása érdekében az év
folyamán a referatúra aktívan közreműködött egyéb hivatali sporteseményeken való
részvétel szervezésében is, mint pl. a Magyar Önkormányzatok Foci Kupája, a rzeszówi
maraton és a Régi(j)ó Barátok Torna.
Az év során folyamatos kapcsolatot tartott a városi és iskolai sportszervezetekkel, 4
városi diáksport egyeztetést szervezett és igény esetén segítette diáksport események,
országos diákolimpiai döntők megvalósítását, valamint szorosan együttműködött a
Nyíregyházi Sportcentrum Np. Kft-vel.
A Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra a 2018. évben 76 db pályázati
projekt kezelését látta el együttműködve a társosztályokkal, melyek között bírálat alatt
lévő,

megvalósítás alatt lévő és lezárás alatt lévő, illetve fenntartási időszak alatt álló

projektek egyaránt szerepelnek.
Ebben az évben 20 db pályázatot nyújtott be a referatúra, 12 db bírálata még
folyamatban van, 8 db pedig támogatásban részesült, illetve megvalósítás alatt van
jelenleg.
2018-ban több pályázatból finanszírozott beruházás is megvalósult, köztük a
Nyíregyházi Állatpark fejlesztése keretében a Pangea Ökocentrum és Szálloda építése,
elkészült az Állatpark új főbejárata és hópárduc kifutója, megújult a nyíregyházi Családés Gyermekjóléti Központ székhelye és egy telephelye a Május 1. tér 10/A., illetve Körte
utca 41/A. szám alatt.
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Felújításra került a Benczúr és Bessenyei tér, valamint a Szabadtéri Színpad is,
megvalósultak továbbá csapadékvíz- és szennyvíz elvezetéssel kapcsolatos
rekonstrukciós munkálatok, felújításra került 6 db óvoda, 7 db önkormányzati
intézmény energetikai felújítása is megtörtént, 33 helyszínen újultak meg utak,
kerékpárutak, járdák, megszépült a Benes Villa, felújításra kerültek bölcsődék és még
számos, a város életében jelentős projekt kivitelezése kezdődött el.
A referatúra látja el a korábban megvalósított projektek fenntartási idejéhez
kapcsolódó jelentéskészítési feladatokat is, és néhány már megvalósult projekt
pénzügyi, technikai zárását is.
2018-ban a referatúra legfontosabb feladata a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program és a Modern Városok Program keretein belül támogatást nyert pályázatok
megvalósításának koordinálása volt, mely során számos egyeztetést folytatott az
érintett támogató szervezetekkel mind írásban, mind személyesen. A referatúra
munkatársai a fejlesztések megvalósítása során a hivatal érintett társosztályaival
együttműködtek annak érdekében, hogy a jövőben is számos sikeres beruházást
valósíthassanak meg a város területén.
A csoport munkáját minősíti, hogy a fentieken túl a tavalyi évben is több mint 1,5
Milliárd Ft értékben sikerült pályázati támogatást nyerni a városi fejlesztések
vonatkozásában, a referatúra így 2018-ban közel 50 Milliárd Ft pályázati összeget
kezelt, illetve fontos megjegyezni, hogy a projektek megvalósulását vizsgáló helyszíni
ellenőrzések alkalmával intézkedésekre nem került sor, az ellenőrzések minden
alkalommal pozitív eredménnyel zárultak.
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Jegyzői

Kabinet

A Jegyzői Kabinetben 2018. év végén két személyi változás történt, két dolgozó
távozott a polgármesteri hivatal állományából, akiknek a pótlása a folyamatos
munkavégzésre is tekintettel komoly nehézséget jelentett.
A Közgyűlési és Törvényességi Csoport alapvetéS feladata az elmúlt évben is a
Közgyűlés működéséhez

szükséges jogi, szervezési és ügyviteli feltételek biztosítása,

valamint a döntések végrehajtásának megszervezése volt.
Kiemelt figyelmet fordított a csoport az önkormányzati

képviselők

és a nem

képviselő

bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatok
végrehajtására.
A csoport elmúlt évi legkiemelkedőbb feladatát a 2018. április 8-ai országgyűlési
vála$Ztásra történő felkészülés és a választás megszervezése, lebonyolítása jelentette.
Ez a munka már 2017. októberében elkezdődött a választási bizottságok
megválasztásának előkészítésével. Először a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 1-es és 2es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) tagjainak
megválasztását készítették elő, melynek eredményeként a Közgyűlés a 2018. januári
ülésén a két OEVB tagjait és póttagjait megválasztotta.
A szavazatszámláló bizottságok megválasztásának előkészítése során közel ötszáz
emberrel vették fel közvetlenül a kapcsolatot a csoport munkatársai, ellenőrizték a
választási eljárási törvényben előírt összeférhetetlenségi szabályokat, továbbá a
megválasztásukhoz szükséges adatokat és dokumentumokat beszerezték.
Az előkészítés alapján a 2018. februári ülésén a Közgyűlés Nyíregyháza 100
szavazókörébe települési szinten 300 fő szavazatszámláló bizottsági tagot, és 100 fő
póttagot megválasztott.
Jelentős

munkát és kiemelt figyelmet igényelt a szavazókörök felülvizsgálatának
elvégzése is.
A szavazókörök felülvizsgálata és a választási bizottságok megválasztása mellett
nagyon sok egyéb választási feladatot látott el a csoport, így az ajánlóívek kiadásával,
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos
döntések meghozatalát, a választási bizottságok üléséinek, döntéseinek előkészítését,
a jegyzőkönyvek vezetését, a döntések leírását, a választási bizottságok döntései
nyilvánosságának biztosítását, a jogorvoslatokkal kapcsolatos feladatokat, a
választások logisztikai feltételeinek biztosítását, a választópolgárok tájékoztatását,
sokrétű adminisztratív, előkészítő, koordináló munkát.
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A választási iroda és a választási bizottságok szakszerű, pontos és áldozatos munkája is
hozzájárult ahhoz, hogy Nyíregyházán 2018. évben a választások törvényesen és
problémamentesen lezajlottak.
A választási feladatok ellátása mellett a csoport az SZMSZ-ben meghatározott egyéb
szerteágazó feladatait is végezte.
Folyamatosan figyelemmel kísérte a csoport az elmúlt évben is a Közgyűlés, a
bizottságok és a hivatal szervezetét és működését érintő jogszabályi változásokat,
elkészítette az ezekkel kapcsolatos előterjesztéseket.
A csoport egy munkatársa az önkormányzat és a hivatal belső szabályzatainak
kidolgozásában és aktualizálásában egész évben tevékenyen dolgozott.
A 2018. május 25. napjától Magyarországon is kötelezően alkalmazandó az EU
Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szabályainak történő megfelelés érdekében
számos szabályzatot kellett felülvizsgálni, illetve új szabályzatokat is kellett alkotni.
Ebben az évben is rekordszámban érkeztek a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság állásfoglalása
elleni kifogások, amelyek elbírálásra vonatkozó előterjesztések előkészítése, a
szükséges egyeztetések lebonyolítása nagyon sok időt vett igénybe. Ez a hatáskör törvényi változást követően - 2019. január 11-től elkerült az önkormányzattól.
A csoport jogtanácsos munkatársa folyamatosan, több peres ügyben is képviselte az
önkormányzatot és a hivatalt.
2018. évben is jelentős számban érkeztek közérdekű adatigénylések, amelyek
teljesítésével kapcsolatos feladatokat szintén a jogtanácsos munkatárs végezte. Az
adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása is a csoport feladatkörébe tartozott.
A városunkban működő 7 nemzetiségi önkormányzat (cigány, lengyel, német,
örmény, ruszin, szlovák, ukrán) munkájának segítése, működésük törvényességének
biztosítása folyamatos feladatot jelentett.
Az Emberi Erőforrás Menedzsment két munkatársa a köztisztiviselői illetményalap
önkormányzati költségvetési rendeletben történő felemelését követően 2018. év
elején a hivatal teljes állománya részére előkészítette a kinevezés módosításokat.
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A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló jogszabály alapján valamennyi
köztisztviselő részére kidolgozták az egyéni továbbképzési tervet, a továbbképzési
kötelezettség teljesítését folyamatosan koordinálták. A közigazgatási vizsgákra
(ügykezelői, alap- és szakvizsga) történő jelentkezéseket is folyamatosan tervezték,
egyeztették, az érintett dolgozók részére segítséget nyújtottak.
Nagy hangsúlyt fektettek az állások betöltésére vonatkozó pályázati eljárások
szabályszerű és eredményes előkészítésére. A pályázati eljárások eredményének
megfelelően elkészítették a munkaügyi okiratokat.
Folyamatosan készítették elő az állami elismerésekre történő felterjesztéseket, az
átadással kapcsolatos feladatokat, és koordinálták az önkormányzati kitüntetésekkel
kapcsolatos feladatok ellátását.
Közreműködtek

továbbá

az

önkormányzati

rendezvények

szervezésében,

lebonyolításában.
Ebben az évben is nagy kihívást jelentett a nyári diákmunkával kapcsolatos teljes körű
ügyintézés, a diákmunkások szerződéseinek elkészítése, a diákok részére a
munkavégzés szervezése, folyamatos figyelemmel kísérése, a diákmunkához
kapcsolódó pénzügyi elszámolások elkészítése.
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően látták el a köztisztviselői
vagyonnyilatkozatok leadásával járó feladatokat, figyelemmel kísérték a
teljesítményértékelések és minősítések határidőben történő elkészítését.
Az önkormányzati intézmények vezetői és a hivatal köztisztviselői, ügykezelői és
munkavállalói részére folyamatosan készítették elő a különböző munkaügyi okiratokat.
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Ellenőrzési

Osztály

2018. évben az Ellenőrzési Osztály feladatellátásának struktúrája nem változott. Az
előző évhez hasonlóan két nagy ellenőrzési területet fedett le: az önkormányzati
(irányítószervi, tulajdonosi) és az intézményi belső ellenőrzéseket.
A belső ellenőrzési vezető az osztályon belüli feladatmegosztást úgy alakította ki, hogy
elkülönüljön az irányítószervi ellenőrzés az intézményi belső ellenőrzéstől, ezáltal
érvényre jutottak az összeférhetetlenségi szabályok.
A belső ellenőrzési vezető aktualizálta a belső ellenőrzés feladatellátására vonatkozó
eljárás rendet (Belső Ellenőrzési Kézikönyvet), ezáltal érvényre jutottak a jogszabályi és
szervezeti változások.
A 2018. évben kialakított belső ellenőrzési fókusz két témára irányult:
- az új adatvédelmi szabályoknak való megfelelés elősegítése, támogatása;
- a szabályszerű támogatás felhasználása, elszámolása a projekteknél.
Az ellenőrzések során felülvizsgálták:
- az iratkezelés és adatvédelem, valamint az informatikai biztonsági szabályokat;
- a projektek közbeszerzését, számviteli elszámolásait, kontrollok működését.
Megállapításaikkal rámutattak a hiányosságokra, és javaslataikkal olyan
intézkedése~re ösztönözték az ellenőrzött szervezeteket, szervezeti egység vezetőit,
hogy:
- a személyes adatok kezelése, őrzése, biztonsága az új követelményeknek
megfeleljen;
- a támogatás megbízható számviteli elszámolásokkal, kontrollokkal igazolható
legyen, érvényesüljenek a vagyonvédelmi elvárások.
A tervezett ellenőrzések számát tekintve az osztály az éves munkatervét az alábbiak
szerint teljesítette: 49 tervezett ellenőrzésből egy átütemezésre került a következő
évre, egy ellenőrzés elmaradt az intézmény megszűnése miatt, három ellenőrzésnél
egy-egy ellenőrzött szervezettel és egy ellenőrzésnél két ellenőrzött szervezettel
bővült az ellenőrzések száma, így 2018. évben összesen 52 ellenőrzést folytattak le.
A megvalósult ellenőrzésekből 25 szabályszerűségi-, 1 pénzügyi-, 18 szabályszerűségi
és pénzügyi-, 1 teljesítmény-, 7 rendszer- ellenőrzés volt.
ellenőrzések
célja
a megbízható
kontrollkörnyezet
A szabályszerűségi
megteremtésének elősegítése az iratkezelés, adatvédelem, transzferár, közérdekű
adatok közzététele, a vezetői nyilatkozatok és kötelező továbbképzések teljesítése
tárgyában.
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A pénzügyi ellenőrzések során a kontrolltevékenységek kialakítását és működését
értékelték, valamint a bevételek és kiadások elszámolásának jogszerűségét vizsgálták.
Szabályszerűségi

és pénzügyi ellenőrzések már átfogóan vizsgálták a belső
kontrollrendszer két fontos elemét, a kontrollkörnyezetet és kontrolltevékenységet a
céltámogatások, projektek, feladatfinanszírozás igénylése és elszámolása tárgyában.

Teljesítményellenőrzés

keretében
hatékonyságát elemezték.

az

önkormányzati

vagyon

hasznosításának

Rendszer ellenőrzés iránya a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése volt, mely
az előző években kezdődött és addig folytatódik, amíg minden szervezet, szervezeti
egység felülvizsgálata megtörténik. Ennek keretében prioritást élvezett az ellenőrzési
nyomvonal és integrált kockázatkezelési rendszer minősítése.
Az ellenőrzés lezárását követően a belső ellenőrök minősítették a megállapításokat,
azonosították a kockázati tényezőket és elemezték, értékelték a kockázatokat.
2018. évtől a minősítés szempontjait, értékelési szintjét háromról ötre módosították.
A minősítések szórása így nagyobb skálán mozog, reálisabb értéket mutat egy-egy
ellenőrzött szervezet vagy szervezeti egység kockázati besorolásához.
A belső ellenőrök a lefolytatott ellenőrzések során 420 megállapítást tettek, melynek
2%-a jelentős, 39%-a magas, 52%-a közepes, 7%-a csekély fontosságú volt.
Önkormányzati ellenőrzéseknél 212 megállapítást és javaslatot, intézményi belső
ellenőrzéseknél 208 megállapítást és javaslatot fogalmaztak meg.
Az intézkedési terv végrehajtásáról készült beszámolást követően monitoring
rendszerben, kockázati tényezők minősítése alapján a végrehajtott intézkedéseket
kontrollálták.
A tanácsadó tevékenység keretében az önkormányzat intézményei részére gyakorlati
tréninget tartottak „GOPR a belső kontrollrendszerben" címmel, melyen 42 fő vett
részt az intézmények részéről. Más tanácsadói tevékenység nem volt.
Az osztályon év közben bekövetkezett létszámcsökkenés miatt 8 fő helyett 7,4 fő
átlagos statisztikai létszám állt rendelkezésre, mely az ellenőrzési terv végrehajtását
nem veszélyeztette, és a hiányzó létszám az év közben feltöltésre került.
Az
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eredményességi mutatói az előző év szintjén voltak.
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Főépítészi

Osztály

A Főépítészi Osztály feladatköre rendkívül szerteágazóvá vált 2018-ban, hiszen a 2017ben megalkotott Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló
31/2017 (X.27.) önkormányzati rendelettel a korábbi években használt jogintézmények
köre (településképi véleményezés, településképi bejelentés és a településképi
kötelezés) módosult, kibővült új elemekkel. A szakmai konzultáció megjelenésének
tapasztalata, hogy ezen egyeztetési forma jó alkalom az építtetői igények és a
szabályozás összehangolására. Az ügyfelek, építtetők nyitottak a szakmai instrukciókra,
településképi formálásra. A megváltozott jogi környezetben a társosztályok hatósági
engedélyezése
előtt
szakmai
vélemények,
javaslatok
készítésével
(telephelyengedélyezés, tehergépjármű elhelyezése stb.) is bővült a feladat.
A Tervtanácsi ülések heti gyakorisága azt mutatja, hogy a 2017-ben 152 darabos
ügyszám 2018-ban 232 darabszámra nőtt. A növekedést a Családok Otthonteremtési
Kedvezménye program nagy mértékben befolyásolta.
Az osztály munkáját kiemelkedő jelentőségű városszerkezetet, terület felhasználást
érintő rendezési terv módosítás is jellemezte egészen a legapróbb városban felmerülő
problémáktól a jelentős közbeszerzési eljárásig, beruházásig.
Jelentősebb rendezési terv módosító eljárások:
-

-

-

-

A H~SZ sajátos övezetére vonatkozó előírásai a „20-as jelű" új övezettel
kiegészültek: vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek elhelyezhetők
gazdasági kereskedelmi, szolgáltató övezetben.
Jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése kapcsán Nyíregyháza MJV
szabályozási tervében a Natura 2000 területek és a Védő- korlátozási zónába
esó területek módosítása.
A Tünde utcán Ge egyéb ipari gazdasági zónába történő átsorolás történt az itt
található gazdasági piaci szereplő fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához.
Hittudományi Főiskola fejlesztési elképzeléseinek megvalósíthatósága
érdekében övezeti határvonalának módosítása.
A Nyugati elkerülő út tervezett Nyírszölősi úti befejező szakaszának nyomvonal
módosítása.
A 12157 hrsz.-ú csatorna új telekhatárra helyezése a vízgazdálkodási terület
nyomvonalának módosításával.
Lakóutak és kerékpárutakhoz kapcsolódó módosítások: Debreceni út, Tünde
utca.
Rókabokori út és Szélsőbokori út nyomvonal korrekciója.
Nyugati Ipari Park 1. és II. ütemének rendezési terv módosítása.
Lakossági igényeken alapuló fejlesztések: Nyírszőlős, Csobolyó utca tömbjében
övezeti határ módosítása, Báthori lakópark nyugati részén lakóövezetté történő
átminősítés.
WWW.flfY1A'l.(iY"HAl:A..HU
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Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2018. január 1-ei módosítása a 0,5 MW-nál
kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erlSmű elhelyezésére
vonatkozó szabályokkal egészült ki. Az OTÉK 32.§. (3) bekezdése alapján a 0,5 MW-nál
kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű - a szélerőmű és
a szélerőmű park kivételével - a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó
előírásaira tekintet nélkül elhelyezhető mezőgazdasági területen.
Az OTÉK 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános
mezőgazdasági terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a
termőföld igénybevételét követő 1 éven belül különleges beépítésre szánt területbe,
illetve övezetbe kell sorolni. A megjelenő jogszabály kapcsán nyolc településrendezési
szerzlidés megkötése történt és az ehhez kapcsolódó rendezési terv módosítási eljárás
is elindult, ezzel is segítve a beruházó fejlesztési terveinek megvalósítását.
A Nyíregyháza Állatpark Fejlesztése Keretében Jégkorszak Interaktív Állatbemutató
kialakítása kapcsán tervpályázati kiírás történt az osztály szakmai részvételével. A
beérkezett tervpályázatok elbírálásához bíráló bizottságot állított fel és az ezzel
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat is ellátta. Mindemelett a Budapesti
Műegyetem Doktori Iskolájával egy sikeres szakmai együttműködés történt.
A napi munka részét képezi a hatályos tervek felsőbb jogszabályoknak megfelelő
átdolgozása, módosítása, felülvizsgálata. A felülvizsgálat véghatárideje kitolódott
2019. december 31-éig. A jogszabály által meghatározott tartalmi követelmények
olyan átfogó és összetett feladatrészeket írnak elő, ami az osztály kapacitását
jelentősen leköti.
Az osztály magas szakmai színvonalon látja el feladatát, kibővült feladatkörét az
emelkedett ügyiratszám is tükrözi, 2018-ban több mint 3000 ügyirat jelentkezett és
mindemelett a napi ügyfélforgalom is jelentősen megnövekedett.
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Gazdasági Osztály
2018. évben a Gazdasági Osztálynak két átszervezésből adódó többletfeladattal kellett
megküzdenie:
1. A szociális intézmények a NYITÖT fenntartásából az önkormányzat fenntartásába
kerültek, mellyel az osztályt érintően egyrészt csökkentek az adminisztrációs
terhek (a testületi munka megszűnése miatt), másrészt növekedtek is, hiszen az
intézmények a korábbi NYITÖT „vonzáskörzetén" túl is ellátnak kötelező és önként
vállalt feladatokat, melyek gazdasági szempontból feladatbővülést jelentenek.
2. 2018. év végével újabb átszervezést kellett levezényelni, hiszen a további feladat
racionalizálás miatt a GAFEK intézményt - mely a szociális intézmények gazdasági
feladatait látta el -, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 186/2018. (Xl.29.)
számú határozatával megszüntette, feladatait a KÖZIM-be integrálta.
Az átszervezéssel járó feladatok elsősorban a költségvetési csoportot érintették.
Egyre nagyobb kapacitást kötnek le elsősorban a számviteli, de a pénzügyi csoportban
is az Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló pályázatok adminisztrációjával
jelentkező könyvelési feladatok, mely kihívásnak belső - csoportok közötti átszervezéssel igyekeznek megfelelni (feladattisztítás, racionalizálás). Tovább nőtt az
Európai Uniós pályázatok miatt a Magyar Államkincstárnál vezetett elkülönített számlák
száma (jelenleg 46 db). A számlavezető OTP Bank Nyrt.-nél további 85 számla van
megnyitva az intézmények és az önkormányzat, valamint a nemzetiségi
önkormányzatok részére.
Egyre nehezebb a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra által támasztott
követelményeknek megfelelni (állandó adminisztrációs készenlét), hiszen a projektek
folyamatos bővülését az osztályon nem követte létszámbővítés.
Általánosságban elmondható, hogy a társosztályok különböző ügyekben rendszeresen
igényt tartanak az osztály szakmai véleményére, mely jelentős kapacitást köt le a belső
szervezeti egységnél.
2018. évben 6 vezetői, 7 belső és 4 esetben külső ellenőrzésre került sor. A lezárt külső
ellenőrzések nem állapítottak meg hiányosságokat, javaslat nem készült, bírság, pótlék
megállapítására nem került sor.
Sikeresen megoldotta az osztály a GYES-en lévő kollégák helyettesítését. Az év
folyamán két dolgozó távozott az osztály szervezetéblSI, így a jelenleg jó színvonalon
dolgozó, a helyettesítést ellátó kollégák továbbfoglalkoztatása biztosított.
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A szervezeti egységben folyó szakmai munka jó színvonalú, mely elsősorban a
folyamatok szabályozottságának, illetve a dolgozók szakmai felkészültségének
köszönhető. A kötelező mérlegképes továbbképzésen felül a hatékony munkavégzés
érdekében az osztály dolgozói igyekeznek kihasználni az egyes szakterületeket érintő
továbbképzési lehetőségeket.
A munkavégzés színvonalát fémjelzi az is, hogy a 2017. évtől indult ,,Jó adatszolgáltató
önkormányzatok támogatása" pályázaton sikeresen szerepel az önkormányzat. A
pályázaton azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő
minőségben teljesítették a 2016. és a 2017. évet lezáró államháztartási
adatszolgáltatást.
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Adóosztály
2018. évtől léptek hatályba az újrakodifikált adójogszabályok, amelyek értelmezése,
gyakorlati alkalmazása állította kihívás elé az osztályt. Az eddigi 1 adókódex helyett
rendkívül széttagolt szabályozás eredményeként most 1 anyagi és 1 eljárási jellegű
jogszabály, továbbá az adóvégrehajtás tekintetében 3 külön jogszabály egyidejű
alkalmazása a munkatársak számára sem mindig egyszerű. A jogszabályváltozással
egyidejűleg átszerkesztésre kerültek az iratminták, nyomtatványok, tájékoztatók és az
eljárásrend is igazodott a megváltozott jogszabályi környezethez.
A beszámolási időszakban az elektronikus ügyintézés hivatali szintű bevezetésében az
Adóosztály is közreműködött. Ez nem is volt kérdés, tekintve, hogy a hivatalon belül itt
halmozódott fel jelentős tapasztalat az elektronikus ügyintézés terén, mivel a
bevallások már évek óta beküldhetők elektronikusan. A központilag bevezetett új és
egységes ügyfélazonosító felület miatt ezen a téren szükség volt háttér fejlesztésre,
amelyek a főbb bejelentési, bevallási határidőket is figyelembe véve határidőre
elkészületek. Újdonságként az osztályon is ki kellett alakítani az E-papíron beérkezett
beadványok ügyiratkezelési rendjét. Az osztály informatikusa ezen felül részt vállalt az
ügyintézés hivatalon belüli folyamataihoz szükséges informatikai és adminisztratív
háttérfeladatokban is. Külön nehézséget okoz, hogy a tavalyi évben nem sikerült
megrendelni azt az ügyiratkezelői modult, amely segítette volna az elektronikus iratok
automatikus kiküldését, így azok „postázása" csak ügykezelői közreműködéssel,
jelentős többletmunkával realizálódhatott. Már dolgozik az osztály azon, hogy 2019ben az említett automatizmus működhessen.
Immár második éve, hogy az iparűzési adóalanyok számára lehetővé vált, hogy az
állandó jellegű adóévi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket az állami adóhatóságon
keresztül teljesítsék az önkormányzatok felé. Elmondható, azonban, hogy idén sem volt
teljesen zökkenőmentes az adóbevallási folyamat, mivel a NAV-os nyomtatványon nem
állnak rendelkezésre azok a kontroll algoritmusok, logikai ellenlírzések, amelyek a hibás
benyújtás bevallást elkerülhetővé tennék. A bevallások kb. 1/3-a érkezett a NAV
rendszerén keresztül, a fentiek miatt elég magas hibaaránnyal, amely a feldolgozás
előtti javítások tekintetében jelentős többfeladatokat generált az osztályon 2018.
évben is. Mindemellett az MJVSZ Adókollégiumán keresztül további - részben
eredményesnek ítélhető- javaslatokat fogalmazott meg a szervezeti egység a NAV felé
a nyomtatványuk fejlesztésére.
A helyi iparűzési adó egyébként a legnagyobb adóbevételi részt jelenti a város
közhatalmi bevételei között. Éppen ezért az adónem vonatkozásában az osztály mind
az ellenőrzési, mind a behajtási, mind pedig az ügyfelekkel történő személyes
kapcsolatfelvétel alkalmával segíti az adózókat bevallási és fizetési kötelezettségeik
teljesítésében.
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A bevallási időszakhoz igazított sajtókampány mellett, nagy sikerű tájékoztató előadás
lehetőségével élt az önkormányzati adóhatóság a Perfekt Zrt. Könyvelői Klubjában, de
élő a kapcsolattartás a Sz-Sz-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával is.
2018. január l-től önkormányzatunk is adóztatta az építményadóztatás
specialitásaként a szabadtéri reklámhordozókat. Az újonnan bevezetett szabályoknak
a központi jogalkotó szándékával egyező értelmezése, a 2017. utolsó adózást érintő
döntéseként elfogadott közgyűlési rendelet végrehajtása az adóosztály feladata volt.
Számos adózó kereste meg az osztályt jogértelmezési kérdésével, amelyekre szóban
vagy írásban adtunk tájékoztatást annak érdekében, hogy ügyfeleink az új
adókötelezettséget megfelelő teljesíthessék.
Idegenforgalmi adóban - a fellendülő turizmus kapcsán - idén is közös ellenőrzéseket
eszközöltünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és más társhatóságokkal (beleértve a
belső szervezeti egységeket is).
Az osztály a beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenciós hatását
kívánta erősíteni, nem pedig a szankciók szigorú alkalmazását, amely szemlélet
visszaköszön az új adójogszabályokban is. A közös teherviselés alapkívánalmának tesz
eleget a szakterület azzal, hogy továbbra is szem előtt tartja a még fel nem derített
adózói állomány adózói körbe vonását, amely iránti intézkedéseik minden adónemben
folyamatosak.
A városba betelepült multinacionális cégek mellett, a helyi kis-és közepes vállalkozások
2018. évben is jelentős mértékben hozzájárultak a gazdasági növekedéshez, amelynek
eredményeképpen a város költségvetése stabil, az adóbevételek 2018. évben is
dinamikusan növekedtek.
Az ASP.ADÓ rendszerhez történő csatlakozás előkészítő feladatai célegyenesbe
fordultak 2018-ban. A tesztelésekkel párhuzamosan zajlott a helyi iratkezelő-ASP.ADÓ
interfész fejlesztése, az ütemezett és folyamatos - nagyságrendileg 72.000 adózót
érintő - adattisztítás. Valamennyi munkatársunk ütemterv szerint felkészítő
oktatásokon vett részt a Magyar Államkincstárban. A 2016. óta szisztematikusan folyó
munka révén bizalommal tekint az osztály vezetése a 2019. március 25-ei hétre
tervezett éles átállás adatáttöltési (migrációs) eredményességére.
A fenti rendszerre vonatkozó oktatások rávilágítottak arra, hogy az új program logikája
miatt újból át kell majd alakítani egyes ügyviteli folyamatokat, teljesen újra kell
szerkeszteni a szakrendszerben az alkalmazott iratmintákat. Emellett 2019. májusában
az elektronikus ügyintézés is új, ASP. ELÜGY által támogatott platformra kerül, amely
újabb átállást jelent majd hivatali szinten is.
Az osztály tevékenységét a 7-10. mellékletek mutatják be.

oc:oo· o ~

CT.:>

N y

í R E G y H A z A

11

25

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Az osztály tevékenységének meghatározó részét a városfejlesztési feladatok teszik ki,
de jelentősen nőttek az üzemeltetéssel járó feladatok is. Az osztály által koordinált
beruházások továbbra is főként a különféle pályázatokon elnyert támogatásokból - a
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúrával közösen - valósultak meg, de ezek
mellett történtek kisebb volumenű fejlesztések is, amelyekhez az önkormányzat saját
forrásból biztosított fedezetet.
Az osztály feladatkörét a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra által
koordinált fejlesztési témájú pályázatok megvalósításához kapcsolódóan elvégzendő
ún. háttérmunka bővíti, amely nem látványos a fejlesztések eredményét tekintve, de
pályázati igény. Az osztály a projektmegvalósítási helyszíneken a terület előkészítési
feladatokat a Vagyongazdálkodási Osztállyal közösen látja el. Ezen túlmenően a
támogatást nyert projekteknél a műszaki menedzselésen kívül részt vesz a pénzügyi
lebonyolításokban is, a támogatások lehívásához szükséges dokumentumok
összeállításával, utalványozásokkal, valamint a projektek lezárás utáni aktiválásával és
a fenntartási időszakokban a kötelező adatszolgáltatások teljesítésével.
Az önkormányzati környezetvédelmi feladatok keretében az osztály a települési
környezetvédelmi program mentén folyamatosan együttműködött a szakirányú
hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, figyelemmel kísérte
a környezet és a levegő állapotát, valamint szükség szerint részt vett a
környezetvédelemmel kapcsolatos helyi rendeletek megalkotásában, módosításában.
Ezen kívül közreműködött valamennyi környezetvédelmi témájú, köztük a
szilárdhulladék szállítási és a levegőtisztasággal kapcsolatos ügyek intézésében,
valamint a stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv elkészítésében, mindezek
mellett részt vett a Szmogriadó Bizottság munkájában is.
A tavalyi év jelentősebb és kisebb volumenű, mindenki által ismert fejlesztési és
üzemeltetési feladatain túlmenően néhány tevékenység a teljesség igénye nélkül:
-

-

-

A 2014-2020 időszak fejlesztési programjairól és azok megvalósításáról történő
egyeztetések, és emellett a hosszabb távon megvalósítani tervezett nagy
beruházások (pl.: Nagykörút bezárása, balesetveszélyes és problémás
csomópontok átépítése) előkészítése, tervezési programok készítése.
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel történő egyeztetések a
városunkat érintő fejlesztésekkel összefüggésben (pl.: Nyugati elkerülő út
építése, intermodális közlekedési csomópont kialakítása).
A korábbi években lezárult pályázatokhoz kapcsolódó nyomon követési, azaz
fenntartási jelentési kötelezettségek teljesítése.
Az Európai Uniós támogatással megvalósult és lezárult szennyvízprogrammal
kapcsolatos fenntartási időszak alatti kötelezettségek, ezen belül is a garanciális
javítások elvégeztetése.
WWW.N'itRlGTIIA.ZA..ttu
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-

-

-

A volt Kállay-kúria főépületének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
beruházásában 2017 tavaszán elkészült felújítása után, a projekt II. ütemének
előkészítése, a támogatási pályázat benyújtásának segítése.
Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtásán belül tanulmánytervek
valamint vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészíttetése.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltatási szerződésével
és menetrend módosítással kapcsolatos egyeztetések.
A sűrített földgázzal üzemelő CNG buszok beszerzése, a buszok töltéséhez
szükséges töltőállomás létesítése.
2 milliárd Ft-os infrastrukturális fejlesztési projekt eredményeként 10
lakóutcában szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.
A város 34 utcájában az út- illetve járdaburkolatok felújításával kapcsolatos
projekt megvalósítása.
Zöldfelület rendezési feladatok, fakivágási engedélyek kiadása.
Az osztályt a városi ivóvíz- és szennyvíz hálózatra történő utólagos
rácsatlakozással, a korábban létesített közművek után még fennálló
közműfejlesztési hozzájárulásokkal, valamint minden egyéb ügyes-bajos
dolgaikkal személyesen, illetve telefonon megkereső ügyfelek fogadása.
A Közgyűlés Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága titkári feladatainak
ellátása.

A társosztályok közül a Főépítészi Osztállyal és a Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúrával folyamatos a munkakapcsolata az osztálynak, tekintettel arra, hogy az
előkészített, illetve nyertes pályázatok megvalósítására csak a Rendezési Terwel
összhangban, az említett belső szervezeti egységek munkatársainak bevonásával
kerülhet sor. A beruházások megkezdésének feltétele a sikerrel záruló beszerzési, vagy
közbeszerzési eljárás, ezért a Közbeszerzési Referatúra munkatársaival is igen szoros az
osztály munkakapcsolata.
Szorosan együttműködik az osztály a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel, valamint a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-vel is, hiszen a
fejlesztésekkel létrejövő úthálózat és csapadékvíz elvezető rendszer, a városi
zöldfelületek és létesítményeik, továbbá a városi ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat
üzemeltetése és vagyonkezelése az ő feladatukat képezi.
Az osztály munkájából fakadó eredmények eléréséhez a munkatársak kiemelkedő
szorgalmára, jó munkabíró képességére, igényességére, magas fokú szakmai
felkészültségére van szükség. A közlekedésfejlesztésekkel összefüggő feladatok
ellátását a korábbi városi közlekedésimérnök, míg az út- és közműépítésekkel
kapcsolatos teendők eredményes végrehajtását a szakterület nyugállományba vonult
nagy munkatapasztalatú korábbi ügyintézője külső szakértőkként segítik.
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Vagyongazdálkodási Osztály
Az osztály feladatkörébe tartozik az önkormányzat, illetve a hivatal peres ügyeinek
döntő

többsége. Ezek javarészét az ingatlan kiürítések és bérleti díj tartozások iránti

keresetek, elbirtoklás illetve kártérítés megállapítása iránti keresetek jelentették. A
peres eljárások mellett az osztály bocsátja ki a fizetési meghagyásokat, illetve egy-egy
per lezárása után - amennyiben szükséges - megindítja a végrehajtási eljárást, illetve
felszámolási eljárásban hitelezői igényt jelent be.
Az osztály végzi az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítését, valamint
az egyes beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó magántulajdonban lévő
ingatlanok önkormányzat általi megvásárlását. Az osztály dolgozói kezdeményezik a
területszerzéshez, illetve a területértékesítéshez szükséges telekalakítási eljárások
lefolytatását a Földhivatalnál, illetve eljárnak a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba
történő

bejegyzése érdekében.

A város több területén útépítési munkálatok (Pihenő utca, Tenisz utca, Fonó utca, Füzes
utca) és kerékpárútépítési munkálatok (Sóstóhegyi út, Debreceni utca, Tünde utca,
Kállói út) megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kisajátftást
helyettesítő adásvételi szerződések kerültek megkötésre. A Nyugati Ipartelep
(Contitech, Michelin, Eissmann, stb.) és a 338. sz. nyugati elkerülő főút
összekapcsolását biztosító Rókabokori út kiépítésére irányuló projekt keretén belül 25
db ingatlan, ingatlanrész megszerzésére irányuló eljárást folytatott és folytat az osztály.
A területszerzések előkészítését, területre lépési engedélyek beszerzését, az
ingatlanok tulajdonjogának önkormányzat általi megszerzéséhez szükséges
szerződések előkészítését, az ehhez kapcsolódó telekalakítási eljárások lefolytatását,
valamint kisajátítási eljárások megindítását is elvégezte az osztály.
Az osztály feladata az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldekre vonatkozó
haszonbérleti szerződések lejártának ellenőrzése (hosszabbítás, illetve új
szerződéskötés), valamint a haszonbérleti díjak befizetésének kontrollja a Gazdasági
Osztállyal együttműködve.
További feladatai közé tartozik a bizottsági titkár közreműködésével a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság rendes és rendkívüli üléseinek megszervezése, lebonyolítása,
valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek és határozatok elkészítése. A 2018-as
évben 54 db gazdasági bizottsági ülés volt, gyakorlatilag minden hétre jut ülés.
A Polgármesteri Kabinettel közösen közreműködött az osztály, az önkormányzati
cégekkel kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítésében. Döntésre előkészítette az
önkormányzat által alapított gazdasági társaságok üzleti terveit, éves beszámolóit, a
vagyonkezelési, üzemeltetési, közszolgáltatási, bérleti, támogatási szerződéseit,
valamint a gazdasági társaságokkal kapcsolatos egyéb előterjesztéseket.
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A Polgármesteri Kabinettel egyeztetve figyelemmel kísérte a gazdasági társaságok
évközi beszámolóit, vagyoni, pénzügyi, likviditási helyzetét, részt vett a gazdasági
társaságok felügyelő bizottsági ülésein.
Előkészítette

azon döntéseket, melyeket az egyszemélyes gazdasági társaságok esetén
a polgármester gyakorol.
Kezelte a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek személyügyi anyagait.
Az osztály végzi az NLC ingatlanok bérbeadását. A piaci alapon
kínált üzlethelyiségek kihasználtsága a tavalyi évhez képest

történő

nőtt,

bérbeadásra

a kihasználtság

jelenleg üzlethelyiségek vonatkozásában 87 %-os.
Az

önkormányzat

tulajdonában

lévő

ingatlanok

ingatlanvagyon-kataszteri

nyilvántartása, az ingatlanokat érintő változások aktiválása, karbantartása, az
analitikus nyilvántartással való
feladatkörébe tartozik,

egyezőség

együttműködve

biztosítása, továbbra is az osztály

az Ellátási és a Gazdasági Osztállyal.

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Főépítészi Osztállyal való közös
együttműködés

keretén belül a 2018 -as évben 120 db tulajdonosi hozzájárulást adott

ki az osztály.
Az osztály műszaki feladata elsősorban az önkormányzat tulajdonában álló intézményi

épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló
meghibásodások javítása, melyek ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra
az alábbiak szerint került sor:
Óvodák és bölcsődék felújítási feladatai között szerepeltek vizesblokkok felújításai,
külső-belső burkolatok, bútorzatok cseréje,
homlokzati nyílászárók cseréje,
balesetveszélyes álmennyezetek cseréje, kerítésfelújítás.
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság és a Szociális Gondozási Központ
fenntartásában lévő intézményeknél homlokzati nyílászárók és radiátorok cseréje
hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével együtt, térburkolat készítés csapadékvíz
elvezetéssel együtt, helyiségek belső felújítása (festés, burkolatok cseréje).
A Váci Mihály Kulturális Központ telephelyein az alábbi munkák valósultak meg:
térburkolat készítés, homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda
belső felújítása.
A fentieken túl pályázatokkal kapcsolatos műszaki-szakmai tevékenységeket is ellátott
az osztály.

WWW„N'l'1,81GYMAZA„HU

NYÍREGYHÁZA

1111

29

Ellátási Osztály

Az osztály a Polgármesteri Hivatal, a hét nemzetiségi önkormányzat és az
önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő eszközökre vonatkozóan analitikus
készletnyilvántartást vezetett. Azzal, hogy a nevelési-oktatási intézmények átkerültek
a Nyíregyházi Tankerülethez és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz, az
önkormányzat teljes ingó és ingatlanvagyonának nyilvántartása is az osztály feladata.
A feladatellátás során folyamatos kapcsolatot tartott, egyeztetett az érintett belső
szervezeti egységekkel, az üzemeltető, ill. vagyonkezelő szervezetekkel.
A belső szervezeti egység az SzMSz-ben meghatározott feladatai közül az üzemeltetési,
iktatási, postázási, eszközkezelési, karbantartási, gépjármű-üzemeltetési, pénzügyi,
koordinációs, egyeztetési, nyilvántartási feladatait naponta, folyamatosan ellátta.
Tovább folytatta az előző években elkezdett karbantartási feladatokat a hivatal
épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. A hivatal „B" épületének
energetikai korszerűsítése valósult meg. A felújítás során az épület külső hőszigetelést
kapott, megtörtént az ablakok cseréje, a lapostető szigetelése, valamint a radiátorok
cseréje. A zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatokat az osztály
végezte. A beléptető és a kamera rendszer karbantartását és fejlesztését az el6ző évek
tapasztalata alapján hajtotta végre.
A hivatal dologi kiadásainak előirányzatát megtervezte, ezzel kapcsolatban operatív
gazdálkodási jogokat gyakorolt. A tervezett dologi kiadásoknak a nyilvántartását az
OrganP Integrált Könywiteli Rendszer segítségével dolgozta fel (kötelezettségvállalás
felvezetése, szerz6dések és rendelések rögzítése, számla feldolgozása, a kiadások
kontírozása).
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos leltározási tevékenységet végzett, a hivatal, a
nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzat vagyonára vonatkozóan. A
tárgyieszköz-nyilvántartásból a belső szervezeti egységek részére folyamatosan adatot
szolgáltatott, jellemzően pályázati ellenőrzésekhez.
Az iktató csoport napi feladatai során ellátta központi helyként a beérkező
küldemények átvételét, érkeztetését, iktatását, irattározását, évenkénti selejtezését,
adatközléseket, iratátadásokat. Nyomon követte az iratkezelési szabályzatban
meghatározott kötelező megőrzési időt, és a tárolási gondok enyhítése végett az
engedélyezett iratanyagok megsemmisítését végrehajtotta. Az „A" épület alatt lévő
pincehelyiségben kialakított irattár felújítása befejeződött. Az iratok tárolását új
polcrendszer beépítésével oldotta meg, így az osztály dolgozói egy kulturáltabb és
átláthatóbb környezetben végezhetik munkájukat.
Az osztály dolgozója végezte a központi sokszorosítást, a kézi hivatali kézbesítéseket,
valamint az ügyiratok érkeztetési feladatait.
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Beszerezte a belső szervezeti egységek feladatellátásához tervezett és engedélyezett
anyagokat, szolgáltatásokat. Gondoskodott a folyamatos beszerzések, szolgáltatások
igénybevételét biztosító szerződések felülvizsgálatáról, kezeléséről.
A hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása, állapotmegőrzése
érdekében - a szükséges bejárások, hibafeltárás, szakértői egyeztetések alapján végezte és végeztette a karbantartást. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása
folyamatos, így azok hasznos élettartamának növekedése várható.
A feleslegessé és üzemképtelenné vált eszközöket értékesítette és gondoskodott a
selejtes eszközök megsemmisítéséről.
Naponta gondoskodott a hivatal épületeinek esztétikus, ápolt és tiszta állapotának
fenntartásáról, annak ellenőrzéséről. Folyamatosan biztosította a hivatal épületében
lebonyolított rendezvényekhez szükséges tárgyi, beléptetési, környezeti feltételeket.
Biztosította a hivatal által üzemeltetett gépjárművek folyamatos üzemképes állapotát,
koordinálta az igénybevétel ütemezését, nyomon követte az üzemanyag-felhasználást.
Az üzemeltetésre átadott, majd visszavett elöregedett gépjárműveket értékesítette,
mivel ezek további működtetése már nem volt gazdaságos.
Ellátta a biztonságtechnikai beléptető rendszer működtetési feladatait, végezte az
azzal összefüggő kártyamódosításokat, hibaelhárításokat, monitoringot.
Munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos tevékenységet koordinált, oktatást
szervezett,
munkabalesettel kapcsolatos ügyekben
eljárást, szabályozást,
nyilvántartást végzett.
Részt vett a hivatal által bérelt

nyomatkészítő

berendezések folyamatos és zavartalan

működtetésében.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal közösen használt épületrészre az
üzemeltetési költséget a megállapodás alapján elszámolta a Kormányhivatal felé.
Egész évben folyamatosan felülvizsgálta az ellátandó feladatokat, mivel
átszervezések újabb igényeket és elvárásokat jelentettek az osztály számára.

az

Az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra is prioritásként kezelte
feladatellátása során a dologi kiadások csökkentését, optimalizálását, melyet
érvényesített a hivatal működésével összefüggő, közbeszerzéseknél és a közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzéseknél.

oc00·-~

NYÍREGYHÁZA

11

31

Szociális és Köznevelési Osztály
A Szociális és Köznevelési Osztály feladatkörébe a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működtetésének rendszere, az
egészségügyi alapellátás és a köznevelési feladatok tartoztak. Az elmúlt évben mind a
támogatások, mind a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása
vonatkozásában történtek változások.
A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokat érintő helyi
rendeletek 2018. március 1-töl módosultak a törvényi változásai, elsősorban az új
közigazgatási törvény - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény - 2018. január 1-vel történő hatályba lépése miatt, valamint a jogosultsági
feltételek változásai miatt. Március 1-tól az új szabályozásnak megfelelóen a szociális
és gyermekjóléti támogatások iránti kérelmek elbírálása folyamatosan, határidőben
megtörtént. A pénzbeli és természetbeni ellátások ügyintézése során a különböző
informatikai rendszerek használata (Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszere,
Vizuál Regiszter, Integrál Portálalapú Lekérdező Rendszer, biztosítási jogviszony
lekérdező ÁNYK rendszer, Szociális Modulrendszer, Rendelkezési Nyilvántartás
elektronikus ügyintézéshez, stb.) az elbírálás, ügyintézés folyamatát és a nyilvántartási
rendszert segítik.
A támogatásokhoz több esetben kapcsolódik a szolgáltatások rendszere. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek részére évente két alkalommal augusztus és nóvember
hónapban alapösszegű és emelt összegű Erzsébet utalvány került postázásra, ezzel
összefüggésben a Magyar Államkincstár területi szervének rendszerében igénylésre
került a jogosultak száma és a nyújtott alapösszegű és emelt összegű támogatás
összesítése. Az utalványon kívül a rászoruló gyermekeknek az évközi szünetek,
valamint a nyári szünidő ideje alatt az önkormányzat ingyenes étkeztetést biztosított.
A lebonyolítást megelőzően többszöri egyeztetés zajlott az étkeztetést biztosító
szolgáltatóval és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal.
A települési támogatásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás és helyi
adósságkezelési szolgáltatás szélesebb körben történő hozzáférésének elősegítése
céljából kapcsolatfelvétel kezdeményezésére került sor a Nemzeti EszközkezellS Zrt-vel
abból a célból, hogy az ügyfelek lakbére vagy lakbérhátralékának mértéke e két
támogatás igénybevétele során enyhítésre kerüljön, így nyújtva segítséget a lakhatását
leginkább veszélyeztető
körülmény(ek)
megszüntetésére.
Ennek kapcsán
együttműködési megállapodás-tervezet került részükre megküldésre.
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Hagyományainkat követve 2018. év végén is megvalósult az önkormányzat által
nyújtott karácsonyi támogatás nyújtása - a rendeletben meghatározott - időskorú
lakosság számára. A Magyar Posta november 30. és december 22. közötti időszakban
kézbesítette a csomagokat. Ezt követően az át nem vett csomagok osztása az osztály
munkatársainak bevonásával a hivatal épületében valósult meg.
A téli

rezsicsökkentést

szabályozó

kormányhatározat alapján a gáz- vagy
távhőszolgáltatástól eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások vonatkozásában több,
mint 1000 igénybejelentés érkezett. A természetbeni támogatás jogszerű elbírálásának
érdekében a részletszabályok (helyi rendelet elfogadása, beszerzési eljárás
lebonyolítása, vállalkozókkal/szolgáltatókkal történő szerződés megkötése, lakosság
tájékoztatása, az ellátás hatósági ügyként kezelése) kidolgozása megtörtént.
A különböző programok, koncepciók készítése fontos az önkormányzat számára. Az
elmúlt évben- jogszabályban meghatározottak szerint- 2018-2023. évre vonatkozóan
elkészült a Helyi Esélyegyenléiségi Program (továbbiakban HEP) az osztály
koordinálásával.
A helyi
esélyegyenlőségi
program
meglétének,
illetve
felülvizsgálatának hiányában az önkormányzat nem részesülhet az államháztartás
alrendszereiből, európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati
úton odaítélt támogatásból.
A HEP kidolgozására és megvalósítására, ellenőrzésére és az ennek során nyert
információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének .
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórum jött létre. Az
esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt probléma
területekre a terület szereplőinek részvételével tematikus munkacsoportok alakultak
az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. 2018-ban a Gyermekek
Munkacsoportjában valósult ez meg a Kábítószer EgyeztetlS Fórum és az Ifjúsági
Kerekasztal keretein belül.
Az önkormányzat több pályázatban is vállalta, hogy évente egy alkalommal
esélyegyenlőségi fenntarthatósági képzést tart. Az osztály 2018. január 18. napján
szervezte meg az esélyegyenll>ségi és fenntarthatósági képzést a hivatal dolgozói
részére.
A szociális és gyermekjóléti a köznevelési és egészségügyi szolgáltatások biztosításában
résztvevő önkormányzati, nem állami és egyházi intézményekkel az együttműködés,
kapcsolattartás folyamatos volt az elmúlt évben is. Az együttműködést még inkább
szorossá tette az intézményekben zajló, elsősorban pályázati forrás igénybevételével
megvalósuló felújítások lebonyolítása, amely társosztályokkal történő közös munkával
valósult meg.
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Az infrastrukturális fejlesztéseken túl az osztály két, un. soft jellegű - a TOP-6.9.1 A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
elnevezésű projekt keretében a Közösen Polyákbokorért és a Közösen a kiútért
elnevezésű pályázatok -, a város területén található szegregátumok fejlesztésére
irányuló programot, valamint további az osztály feladatköréhez kapcsolódó egyéb
pályázati programokat koordinál.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének megkeresésére több esetben is konstruktív
javaslat került megfogalmazásra különböző szociális, gyermekjóléti és egészségügyi
területet érintő témával kapcsolatban.
A statisztikai adatközlés {pénzbeli és természetbeni ellátásokról, szolgáltatásokról, a
bűnmegelőzési
tevékenységréSI,
védőnlSi
tevékenységről,
gyámhatósági
tevékenységről stb.), továbbra is az osztály feladatkörébe tartozik.
Az osztály segíti a Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány és a Rászoruló
Hallgatókért Közalapítvány munkáját. A Köznevelési Tanács, az ldősügyi Tanács, az
Ifjúsági kerekasztal, a Kábítószeregyeztető Fórum üléseinek szervezésében, a
tevékenység koordinálásában, illetve támogatásában, valamint a Szociális Alap és
Ifjúsági Alap működtetésében az osztály munkatársai aktívan részt vesznek.
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Kulturális Osztály
Az osztály szakmai szempontból különös figyelmet fordít az önkormányzat
fenntartásában működő kulturális-, közművelődési intézmények és közgyűjtemények
munkájára a feladatellátáshoz szükséges feltételrendszer megvalósulására.
Közreműködik a város kulturális ellátottságának fejlesztésében, segítséget nyújt a
városi művészeti együttesek, csoportok munkájához, továbbá koordinálja és felügyeli
a kultúrával és közművelődéssel kapcsolatos szerződések szakmai és pénzügyi
megvalósítását.
A helyi önszerveződő közösségek részére nyújtott támogatásokkal (Kulturális Alap és
Civil Alap) kapcsolatban a pályázati felhívásokat, a beérkezett pályázatok bírálatát és a
támogatási szerződéseket előkészíti. Az önkormányzat által benyújtásra kerülő
kulturális célú pályázatok szakmai elkészítésében részt vesz és a szükséges szakmai
anyagokat elkészíti.
Az osztály feladatai között szerepel a Nyíregyházán megvalósuló kulturális programok
és rendezvények koordinálása, a városi rendezvények, társadalmi ünnepek és
megemlékezések megszervezése és a városi nagyrendezvények lebonyolítása. Ennek
megfelelően a 2018. évben is az osztály szervezésében valósultak meg az állami és
nemzeti ünnepek, városi megemlékezések, rendezvények és kiemelkedő
nagyrendezvények Nyíregyházán. Az utóbbi években a kulturális és szórakoztató
programok, rendezvények egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot mind a
lakosság, mind a városunkba érkező vendégek részéról. A 2018. évi nagyrendezvények
látogatottsága kiemelkedően magas volt.
Az osztály koordinálja a Nyíregyházi Települési Értéktár munkáját és az Értékes Esték
programsorozat szervezési feladatait is ellátja. 2018. évben 13 nemzeti értékkel lett
gazdagabb a Települési Értéktár, az Értékes Esték keretében tíz előadás által lettek
bemutatva az újonnan bekerült értékek. A Nyíregyházi Települési Értéktárba
megalakulása óta 46 nemzeti érték került felvételre kulturális örökség, egészség és
életmód, épített környezet, természeti környezet valamint turizmus és vendéglátás
szakterületenkénti kategóriában.
A Váci Mihály Kulturális Központban kiemelkedő számú rendezvény, konferencia,
teltházas színházi előadás valósult meg. A Jósa András Múzeumban kiemelkedő számú
múzeumpedagógiai foglalkozás és gyermekprogram valósult meg. A Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utcai fiókkönyvtára 2018 évben megújult egy EFOP
pályázat keretében.
A 2018. évben három fő reszere hirdetett az önkormányzat képzőművészeti
ösztöndíjat 3.600.000 Ft értékben a tehetséges városi képzőművészeknek.
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Nemzetközi kapcsolatok
A 2018. évi nemzetközi vonatkozású feladatok szorosan kapcsolódtak az önkormányzat
általános célkitűzéseihez, támogatva a város-fejlesztési terveinek megvalósítását.
Elsődleges feladata szervezni, erősíteni a város meglévő testvér- és partnervárosi, ezen
belül is kiemelten a szomszédos országokkal az együttműködést, hozzájárulni a
gazdasági, a kulturális, az idegenforgalmi kapcsolatok élénküléséhez. Egyben keresni az
új kapcsolatokat, a város érdekei és lehetőségei szerint, amelyek erősítik a térség
gazdasági fejlődését. Az együttmOködés fő színterei továbbra is a nemzetközi, és a
városhoz kapcsolódó ünnepek, fesztiválok voltak. A külkapcsolatok működtetésében
az önkormányzat együttműködött a kisebbségi önkormányzatokkal, a helyi civil
szervezetekkel, intézményekkel.
Rzeszów testvérváros továbbra is kiemelt szerepet kapott az együttműködés területén.
Gortice partnervárossal is szélesedett a kapcsolat (turisztikai kapcsolatfelvétel,
diákcsere, részvétel a Gorlice-i csata 103. évfordulója alkalmából rendezett
megemlékezzen).
Bielsko-Biala várossal Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatot létesített, számos közös
sikeres programra, cserelátogatásra került sor.
2018-ban plusz feladatként megjelent, Nyíregyháza bemutatkozása Krakkóban és
környékén: „Magyar Nap Krakkóban", „Magyar Piknik", fotó kiállítás a Krakkói
Fé>konzulátuson, „Kihalóban Lévő Szakmák Fesztiválja" programok keretében, amelyek
nagy sikert arattak, méltón népszerűsítették a térségünk kulturális-, turisztikai-,
népművészeti-, gasztronómiai hagyományait.
Presov/Eperjes_szlovák testvérvárossal a hagyományos együttműködés folytatódott,
több közös program megszervezése került sor: sporteseményre, közös kiállításra,
fúvószenei találkozóra, ünnepi megemlékezésekre, turisztikai-, kézműves-,
gasztronómiai bemutatókra.
Szatmárnémeti testvérvárosi kapcsolatok is meghatározó szerepet kaptak, a
hagyományos közös rendezvények és a közös pályázatok keretében. Széleskörű
egyeztetések történtek a jövő évi együttműködési lehetőségek feltárása céljából.
A finn kapcsolatok erősítése érdekében hivatalos delegáció látogatott Kajaaniba,
előkészítő tárgyalások történtek a 2019-ben, Hameenlinnában megrendezésre kerülő
finn-magyar testvértelepülési konferencia kapcsán. Kajaaniból civil és egyházi
delegáció látogatott Nyíregyházára.
Az iserlohni kapcsolatok tovább erősödtek több közös program keretében, a 30 éves
jubileumi testvérvárosi évforduló előkészítése érdekében egyeztető tárgyalásokra
került sor lserlohnban.
WW'W.MYt9'1GYHAIA..IHU

~~------~~~-

l\ - ' ') · '.

p)'·. )

u \HJ U·· , '- _/

N Y Í R E G Y H Á Z A

36

Folytatódott a közös ERASMUS + projekt, témája a felnőtt/szép korúak képzése. Két
nyíregyházi képzőművész részt vett az lserlohni Nemzetközi Nyári Művészeti
Alkotótábor programjában. Folytatódott a „Bürgerradio lserlohn" és a „Mustárrádió"
közötti kapcsolat, a meglévő gi·mnáziumi cserekapcsolatok, valamint eredményes
egyházi kapcsolat felvételre került sor, amelynek keretében nyíregyházi delegáció részt
vett az „lserlohni Európa Napok" egyházi találkozón.
A határmenti, ukrajnai kapcsolatok erősítését szolgálta: Nyíregyháza sikeres részvétele
a Magyarország Ungvári Főkonzulátusa által szervezett „hUNGary Fest 2018"
rendezvénysorozaton, az ungvári, az ivano-frankivszki és a beregszászi városnapokon
és egyéb kiemelkedő rendezvényeken.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-ben is kiemelt figyelemmel és
támogatással segítette a Kárpátalján élő magyar közösségeket.
A Robert Schuman Intézet és a Nemzetközi Visegrádi Alap szervezésében Ukrajna több
régiójából polgármesterek, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők látogattak
Nyíregyházára.
Nyíregyháza izraeli kapcsolatai erősödtek: Tel-Aviv-ban, a Magyar Napok keretében
Nyíregyháza és Debrecen közös bemutatkozására került sor, valamint Nyíregyháza és
Kiryat Motzkin testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulója alkalmából, Kiryat
Motzkinban a két város vezetése meger6sítette az együttműködés szélesítésének
szándékát.
Közreműködött

a helyi köznevelési intézmények nemzetközi diák-csereprogramjainak
támogatására kiírt pályázat lebonyolításában.
Elősegítette a testvér-, és partnervárosi, valamint egyéb külföldi kapcsolatok keretében
tervezett nemzetközi pályázatokon, találkozókon való részvételt (pid: URBACT Ill. TechTown projekttalálkozók, Európai Területi Társulások /ETT műhelytalálkozók,
INTERREG és ERASMUS+ projekttalálkozók)
Elősegítette

városunk kulturális-, turisztikai-, kézműves és egyéb gazdasági
bemutatkozását, pozitív image kialakítását külföldön (Eperjes, Szatmárnémeti, Ungvár,
Lemberg, Krakkó, Rzeszów, Gorlice, Bielsko-Biala, Barcelona, L'Hospitalet de
Llobregat, Tel-Aviv,).
Közreműködött

a városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadásában, az
önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek,
nemzetközi intézmények tagjainak vendéglátásában és programjuk szervezésében.
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Igazgatási Osztály
2018. évben rendkívüli feladatként az osztály közreműködött a sikeresen lebonyolított
országgyűlési választások szervezésében. Ez a feladat az osztály napi feladatain túl

gyakorlatilag valamennyi ügyintéző közreműködését igényelte. Az osztály felelt ugyanis
a szavazás igazgatási feladatai informatikai lebonyolításáért, mind a felkészülési
időszakban,

mind a szavazás napján, mind az azt követő lezáró időszakban.

2017. évben új feladatként jelent meg az osztály működésében a hivatal informatikai
fejlesztésének előkészítése, illetve a hivatal felkészítése az elektronikus ügyintézés
bevezetésére. Ennek keretében 2018. évben bevezetésre került hivatali szinten is az
elektronikus aláírás használata, a jogszabály értelmében a nem magánszemély
ügyfelekkel pedig a kapcsolattartás már kizárólag elektronikus formában történik. Az
átalakulás folyamatának részeként az év végére elkészült a hivatal új informatikai
biztonsági szabályzata is.
Az ASP rendszerhez történl> interfészes csatlakozásra felkészülés keretében pedig
adattisztítási, informatikai fejlesztési feladatokat kellett elvégezni az ipar-ker
szakrendszerhez tartozó nyilvántartó programokban (kereskedelmi, szálláshely,
telephely, rendezvénytartási, vásár-piac nyilvántartó programok).
Az anyakönyvi igazgatás területén 2018. évben az osztály összegyűjtötte a 2017. évben
elfogadott új anyakönyvi rendelet, illetve a hozzá tartozó új szabályzat alkalmazásával
kapcsolatos tapasztalatokat. Elmondható, hogy a változtatásokat az ügyfelek pozitívan
fogadták. Talán ennek is köszönhető, hogy 2018. évben a házasságkötések száma
növekedett és egyre többen választják Nyíregyházát a házasságkötés helyszínéül.
Ugyanakkor elmondható az is, hogy a korábbi években megnövekedett és 2018 évben
tovább növekedett anyakönyvi események feldolgozása csak többletmunka árán volt
részben

elvégezhető.

A

nyíregyházi

lakosokhoz

vonatkozásában a házasságkötések és a halálozások száma

kapcsolódó
nőtt,

események

a születések száma

viszont minimálisan ugyan, de csökkent 2017 évhez viszonyítva.
2018. évben az osztály

anyakönyvvezetői

ismét oktatóként vettek részt a

Kormányhivatal által szervezett anyakönyvi szakvizsgákon, ahol felkészültségüket és
magas szintű oktatói munkájukat mind a vizsgáztató szakemberek, mind a vizsgázók
elismerték.
2018. évben tovább folytatódott az egyszerűsített honosítási eljárásokhoz kapcsolódó
eskütételek szervezése is az osztályon. Az év folyamán pedig elérte a Nyíregyházán
honosított állampolgárok száma a 20.000 főt. Ezt a rendkívüli, az országban is
ritkaságszámba menő eseményt ünnepélyes keretek között rendezte meg a hivatal.
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Igazgatási területen

évről

évre folyamatosan magas a hagyatéki eljárások száma is.

2018. évben új eljárásként jelent meg az osztály életében, hogy mivel a Közterületfelügyelet helyszíni bírságolási lehetőségei jogszabályi változás következtében
csökkentek, így az általuk megállapított szabályszegések esetén az osztály jogosult a
vonatkozó eljárás lefolytatására, és szükség szerint bírság kiszabására.
2018. évben cím megállapítására irányuló kérelem 1200 db érkezett az osztályhoz,
ami a korábbi év szintjével azonos. Ugyanakkor ez a szám az elmúlt évekhez viszonyítva
nagyon magasnak tekinthető, azoknak mintegy kétszerese. Ezzel párhuzamosan ebben
az évben megkezdődött a címeknek a módszeres felülvizsgálata is. Ez azt jelenti, hogy
egy adott városrész valamennyi utcájának valamennyi ingatlanát megvizsgálta, majd
címmel látta el az osztály. A címképzést

követően

pedig az osztály a megállapított

címeket elektronikusan a hivatal honlapján, illetve a Nyíregyházi Napló számaiban
megjelentette. A felülvizsgálat során

megerősítésre

kerültek

Nyírszőlős

és

Felsőpázsit

városrészek, a Tiszavasvári úttól É-ra lévő területek, illetve a Tiszavasvári úttól D-re
található

bokrok

házszámai.

Ennek

keretében

mintegy

10.000 cím

került

megállapításra. A felméréssel párhuzamosan folyamatos volt egész évben az új
közterületek elneveztetése,

meglévők megerősíttetése

és

megszűnt

közterületek

töröltetése is a Közgyűlés által.
Az osztály mindezeken túlmenően számtalan jegyzői hatáskörbe utalt államigazgatási

feladatot lát el, így mint jogalkalmazónak a 2018. évben bekövetkezett jogszabályváltozásokra figyelemmel sok esetben az ügyintézési folyamatokat is igazítani kellett a
megváltozott előírásokhoz. Ezeken túl törekszik az osztály arra, hogy a lehetőségeinket
kihasználva a megítélésünk szerint az ügyfelek számára hátrányos, túlzottan
bürokratikus,

kedvezőtlen

jogszabályok módosításra kerüljenek. Ennek keretében a

2018. évben újból sikerült országos jogszabály módosítására olyan javaslatot
megfogalmazni, ami elfogadásra is került.
Folytatódott a lakáscélú helyi támogatásban részesült állampolgárok hátralékos
ügyeinek rendezése, illetve a nyilvántartás tételes felülvizsgálata.
Mindezek

mellett

számos

olyan

azonnal

intézendő,

a hivatal

legnagyobb

ügyfélforgalmát generáló feladata van az osztálynak, ahol fontos a jól

működő

ügyfélfogadás kialakítása, hogy az ügyfelek kérdéseikre választ kapjanak, kérelmeik
elintézésre kerüljenek. Ezeken a területeken az ügyintézők az ügyek nagy száma mellett
is empátiával segítik az ügyfeleket. Mindezeken túl az osztály munkatársai
rendszeresen közreműködnek és segítik önkéntes közreműködésükkel a hivatal által
szervezett egyéb rendezvényeket is.
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Az

elkövetkező

évben az osztály mindennapi feladatai mellett kiemelt figyelmet kell

majd fordítani az előttünk álló európai parlamenti, illetve önkormányzati képviselő
választásokra, illetve

jelentős

megterhelést fog jelenteni a KCR rendszer több, mint

90.000 dmelemének felülvizsgálata is, amely munka az állampolgárok számára látható
formában csak 2019. novemberétől folytatódhat. Jelentős feladat lesz még 2019.
évben a hivatal ASP rendszerhez történő csatlakozásának megvalósítása, illetve az
ügyintézési folyamatok teljes digitalizálásának megteremtése.

Az osztály tevékenységét a 11.-12. mellékletek szemléltetik.
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Építésügyi Osztály
A szervezeti egység elsőfokú általános építéshatósági feladatot lát el a nyíregyházi járás
összes települése tekintetében. Az építésigazgatási szempontból ellátandó terület a
megye szempontjából jelentős gazdasági
A 2018-as évben továbbra is

jelentős

erővel

bír, meghatározó térség.

hatással volt a 2016-ban bevezetett családok

otthonteremtési kedvezményének építési kedvet élénkítéS hatása, amely az
építésügyi osztály feladatellátásban is jelentkezett. A

kibővített

CSOK is számos

feladatott adott hatóságunknak, ami a jogi környezet változása miatt értelmezési
feladatokat is adott. Változatlanul nagy számba voltak vállalkozói típusú társasház
építések, ami a város szépülését, gyarapodását

érezhetővé

tette az utcán sétáló

emberek számára is. A kialakult belvárosi környezetben a társasházépítések a
szomszédok viszonylatában nem egyszer konfliktusokkal is járnak, melynek során az
osztály a törvényes lehetőséget biztosítva minden érintett érdekeit figyelembe véve jár
el.
Az osztály munkatársai az engedélyes eljárásokban a hatékony és ügyfélbarát
közigazgatást szem

előtt

felmerülő

tartva jártak el, az építési tevékenységek során

konfliktusos helyzetek párbeszéden alapuló a kompromisszumos megoldására
törekedve.
Az egyszerű bejelentéssel épülő 300 m2 alatti és 300 m 2 feletti családi lakóházak és
ikerházak száma is növekedett,· ami a város lakásállományának megújulását is
elősegíti.

Az ily módon bejelentéssel épülő egy-, vagy kétlakásos lakóépületek ingatlan-

nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárások is mutatják, hogy a város minden
részén épülnek új épületek, gyarapodnak a családok.
A

gazdaságélénkítő

pályázatoknak is

köszönhetően

a gazdasági (ipari, turisztikai,

mezőgazdasági)

célú épületek engedélyezései is szép számmal voltak, ami

együttműködést

igényelt számos szakhatósággal és a gazdaság szereplőivel.

sokrétű

A magasépítési kedv növekedésével járó egyéb infrastruktúra fejlesztések száma is
megemelkedett, ami az osztályon az út- és

közműépítési

eljárásokban

történő

szakhatósági eljárások számának növekedésével járt. Számos feladatott kapott az
osztály a városi úthálózat fejlesztésben, amely eljárásokban szakhatóságként
működnek

Az

közre

építőipar

magas fordulaton

történő

alakulása a telekalakítási eljárások számát is

megemelte, ami a város beépítettségének növekedését eredményezte.
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A tavalyi év kihívása volt a településkép védelméről szóló törvény hatályba lépésével
járó építésigazgatási szabályváltozások alkalmazása, azok
hatósági munka mindennapjaiba. Az osztály

közreműködött

rutinszerű

beépítése a

a helyi építési szabályzat

és szabályozási terv módosításaiban is.
Továbbra is sok feladatot ró az osztályra az ingatlan-nyilvántartási mOvelési ág
változásával és épületfeltüntetéssel kapcsolatos eljárások, igazolások kiadása. A jogi
környezet nincs

kellően

összehangolva az ingatlan-nyilvántartás és az építésigazgatás

tekintetében, ami magas ügyszámot jelent az osztálynak, jelentős utánjárást és eljárási
kötelmet az ügyfelek részére.
Fontos a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások gyors ügyintézése, - úgymint
nyugati

elkerülő

út, nyugati ipari övezet, déli ipari park, - melyben építésihatóságként,

illetve sajátos építmények tekintetében szakhatóságként járt el az osztály. A közcélú és
gazdasági

beruházások

előkészítésével

során

az

építési

engedélyezések

ügyeinek

és az eredményes eljárásokkal segítették az építtetlSi fejlesztések

megvalósítását, a településképi érdekek és szabályozási
Jogszabályváltozásból
kereskedelmi

hatósági

adódóan

létesítmények

új

feladatként

előírások

jelentkezett

rendeltetésmódosítási

járásszékhely szerinti települési önkormányzat

érvényesülését.

jegyzője

az

eljárások,

osztályon
amit

a

szintén

jogkörben jár el az osztály, a

járás 15 települése tekintetében. Az új jogkörben már a tavalyi évben is jelentkeztek
feladatok, az idei év kihívása a feladatokkal együttjáró ellenőrzések végrehajtása lesz.

Az osztály a Ket.-et [2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól] felváltó Ákr. (2016. évi Cl. törvény az általános
közigazgatási rendtartásról] hatálybalépésével járó feladatellátást zökkenőmentesen

alkalmazta, osztályon belül képezve a munkatársakat. Az Ákr. hatálybalépésével és a
kapcsolódó jogszabályok változásai átgondolásra késztették az osztály ügymenetét,
teljes eljárási normák változtatásait indították ami az ügyrendünk változását is
eredményezte.
A tavalyi év kihívása volt a közigazgatásban kizárólagos elektronikus ügyintézés
biztosítása és hatékony müködtetése, ami azért konfliktushelyzeteket okozott az
elektronikus ügyintézésre

kényszerülő

vállalkozásokkal és társhivatalokkal. Az

elektronikus közigazgatás előtérbe helyezése és elfogadottá válása érezhető a
kérelmezési eljárásokban, egyre több ügyfél él az otthoni elektronikus ügyintézés
lehetőségével. Az elektronikus közigazgatás gyakorlati alkalmazása nagyban segíti a

közvetlen

és

gyors

kapcsolattartást,

ezáltal

a

bürokráciacsökkentést,

költséghatékonyságot és papírmentességet.
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Az elektronikus ügyintézést

kiegészítendő

az osztály ügyfélszolgálatot is üzemeltet a

hivatal központi ügyfélcentrumában, ahol az elektronikus ügyintézésben még kevésbe
jártas, vagy az igénybe venni nem tudó magánemberek kérelmezési szándékait a
munkatársak szakértelemmel és empátiával fogadják, pontos iránymutatást adva a
közigazgatási eljárásokhoz. Az elektronikus ügyintézés alkalmazásával a személyes
ügyfélfogadás száma csökkent, a papír alapú postázások száma is
érezhetően

Az osztály

jelentősen

és

visszaszorult.

együttműködő

is, különösen a

kapcsolatot tart fenn a hivatal más szervezeti egységeivel

Főépítészi

Osztállyal településkép védelme és szabályozási terv

módosításnak véleményezése tekintetében, a Vagyongazdálkodási Osztállyal az
önkormányzati vagyongazdálkodás és fejlesztések tekintetében, a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztállyal az infrastrukturális fejlesztések tekintetében, az
Igazgatási Osztállyal a kereskedelmi igazgatási feladtok és lakcímnyilvántartási
tekintetében, a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúrával az önkormányzati
pályázatok és fejlesztések tekintetében.
A tavalyi évben a munkatársak aktívan fejlesztették tudásukat, több szakmai
konferencián és továbbképzésen vettek részt, s az e-learning képzéseket is jó
eredménnyel teljesítették.
Az osztály a jövőben is feladatának tekinti az ügyfelek, - azaz a beruházók és építtetők,
továbbá a tervezők,

műszaki vezetők

és

kivitelezők,

- informálását, eljárási szabályok

ismertetését, s ügyfélbarát módon történő ügyintézést.
Az építéshatósági feladatellátás során az osztály továbbra is az ügyfélbarát és

emberarcú közigazgatást kívánja képviselni, a megfelelő szakértelem, helyismeret és
empátia mellett, a jogszabályi környezet betartásával és betartatásával.
A kiváló kapcsolatokat még jobban szeretnék elmélyíteni a társosztályokkal, az
ellátandó települések önkormányzataival, a társhatóságokkal.
Az osztály néhány jellemző mutatóját a 13. melléklet szemlélteti.
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Közterület-felügyelet
A térfigyellS kamerarendszer jól működött egész évben, az esetleges hibákat a
szerződött karbantartók gyorsan megjavították. Decemberben a Benczúr-téren és a
Bessenyei téren 9 db új kamerát telepítettek, melyeknek képei megjelennek az ügyeleti
központban. Az itt szolgálatot teljesítők valamennyi olyan esetet jelentettek a
Tevékenység lrányitó Központnak, amit kamerán észre lehetett venni. 10 esetben
kezdeményeztek eljárást bűncselekmény vagy szabálysértés miatt, 169 esetben
elemezték a rendőrség szakembereivel közösen a felvételeket, amelyekből 150
felvételt adtak át a nyomozó hatóságnak.
Ebben az évben is a Nyíregyháza Rendőrkapitánysággal, a Polgárőrséggel, valamint a
NYIRW Nonprofit Kft. munkatársaival együttműködve a Közterület-felügyelet
szervezte és látta el Sóstógyógyfürdőn a forgalomirányftáshoz kapcsolódó feladatokat.
Szintén közös akció volt a Mindenszentekhez kapcsolódó megemlékező tevékenységek
zökkenőmentes lebonyolítása, közterületen és a Jósavárosi piacon jogosulatlanul
kereskedők kiszűrése, szankcionálása, városunkba érkező vendégek tájékoztatása,
útbaigazítás, temető rendjének fenntartása, viráglopások és sírrongálások
megakadályozása.
A város által rendezett nagyobb ünnepeken, fesztiválokon a felügyelet rendszeresen
közreműködő-segítő feladatokat látott el. Állami és városi ünnepségeken segédkezett
a koszorúzások lebonyolításában.
Nagy tömegekkel járó városi rendezvényeken biztosftási feladatokat teljesítettek a
felügyelők (Helló Nyíregyháza, Vidor Fesztivál, Tirpák Fesztivál, Adventi forgatag). Azt
is bebizonyították, hogy főzni is tudnak, hiszen az 1. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon, a
NAV által szervezett sportnapon és a Tirpák Fesztiválon is sikeresen szerepeltek a
hivatalt képviselő csapatokban.
A felügyelet a kezdetek óta Vagyonvédelmi Napon a város képviseletében vesz részt,
sátrukat ez alkalommal is nagy számban keresték fel az érdeklődők, ahol
kerékpározással, kutyasétáltatással, szemétlerakással, szabálytalan parkolás eseteivel
és más hasonló közérdekű ügyekkel, szabályokkal ismerkedhettek meg játékos
formában az érdeklődők.
A felügyelet a közúti közlekedés szabályainak a megsértői közül kiemelten ellenőrizte
és szankcionálta azokat, akik a mozgásában korlátozottak részére fenntartott
parkolókat jogosulatlanul használták, nagyrendezvények idején kerékpárral
behajtottak a belvárosba. Kirívóan nagy számban intézkedtek a kórház környékén a
KRESZ szabályait sértően vagy zöldterületen parkolókkal szemben.
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Az elmúlt évben bevezetett és az idén is tovább folytatódott a délutános szolgálat alatt
a lakótelepek változó időben és helyen történő ellenőrzése. Sikerét bizonyítja, hogy
egyre kevesebb lakossági bejelentés érkezik, főleg a szabálytalan kutyasétáltatás
kapcsán, ahol több mint 50 %-os a csökkenés az előző évhez képest. Sikeresen
együttműködtek a Főépítészi Osztállyal a településkép védelme érdekében.
Tavasz végétől az ősz elejéig folyamatos volt az éjszakai gépkocsis szolgálat
hétvégenként, melynek célja továbbra is a belvárosi szórakozó helyek, játszóterek,
fiatalok által kedvelt közösségi terek, a Sóstói tavak és környékének az ellenőrzése
volt. Ehhez kapcsolódóan a Hatósági Főosztály szervezeti egységeivel együttműködve
is több közös ellenőrzést tartott. A sikeres feladatellátás eredményeként két felügyelőt
a Város vezetése illetve Rendőrség jutalomban részesített.
A körzetgondnokok irányítását továbbra is a felügyelet látta el, akik jó színvonalon
segítették a felügyelet munkáját.
A felügyelői állomány rendszeresen oktatásban részesült jogszabályváltozásokból,
intézkedési technikákból és taktikákból. Szeptemberben valamennyi felügyelő sikeres,
jogszabály által előírt rendészeti vizsgát tett.
A felügyelők rendészeti feladatellátásuknak megfelelően rendszeresen túlmunkát
végeznek, elsősorban a 24 órás szolgálatot adó ügyeleti központban, illetve a városi
rendezvények biztosítása illetve saját és a társhatóságokkal végrehajtott akciók során.
Valamennyi felügyelő 190 óra feletti túlmunkát végzett a lehetséges 200-ból.
Közterület-felügyelő

ellen a korábbi évekhez hasonlóan tavaly lakossági panasz,
intézkedés vagy viselkedés miatt nem volt. Kényszerítő eszközt nem használtak,
felügyelőt sem ért támadás, annak ellenére, hogy az egyik hétvégi éjszakai szolgálat
alatt a felügyelet-vezető és az 1. számú csoport vezetője a rendőrök kiérkezéséig
visszatartott két randalírozó, verekedő csoportot, hogy egymásban további sérüléseket
ne okozzanak.
A központi iktató rendszer, illetve a felügyelet saját programjának együttes használata
miatt jelentős az adminisztratív munka. A munkájukat továbbra is KÖZREND
informatikai szoftver, és az ehhez kapcsolódó okos eszközök segítik. Jogszabályi
változások miatt a gépjármű vezető távollétében szabálysértési ügy vagy helyi rendelet
szerinti szabályszegés miatt feljelentést tesznek vagy eljárást kezdeményeznek.
Szolgálati gépjárműveiket sikerült felszerelni kibeszélővel ellátott figyelmeztető jelzést
adó fényhíddal, mivel a korábban használt figyelmeztető villogók hamar tönkre
mentek. Katasztrófa helyzet esetén a felügyelet lát el tájékoztatási feladatokat a
lakosság felé, ahol a nagy hangerőjű kibeszélő jó szolgálatot tehet.
A felügyelet munkáját a 14. melléklet szemlélteti.
WWW .H.YlltltGYNAIA..HU
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1.melléklet

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS DÖNTÉSEK

MEGOSZLÁSA
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2.melléklet

302

•Pénzügyek
• Egészségügyi igazgatás
•Szociális igazgatás
• Környezetvédelem,építési ügyek,településrendezés,területrendezés,kommunálls
igazgatás
• Közlekedés és hírközlési igazgatás
• Vízügyi igazgatás
• Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás
• Lakásügyek
•Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás
•Ipari igazgatás
• Kereskedelmi igazgatás, turisztika
•Földművelésügy,

állat- és növényegészségügyi igazgatás

•Munkaügyi lgazgatás,munkavédelem
111 Önkormányzati
11

és általános igazgatási ügyek

Köznevelési és közmClvel6désügyi igazgatás
Sportügyek

l-----~-=édelm~,-~~lgári védelmi,katasztrófavédelmi igazgatás,fegyveres biztonsági őrség
Az iktatott ügyek száma 2018. évben összesen: 194.254
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3.melléklet

Adóosztályon iktatott ügyek súma 2018. évben

~v

2018.

Iktatott ügyiratok

Adó
Altalénos

Gépj,rmú

Főszám

~4021

Alszám

48366

24894
0
87846

82387

112740

Ee:venle1itközlő

összesen

Összesen
58915
48366
87846
195127

Megtámadott döntések eredményei 2018. évben

•helybenhagyta

• visszautasította a
keresetlevelet/az eljárást
megszüntette
• megsemmisftette és új eljárásra
utasította

Megtámadott döntések száma 2018. évben összesen: 47 db
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Adóalanyok és adótárgyak számának alakulása
2017·2018 évben
Adatok: f(S, db, %
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S.melléklet

Adóbevételek alakulása
2017. december 31.
Ezer Ft-ban!

Építményadó

2800000

2 767155

2 767155

100,0

Iparűzési

7150 OOO

7 831762

7 831762

100,0

Idegenforgalmi adó

65000

62133

62133

100,0

Pótlék, bírság

50000

63 546

63546

100,0

1500

94

94

100,0

15000

18 245

18 245

100,0

390000

398806

398 806

100,0

adó

Termőföld

bérbeadásából szárm.
·öv.adó
Tala~erhelési dfJ
Gépjárműadó

(40 %)

Adóbevételek alakulása
2018. december 31.
Ezer Ft-ban!

Építményadó

2 875 OOO

2 875 OOO

2 884 940

100,3

Iparűzési adó

7749000

8199 OOO

8460639

103,2

Idegenforgalmi adó

80000

70000

72365

103,4

Pótlék, bírság

50000

50 091

45 019

90,0

87

96

103

107,3

16000

16000

20842

130,3

400000

400000

415 225

103,8

Termöföld
bérbeadásábólszárm.

·öv.adó
Talajterhelési dlj
Gépjárműadó (40 %)

?Oa.s
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2018.
104,1%

Gépjánnüadó

102,8%

Építményadó
Iparűzési

108,0%

adó

Ad6bevlttel alakulása (költsépetési adatok
alapJM)
2010.-2018

(eFt·ban)
70J„H

2010
2011

,,,

2012
2013

Hfil179

'L

2014

IJ41JU

...

2015

10019917

2016

10055

2017

11 J.41141

2018

11199133
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10.melléklet
Teljesltést>al behajtási,
valamint ellenörzésl
tevékenység
eredményeként
real!Dlódott adóbevétel

Adónem
Építményadó

Behajtást, valamint ellenőrzési, tevékenység
eredményeként realizálódott adóbevétel
aránya az éves adóbevételhez viszonyítva

193 516
416 835
3162

39 539

Adóalanyok és adótárgyak számának alaku"sa
2018évben
Adatok: f6, db

Behajtási, ellen6rzési bevétel alakulása 2018. évben.
Adatok Ft-ban

A behajtási és ellen6rtési~~sórán

bevétel aránya az összes ...~lenpelül
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~~~~~~~~~-

~NYÍREGYHÁZA

11.melléklet

Az anyakönyvi események száma Nyfregyháza városban 2015, 2016, 2017 és 2018 évben
-lSHS

16000
14000
12000
10000
8000 ,

6000
4000

~.

2000
0 •

Hagyatéki ügyek számának alakulása Nyíregyháza városban 2015, 2016, 2017 és 2018

évben

' 12000
10000

8000

6000
4000
2000

2018

12.melléklet

Az. egyéb széll,shelyeken tölt6tt vendégéjszakák számának alakulása Nyfregyháza
városban 2015, 2016, 2017 és 2018 évben

1
18000

1

16000
14000 12000 10000
8000

2018

6000

2017

4000 -

2000

0 "
belföldi
külföldi

2015, 2016, 2017 és 2018 évben Nyfre&Yháza városban nyilvántartisba vett egyes

tevékenységek és eHen6rzések száma

~

--~--645

600

500

400
300
200

100

1. kereskedelmi tevékenység

2. alkalmi rendezvényen történő kereskedelmi tevékenység
3. közterületen történő kereskedelmi tevékenység
4. szálláshely szolgáltatási tevékenység
S. ipari tevékenység (telephely)
6. zaj engedély
7. kereskedelmi ellenőrzések
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13.melléklet

Az építésügyi hatósági döntések alakulása
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A közterület-felügyelet jellemz6 mutatói

Intézkedések alakulása 2017-hez viszonyítva (db)
2377

2500
2086

2019

2000

1500

1000

500

•
251

0

2017
• Figyelmeztetés

69

2018

• Helyszíni bírság
•Szabálysértés feljelentés

• Közisazgatási blrság
• Közigazgatási eljárás kezdeményezése

Különböző

mutatók alakulása 2017-hez viszonyítva
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4100
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2017

•Iktatott ügyiratok száma

544

1111

111

2018
•Túlórák száma
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Bejelentések száma
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VÁROSÜZEM.'E!. THÉS! OSZTALY
'fotüO NYÍREGYHÁZA, KOSSUfH TÉR t, ?F.: ö3.

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH rÉR 1. PF.: &3.

TELEFON: ·>j6 42 y,24-553; FAX; +36 42 ,3•.H)4J

TELEFON; +36 42 524-547; FAX: +36 42 3w-647
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Ügyiratszám: PKAB/58/2019.
Ügyintéző: Karóczkai Adrienn

TÁJÉKOZTATÓ

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalós.ítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
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Pató lstvan

az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős

osztályvezető{,;-

,

Hagymási Gfula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúravezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

·Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

n
.,,

Bizottság

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

kabinet vezetője
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Tisztelt

POLCÁP.Ml::STEfü ti!VAYALA \'Áf10SF!:.JLESZTÉ51 E.S
vAncisüzEMELTHESl OSZTÁLY

·'HOO NYÍREG't''HAZA, K05SUTH TER 1. Pí'.: 83.

4401 r.!YiREG'frlÁlA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: IJ ).

TELEFOl\I: .;-)6 42 524-553: FAX: +36 42 3lH>t)I
É-fvi ,!:.._H„~ HA:GYMJ\SLC '{'.',,..1~~/\@n""~YHHYCYH1~z1~,Ht>

TELEFON: „36 42 ;:.:i.4547; fAX: >-}6 4:! 31'l·fi47
S-MAlL VAfWSFEJlESZTES(;V NY1/U:G n1A2i\HU

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni

mind az uniós pályázati programok, mind pedig

a hazai

intézményrendszer által kínált forráslehetőségeket.

Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozitív elbírálásban
részesült. Továbbá a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek mellett számos beruházás megvalósítására
ad lehetőséget az elsősorban kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is.

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból
megvalósuló lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve

a

benyújtott, bírálati szakaszban lévő

pályázatainak, projektjeinek jelenlegí állásáról, melyek adatlapjait az előterjesztés 1„ 2„ és 3. számú
mellékletei tartalmazzák.
Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív
jellegűek,

ugyanis a projekt adatlapokon megadott kezdő és befejezési időpontok a pályázatok. készitésekor

készült adatlapokon szereplő tervezett adatok szerint, ílletve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és
Közreműködő

Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint kerültek

f€:\tü11tetéST€:.
Sikeresen lezárt projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest az aJábbiak:

1.

Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatás

2. Járásszékhely Múzeumok S7akmaí Támogatása Jósa András Múzeum Álíományvéde!mi Feladatainak
Ellátása 1.
3. E!ektromobilitási tö!tőinfrastruktura kiépítése Nyíregyháza területén
Gzr+ö-2016-0004/2016 (A TÁMOGATÁS VlSSZAUTALÁSRA KERÜLT KAMATAIVAL EGYÜTT)

Elutasításra került projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest az alábbiak:

1.

„Kárpátok Határok Nélkül" (Carpathians Without Borders)

2.

„Festivart · öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti fesztiválokon keresztül"

3.

A

hazai

hulladékgazdálkodással

és

szelektív

hulladékgyűjtéssel

kapcsolatos

lakossági

környezettudatos szem!étet formálás Nyíregyházán
(frn-lszf/2018-01) (FELLEBBEZÉST NYÚJTOTTUNK BE)

4.

A nyíregyházi Hotel Dzsungel fejlesztése
TFC-1-1-2-2017-2018-00026 {FELLEBBEZÉST NYÚJTOTTUNK BE}

5,

A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése
TFC-1·1-2-2017-2017-00008 (FELLEBBEZÉST NYÚJTOTTUNK BE)

6. „Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyházán" - KEHOP-5.4.1-16-2016-

;}~0j~jtt'R~AlÉKUSTÁRA KERÜLT)

~diREGYHÁZ:A

POLCÁRNH'.Srrn1 HIV/\ TALA
PÁLYÁZATOK ES PROJEKTMENED:ZSF.·lENT

POl(.l\itME.STUl! HIVATALI\ VÁROS!OE.ll.ESZTtSi ,;5
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTi\LY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TEf! J. PF.: 83.
T!::L!:.;-(JN~ '":~6 41. j)'4"t.:::;3; f'/~:~X! +~6 42 _3H~ű1.p
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Kérjük a Tisztelt

Közgyűlést,

az

előterjesztést

megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékletek szerint

ióváhagyni sziveskedfen.

Nyíregyháza, 2019.03.28.

~~(;L_!
Pató tstván

Hagvmá.si. Gvuta

Városfejlesztési és

Pályázatok és

Vámsü1~m~\t~\'~sí

9m~li\tmen1=d1..smer.t

Osztályvezető ~

Referatúravezető

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

.... „./2019. (111.28.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt

A

lévő

pályázatairól

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

Nyiregyháza, 2019.03 28.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

:

\

1. számú melléklet a PKAB /58/2019. számú előterjesztéshez
Lezárás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma
A

1.

HŐSÖK TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ HADISÍROK REKONSTRUKCIÓJA ÉS AZ 1.

VILÁGHÁBORÚRA

VALÓ

MÉLTÓ

MEGEMLÉKEZÉS

HELYSZÍNÉNEK

KIALAKÍTÁSA

NYÍREGYHÁZÁN
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE

2.

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

3.

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

4.

ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROGRAMSOROZAT
CSP-CSBM-17-0052

5.

NYÍREGYHÁZA MJV KEF KOORDINÁCIÓ FEJLESZTÉSE
KAB-KEF-17-A-26004

6.

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

7.
8.

9.

10.

URBACT 111 • TECHTOWN
TECHTOWN 186
LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI
ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE
SZÁLLODA ÉPÍTÉSE
MODERN VÁROSOK PROGRAM

PANGEA

ÖKOCENTRUM

ÉS

2017. ÉVI JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
36167-2/2017 /KOZGYUJT
A JÓSA ANDRÁS

11.

KERETÉBEN

MÚZEUM

JÓSA ANDRÁS

EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁNAK FELÚJÍTÁSA,

BŐVÍTÉSE (1. ÜTEM).
Kubinyi Ágoston Program 36965-2/2017/KOZGYUJT
A JÓSA ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL KULTURÁLIS PROGRAMOK

12.

MEGVALÓSÍTÁSÁRA
NKA 449108/03020

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A JÓSA
13.

ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
NKA 449108/03033

14.

15.

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

BÖLCSŐDEFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001

16.

ERASMUS+ SILVER LEARNERS
2016-1-DE02-KA204-003327

17.

ERASMUS+ Back to (Net)Work

YÍREGYHÁZA

2016-1-NL01-KA204-023027

18.
19.

20.

21.

22.
23.

„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)"
A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE
ÉRDEKÉBEN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00001
KERÉKPÁRÚT}
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSEK
(ÚT,
JÁRDA,
TERÜLETI
NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/26/7/2017
TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ
SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/75/6/2017
NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ
ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
, ,
EPITETI MŰEMLÉKEK VESZÉ LYELHÁRÍTÁSÁNAK,
VESZÉLYEZTETETI HELYZETŰ
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

1.

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:

Bartók Dávid Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 23-án nyújtotta
be pályázatát a Magyarországon található 1. világháborús hadisírok és
emlékművek felújítása témában. Mivel a pályázati felhívás alapján pályázatot a
rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig van lehetőség benyújtani, a kiíró
lehetőséget biztosított plusz forrás igénybevételére, ami alapján a projekt
szakmai tartalmának bővítésére került sor.
A Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök Temetőjének rekonstrukciója az új
szakmai tartalom mellett tartalmazza a tavaly novemberében benyújtott 325 db
sisakos sírkő felújítását, amiből 150 db cserére szorul, valamint 15 db új sírkő
kerül elkészítésre, a sírkövekhez 340 db alap készül, és további 165 db fémtába is
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 m2-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.

NYÍREGYHÁZ/!\

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

2017.

december 11-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.
A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló benyújtása megtörtént.
A projekthez lezárásához kapcsolódóan HM 2018. december 14-én helyszíni
bejárást tartott, az

erről

készült

jegyzőkönyvet

2019. január 22-én megküldte

NYMJV részére. A jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok kijavítását 2019. március
15-i

határidővel

szükséges elvégezni. NYMJV a szükséges javítások elvégzésével

kapcsolatban felvette a kapcsolatot a
erről

M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

kivitelezővel,

aki a hibákat kijavította. Az

szóló tájékoztatás megküldésre került a HM felé, kérve a projekt lezárását.

Nem releváns.

N'o'ÍREGYHAz,~

2.

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:

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
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
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 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

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

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

NY!REGYHÁZA

fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

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.
A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek
használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások
lezajlottak, az épületekben elhelyezésre kerültek. A projekt fizikai zárása és a záró
kifizetési kérelem benyújtása megtörtént 2018.08.28. napján. Az eddig benyújtott
6 db kifizetési kérelem ellenőrzését követően S db jóváhagyásra került a Magyar
Államkincstár által, 1 db ellenőrzése jelenleg is folyamatban van.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

ll /...... (\

!"

Nem releváns.
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3.

számú adatlap
AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2018. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI
PROJEKTJE

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

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,

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 -nyí területet és 214.052 fős lakosságot jelent.
Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi
együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás
jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti
közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési
program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és
társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése
a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése,
hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak
átjárhatósága mellett.
A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése
érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók
közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi
Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti
tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás
keretében kapjanak támogatást.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A pályázat az Európai Határvárosok ETT
nyújt támogatást.

0er n,„..; ·''
t; i.f

N

y

költségeinek fedezésére

A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási
keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd,

szerződés

(J.~

működési

R E G Y H A Z A

tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további
lehetőséget biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer
beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj
megtérítésére.
A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését
Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető
a csoportosulás honlapján.
Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ
menti

Főosztályával.

A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETI

műhely

találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első
kézből történő

-

hozzájutásához. Az elmúlt időszak alkalmai:

2016.
2016.
2017.
2017.
2017.
2018.

június 8-9. Mórahalom
szeptember 28-29. Kassa
március 7-8. Esztergom
október 4-5. Győr
december 12. Tatabánya
március 8-9. Tótszerdahely

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 Norvég Alap bírálat alatt van, a Szlovák - Magyar pályázat pedig
támogatásban részesült!
Az ETI 2018. évi pályázatának lezárása, vagyis záró szakmai és pénzügyi
elszámolás benyújtása benyújtásra került.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N

y

Nem releváns.

R E G Y H A Z A

4.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Értékünk a család programsorozat"
CSP-CSBM-17-0052

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

1 OOO OOO Ft
1 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2017.06.01.
Befejezés: 2018.06.30

Szerződés

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

2017.11.24.

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
A tervezett költségvetés szerint a Családbarát programsorozat keretében két
különböző programcsomag megvalósítását terveztük:
1.
2.

szünidői

tábor szervezése az őszi és tavaszi időszakban,
gyermekes szülők részére rekreációs kirándulás szervezése.

Először az őszi szünetben 4 munkanapon fogadtuk a gyermekeket, a
programjaink „halloween" köré szerveződnek, de lehetőségük lesz a Jósa András
Múzeum „rejtett titkait" felfedezni, vagy a fényfestés technikáját is kipróbálták.
A tavaszi szünidőben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellett az
élményfürdő szolgáltatásait vettük igénybe.

A második programcsomagunkban a szülők szamára szerveztünk 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. A
pályázatban Sárospatak és Sátoraljaújhely nevezetességeit tekintettük meg a jó
hangulatú kirándulás során.
A támogatásból az útiköltséget és a szállást finanszíroztuk összesen 30 fő
számára.
A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói voltak.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi

Az őszi- illetve tavaszi szünidői programok a terveknek megfelelően lezajlottak. A
rekreációs kirándulás 2018. május 17-18. között valósult meg. Az úti cél a

REGYHAZ.-'.\.

fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N

V

Sárospatak, és Sátoraljaújhely volt.
A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra
került.
A projekt pénzügyi elszámolása során 565 Ft (azaz ötszáz hatvanöt forint)
maradványösszeg maradt, amelyet 2018. június 30-ig az Emberi Erőforrás
Magyar Állam ki ncstá rná 1 vezetett 10032000-01451461Támogatáskezelő
00000000 számlaszámára történő visszautalás megtörtént. A beszámolók
elfogadása folyamatban van.

-
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5.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
KAB-KEF-17-A-26004

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

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 volt, 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 kívántuk megismerni,
másrészt a helyi tagszervezetek jelzése alapján igény mutatkozott egy
drogterápiás intézmény kialakítására, amelyhez két szakintézmény látogatását
terveztük.
A célok elérése érdekében, előzetes kapcsolatfelvétel alapján, a Ferencvárosi
Önkormányzat által koordinált Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal tartottunk
közös konzultációt, amelyen keresztül megismertük a ferencvárosi KEF
működését, programjait. A helyi ellátórendszer működését pedig a H52 Ifjúsági
Iroda és Közösségi Tér és a Kék Pont Alapítvány szakmai munkáján keresztül
láthattuk.
A bentlakásos rehabilitációs intézmények közül a Magyar Drogterápiás Intézetek
Szövetsége Észak-Alföldi régiójában található Nagyhegyesi Rehabilitációs
Intézetet kerestük fel, valamint a MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás Otthonát
látogattuk meg.
A szakmai út során a tagság számara csapatépítő programokat szerveztünk,
hiszen a közösen megélt élmények erősítik a csapatszellemet, az együttműködést.
Az út során munkacsoport-üléseket is tartottunk, ahol a munkacsoportok a
tapasztalatok feldolgozását elkezdték. A tanulmányút lehetőséget nyújtott arra,
hogy a különböző munkacsoportok tervüket összehangolják és azok egymást
erősítő hatásait meghatározzák és optimalizálják.

b) A Nyíregyházi

y

Kábítószerügyi

REGYHAZA

Egyeztető

Fórum

a Nyíregyházi Ifjúsági

Kerekasztallal közösen 2018. április 19-én rendezte meg a II. Nyíregyházi
lfjúságkonferenciát. A helyszínt a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara
biztosította.
A regionális rendezvény témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások kihívások, nehézségek, jó gyakorlatok -, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi
szervezetek programjainak bemutatása volt. A konferencia célcsoportja az
ifjúsági munkával-, ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint maga az ifjúság.

c) Pályázatunkban a KEF tagság által megfogalmazott igény szerint,
interperszonális és a munkacsoportok közötti kommunikáció fejlesztésére
irányuló tréninget szerveztünk. A tréning egyrészt elősegítette speciális
kommunikációs technikák elsajátítását, másrészt a szakembereket munkájuk
során érintő burnout ellen is hatott. Célunk volt, hogy a tréningen minden
munkacsoport több szakemberrel képviselje magát. Az egy napos tréningünkre
megbízással alkalmaztunk tréner szakembert, valamint egyszerű vendéglátást
biztosítottunk 20 fő részére.

A szakmai út 2018. március 08-10. között megvalósult.
A
konferencia
2018.
április
19-én
A tréning 2018. június 14-én zajlott.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

valósult

meg.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projekt zárása megtörtént, a szakmai és pénzügyi beszámoló 2018. szeptember
12-én elfogadásra került.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N

't'

R
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H

A ;::;: A

6.

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
átvezetésre)

100 %

szerződés

módosításban még nem került

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

Szerződés

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

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

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

A BMSK Zrt-vel került megkötésre
ellenőrzést

szerződés

a beruházás bonyolítást, a

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
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

N

y

R

E

történő

szoros

együttműködés

mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra

került a tervezői

szerződés,

G

V

H

A

Z

A

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 2014szerződés

ben megkötött

lezárását, valamint a

kapott 80 103 210 Ft támogatási

szerződés

előleggel történő

eredményeként

elszámolást. Az NFM

kérésére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az
előleg

elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. június 28-án levelet küldött Dr. Szabó
Tünde Sportért

felelős

közreműködését

államtitkár részére, amelyben kérte államtitkár asszony

az elszámolás

mielőbbi

elfogadásában, valamint az elkészült

jóváhagyási tervek NSK általi megvásárlásának felgyorsításában, hiszen az a terv
a támogatási összeg terhére került kifizetésre, amelyet a Támogató nem
fogadott el, ennek folytatásaként a jóváhagyási terveket az NSK adott esetben a
BMSK fogja Önkormányzatunktól megvásárolni.
Több egyeztetés került már megszervezésre az elmúlt

időszakban

az NSK- val

BMSK- val, ahol felek többek között azt is rögzítették, hogy az NSK adott
esetben a BMSK egy tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával fogja a
terveket megvásárolni Önkormányzatunktól, amelyet önkormányzatunk már
korábban kifizetett.

Projektgazda váltás folyamatban van, ebből
kérdésekben is folyamatosak az egyeztetések.

M egva lás ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N

y

R

E

G

Y
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adódóan

az

elszámolási

7.

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
merni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A
projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális
gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők
eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek formájában -,
és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra,
hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a
folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.
A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni
a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek
teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter
jellegű) együttműködését.

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a
fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek
kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb
megértésére fokuszál:
a digitális gazdaság jobb megértése
digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése
kapcsolatépítési terek kialakítása
megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket
önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése
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A pályázat konzorciuma:

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) - Vezető Partner
2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország)
3. Cesis Önkormányzata (Lettország)
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)
S. Gavle Önkormányzata (Svédország)
6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)
7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)
8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)
9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)
10. Limerick Önkormányzata (Írország)
11. Loop City- Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
A TechTown projekt 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér,
március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról
szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás
kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis
Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők
képviselték városunkat. A találkozókon a digitális gazdaságfejlesztéssel
kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül
szakértők bevonásával
előadásokat tartottak. A 2017.
évben 4 db
partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint
2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság
2017. június: Gave, Svédország
2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország
2017. november: Koppenhága, Dánia
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
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, amely azt elfogadta és kiállította a
szükséges hitelesítési nyilatkozatot.
A projekt záró elszámolása a vezető partner felé elküldésre került, aki a projekt
szintű záró jelentést benyújtotta az Irányító Hatóság felé. Az elfogadás
várhatóan 2019. II. negyedévében történik meg, amellyel a projekt lezárásra
kerül.
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számú adatlap

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

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6. l.4-15-NYl-2016-00002
nettó 381.775.000 Ft
nettó 371.907.388 Ft
97,42 % (a fennmaradó 2,58% önkormányzati forrás,

önerő)

Kezdet: 2016.11.01.
Befejezés: 2018.06.30.
2016. június 15-én került benyújtásra a pályázat a Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívására, amely 2016.
október 13-án pozitív támogatói döntésben részesült és nettó 381.775.000 Ft
támogatást ítéltek meg részére. A támogatási szerződés 2016. november 28án került aláírásra.

Kapcsolattartó

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit. 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. 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.)

N

y

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 Támogatási

szerződés

A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz 21 Zrt-vel
2017.szeptember 04-én vállalkozási szerződést kötöttünk. Vállalkozó a
szerződés szerinti 180 napos kivitelezési határidőn belül, 2018.március 03.-ára
be is fejezte a beruházást.
Az Állatpark látogatócentrum épülete, valamint a Hópárduckifutó ünnepélyes
keretek között 2018.március 28-án átadásra kerültek.
A projekt 2018.június 30-án zárult le, amely időpontig a projekt keretében
kötött minden szerződés teljesítésre került, így a nyilvánosság és tájékoztatási
feladatok,
marketing
tevékenységek,
műszaki
ellenőri
feladatok,
projektmenedzsment tevékenység stb.
A projekt záró beszámolója 2018. szeptember 30-án benyújtásra került, amely
előtt több kifizetési kérelem is benyújtásra és elfogadásra került. Az utolsó
kifizetési kérelemben mintegy 346 millió Ft elszámolását nyújtottuk be,
amelyhez kapcsolódó hiánypótlást teljesítettük, jelenleg az elbírálása van
folyamatban.
A projekt végrehajtása során felmerült összes elszámolható költség
elszámolásra került. A projekt megvalósításához 9,7 millió Ft Önkormányzati
önerő került felhasználásra.
A Projektben tervezett mind a 7 mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló
benyújtásra került, ezek elbírálása folyamatban van, továbbá a projekt
fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása is folyamatban van, amely IH általi
jóváhagyásra vár.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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9.

számú adatlap

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

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:

nettó 1 681438 688 Ft
nettó 1 681438 688 Ft
100%
Kezdet: 2016. január
Befejezés: 2018. december
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 1 617 060 349 Ft.
Karóczkai Adrienn, projektmenedzser
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.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok, kifizetési
kérelmek stb.)

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között
2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:
GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67.
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére
mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást
MJV Önkormányzata,
melyet
az előkészítési
kapott
Nyíregyháza
tevékenységek fedezetére fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési
projekt előkészítésére nettó 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 - szamara. 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 műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezettel
2017. május S-én. Ez a

szerződés

is június 19-én lépett hatályba. A 2017.

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

keretében

egyes turisztikai és városfejlesztési célra

irányuló

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
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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 szerződését.
A

műszaki ellenőri

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
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 került 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, decemberben
került elvégzésre. A projekthez kapcsolódó beszámoló és elszámoló
benyújtása folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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10. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

2017. ÉVI JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
36167-2/2017 /KOZGYUJT

5.001.000 Ft.
5.001.000 Ft.
100%
Kezdet: 2017. július 1.
Befejezés: 2018. december 31.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:
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2017. november 28.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok
modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális örökség
hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében meghirdetett pályázat keretén
belül Önkormányzatunk 5 001 OOO Ft támogatást kapott három feladat
megva lós ításá ra:
- Megyei hatókörű városi múzeumok állományvédelmi munkájának támogatása
címen elnyert összegből - 1.934.000 Ft - állományvédelmi munkatársak részére
eszközbeszerzés megvalósítása történt, amelyek az állományvédelmi bejárások
alkalmával segítik munkájukat.
- Gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munka támogatására kapott
2 OOO OOO Ft támogatási összegből fotó, adattári gyűjteménykezelő adatbázis
rendszer és informatikai hátterének biztosítására szolgáló eszközbeszerzés
történt. A Jósa András Múzeumban és a Sóstói Múzeumfaluban kialakított EMIR
(Egységes Múzeumi Informatikai Rendszer) adatbázis egyedi moduljainak,
kiegészítéseinek fejlesztése és programozása megtörtént. A rendszernek
lehetőséget teremt az egyedi múzeumi gyűjtemények feltöltésére és internetes
publikálásra. EMIR gyűjteményi modul fejlesztése fotó- és adattárral az
intézményi specifikációkhoz igazítva megtörtént. Lehetségessé vált az EMIR
adatbázis gyűjtemények online publikálása, az adatbázisból gyűjtemények
publikálása a weboldalba integrált online közösségi gyűjteményi oldalon.
- Közvetlen műtárgykörnyezet feltételeinek javításárára kapott támogatásból
páratartalom szabályzására szolgáló eszköz beszerzése történt A Sósótói
Múzeumfalu gyűjteményének egyik legértékesebb része a textil- és
viseletgyűjtemény. A textil raktárban több mint 5500 néprajzi textil és viseleti
darab található. Ezáltal biztosítva lesz a gyűjtemény jó állapotának minél
hosszabb ideig történő megőrzése.

A
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A támogatott tevékenység megvalósult, a múzeumi állományvédelmi program az
tapasztalatok alapján sikeres programnak bizonyult. A vidéken található
gyűjtemények,
amelyekben
kiállítóhelyek,
tájházak,
helytörténeti
a
szakemberhiány jelentős, nagy örömmel fogadták az állományvédelmi
szakemberek által nyújtott szakmai segítséget.
A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a
Támogatói Okiratban meghatározott 2019. január 31-ei határidő betartásával.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N
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11. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM JÓSA ANDRÁS EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁNAK FELÚJÍTÁSA,
BŐVÍTÉSE (1. ÜTEM}.
Kubinyi Ágoston Program 36965-2/2017/KOZGYUJT

Projekt
összköltsége:

6.992.550 Ft.

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

6.000.000 Ft.
90%
Kezdet: 2017. július 1.
Befejezés: 2018. december 31.

Szerződés

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

Projekt jelenlegi
állása {készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

2017. október 26.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A Jósa András Múzeum „ ... Teli szeretettel az emberiség iránt ... " Névadónk - Jósa
András című kiállítás felújítása és bővítése" című kiállítás megvalósítása történt
meg a pályázat során.
A támogatás segítségével egy olyan kiállítás létrehozása valósult meg, amellyel
egyrészt a legjobban be lehet mutatni a nagy előd színes személyiségét,
másrészről a látogatóknak egy, a korábbitól eltérő, kevésbé statikus tárlat
megtekintésére van lehetőség. A Jósa András emlékkiállítás a nagy előd
dolgozószobájának lehető legpontosabb rekonstrukciója.
A kiállítás 2018. december l-én, nyílt meg a Jósa András Múzeum alapításának
100 éves évfordulója alkalmából rendezett centenáriumi ünnepség keretén belül,
annak egyik fő eseményeként.
A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a
Támogatói Okiratban meghatározott 2019. január 31-ei határidő megtartásával.
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12. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

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

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A JÓSA ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL KULTURÁLIS
PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA
NKA 449108/03020

4.000.000 Ft.
4.000.000 Ft.
100%
Kezdet: 2018. június 1.
Befejezés: 2018.december 31.

Támogatási

Szerződés:

Támogatási

Szerződés

2018. június 25.
módosítása: 2018. november 23.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Az elnyert támogatásból a „Bőségszarú - 150 év 150 műtárgy" című kiadványhoz
kapcsolódó műtárgyleírások fordítása, a kiadvány tördelési munkái készültek el.
Az 1000 példányban megjelent kiadványban a régészeti gyűjteményből 50, a
néprajzi gyűjteményből 50, a történeti, helytörténeti, ipar- és képzőművészeti,
valamint irodalomtörténeti és könyvtári gyűjteményből szintén 50 tárgy szerepel.
A támogatott tevékenység megvalósult, a kiadvány által mind Nyíregyháza és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága, múzeum látogatói köre, mind a
városunkban megforduló turisták, külföldi látogatók felé is egy színvonalas,
látványos kötettel tud a Múzeum fordulni, mely méltó tisztelgés az elmúlt 150
esztendő előtt és amely felkelti a látogatókban a kíváncsiságot a múzeum további
kiállításai, programjai, kiadványai felé.
A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a
Támogatói Okiratban meghatározott 2019. március l-jei határidő megtartásával.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

NYÍREGYHÁZA

13. számú adatlap
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS KULTURÁLIS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA A
JÓSA ANDRÁS MÚZEM 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
NKA 449108/03033

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

2.000.000 Ft.
2.000.000 Ft.
100%
Kezdet: 2018. június 01.
Befejezés: 2018. december 31.

Szerződés

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

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N y

R

2018. június 4.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
„Bőségszarú

kiadványhoz kapcsolódóan 150 művészi
kivitelezésű műtárgyfotó készült. A régészeti gyűjtemény, a néprajzi gyűjtemény,
a
történeti, helytörténeti, ipar- és képzőművészeti gyűjtemény, valamint az
irodalomtörténeti-, és könyvtári gyűjteményből 50-50-50 tárgyról készült
műtárgyfotó, amelyek helyet kaptak a kiadványban.
- 150 év 150

műtárgy" című

A támogatott tevékenység megvalósult, a kiadvány 1000 példányban készült el.
A Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a
Támogatói Okiratban meghatározott 2019. március 1-jei határidő megtartásával.
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14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

Projekt összköltsége:

183.079.463 Ft

Támogatás összege:

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. december 31.

Támogatási

Támogatási

Szerződés

Szerződés

megkötése: 2017. január 26.

Szerződésmódosítás:

1. sz. Támogatási

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Projektfejlesztési végi Támogatási

Kapcsolattartók:

dr. Kása Brigitta,
Mikléné

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Lőrincz

2017.08.28.

Szerződésmódosítás

elfogadásra került.

Projektvezető

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt célja

az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének

keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásnak és a

védőnői

szolgáltatásoknak helyt adó épület,

épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a
megfelelő

infrastrukturális

ellátottsággal

rendelkező

egészségügyi

intézmények szolgáltatásai.
A projektben
szereplő,

szereplő

Városi

Rendelő

Intézetben a pályázati felhívásban

önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5

fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti
helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra. Az épület felújítása
alkalmával

önerőből

valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe

tartozó helyiségekben (sportorvosi
rendelő,

rendelő,

foglalkoztatás egészségügyi

fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos

korszerűsítése.

A

védőnői

hálózat

szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil

informatikai eszköz, amelyek a

védőnők

engedélyben és az OEP finanszírozási

munkáját segítik, illetve a
szerződésben

működési

foglalt tevékenységek

végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához

R E G Y H Á Z A

elengedhetetlenek. A Városi
korszerűbb
jelentős

Rendelő

Intézet épületének gazdaságosabb,

üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel

energia

megtakarítás,

érthető

csökkentése

el.

A

illetve

felújítással

üvegházhatású
megtörtént

az

gázkibocsátás
épület

teljes

akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.
A projekt megvalósult. A projekt záró kifizetési igénylésének és záró szakmai

Projekt jelenlegi
állása:

beszámolójának benyújtása megtörtént, azonban a Közreműködő Szervezet
kérésére azok újbóli benyújtása szükséges 2019. március 31-ig.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-
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lS. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

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

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál

bruttó 237 .92S.OOO Ft
bruttó 237.92S.OOO Ft
100%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

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

2017.10.31.

Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában
lévő bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 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 fejújítás valósult meg, amelynek során energetikai korszerűsítés
(homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás
(csoportszobák, irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.)
valósult meg.
A 9.sz. Micimackó Bölcsődében (Nyh. Stadion u.8/A) és az S.sz. Őzike
Bölcsődében (Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra került sor (csoportszobák,
irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.), mert az
épületek korábban már energetikailag korszerűsítve lettek. Az intézmények a
felújítás során akadály mentesítve is lettek.
A projekt keretében eszközfejlesztés is megvalósult, amelybe a felújított 3
intézményen kívül a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került bevonásra.
Az eszközbeszerzés keretében konyhai eszközök, bölcsődei beltéri és kültéri
játékok, valamint a bölcsődei munkát segítő eszközök, berendezésekkel bővültek
a bölcsődék.
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A felújítások bruttó 196 millió Ft-ban, az eszközbeszerzés bruttó 24,5 millió Ft-ban
valósult meg.
A projekt összköltsége, a bruttó 237.925.000 Ft támogatási összegen felül bruttó
2.147.940 Ft Önkormányzati támogatással valósult meg.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A projekt 2018.12.31-én fizikailag befejeződött, a tervezett 6. mérföldkőből 5
mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámoló benyújtásra került, a záró
beszámoló benyújtása 2019.03.31-én releváns.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projekt pénzügyi elszámolásához 6. kifizetési kérelem került benyújtásra,
melyek során a 100% támogatás kifizetésre került.

M egva lás ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

nem releváns
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16. 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:

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:

y

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
élénkítése révén.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat konzorciuma:
1. lserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner)
2. Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság)
3. Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság)
4. Kilcooley Központ (Egyesült Királyság)
S. Learn for Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia)
6. Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége
(Lengyelország)
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
Luxemburgban
A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került
megrendezésre Middelburgban (Hollandia) ..
A projekt S. partnertalálkozójára 2018. március 14-16. között került
megrendezésre Stockportban (Anglia)
A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. június 20-22.
megrendezésre Stockportban (Anglia).
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között került

A projekt utolsó találkozójára 2018. szeptember 27-28. között került sor
Olsztyn-ban (Lengyelország).
A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámoló a vezető partner felé
benyújtásra került. Jelenleg a projektszintű záró beszámoló ellenőrzése
zajlik, várhatóan 2019. II. negyedévében kerül lezárásra a projekt.
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17. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

ERASMUS+ Back to (Net)Work
2016-1-N L01-KA204-023027

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

megkötésének
dátuma:

S8 960 €
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €
17 400 €
100%
Kezdete: 2016. szeptember 01.
Befejezése: 2019. február 28.
Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal.
Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti
Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával.
A

partnerek

a

projekt

szerződést/megállapodást,

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

vezető

partnerével kötnek együttműködési
amely szabályozza a projektben betöltött
és kifizetéseket.

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja:
A projekt az SS 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 SS év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével
kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális
világhoz való csatlakozásuk akadályait.
Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési
intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés
megoldására helyi szinten.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

N

y

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
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első

időszakok,

hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a
megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari
Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként
a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október ül.tői az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.

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
Middelburg-ban (Hollandia),
munkatársai vettek részt.

2017. január 18-21. között került sor
melyen a Nyíregyházi Önkormányzat

A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor
Nyíregyházán.
A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres
Vedras (Portugália) városában.
A projekt S. 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.

A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámolót a vezető partner
megküldte az Irányító Hatóság részére, jelenleg annak elfogadására vagy
hiánypótlására várunk. Várhatóan a projekt teljes szakmai zárására 2019. II.
negyedévében sor kerül.
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18. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)"

SZÁMA:

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

29 724 350 Ft
26 751 915 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 interaktívvá tétele, valamint a kiállítás

lépése a tervezett felújítás és

bővítés.

A pályázati

célkitűzés

bővítése

a

által

Jósa András munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal.
A pályázati kiírás l.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,

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.

H

A

A

kifizetési kérelmek
stb.)
Egyéb Problémák:

Nem releváns

19. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK
MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN
TO P-6. l.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

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
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korszerű

anyagokkal, technikákkal. A régi és új

alkalmazása, a

kellő

egyidejű,

egymás melletti

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. 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.
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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
teljes körűen 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 elbírálásra
és jóváhagyásra került. A projekt fizikai zárásának időpontja 2018. november
30. napja, amely időpontra a beruházás teljes körűen megvalósult.
Záróbeszámoló 2019. február 28. napjával benyújtásra került.
A Benes Villa rendeltetésszerűen működik, a Móricz Zsigmond Színház
üzemeltetésében.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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20. 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.
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.

Jellemző

A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen
leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a
meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése,
korszerűsítése.

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:
lakóutcák fejlesztése (útépítés): Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca,
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút.
Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal),
Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi
u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. {Szalag
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u. - Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u.
(Hunyadi u. - Inczédy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. Hunyadi u. között, Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u.
54-60. előtt és Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczédy sor (Bocskai utcátólBelső körutig), Nagykállói út (Butykai u. - Benkő 1. u. között), Stadion utcai
járdák
Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró - Berenát utca),
Bocskai u. (Hunyadi u - Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag
u. - Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. - Dózsa György u. között),
Meggyes utca (41. sz. főút - Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó
utca, Mogyoró utca (Templom u. - Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.
Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca - Mogyoró utca között)
A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása,
közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.
A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a
gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők - illetve a
kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.
A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik
a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható
közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő
Sóstóhegyi

kerékpáros

létesítmény

réven

Nyíregyháza

kerékpáros

vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is,
növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az
érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város
teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe
venni.
A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a
gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket.
A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a
2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően,
2017.01.27-én került megkötésre.
Az útépítés projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a
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,
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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 készült
el. A beruházás végéhez közeledve, előre nem látható okokból pótmunka igény
merült fel, amely plusz forrásigényének finanszírozása önerő bevonásával
valósul meg. A pótmunkaigény és a teljesítési határidő kitolásának rögzítésére a
Vállalkozó és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között,
2018.09.13. napján szerződésmódosítás került aláírásra. a Vállalkozó a
beruházást 2018. október 10. napjával készre jelentette. A műszaki ellenőr a
műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját 2018.10.10. napjára tűzte ki,
amely 2018.11.09. sikeresen lezárult, a projekt megvalósult. A pénzügyi és
szakmai elszámolás 2019. március 1. napjával benyújtásra került.
M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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21. 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 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.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

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.
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A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a műszaki ellenőr 2018.08.14.
napjára tűzte ki. Az átadás-átvételi eljárás 2018. szeptember 7. napján
sikeresen lezárult, a projekt megvalósult. A pénzügyi és szakmai elszámolás
2019. március 1. napjával benyújtásra került.
M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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22. számú adatlap

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

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

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése

elvezető

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
612 794 148 Ft
612 794 148 Ft
100%
Kezdet: 2016.07.27.
Befejezés: 2018.07.31.
2017.04.28
2017.07.03
2018.04.12
2018.07.13.
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, majd 2016.07 .15-én
megkaptuk az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási
szerződés megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően
lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező
előleg igénybevételére.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 662 869 721 forint, százszázalékos,
vissza nem térítendő támogatást nyert a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert
városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók
fejlesztése"
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001
azonosító
számú
pályázat
megvalósítására.
A projekt célja volt a városi csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése és
kapacitásának bővítése. A projekt több szakaszban valósult meg, a Tünde utca, a
Lujza utca, az Alma utca és a Vércse utca területén a meglévő zárt
csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton
esőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag
esőcsatornák építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással együtt
történt. A Tüzér utca területén a meglévő csapadékcsatorna rendszer
kapacitásának növelése érdekében keresztmetszetű műanyag esőcsatornák
kerültek beépítésre, több mint 500 m hosszan. Kialakításra került 10 db
tisztítóakna, és a nyílt medrű árkok visszatöltése is megtörtént. A Malomkert II.
ütemének a Szántó Kovács János utcai parkoló területén megvalósult 4 db
vasbeton szerkezetű záportározó blokk több mint 330 m3 csapadékvíz tárolására
alkalmas.
A pályázatban keletkezett megtakarítás terhére került sor a Virágfürt utcai új
projektelem beemelésre, melynek keretében egy új csapadékvíz elvezető hálózat
került kiépítésre, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos
elvezetéssel a befogadó Napsugár úti kereszteződésig. A mostantól itt

NYfREGVHÁZA

összegyűjtött

csapadékot a befogadó 41-es

főút

csatornarendszere vezeti majd

tovább.
A projektet érintve 2018. április 12-én a Támogatási szerződés 3. szamu
módosítása alapján a támogatás összege módosításra került 612.494.148-Ft-ra. A
projekt terhére ténylegesen elszámolásra került összeg 591 011 972 Ft, így az
eredeti támogatási összegéből 71 857 749 Ft nem került felhasználásra.
A záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldése 2018. október 29-én
megtörtént.
Tárgyi projekt támogatási összegéből fel nem használt maradványt
Önkormányzatunk a TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001
azonosítószámú, „A
Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők" területének
funkcionális bővítése" című projekt megvalósításához szeretné igénybe venni. Az
ehhez szükséges kérelem felterjesztése az Irányító Hatóság részére folyamatban
van.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A projekt sikeresen megvalósult.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N

y

Nem releváns.

R E G Y H Á

Z A

23. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ 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
tulajdonosai,
vagyonkezelői
épített
műemlékek
veszélyelhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására.
Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű
ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be 2017.02.15-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. Y2 téglányit
kiszélesedett a lábazati faltól. A lábazati fal és a teherhordófal fugáinak
kikaparása megtörtént 1,5-2 cm mélységben.
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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+ fedő vakolatként. 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.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A kivitelezési munkák

befejeződtek,

beküldésre

kifizetési kérelmek
stb.)
M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

került.

átadás-átvétel megtörtént 2018.

2019. március 19-án a záróbeszámoló és elszámolás

elfogadásra került.

Nem releváns.
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műszaki

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

időszakok,
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2. számú melléklet a PKAB /58/2019. számú előterjesztéshez

Megvalósítás alatt lévő projektek
Projekt címe és kódszáma
1.

2.

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN

TOP-6.4. l-15-NYl-2016-00001
GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS
UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA
UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN

TOP-6. l.5-15-NYl-2016-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE

3.

ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS
MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE

IKOP-3.2.0-15-2016-00013

4.

TOP
6.3.1-15
BARNAMEZŐS
TERÜLETEK
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN

REHABILITÁCIÓJA

NYÍREGYHÁZA

TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001

5.

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"

7.

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

TOP-6.5. l-15-NYl-2016-00001

TOP-6.2.l-15-NYl-2016-00001
8.

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN

TO P-6. l.5-15-NYl-2016-00002
9.

KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜITMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN

TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001
10.

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜITMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS
VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001
11.

„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A „KISERDŐK"
TERÜLETÉNEK FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE"

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001
12.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI
PROGRAMJA

MODERN VÁROSOK PROGRAM
13.

14.

„INTERREG DANUBE - CITYWALK"

DTPl-045-3.1
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

KÖFOP-l.2.1-VEKOP-16-2017-01217
15.
16.

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004
NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA

17.
18.

19.

20.

21.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE II. ÜTEM
TOP-6.5. l-16-NYl-2017-00003
KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
TOP-7 .1.1-16-2016-00067
„MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN"
EFOP-3.3.6-17-2017-00016
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

22.

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

30.

31.

32.
33.

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. l.4-16-NYl-2017-00002
„SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN"
TOP-6.7.l-16-NYl-2017-00001
INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE LÉTESÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-0000
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- Ill. ÜTEM
TOP-6.5. l-16-NYl-2017-00002
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00004
„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001
„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA - CSALÓ KÖZ
CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA"
TOP-6. l.5-16-NYl-2017-00003
"GAZDASÁGFEJLESZTÉST
ÉS

34.

35.

MUNKAERŐ

MOBILITÁST

ÖSZTÖNZŐ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN"
TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00002
„ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - II.
ÜTEM"
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00003

NYÍR

GYHÁZ/\

36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00001
„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS
SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSE"
GINOP-7.1.9-17-2018-00005
"FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS-A HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉSI OTTHON
REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL"
TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005
A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 2018. ÉVI PÁLYÁZATA EBRENDÉSZETI TELEPET
MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018
„ÖNKORMÁNYZATI

FELADATELLÁTÁST

SZOLGÁLÓ

FEJLESZTÉSEK-

NYÍREGYHÁZA-

ROZSRÉTSZŐLŐ, FENYŐ UTCA FELÚJÍTÁSA"

MUZEÁLIS

INTÉZMÉNYEK

SZAKMAI

TÁMOGATÁSA

2018

(KUBINYI

ÁGOSTON

PROGRAM 2)
„TUDÁSKÉSZLET ÉS MUNKAMÓDSZEREK FEJLESZTÉSE A NYÍR-KEF-BEN"
KAB-KEF-18-A-26301
ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (BABAHÁZ BÖLCSŐDE
KONYHAFELÚJÍTÁS)
VÁROSRÉSZEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS

45.

FEJLESZTÉSE
TOP-7 .1.1-16-H-E RFA-2018-00026

46.
47.
48.
49.
50.
51.

URBACT 111 - TECHREVOLUTION
KÓRHÁZ ÓVODA UDVARFEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM
„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT" (CROSS-BORDER GREEN
TRANSPORT NETWORK)
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME
MODERN VÁROSOK PROGRAM
„2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

1.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

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

megkötésének,
módosításainak
dátuma:

Kapcsolattartó
(név, osztály):

1.500.000.000 Ft
1.500.000.000 Ft
100%
Kezdet: 2014.június 27.
Befejezés: 2019.10.31.
Megkötés: 2016.09.16.
1. sz. módosítás: 2017.03.14.
2. sz. módosítás: 2017.10.27.
3. sz. módosítás:2018.08.15.
4. sz. módosítás:2018. 09.06
5. sz. módosítás:2018.12.17.

Nemes Ákos, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca
három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek
megteremtése, hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az
Örökösföld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút
révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.
A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági 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
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kerékpárosok biztonságos eljutásának feltételeit fenti két településrész
között. Ez járul hozzá majd az örökösföldi városrész kerékpáros
kibővítéséhez
és
a városrész
kerékpárosbaráttá
alaphálózatának
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-6.1.5-15-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 került kiírásra a TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú
projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszám ítási
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
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kivitelezővel

2018.június 22-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A
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
szerződésmódosítást. A Törzs utca-4.sz. főút jobbra kanyarodó sávja
esetében megtörtént a sikeres műszaki átadás 2018. szeptember 11-én. Az
időjárási viszonyokra való tekintettel 2018. december 21. és 2019. február
24. között szünetelt a munkavégzés. A Törzs utca- Semmelweis utcai
körforgalom, a Törzs u- 41.sz. főút jobbra kanyarodó sáv, illetve a Törzs utcai
járda kialakításának a teljesítési határideje 2019. június 4.
szerződés

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
ellenőrzésre
bocsátottuk
közbeszerzési
dokumentumokat előzetes
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 voltak), az ajánlatok bontását követően a kivitelező
kiválasztása megtörtént. A vállalkozási szerződés 2018.október 1-én került
aláírásra és 2018.október 19-én lépett hatályba. Az időjárási viszonyokra
való tekintettel 2018. december 1.-2019. március 3. között szünetelt a
munkavégzés. Március 4-én a munkaterület ismételten átadásra került a
kivitelező részére, a teljesítés várható határideje 2019. július 31.
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. A Törzs utcai csomópontok, valamint a Kígyó utcától induló,
Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó
kerékpárút kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési eljárásai, valamint a
kivitelezői szerződések megkötése elhúzódott, emiatt a 3. mérföldkő dátuma
módosításra került a harmadik támogatási szerződésmódosítás során 2018.
augusztus 15-én. A negyedik támogatási szerződésmódosítás a
tulajdonviszonyok rendezése miatt vált szükségessé 2018. szeptember 6-án.
2018.
december
17-én
a
Debreceni-Kígyó
utcai
csomópont
ingatlanvásárlásához kapcsolódó költség elszámolása miatt elfogadásra
került az ötödik támogatási szerződésmódosítást, amelyben a projekt kezdő
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dátuma 2014.június 27-re változott. A projektfejlesztést lezáró TSZ
módosítás során a mérföldkövek dátumai ismét módosításra kerültek, így
várhatóan a projekt fizikai befejezésének dátuma 2019. október 31.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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A projekt költségei meghaladják a jelenleg rendelkezésre álló kereteket. A
plusz forrás biztosításához benyújtottuk az igényünket az Irányító Hatóság
felé, amely még nem került jóváhagyásra. Jelenleg a projekthez szükséges
többletigény 734 574 788 Ft, a pályázati alapban még 300 millió forint
rendelkezésére áll a városunknak, azonban a különbözetet önerőből
szükséges biztosítani. A plusz költség a Debreceni út (Kígyó utcától) -Tünde
utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utcáig tartó kerékpárút
kivitelezése kapcsán merül fel.
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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:

1.314.973.108

Támogatás összege:

950.000.000 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

100%

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
Puskás Ildikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Kapcsolattartó:
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

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)
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szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása
b} Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása
(bővítéssel}, 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 Szerződés
2016.09.26-án került megkötésre.
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.
2017.09.20-21-én és 2018.05.15-16-án a Magyar Államkincstár helyszíni
ellenőrzést tartott a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának
vizsgálata érdekében, melyeken az ellenőrző szervezet nem tett
megállapítást.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzés során 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 elvégzésére pedig a MOREX Kft-vel, szintén 2018. június 22-én. Az érintett szakaszokon a kivitelezési
munkák a közműnyilatkozatok rendelkezésre állását követően elkezdődtek.
A projekt 3. Lujza utcai részének, valamint a 4. Bottyán János utcai részének
felújítási munkáit a kivitelező Strabag Építő Kft. 2018. november 9-én készre
jelentette. A műszaki átadás-átvétel a Lujza utca esetében 2018. november
21-én, míg a Bottyán János utca esetében 2018. november 22-én
befejeződött. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi
Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Képzési,
Vizsgáztatási és Útügyi Osztálya 2018. november 23-án kelt határozatában az
útépítéssel érintett szakhatóságok és szakkérdés vizsgálatára jogosult szervek
hozzájárulásának figyelembevételével engedélyezte a Lujza utca forgalomba
helyezését, mely döntés 2018. december 28-án véglegessé vált, míg a Bottyán
János utca forgalomba helyezésének engedélyezése a Kormányhivatal 2018.
november 27-én kelt határozata alapján történt meg, mely döntés szintén
2018. december 28-án vált véglegessé.
Az 1. részben Kivitelező MOR-EX Kft. készre jelentését követően a Szalag utca
felújítási munkáinak műszaki átadás-átvétele is megtörtént 2018. december
27-én.
A Semmelweis utca aszfaltozási munkái 2018. decemberében

befejeződtek.

Az időjárási körülmények miatt a Nyírvv Nonprofit Kft. mint útkezelő a Törzs
utcán és a Semmelweis utcán a munkavégzést 2018. december 21-el
felfüggesztette, a téli üzemeltetési feladatok elvégzését tárgyi szakaszokon a
Nyírvv Nonprofit Kft. végezte. A téli üzemeltetést követően 2019. február 21én kelt, vállalkozónak írt levelében a Nyírvv Nonprofit Kft. a munkavégzéshez
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2019. február

25-től kezdődően

hozzájárulását adta.

A Semmelweis utcán kiegészítő aszfaltozás, tereprendezés, táblázás és
útburkolati jelek festési munkáival folytatódik a munka, valamint a Törzs utca
aszfaltozása várható 2019. márciusában.
A munkák elvégzését követően a Semmelweis és Törzs utcák
átvételére várhatóan még 2019. 1. negyedévében sor kerül.

műszaki

átadás-

A Szegfű utcán az útfelépítéssel érintett szakasz hossza 513,938 fm, a Lujza
utcán felújított útszakasz hossza 781,67 fm, a Bottyán János utca
útburkolatának felújítása 1728 fm hosszan történt meg, míg a Szalag utca
burkolata 623,11 fm hosszan újult meg. A Szegfű utca északi oldalán
kerékpárút került kiépítésre 356,3 fm hosszan, ahogy a Bottyán János és Lujza
utcákon is kerékpáros létesítmények kerültek kialakításra. A Lujza utcán
kialakított kerékpáros nyom a Tünde utcán TOP-6.l.5-15-NYl-2016-00002
azonosítószámú projekt keretében megvalósuló kerékpárúthoz fog
csatlakozni.
Tekintettel fentiekre, a projekt keretében 2018. december 31-ig összesen
3646,718 méter útszakasz felújítása és 356,3 méter kerékpárút kiépítése
történt meg.
A projektfejlesztés végi Támogatási szerződés módosítása 2018. június 29-én
benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, melynek módosításához
szükséges intézkedések megtétele jelenleg folyamatban van.
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. A többletforrás igénybevételére vonatkozó kérelem kapcsán a
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkára 2019. január 21-én kelt levelében szereplő tájékoztatása alapján
a projekttel kapcsolatban felmerült többletköltség igényből 293 606 150
Forint nem biztosítható., így azt városunknak önerőből kell fedeznie. A TOP6.1.5-16 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, melynek igénybevételéhez a jelenleg hatályban
lévő Támogatási Szerződés módosítását szükséges kezdeményezni. A projekt
költségvetésének módosítására irányuló Támogatási Szerződés elfogadásához
kormánydöntés szükséges.

Egyéb problémák:
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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: 2021.06.30.

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
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.

G Y H Á Z A.

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 a 2019. január 18-án
beadott módosítási igény szerint 2021.06.30-ig esedékes.
2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekttartalom vonatkozásában
előleg igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz
telephely tervezéshez kapcsolódó nyílt európai uniós közbeszerzési eljárás
előkészítése van folyamatban, a tender minőségbiztosítása elindult.
Az új autóbuszokat szállító MAN adásvételi szerződésének módosítása is
megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. §
rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet útján.
Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától". 107. § (5) A városi forgalomban közösségi
közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 1. osztályú)
autóbuszt - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell
látni az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező önműködő,
tűzoltótechnikai termékkel. A beszerzett 41 db CNG kút üzembehelyezésre került,
próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018.02.14. napján került átadásra az
ÉMKK részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek.
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.
2019. január 18-án benyújtott szerződés módosítási igény szerint a projekt
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megvalósítása 2021. június 30-ig esedékes. A támogatási szerződés
módosításának feltétele az éves Fejlesztési Kerettől szóló kormányrendelet
megjelenése.
M egva lás ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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4.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA
TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN

SZÁMA:

TOP 6.3.l-15-NYl-2016-00001

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

NYÍREGYHÁZA

1 628 136 669 Ft
1 590 254 783 Ft
97,6733 %
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
legfőbb
célja,
a
vállalkozásbarát,
népességmegtartó
A
pályázat
településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség
megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt
eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó,
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat
kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaövezetek,
barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve
ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt
használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint
gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés
hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.

Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak)
Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:
a) Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglevő volt parancsnoki
épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati
raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási
munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.
b) Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt
részeként
c) Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)
d) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi
rekreációs fejlesztés
e) Extenzív fenntartású zöldfelületek
f) Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület
Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt
keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)
g) Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés
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A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata
többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja.
A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május
25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június 01-én került benyújtásra. A
támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK
felületen 2016. június 06-án érkezett. 2016. augusztus 31-én megjelent az
1474/2016. (Vlll.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezett a támogatási
szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016. november 28. napján
hatályba lépett. A projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 Ft értékben.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A tervezési program elfogadását követően 2017. február 08. napján megindult a
Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. április 07. napján zárult,
szerződéskötésre 2017. május 3-án került sor. A tervezéshez kapcsolódóan
megtörtént a területen lévő ingatlanok belterületbe vonása, valamint a
szabályozási terv módosítása is. Lezajlottak a szükséges telekalakítások, mellyel
összefüggésben a Tervezői szerződés módosítása is megtörtént. A kiviteli tervek
alapján megindult 2018. április 11. napján a kivitelezésre irányuló uniós nyílt
közbeszerzési eljárás. A 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): 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, a Magyar Államkincstárral történt egyeztetést
követően, és a rendelkezésre álló fedezet átcsoportosítására a 2. rész Déli terület
kivitelezésére. A folyamatot elindítottuk, annak lezárása a támogatási szerződés
projektfejlesztési szakaszának lezárásával történhet meg. A javaslatot
alátámasztotta, 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.
Az első eredménytelen az eljárást követően, -fedezet hiányára való tekintettel-,
ismételt, immáron csak a Déli terület megvalósítására irányuló, kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indult 2018. október 15. napján,
mely 2018. december 12. napján eredménnyel zárult. A kivitelezői szerződés
2019. január 3-án aláírásra került, a vállalkozói díj nettó 1149 141229 Ft, a
munkaterület kivitelező részére átadásra került. A kivitelezés időtartama 240 nap.
A déli terület megvalósításához szükséges fedezet a projekt keretében
rendelkezésre áll, 37 881 886 Ft saját erő biztosítása mellett. A saját erő a
projektelem (Északi terület) elhagyását követően keletkezett, egyrészt a mindkét
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terület megvalósításához szükséges szolgáltatások arányosításából, másrészt a
pályázati felhívásban meghatározott belső korlát (területelőkészítés 2%)
meghaladásából keletkezett. A támogatási összeg megtakarítása felhasználható
további fejlesztések megvalósítására a TOP 6.3. pályázatok keretein belül. A
projekt 2019. évben a terveknek megfelelőn megvalósul.
A projekt keretében 2018. 07.11. napján EUTAF ellenőrzésre került sor, melyhez
kapcsolódóan 2018. november 27. napján került megküldésre az ellenőrzési
jelentés, melyre az Önkormányzat megküldte észrevételeit. A jelentésben
foglaltak figyelembevételével szükséges elkészíteni a projektfejlesztés végi
támogatási szerződés módosítását.
A jelentés a Pénzügyminisztériumot
marasztalja el, amely hatással lehet a projektre.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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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:

1197 241 535 Ft

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

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

Támogatási
Szerződés

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

2016. december 13.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet
biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a
helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen
található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az
önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a
magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a
városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését
is eredményezheti.
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra,
hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti
fenntarthatóság
követelményeit
szolgálják,
a városi
zöld
környezet
megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A
beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint
a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi
környezet, települési arculat kialakítása.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a):
- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása,
városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).
- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 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,
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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
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 2018.
szeptember 28. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult. A tér biztonsága
érdekében önkormányzati saját forrásból kamerarendszer kerül kiépítésre. A
többi projektelemek tekintetében - a tervezési program elfogadását követően 2017. május 3. napján megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása,
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mely 2017. május 22. napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került
sor. A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől
számított 135 nap volt. A Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi
városliget tervezett mosdói építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek
szállítása megtörtént minden projektelem vonatkozásában, a kivitelező
kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása lezajlott, az
eljárások 2018. április 13. napján indultak. A Pazonyi tér és az Arany János utca
rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás első közbeszerzési
eljárása eredménytelenül zárult. A második eljárás indítására Arany János utca és
Pazonyi tér vonatkozásban 2018. július 13-án, a Bujtosi Városliget
vonatkozásában 2018. július 18., Bocskai utcai szolgáltatóház esetében 2019.
14.
napján
került
sor.
A
megismételt
eljárások
(Arany
január
János/Pazonyi/Bujtosi városliget) eredményesen zárultak.
A kivitelezői szerződés Arany János utca-Pazonyi tér esetében 2018. október 02án került aláírásra, a kivitelezés 2018. december 17. napján sikeres műszaki
átadás-átvétellel zárult.
A Bujtosi városliget kivitelezésére vonatkozó szerződés 2018. december 12.
napján került aláírásra, a kivitelezés időtartama 120 nap. A munkaterület
átadásra került vállalkozó részére, aki a munkálatokat a beteg, koros fák
felmérésével és kivágásával, valamint a tervezett mosdó alapozásával kezdte.
Jelenleg a burkolatszegélyek, tér és járdaburkolatok szegélyköveinek kialakításán,
a gépi tükörkészítésen dolgoznak. Folyamatban van a flóra kosár támfal építése és
a térburkolat alatti homokos kavics ágyazat készítése is. Várhatóan elkezdődik a
mosdó szigetelése és a tetőszerkezet építése.
Jelenleg a Bocskai utcai Szolgáltatóház kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás van folyamatban, várható szerződéskötés 2019. április, a
kivitelezés időtartama 6 hónap. A projekt tervezetten 2019. évben
maradéktalanul megvalósul.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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6.

számú adatlap
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.5. l-15-NYl-2016-00001

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

1 041 505 753 Ft

1 OOO OOO OOO Ft
100%
A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12.
Projekt fizikai befejezése: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21.
1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02.
2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28.
3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22.
Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 2018.04.03án (elfogadására várunk).

Támogatási
Szerződés

megkötésének
dátuma:

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

Mikléné

Lőrincz

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így
korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az
energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során:
•
Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)
•
Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)
• Sipkay
Barna
Kereskedelmi,
Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula
utca 32.)
• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 29-37.)
• Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Árok u. 17.)
• Nyíregyháza, Vécsey köz 2. l.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.)
•
Polgármesteri Hivatal „B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
A projekt
•

•

szakmai-műszaki

tartalma

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)
Fosszilis
energiahordozó
alapú
hő-termelő
berendezések
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek
korszerűsítése.

•
•

N

y

R

Projektarányos akadálymentesítés;
Nyilvánosság biztosítása;

CYHÁZA
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•
•
•
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;
Azbesztmentesítés
Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték

megőrzése .

A kivitelezések mindegyik rész tekintetében befejeződtek.
2019. január 31-én kérelmet nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz a
projekthez kapcsolódó többletforrásra vonatkozóan. Jelenleg a projekt
pénzügyi zárása történik.

-

NVIREGYHAZA

7.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

SZÁMA:

TOP-6.2.1-15-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:

FEJLESZTÉSE

700 OOO OOO Ft
700 OOO OOO Ft
100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19.
Tervezett befejezése: 2019. március 31.
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, amely 2018. decemberben elfogadásra került.
Mikléné

Lőrincz

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási
helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem
műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.
Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex
felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
•
Búzaszem
Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
• Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert
köz 8.)
• Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza
Fazekas János tér 25.)
• Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.)
•
Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza
u. 17.)
•
Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.)
A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve
a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket)
sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak
az

egészségükre,

megküzdeniük

fejlődésükre.

munkavégzésük

nehézségekkel. Javítani
szolgáltatások

képesek

színvonalának

Az

óvoda-pedagógusoknak

során

a

leromlott

a nevelési
növelése

leterheltségének kiegyenlítődéséhez,

kell
adódó

Az

óvodai

körülményeket.

hozzájárul

nem

állapotokból
az

intézmények

ugyanis előrébb lépnek a szívesen

szülők

választott, közkedvelt intézmények listáján. A

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

e.

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést
szabadidős

programoknak

a

lehetőséget

segítő

helyiségek,

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):
M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

nyilvánosság biztosítása

A kivitelezések minden rész tekintetében megvalósultak határidőben, jelenleg a
szükséges eszközök beszerzése zajlik. Valószínűleg kb. 9 millió forint plusz
forrás biztosítására lesz szükség, amely a 2014-2020-as tervezési költségvetési
soron rendelkezésre áll.
A projekt 1., 2., 3., és 4. mérföldkövéhez kapcsolódóan a beszámoló és
elszámolás benyújtásra és elfogadásra kerültek.

Nem releváns.
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8.

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

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt tervezett
összköltsége:

2.914.000.000 Ft

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

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

100%
Kezdet: 2017 .01.01.
Befejezés: 2020.11.30.

A Támogatási

Szerződés

megkötése 2016.12.20.

A Támogatási

Szerződés

l.sz. módosítása 2018.09.03

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

2.914.000.000 Ft

A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának
fejlesztését, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca
felújítását tartalmazza.
A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új
körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg
geometriailag és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen
kialakítású, széthúzott 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
létesítmények felülvizsgálata is megtörténik.

NYÍREGYHÁZA

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

Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedély kiadásra került.
2017.11.27-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt
szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az
ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.
Nyilvánosság
biztosítására
árajánlatkérést
folytattunk
le,
melynek
eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk. A kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás - előzetes minőségbiztosítást
követően- 2018. április 13-án megindult. A Tünde utca, a Rókabokori út, a
Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra vonatkozó kivitelezésre irányuló
közbeszerzési eljárás lezárult, az eljárás eredményeként vállalkozási szerződés
megkötése történt:
Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak
elvégzése tárgyban a STRABAG Építő Kft-vel 2018. október 09-én
Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák útépítési és egyéb
kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban a Colas út Zrt-vel 2018.
november 12-én
Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak
elvégzése tárgyban a Kelet-út Kft-vel.
A Tünde utcán a kivitelezési munkálatok már elérték a 25%-os készültséget, a
Rókabokori úton előkészületi munkák folynak. A Legyező-Derkovits-Dugonics
utcák vonatkozásában a munkaterület kertvárosias jellegére, az érintett utcák
közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolására tekintettel 2018.november 15ig volt lehetőség munkavégzésére.
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
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Részvénytársaságot jelölte ki. A konzorciumi szerződés és
megállapodás aláírásra került 2019. szeptember 14-én.

együttműködési

A Nyíregyháza 36. sz. főút (Tiszavasvári út) - Szélsőbokori út kereszteződésében
tervezett körforgalmi csomópont kivitelezői feladatainak ellátására a NIF Zrt
által megindított közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása 2018. október 13-án
megjelent a Közbeszerzési Értesítőben. Az eljárás folyamatban van,
szerződéskötés várható ideje 2019. március.
A Szélsőbokori út felújításának elmaradása vált szükségessé a lakossági
tiltakozás miatt. A támogatási szerződésben rendelkezésre álló fedezet és a
beérkezett érvényes ajánlatok között az eljárásba bevont projektelemek
kivitelezési összegének különbözete a Szélsőbokori út elmaradásából kerül
finanszírozásra.
2019. február 25-től az útkezelő által kiadott munkakezdési engedély alapján
minden projekt helyszínen folytatódnak a kivitelezési munkálatok.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

NY

REGYHÁZA

9.

számú adatlap
EGYÜTTMŰKÖDÉS
POLYÁKBOKORÉRT:
A TÁRSADALMI
NYÍREGYHÁZA
ERŐSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ
KOMPLEX
PROGRAM
POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001

KÖZÖSEN

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

50.000.000 Ft
50.000.000 Ft
100%

Kezdet: 2016.10.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07.

Támogatási
Szerződés

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

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2016. október 10.

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a
szegregációt okozó folyamatok 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
ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak.
Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan
közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi
problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.
Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok,
események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen
előkészítik és lebonyolítják az adott
programot (pl. egészségnap,
utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.).
Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába
járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik
vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális
oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is
biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra,
mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai
lemorzsolódás,
nemi
betegségek,
droghasználat
és
prostitúció

NYÍREGYHÁ

A

szempontjából egyaránt.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel
attitűdök
kialakításának érdekében
kerülnek
kapcsolatos
pozitív
megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi,
önszerveződő
közösségek,
kulturális
csoportok
környékbeli
bemutatkozására.
2.

Folyamatos szociális munka biztosítása:

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező
folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni
fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.
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
folyamatosan
az
igényekhez
alakítható:
Háztartási
életvezetési
csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi
praktikák, konyhakertünk termései - kertgondozás, kertgazdálkodás),
hagyományápolás.
Életvezetési

3.

és

Gyermekek felzárkózását

segítő

programok:

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

Egészségügyi programok:

Szemléletformáló előadássorozat: 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

N Y

i

R

GY' HAZA

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.)

M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A projekt következő mérföldkövének határideje: 2019. április 7. A
programok megvalósítása, a szociális munka és a közösségfejlesztés
folyamatosan a célterületen. A kihelyezett irodakonténerben a célcsoport
számára különböző foglalkozások, pl.: ifjúsági foglalkozások, meséd
program, egészségügyi szemléletformáló programok ápoló és védőnő
szakember, valamint egészségügyi tanácsadás háziorvos bevonásával
valósulnak meg. A projekt során több alkalommal szerveztünk családi napot,
közösségi
akciókat,
valamint
szomszédsági
megbeszéléseket
az
akcióterületen élő személyek bevonásával.
A célcsoport tagjai számára a szociális munkások egyéni fejlesztési tervet
készítettek, melyek nyomonkövetése folyamatos.
A helyi gyermekek számára több alkalommal egynapos kirándulásokat
szerveztünk, melynek keretében ellátogattak kísérőikkel az Állatparkba, az
Aquarius Élményfürdőbe, Sóstói Múzeumfaluba.

Nem releváns.
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10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:
Támogatás összege:

2.056.000.000 Ft
2.056.000.000 Ft

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

100%
Kezdet: 2016.10.04.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30.

Támogatási
Szerződés

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

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2016. szeptember hó

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én
támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" címmel, TOP6.8.2-15-NYl-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült.
A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
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,
lehetőséget
biztosít munkaerő-piaci
programok, képzések
illetve
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.

NYÍREGYHÁZA

A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb
munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási
programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac
bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni
szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

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

A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás": a képzés és
foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja
el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet
létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező
nyilvánosság stb).
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette.
A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04.
A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3
fővel.

A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési
megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat,
illetve a Magyar
Államkincstár képviselői is.
Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően
2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek
összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés
volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.
A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2
(paktumiroda vezető, paktumiroda munkatárs).
2016.12.16-án megrendezésre
Városháza Krúdy termében.

került

a

projektnyitó

fővel

rendezvénye

a

A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig
az alábbi dokumentumok készültek el:
Előkészítési dokumentumok
• Ügyrend
• Szervezeti- és Működési szabályzat
•
Kézikönyv
•
Munkaprogram
•
Együttműködési megállapodás
• Projekttervek (5 db)
Foglalkoztatási stratégia és akcióterv
Megvalósíthatósági tanulmány
Igényfelmérések
Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került
megrendezésre:
1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25.

NYfREGYHAZA

2.
3.

partnerségi rendezvény: 2017. április 26.
partnerségi rendezvény: 2017. április 28.

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32
taggal.
Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar
Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a
projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés
módosítást.
Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a
Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a
megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár vizsgálta
2017. szeptember 13-14.-én. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény
bejelentés folyamatosan zajlik. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb
tevékenységek előkészítése és indítása folyamatos.
A támogatási szerződésben foglaltaknak
és pénzügyi elszámolások benyújtása.

megfelelően

folyamatos a szakmai

A projekthez kapcsolódó „Komplex befektetés ösztönzési és helyi termék- és
szolgáltatásfejlesztési
tevékenységek"
megvalósítására
vonatkozó
közbeszerzési eljárás 2019. január 21-én kiírásra került. Az ajánlatok
beérkezésének határideje 2019. február 01. 11:00. A közbeszerzéshez
kapcsolódóan 2 hiánypótlási felhívás került kiküldésre. A tevékenységek
megkezdésének várható időpontja 2019. március második fele.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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11. számú adatlap
„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése"

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001

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

1 216 700 252 Ft
1150 758 OOO Ft
100%
Kezdete: 2017. október 10.
Befejezése: 2019. július 31.
Támogatási Szerződés
Támogatási Szerződés
Támogatási Szerződés
Támogatási Szerződés
Támogatási Szerződés

Támogatási
Szerződés

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

Mikléné

Lőrincz

hatályba lépése: 2017. október 6.
1. számú módosítása: 2017.10.25.
2. számú módosítása: 2018.04.19.
3. számú módosítása: 2018.09.28.
4. számú módosítása: 2019.01.25.

Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"
területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek
környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy a
beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság
követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.
A Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban volt, a mai kor
követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felelt meg, így teljes körű
felújítása évek óta indokolt volt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben
való elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a
területen lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti
megfogalmazása, a vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen
jellegzetes, fontos intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a
„Kiserdők", mely szintén központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való
elhelyezkedéséből adódóan frekventált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni
kívánók körében.
Szabadtéri Színpad
Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki
tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad
műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló
hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési
szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő,
széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és
a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai
berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.
„Kiserdők"

N Y 1 R
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítés,
városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését,
öko-akadálypálya és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló
tervezés projektfejlesztési szakaszban történik meg, a pontos műszaki tartalom
meghatározásával együtt.
A Szabadtéri Színpad tekintetében az építési munkálatok megvalósultak, az
eszközbeszerzés (Szabadtéri Színpad) vonatkozásában a hang- és fénytechnikai
eszközök tekintetében megkötésre kerültek az adás-vételi szerződések és
megvalósultak, a színpadtechnika vonatkozásában pedig az eljárás
eredménytelenségére tekintettel új közbeszerzési eljárás indult, melynek
ellenőrzését a KFF végzi.
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.
A „Kiserdők" projektelem vonatkozásában a Tervezési szerződés 2018. március
28-án megkötésre került, a kiviteli tervek birtokában elkezdődött a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynél eljárás eredménye
fedezethiány miatt érvénytelenítésre került. Ezt követően megkezdődött az új
eljárás minőségbiztosítása.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

NYÍREGYHÁZA

12. számú adatlap

PROJEKT CÍME

MEGYEI
JOGÚ
SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt tervezett
összköltsége:

4 289 982 OOO Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek
értéke adja)

Igényelt támogatás
összege
(tervezett):

3 999 982 OOO Ft+ ÁFA

Támogatási
intenzitás{%)
(tervezett)

93%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

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

NYÍREGYHÁZA

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

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
területén

korábban

célja,

hogy a Nyíregyháza-

megvalósult

komplex

turisztikai

Sóstógyógyfürdő

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
helyszín lesz

eltérő

időtartamra

szóló, tartalmas utazást nyújtó

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

értékesítési

kínálati elemek felhasználásával,

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

H Á Z A

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.
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, azonban olyan előre nem látható és egyéb körülmények jelentkeztek a
projekt megvalósítása során, amely a kivitelezés hosszabbítását vonta maga
után. Jelenleg a műszaki átadás átvétel lezárásának időpontja 2019. május
vége, a vállalkozási szerződés többszöri módosítását követően.
Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Az
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, kiválasztásra
került az üzemeltető a Hungusest Hotel Zrt. Az eszközbeszerzési tenderek
lebonyolítása is folyamatban van, várhatóan minden eszközbeszerzési csomag
tekintetében áprilisban megkötésre kerülnek a szállítási, telepítési szerződések.
A projekt megvalósítása folyamatos.
Mindezekre tekintettel a támogatási szerződés határidejét 2019. június 30.
napjára módosítjuk, amelyről a módosítási kérelmet már benyújtottuk a kezelő
szerv felé.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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13. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):

„INTERREG OANUBE- CityWalk''
DTP1-045-3.1
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%

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.

H Á Z A

Megvalósításra kerülnek továbbá Pilot intézkedések, melyeknek célja a sétálás
népszerűsítése

kampányokon

keresztül,

illetve

az

iskolás

biztonságos

közlekedésre való nevelése.
Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Város az elmúlt években jelentős energiát
fordított a projekthez szorosan kapcsolódó fejlesztésekre (kerékpárutak, járdák
fejlesztése), a Város nem csak tanulhat a többi partnertől, de ugyanakkor
átadhatja tapasztalatát a partnerségnek.
A pályázat konzorciuma:

ERFA Partnerek
1. First Hungarian Responsible lnnovation Association (HU)
2. Development centre of the Heart of Slovenia (SI)
3. Nyíregyháza lndustrial Park Ltd. (HU)
4. Cassovia Life Sciences (SK)
5. City municipality Varazdin (HR)
6. Municipality of Oradea (RO)
7. Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (BG)
8. Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)
9. Municipality of Weiz (A)
10. Varna Municipality (BG)
IPA Partnerek
11. City of Valjevo (SRB)
12. Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB)
Társult partnerek

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

13. City municipality Ptuj (SI)
14. City of Sti'íbro (CZ)
15. Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HU)
16. Ministry of Construction, Transport and lnfrastructure (SRB)
A projekt indító találkozójára 2017. február 7-8. között került sor Szegeden. A
rendezvény célja
a projekt
ütemezésének ismertetése,
feladatok
meghatározása.

időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A 2. találkozóra 2017. június 5-9. között került sor Belgrádban (Szerbia), ahol a
partnerek megismerték az elszámolással és kommunikációval kapcsolatos
követelményeket, valamint Belgrád közlekedésfejlesztési terveit, illetve
tapasztalatot cseréltek.
A 3. partnertalálkozóra 2017. november 27.-29. között került sor a vezető
partner szervezésében Ptuj (Szlovénia) városában. A rendezvény alatt sor került
egy képzésre, amelyen bemutatásra kerültek azok a követelmények és
útmutatók, amelyek alapján valamennyi partnernek elkészítenie a saját
városára vonatkozó helyi sétálhatósági tervét. Ezen felül sor került egy
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
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dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseihez,
irányaihoz. Készül a sétálhatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató,
amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket.
A 4. partnertalálkozóra 2018. április 24-25. között került sor Weiz (Ausztria)
városában.
Az 5. partnertalálkozóra 2018. november 24-25. között került sor Pilsen
(Csehország) városában.
A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési
osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják
el. Helyi szinten online kérdőíves felmérésre került sor a város sétálhatóságáról.
Jelenleg a helyi szintű felmérésben részt vevő, öt belvárosi utcára vonatkozó
kérdőíves felmérés van folyamatban, továbbá a helyi szintű akcióterv
elkészítése.
Nyíregyháza a helyi feladatokon túl, folyamatosan látja el a 3. munkacsomag
projektszintű szakmai koordinációját.
Helyi szinten Nyíregyháza 2019. január és május között pilot akciókat valósít
meg a projekt keretében, melynek eredményeként egy gyalogosbarát
táblarendszer kialakítása történik meg, valamint a gyaloglást népszerűsítő
rendezvények kerülnek megszervezésre.
A Pilot akciókon felül, a projekt zárásáig kommunikációs tevékenységek
megvalósítását tervezi Nyíregyháza, melynek célja a projekt, illetve a
sétálhatóság, a károsanyag kibocsátás csökkentésének népszerűsízése. Ilyen
tevékenységek pl. szemléletformáló kiadványok és videók készítése.
A projekt záró rendezvényére 2019. március 26-27 között került sor
Nagyváradon. A zárásig hátralévő időben a helyi sétálhatósági tervek
véglegesítése, illetve helyi szintű akciók megvalósítása történik meg.

14. számú adatlap

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATA ASP
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KÖFOP-l.2.1-VEKOP-16-2017-01217

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

6 287 630 Ft
6 287 630 Ft
100%
Kezdet: 2015.05.07.
Befejezés: 2019.06.30.

2017.05.03. Támogatói Okirat aláírása
2018. 08. 17. Módosított támogatói okirat kiállítása

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
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
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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.
A projekt keretében zajlanak a szakmai tevékenységek, úgy mint:
Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó
feltételek kialakítása
A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és
migrációja
Tesztelés és élesítés
A projekt keretében eddig összesen 48 db kártyaolvasó eszköz került
beszerzés re.
A zárásig még tervezetten 1 db multifunkciós nyomtató, illetve switch kerül
beszerzés re.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2019.06.30-ra módosult.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns
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15. számú adatlap

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00004

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

bruttó 298.107.435 Ft
bruttó 298.107.435 Ft
100%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2019.03.31.

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

parkerdőként

egésze Natura 2000-es terület egy része pedig

is

funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a
Sóstói

erdőt

egy különleges hangulatú sétán.

A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása
NyíregyházaÁllatparkba

Sóstógyógyfürdőn,

történő

belépéshez

nyújtásához. Egy térségi

mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi
és

jelentőségű

a

szélesebb

körű

élményszerzés

látogatóbarát fejlesztés a cél, mely

hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási

idő

növeléséhez,

valamint a szezonalitás csökkentéséhez. A projekt közvetett célja
turisztikai komplexitásának növelése mellett a térségben

Sóstófürdő

élő

lakosság

életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon
Hoteltől,

az erdei tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres

szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató
nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató
és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói

erdő

flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz
lehetővé.

A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz,

melyen a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalogkerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalogkerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárútjához csatlakozik. Az
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Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül
beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a
kialakításra

kerülő

4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt.

Ezen az a szakaszon teljes térburkolás is megvalósul. A kihelyezett tájékoztató
táblákon a Föld növény- és állatvilágával ismerkedhetnek meg.

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

Előzmény:

Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében
benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő
pályázat újbóli beadása, azzal az eltéréssel, hogy a visszavont pályázat nettó,
míg az új pályázat bruttó finanszírozású.

A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017.09.29- én került benyújtásra a
támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd
a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra.
aláírását követően felállt a projektmenedzsment és
megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, megkötésre
kerültek a szerződések a szakmai tevékenységek elvégzésére és a kivitelező
kiválasztása is megtörtént.

A támogatási

szerződés

A kivitelezésre irányuló Közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozóval, a
Közmű Generál Kft-vel 2018.02.27-én írtuk alá a szerződést. A kivitelezés
2018.03 hóban megkezdődött és 2018.07.13-án a hozzá kapcsolódó szakmai
tevékenységekkel együtt befejeződött. Jelenleg a marketing tevékenység és
nyilvánosság feladatok teljesítése van folyamatban.
A megvalósítás során a projekt tervezett 7 mérföldkövéből 6 mérföldkőhöz
kapcsolódóan benyújtásra kerültek a szakmai beszámoló, melyek értékelése
folyamatban van. Továbbá a megítélt 298 millió forint támogatásból
elszámolásra és kifizetésre került 290 millió forint. A fennmaradó támogatási
összegből elszámolásra került további 4,5 millió forint, amelynek értékelése
folyamatban van és 2019.03 hóig a fennmaradó 3,5 millió forint is
elszámolásra kerül.
A projekt fizikai befejezése 2019.03.31. időpontra van tervezve, amely
időipontig a Kemecsei úti gyalog- és kerékpárút forgalomba helyezési eljárása
is befejeződik.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns

16. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM MEGVALÓSÍTÁSA
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: 2020. október 31.
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.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a
projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.

3
2017. december 22. keltezésű Támogatói Okirat l.sz. módosítása szerint
482 450 604 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott
Nyíregyháza MJV Önkormányzata az alábbi ütemezés szerint:
- 2017. évben: 1 031668 920 Ft
- 2018. évben: 1 945 303 884 Ft
- 2019. évben: 505 477 800 Ft
Projektfelelős:

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

A tiszavasvári úti atlétikai sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó,
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,

súlyemelő,

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
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megvilágítás készül.
Dobó pálya

A szabadtéri dobópálya az új atlétikai centrum épületegyüttese és a meglévő,
megmaradó földszintes épület között helyezkedik el. 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
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
megfelelően módosította.

tervező

a terveket a

tervellenőr előírásainak

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 22.
napján kiállított Támogatói Okirat keretében.
A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére
tárgyban 2018. november 20-án uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás
indult. Ajánlattételi határidőig 2019. 02.06. 11.00 óráig két ajánlat érkezett az
ajánlati felhívásra. A benyújtott eredeti ajánlatok vizsgálata során ajánlatkérő
a Kbt.71§ paragrafus alapján egy alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást
mindkét ajánlattevő részére. Az ajánlatkérő által megadott határidőig
mindkét ajánlattevő eleget tett hiánypótlási kötelezettségének. Az értékelés
folyamatban van.
Az 1809/2018. (XII. 23.) számú, az egyes feladatok forrásszükségletének
biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Atlétikai Centrum
beruházás megvalósítására 3.300.000.000 Ft-ot biztosítanak a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. A Minisztérium, a Sportcentrum és
Önkormányzatunk között jelenleg folynak az egyeztetések a támogatás
Önkormányzat részére történő átadásáról.

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

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001

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

685 112 500 Ft
685 112 500 Ft
100%
Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2020.06.30

Szerződés

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

2017.12.29.

Pató István, Gál István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, Bozán
Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra, Horváth Tímea - Gazdasági

Osztály
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit

megteremtő

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:

a.) Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontíának
átépítése:

A széthúzott, nagy
szempontból
közlekedő

burkolatfelületű,

kedvezőtlen

(és így a

s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági

kialakítású csomópontjának átépítése, minden

gépjárművezetők

számára is) biztonságosabb

közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak
között

biztosítana

kapcsolatot,

hanem

az

azok mellett található

kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a
COOP kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő
Intézet,

Mentő

bejárat) biztonságos

megközelíthetőségét

is hivatott

megoldani.
A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolyást,
biztonságosabb

közlekedési

sebességcsökkentő

feltételeket

valósítana

meg,

egyben

és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő

úthálózatnak.
A Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcai csomópont, és a

NYÍREGYHÁZA
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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,

egyirányú, megállási lehetőséget 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

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

kedvezőtlen.

szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból

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

NY

történő

helyezése,

REGYHÁZA

meglévő

öbölbe helyezett autóbuszmegálló

részleges áthelyezése tervezett.
Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén
megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon
kerékpáros

átvezetések

lehetővé

tervezésével

teszik

az

történő

érintett

városrészek kerékpáros baráttá tételét.
A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon
kívül

jelentős

sebességgel

közlekedő

forgalmat

egy

körforgalmi

csomópont kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.
A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett
utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és
ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen.

e.) Nvíregvházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:
A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként
jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt
egyik fő célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid
kibocsájtásának

csökkentéséhez

és

az

élhető

városi

környezet

kialakításához.
A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés)
és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá
tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások
esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi
közlekedési módot választók részaránya" prioritási eredményindikátor
értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.
A projekt keretében az alábbi utcákat kívánjuk kerékpáros baráttá
alakítani:
Megvalósítási hely (Utca neve)

Tervezett kerékpárforgalmi

létesítmény hossza

~~.··,,

e

')·:e··.

0 .,

'

N Y

F:

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

CYHAZA
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Fészek utca

lOOOm

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 - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának

-

Kállói út - Tünde utca csomópontjának átépítése:

átépítés:

300.000.000 Ft

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
igényelendő

•

Az

•

Saját

támogatás tervezett összege:

685.112.500 Ft
erő:

0 Ft

A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás
100%-ig.
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

hatályba lépését

követően

A Támogatási

Kérelem

legfeljebb 36 hónap.
megfelelt

a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. 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
'W'{WV)·,"" 1 1~..u::;.-:: Niki;.., ,mu
~~~~~~~~~~-
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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. A tervező a kerékpáros létesítmények kiviteli terveit

határidőre

leszállította,

biztonsági

auditálása

közbeszerzési eljárás
tervei szintén

a

tervzsűri

megtörtént.

általi jóváhagyása

minőség ellenőrzése

határidőre

kivitelező

A

megtörtént,

kiválasztására

közúti
irányuló

lezárult. A 2 db csomópont engedélyes

leszállításra kerültek, azok tervzsűri általi jóváhagyása és

a közúti biztonsági auditálása megtörtént. A kerékforgalmi létesítmények
kivitelezőjének

indult,

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.09.14. napján

amely eredményesen

zárult

és

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város

Önkormányzata 2018.11.12. napján kivitelezési szerződést írt alá a „KE-VÍZ 21"
Zrt.-vel. A Vállalkozó teljesítési határideje 40 nap. A Vállalkozó 2018. december
20. napjával a beruházást készre jelentette. A
20. napjára

kitűzte

a

műszaki

műszaki ellenőr

2018. december

átadás-átvételi eljárást, amely aznap sikeresen

zárult. A város jelen projekt keretében összesen 7792 méteren valósított meg
kerékpárforgalmi létesítményeket. A

tervező

a csomópontok tekintetében a

kiviteli tervdokumentáció 2018. december 7. napjára,
továbbá az építési engedélyeket beszerezte. Az ITM

határidőre

leszállította,

építtetőnek

a Kállói út-

Czuczor Gergely-Ady Endre u. csomópontjának fejlesztésére a Magyar Közút Zrt.t, míg a Kállói út-Tünde u. csomópont fejlesztésre a NIF Zrt.-t jelölte ki. A
Kedvezményezett és az
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

építtetők

Nem releváns.

NYiREG
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között a tárgyalások folyamatban vannak.

18. számú adatlap
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál II. ütem

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00003

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

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

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
korszerűsítése,

•

lévő

intézmények energetikai

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati

tulajdonú

épületek

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló
szerkezetek utólagos
•

hőszigetelése, külső

Fosszilis energiahordozó alapú

nyílászárók cseréje);

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 Nyíregyháza,
Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.)
2. Eszterlánc Északi óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Posta u.
2., 0176/1 hrsz.)
3. Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza,
Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.)
4. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza
Mandabokri út 23/A., 13723 hrsz.)
5. Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Tünde utca 2/B., 8245 hrsz.)
6. Gyermekek Háza Déli óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza
Furulya u. 3., 13551/2 hrsz.)
7. Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza,

NYÍREG'r'HÁZA

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12., 17096 hrsz.)
A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:
•

a projekt tervezett összköltsége: 156 432 161 Ft.

•

az

•

saját

igénylendő
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
szerződés

hatályba

követően

lépését

időtartama

legfeljebb 36

a támogatási

hónap.

A projekt

megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési
követően

kerül kidolgozásra, ezt

műszaki

a pontos

időszakban

tartalom ismeretében a

tervezett költségek is pontosításra kerülnek.
A Támogatási

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

Kérelem

megfelelt

a pályázati

felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, a
Támogatási

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A projekt

Szerződés

2017.12.12-én lépett hatályba.

előkészítése megkezdődött.

tervdokumentáció elkészítésére a
szakmérnöki/szakértői

Bevonásra került az engedélyes és kiviteli

Tervező,

rehabilitációs

feladatok elvégzésére rehabilitációs

környezettervezői

környezettervező

szakmérnök.
A

kiviteli

tervek

elkészültek.

A

tervezői

rendelkezésre álló keretet. A megoldásról

költségvetések

történő

egyeztetések

meghaladják

a

megkezdődtek,

amely miatt a projekt tervezett befejezési idejének módosítása vált szükségessé.
Erre vonatkozóan Támogatási
mely a

Közreműködő

Szerződés

módosítási igény került benyújtásra,

Szervezet által elfogadásra került. A Támogatási

Szerződés

módosítás 2018. július 17-én lépett hatályba.
A tervezés során három épület esetében statikai probléma merült fel, melyek
megoldása elengedhetetlen az energetikai
épületek statikai
A

tervezői

megerősítésére

korszerűsítés

megvalósításához. Az

vonatkozó statikai tervek elkészültek.

többlet, valamint a statikai

megerősítések

költségei miatt

keletkező

forráshiány okán két óvodai intézmény (Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék
Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.), Eszterlánc Északi
Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54., 16004
hrsz.)) esetében a

kivitelező

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019.

január 30-án indult, amely eljárás 1 ajánlat beérkezésének okán eredménytelenül
zárult.
Az újonnan induló három óvodai intézmény (Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék
Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.), Eszterlánc Északi
Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54., 16004
hrsz.), Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza,
Furulya u. 3., 13551/2 hrsz.))
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korszerűsítését

célzó

kivitelező

kiválasztására

irányuló közbeszerzési eljárás 2019. márciusában elindult.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A

tervezői

többlet, valamint a statikai

megerősítések

költségei miatt

keletkező

forráshiány okán az Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely, Gyermekek
Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely, Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár
Tagintézmény, Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely intézmények
esetében tervezett kivitelezésekre várhatóan később kerül sor.
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19. 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:

750.000.000 Ft
750.000.000 Ft

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

100%
Kezdet: 2017.09.01.
Befejezés: 2020.12.30.

Szerződés

2017. 10. 03.

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

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy
átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi
közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a
közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó
fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet
széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség
annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél
nagyobb mértékben beépülhessenek.
A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat
és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb
igény a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések
iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi
Közösség a stratégia célrendszerét.
A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető
város, ahol a városi közösségek erősek és befogadók, ahol otthonos, élettel
teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó
közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt
(Nyíregyháza, a családbarát város - Al; Nyíregyháza, a fiatalok városa - A2)
és négy stratégiai 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
együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési
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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):

2019. január 2-ig minden egyes fentebb ismertetett művelet pályázati
felhívásai meghirdetésre kerültek. A pályázati felhívások és mellékleteik
letölthetők a Közösség honlapjáról a http://www.clldnyiregyhaza.hu/
weboldalról.
A Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális
fejlesztése - Ml c. beavatkozás keretében meghirdetett kulcsprojekt
felhívásra az Önkormányzat benyújtotta pályázatát, melyet mind a HACS,
mind pedig a Pénzügyminisztérium pozitív támogatásban részesített, a végső
döntés 2018. december 20-án született meg, melynek eredményeként
megújításra kerül a Kölyökvár, az Alvégesi Művelődési Ház és a Robinson
domb. Nevezett kulcsprojektről külön adatlapon részletesen is beszámolunk
jelen előterjesztésben.
A fennmaradó pályázati felhívásainkra óriási az érdeklődés, pályázni
folyamatosan lehetséges egészen 2019. május 15-ig. Az elmúlt időszakban
több alkalommal szerveztünk Pályázó Tájékoztató Fórumokat, melyeken
mintegy 250 potenciális pályázó vett részt. Jelen előterjesztés készítésének
időpontjáig közel 200 db pályázat érkezett be közösségünkhöz, melyek
kezelését (érkeztetés, iktatás, jogosultsági és tartalmi értékelés, döntés
előkészítése)
Munkaszervezetünk a CLLD működési kézikönyvben
megadottak szerint végez.
A projekt megvalósítása a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint zajlik.
Kifizetési kérelmeinket egyrészt a mérföldkő beszámolókkal egyidejűleg,
másrészt önálló kérelmek keretében nyújtottuk be a Közreműködő
Szervezethez. Jelen pillanatban az első három mérföldkő beszámoló és a
hozzájuk kapcsolódó kifizetési kérelmek elfogadásra került. A február
közepén benyújtott beszámoló és kifizetési kérelem a hiánypótlási fázisban
tart, elfogadását követően, a mintegy 75 millió Ft összegű működési költség
közel 50%-ával elszámolunk.

Megvalósítást
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~ hátráltató
problémák,
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20. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán"

EFOP-3.3.6-17-2017-00016

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

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

természettudományos és
valamint

a

élménypedagógia

biztosításán

programok

keresztül,

műszaki

pályák iránti

természettudományos

kifejlesztése

melyek

képesek

érdeklődés

alapképességek

és
a

felkeltésére,

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

-

A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;

-

A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak

programok

programtervének kidolgozása;

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;
-

NY

A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat,
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műhely-

és klubfoglalkozás,

rendszeres

tapasztalatcserék

természettudományos óra, versenyek,
valamint tábor formájában.
-

Szakmai

műhelyek

szervezése,

megvalósítása;
A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat
iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

kialakítására,

és

A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017.
november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a
közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A
konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy
bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről
bevonásra kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a
tervezés folyamat gördülékenységét.
Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli terveket elkészültek,
a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.án megindításra került. Az ajánlatok bírálatát követően az Ács és Bartha Kftvel, került aláírásra a vállalkozási szerződés. Az épület felújításához
kapcsolódó feladatok 2018. december 17-én befejeződtek és megtörtént az
épület műszaki átadása.
Az projektben tervezett eszközök 95%-a beszerzésre került 2019. január 15ig. A fennmaradó eszközökre 2019. márciusában sikeres ajánlatkérés került
lebonyolításra, így a projektben vállalt eszközök beszerzése április közepére
100%-ban megtörténik.
Az épület felújításával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat
teljesítette a projektben fő feladatát, a zárásig (2020. október 31.) az épület
üzemeltetését szükséges biztosítania.
A projekt keretében 2019. január 31-én sajtónyilvános eseményre került sor,
ahol megtörtént az épület átadása.
A

kapcsolódó egyéb feladatok (arculattervezés, szakmai
nyilvánosság stb.) megvalósítása folyamatban van.

anyagok

előkészítése,

Az Élményközpontban 2019. február 4-től napi szintű oktatás folyik a projekt
összesen
20
db
általános
és
középiskola
keretében
bevont
együttműködésével. A napi szintű oktatási tevékenységek szervezését a
projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látja el.
Jelenleg a foglalkoztatások megtartása folyamatos.
A konzorciumi partnerekkel együttműködve az egyeztetések folyamatosak,
melynek célja a már ténylegesen megtartott foglalkoztatásokon alapuló
tapasztalatok beépítése a napi működésbe.
Megvalósítást
hátráltató
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problémák,
nehézségek:
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21. számú adatlap

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

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:

nettó 3 563 172 935 Ft
nettó 3 563 172 935 Ft
100%
Kezdet: 2017. október
Befejezés: 2021. április
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 3 528 816 771 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
kérelmek stb.)

NY

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
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Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A
Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és
megvalósítására nettó 3 528 816 771 Ft került elkülönítésre, amely összeg
támogatási előleg formájában utalásra került.
A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017.
november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a
megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is,
amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A
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 két
pályázó felhívásával „tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás"
indult
az
ajánlattételi
felhívásban
és
dokumentációban
meghatározásra került feltételek mellett, 2018. szeptember 27-én. Az eljárás
során 3 alkalommal került sor tárgyalásra, 10.16-án, 10.18-án és 11.07-én. Az
eljárás lezárásaként végül november 23-án került kiküldésre az Összegezés.
December 4-én sor került a tervezési szerződés aláírására, amelynek
eredményeként várhatóan 2019 nyár elejére készülhet el a beruházás a kiviteli
terve.
Mivel a tervpályázati eljárás a becsültnél több időt vett igénybe, a korábban
tervezett ütemezés módosítására lesz szükség, amely miatt Támogatói Okirat
módosítást fogunk kezdeményezni.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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22. 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 l-től, a
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig
Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött.
2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság
nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését,
csupán nyitva álló helységként üzemelhetett. 2011. novembertől három házi
gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben.
Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda
helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt
található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső
nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága,
és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület
üzemeltetése nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt
üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az
ingatlan lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások
kerülnek elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában álló, leromlott épület jelenleg üresen áll.
A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása
alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és
terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek
alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször
átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben
korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a

körzeti megbízott is itt volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a
Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt,
megosztva az épület részt a református egyházzal, akik a szociális étkeztetés
kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ házigondozói körzet működik ebben az épületrészben, amely egy
2
2
nagyobb kb. 25 m -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.)

()

0(v \)f, '.7'",;, 1
1

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. A kivitelező kiválasztására
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irányuló közbeszerzési eljárás 2018. november 20-án indult, részajánlattételi
lehetőséggel a két épület megvalósítására vonatkozóan. Jelenleg a beérkezett
ajánlatok ellenőrzése zajlik. Várható, tervezett szerződéskötés 2019. március. Őz
utca esetében a kivitelezés időtartama 8 hónap, Nyírszőlős vonatkozásában 5
hónap, így a projekt 2019. évben megvalósításra kerül.
M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

NYIREGYHAZA

23. 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 61,53%
Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 38,47%

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.11.30.

Szerződés

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

2017. november 24.

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján
támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel
konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen" pályázati
felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.
Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól
(2015-ben 70,3%}. Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban
keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen
később térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is
meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős
hozzátartozókat.
A

női

foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar
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, standardizálása.
Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás
keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt
projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések,
felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női
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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

•

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.

működtetéséhez,

•
•

A konstrukció célja a

nők munkaerő-piaci

összeegyeztethetőségének

helyzetének javítása, a család és munka
helyi
megoldásokkal
és

előmozdítása

együttműködésekkel.

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:
1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a
költségvetés maximum 30%-a)

Helyi
munkaadók
és
szakmai
szervezeteik tájékoztatása,
érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal
összhangban
Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport
számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi
szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel:
foglalkoztatási kerekasztalok szervezése
Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok
helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának
erősítése

tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok,
események, akciók szervezése, online tartalmak készítése
2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával
együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont)
létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések,
fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési,
oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés
maximum 60%-a)

A Női Információs és Szolgáltató Központ
és működtetése

NY
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(Nő-Köz-Pont)

létrehozása

-

-

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 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., 2018. március 1. napjától felállt
a projektmenedzsment szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, illetve
koordinálása, a projekt sikeres megvalósítása. A Női Információs és Szolgáltató
Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család és Karrier Pontra (CSAK)
módosult. A "CsakPONT" működésének megkezdéséhez szükséges audit 2019.
február 15. napján sikeresen zárult, a 11 CsakPONT" munkatársainak bevonásával.
A támogatási szerződés módosítása is megtörtént, a projekt mérföldköveinek és
költségvetésének átütemezése céljából, azért, hogy a projekt az eredeti
ütemtervnek megfelelően kerüljön megvalósításra.
-

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

M egva lás ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A projekt megvalósítása a tervezetthez képest csúszásban van a korábbi
konzorciumi partner cserére, valamint a CsakPONT helyszínének kiválasztása,
illetve a szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak változása okán.

NYiREGYHÁZA

24. 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

1 036 OOO OOO Ft
1 036 OOO OOO Ft
100%
Kezdet: 2017.10.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Szerződés

A Támogatási

szerződés

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

A Támogatási

szerződés

1. számú módosításának dátuma: 2018.04.26.

A Támogatási

szerződés

2. számú módosításának dátuma: 2018. 11.27.

megkötésének napja: 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
növelése mederburkolással, és mederkotrással.
Projekt jelenlegi

A fejlesztési helyszínek vonatkozásában engedélyes

N'l
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eső

szintű

részének kapacitás

tervdokumentációval

állása (készültségi
fok, beszámolási

és

jogerős

vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk.

A kiviteli tervek

készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amely során

időszakok,

2018. május 29-én

kifizetési kérelmek
stb.)

szerződéskötés

történt a

Közműterv-M

93 Kft-vel. A szerződés

teljesítési határidő vonatkozásában egy alkalommal módosításra került, 2018.
szeptember

26-án.

megfelelően

Ennek

2018.

októberében

a

kiviteli

tervdokumentáció leszállításra került.
A Nemzeti Kbt. 117. § által meghatározott módon szabadon kialakított,
hirdetménnyel

induló

nyílt

eljárást

folytattunk

le

Nyulastói

csatorna

rekonstrukciója 1. ütem tárgyban. Az eljárás eredményeként a KE-VÍZ 21 Építőipari
zártkörűen működő

Részvénytársasággal kötöttünk vállalkozási

november 19-én. A munka megkezdésének

időpontja

szerződést

2018.

2018. november 23-a,

befejezése 2018. december 21. A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének
időpontja

2018. január 08. A

műszaki

átadás átvétel sikeresen megvalósult.

2019. februárjában elindítottuk a Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Nyíregyházán c. projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák négy részben tárgyú
előzetes

közbeszerzési

eljárás

Közbeszerzési

Felügyeletért

Felügyeleti

Főosztályánál.

összehangolása érdekében,

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

NYÍREGYHAZA

minőségbiztosítását

Felelős

A

két

később

a

Miniszterelnökség

Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési
rész

a

kapcsolódó

kerül elindításra.

útépítési

munkák

25. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Közösen a kiútért"

TOP-6.9.l-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

eredményeként a hátrányos

helyzetű

szintű

társadalmi integrációja, aminek

emberek életlehetőségei javítása.

A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep,
és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát
célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg.
Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen
élő

A)

lakosság komplex és integrált felzárkózására:
Együttműködés

megteremtése

a közösségi és egyéni

céljából

(azaz

szintű

társadalmi integráció feltételeinek

közösségfejlesztés,

pl.

közösségfejlesztési

koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok,
mediáció);
B)

Folyamatos

foglalkoztatása,

szociális

munka

egyem

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);

NY
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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 második mérföldkő időpontjának módosítását kezdeményeztük, mivel a
közbeszerzési eljárások még folyamatban vannak.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

NYÍREG'r'HÁZA

26. 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:
Projektvezető:

Támogatási

szerződés:

Támogatási

szerződés

2017. december 29.

1. sz. módosítás: 2018. december 19.

Kovácsné Szatai Ágnes, Vagyongazdálkodási Osztály

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

A projekt során célunk a Múzeumfalu mint meglévő attrakció fenntartható
turisztikai vonzerőve való alakítása a kulturális örökségi elemek
felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarát- és
élményelemekkel való bővítése. A fejlesztés eredményeként megteremtjük a
lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb időt tudjanak
eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdőn, Nyíregyházán.
A projekt keretében a Múzeumfalu által bemutatott kulturális örökség
turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés,
felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók
kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási
háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések
történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak
szerint:
1.

2.

Új látogatóközpont:
A meglévő főbejárati épület a funkcionális elrendezése, a terek
szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált
kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület
átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális
tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.
Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatásiigazgatási központ kialakítása:
A Múzeumfalu meglévő műtárgy épületeinek hangulatához,
építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő
műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű
műszaki feltételek között valósulhat meg.
Az épületben a

NVfREG
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Múzeumfalu igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a
kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.

3. Szabadtéri Színpad megújítása:
A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri
elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőtér
megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősarok
létesüljenek.
A
közönségforgalom
kiszolgálására
központi
illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek
infrastruktúrája kiépül.

4.

Műtárgyépületek rekonstrukciója

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
öt
kisebb
tájegységéről
a
Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési
tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját
mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van,
rekonstrukciójuk - tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése,
homlokzatfelújítások - feltétlenül szükséges.

5.

Infrastrukturális fejlesztések

- út- és parkolóhálózat,
- meglévő utak felújítása,
- víz, szennyvíz, csapadélvíz és gázhálózat rekonstrukciója,
- térvilágítás kiépítése,
- bemutathatóságát szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések.
Projekt jelenlegi
állása:

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein
belül.
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása
érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány
1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek
költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg.
A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a
TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati
elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem
támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése
projektünk szétválasztásra került:
o

a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16,
Társadalmi
és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;

NYlREG Y HAZA

a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kívánná finanszírozni.
A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.
o

A TOP-os felhívásra 2017.09.29-én benyújtásra került a pályázat 688.000.000
Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási felszólítást. A
hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én kaptunk értesítést a
pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő megfelelésről. 2017.11.28án a Közreműködő Szervezet értesített minket arról, hogy a benyújtott
pályázatunk támogatásban részesült.
A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez
kapcsolódóan
üzleti
terv
és
CBA,
marketingstratégia,
illetve
energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést
kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a 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. május 31-ig kerül sor. A hosszabbítás csak a
múzeumfalu egy részét érintik és csak részlegesen kerül lezárásra 2019.
márciusát követően, a tervezett rendezvények megtartását nem befolyásolja.
A beérkezett legalacsonyabb árajánlat magasabb volt a projektben
rendelkezésre álló forrásnál, amely miatt az Önkormányzat többletforrás
igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé. AZ IH a kérelmet pozitív
elbírálásban részesítette és a korábbi 688 millió Ft támogatáson túlmenően
további 97 777 879 Ft támogatást ítélt meg. Ebből adódóan a projekt
összköltsége a korábbi 688 OOO OOO Ft-ról 785 777 879 Ft-ra változott.
Az igényelt többletforrás 2018. december 21-én megérkezett
Önkormányzat projekthez tartozó elkülönített bankszámlájára.
A projekt hatályos támogatási

szerződése

az

szerint 2019. augusztus 31-ig tart.

A kivitelezési munkálatok teljeskörűen 2019. június 30-ra fejeződnek be. A
kivitelezés jelentős része a raktárépület, parkoló és külső út építésének
kivételével 2019. május 31-re befejeződnek, így a Múzeumfalu 2019. június
01-el megnyit.
A kivitelezéssel párhuzamosan zajlanak a kapcsolódó egyéb
tevékenységek (marketing, nyilvánosság, eszközbeszerzés stb.)

Megvalósítást

A projektben

szereplő

kiegészítő

kivitelezési tevékenységek még nem érték el a 25%-os

G'r'HÁZ/\

készültséget. A kivitelezés az eredetileg tervezettnél jóval lassabb ütemben
halad.

hátráltató
problémák,
nehézségek:

N'r'

REGYHAZA
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27. számú adatlap
„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
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
Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken
koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex
módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése
érdekében.
A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják,
úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi
infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell megvalósítani:
-

-

szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,
minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül,
szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált
környezetben, ún. beavatkozási helyszínen - ebben az esetben oda kell
költöztetni családokat a szegregátumból,
lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit később
teljesen fel akarnak számolni),
közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása,
polgárőrség épületének felújítása,
térfigyelő rendszer kialakítása,
közösségi kert kialakítása, illetve
kiegészítő
tevékenységek
(pl.
közüzemi,
közlekedési
egyéb
infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése).

A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14
önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen
184 lakás található. A 184 lakásból mintegy 42 kerül belülről felújításra. A
lakásfelújításon felül infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhat (új járda-, új út
építése, burkolt út felújítása, szennyvízcsatorna felújítása). Ezen kívül sor
kerülhet a célterületen működő Gyermekjóléti Központ új épületbe történő
költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel és
közparkkal kialakítva.
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Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

M egva lás ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

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 1. ütemre
vonatkozó kiviteli tervek alapján megkezdődött a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás. A további projektelemek vonatkozásában a
tervezés folyamatban van.

-

NYIREGYHÁZA

28. 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
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
belső

-

lOdb

madár röpde

-

Tigrispiton terrárium
Szalagos varánusz hely
Mókus hely
4 db rágcsáló hely

-

Indiai mókuscickány hely

-

Látogató tér
Teknős

bemutató

Afrikai madár röpde
Indiai naqvmacska kifutó
Több funkciós raktár épület

G Y H
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A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént.
A támogatott tevékenység megvalósítási
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

hatályba lépését

követően

A Támogatási

Kérelem

időtartama

a támogatási

szerződés

legfeljebb 36 hónap.
megfelelt

a pályázati felhívásban

meghatározott

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A
támogatási

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
6

hónap.

A

tervező

napján feladásra
szerződés

került.

A közbeszerzési

2018.07.23. napján aláírásra került.

határidőre,

2019.

január

23.

napjáig

eljárás
Határidő

a

kiviteli

tervdokumentációt leszállította, az építési engedélyeket beszerezte. A FAKSZ által
a

kivitelező

előkészítés

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

kiválasztására

irányuló

közbeszerzési

eljárás

dokumentációja

alatt áll.

Nem releváns.
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NYiREGYHÁZA

29. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem

TOP-6.4. l-16-NYl-2017-00002

Projekt
összköltsége:

821 887 500 Ft

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

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 és
erősítő

közlekedésfejlesztési

intézkedések

valósuljanak

melyek

meg,

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 kör[org_almú csomóg_ontok
kialakítása:

Körforgalmak

létesítése:

Család

utcán,

a Szalag

utca

Belső

és

körúti

csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros
átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe
történő

helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.

Belső körút - László utca csomóeont kialakítása:

A

Nagykörútról

balra

kanyarodások

tiltása

tervezett,

jelzőlámpás

forgalomszabályozás bevezetése mellett.
Kerékg_áros létesítmén't_ek:

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

NY

utcától északra,

REGYHAZA

Kemecsei

úttól

pedig

nyugatra

eső

belterületi

tömbrészlet csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.

Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése,
gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal
átellenes oldali tovább vezetése mellett:
Az autóbusz öbölpár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés
kiépítése, a

Fürdő

utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok

által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi
szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas
létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.

Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben
kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti

jelzőlámpás

csomópont
mozgások

kanyarodó

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

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

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. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult,
amely keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cívis
Komplex Kft között, 2018.09.28. napján
Teljesítési

határidő,

feladatok ellátása van folyamatban.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.

NY

tervezői

vállalkozási

szerződés

köttetett.

a szerződés aláírásától számított 180 nap. Jelenleg a tervezői

REGYHÁZA

30. számú adatlap

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002

Projekt tervezett
összköltsége:

396.840.630 Ft

Igényelt támogatás
összege:

396.840.630 Ft

Támogatási
intenzitás (%):

100%

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.04.12.

Támogatási
2017. december 13.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

1. sz. módosítás: 2018. december 10.

Kapcsolattartó
(név, osztály):

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai

(műszaki,

korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

•

Önkormányzati
fejlesztése,

tulajdonú

külső

épületek

energiahatékonyság-központú

határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső

határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),
•

Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése,
cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,

•

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer
kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

Egyéb tevékenységek:
•

Műszaki adatszolgáltatás

•

Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele

•

Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele

•

Kiviteli tervek elkészítése

•

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése

•

Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele

•

Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása

•

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

•

Projektmenedzsment feladatok ellátása

•

Projektarányos akadálymentesítés - amennyiben releváns

•

Azbesztmentesítés - amennyiben releváns.

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése
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valósul meg:
1. Tündérkert Keleti óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a - nagy épület)
2. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény {4405 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a - kis épület)
3. Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza,
Koszorú út 10.)
4. Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet
út 30.)
5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
6. Jósa András Múzeum {4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási
kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás
érkezett,

melyet teljesítettünk.

2017.10.30-án

pozitív támogató döntés

született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási

szerződés

2017.

december 13-án lépett hatályba.
A projekt

előkészítése megkezdődött.

szakmérnöki/szakértői

Bevonásra került az engedélyes és kiviteli

Tervező,

tervdokumentáció elkészítésére a

rehabilitációs

környezettervezői

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 projekt részét
műszaki

képező

problémák

Jósa András Múzeum esetében a tervezés során

keletkeztek,

tekintettel (tervezés

előtti

leválasztásra kerül a

projektből,

eső

melyek megoldásának

időigényre

való

vizsgálatok, tervezés), valamint forráshiány miatt
a

tervezői

költségbecslés alapján az épületre

összeg visszafizetésre kerül, valamint új projekt keretében megvalósításra

kerül.
A

kiviteli

tervek

dokumentáció

birtokában

elkészült,

a

a

kivitelezésre

közbeszerzési

vonatkozó

eljárás

2019.

közbeszerzési
január

29-én

megindításra került.
A

közbeszerzési

időbeli

eljárás

elhúzódására

tekintettel

a

projekt

mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma
módosításra került.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

A projekt részét
műszaki

képező

problémák

tekintettel (tervezés

Jósa András Múzeum esetében a tervezés során

keletkeztek,
előtti

melyek megoldásának

időigényre

való

vizsgálatok, tervezés), valamint forráshiány miatt

11

nehézségek:

leválasztásra kerül a
eső

projektből,

a

tervezői

költségbecslés alapján az épületre

összeg visszafizetésre kerül, valamint új projekt keretében megvalósításra

kerül.
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31. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"

SZÁMA:

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004

Projekt tervezett
összköltsége:
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: 2020. április 14.

Támogatási
Szerződés

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

2017. december 14.
1. sz. módosítás: 2018. december 10.

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így
korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az
energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során:
Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár
•
tér S.)
•
Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a)
Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.)
•
•
Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Kórház u. 13.)
•
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi
Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.)
A projekt
•

•

szakmai-műszaki

tartalma

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),
hő-termelő
berendezések
Fosszilis
energiahordozó
alapú
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek
korszerűsítése,

•
•
•
•
•

Megújuló energia hasznosítás,
Projektarányos akadálymentesítés;
Nyilvánosság biztosítása;
Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;
Azbesztmentesítés

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli

tervek elkészítését
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

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.
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, a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) az eljárás megindítására
vonatkozó - feltétellel támogató tartalmú - tanúsítványt 2018. november 22én megküldte. Ezt követően a közbeszerzési hirdetmény 2018. november 30.
napján feladásra került, az ajánlatok bontására 2018. december 21. napján
került sor. Az ajánlatok bírálata megtörtént, az eljárás eredménye feltöltésre
került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére, melynek kapcsán a
záró tanúsítvány 2019. február 27-én kiállításra került. A kivitelezési
szerződések várható 2019. márciusában-áprilisban megkötésre kerülnek.
A közbeszerzési eljárás időbeli elhúzódására tekintettel a projekt
mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma
módosításra került.

M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns.
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32. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001

Projekt összköltsége:

bruttó 407 .800.000 Ft

Támogatás összege:

bruttó 407.800.000 Ft

Támogatási intenzitás
(%):

A támogatás intenzitása: 100%

Projekt kezdete és
(tervezett) befejezése:

Kezdet: 2018. január 16.
Befejezés: 2020. december 31.

Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátumai:

2018.január 15.

Kapcsolattartók:

Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság,
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra
A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek
hozzáférés

egyenlőtlenségeinek

a

mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság

egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a
felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges
javítását és a munkaképesség
erőforrások

korszerűsítése,

mielőbbi

megelőzést,

fejlődést,

az

a korai

életminőség

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 orvosi praxisok és védőnői szolgálatok 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)

A pályázat keretén belül az infrastrukturális fejlesztéssel érintett
intézményekben, valamint valamennyi

védőnői

szolgálatban

jelentős

eszközfejlesztés is megvalósul.
Az intézmények felújításával, illetve építése során akadálymentesítés is
megvalósul, továbbá az újonnan
korszerűbb

mellyel

intézményhez a gazdaságosabb,

üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett,

jelentős

energia

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

épülő

megtakarítás,

érthető

illetve

üvegházhatású

el.

A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A
Támogatási

szerződés

2018.01.15-én került aláírásra, melyet

felállt a projekt team.

Elkezdődtek

megkötésre

kerültek

tevékenységek

szerződései.

szakmai

az

előkészületek,

amelynek során

megvalósításhoz

A kiviteli tervek a

Fenyő

követően

kapcsolódó

és Csillag utcai

ingatlanok felújításához rendelkezésre állnak, míg a Bokréta utcán
megvalósuló Eü. centrum terveinek készítése még folyamatban van. A
tervek rendelkezésre állása esetén, tavasszal megindulhat a
kiválasztására induló közbeszerzési eljárás.
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

nem releváns

kivitelező(k)

33. számú adatlap
„Korányi

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

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.
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

NYiREG'r'HÁZA
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és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási
intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.
A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás,
akadálymentesítés,
kerékpárút
szakadási
pont
megszüntetése,
autóbuszmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése
egyaránt
tervezett,
a
csapadékvíz
elvezetés
megfelelőségének
ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások
megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált
utakon
keresztül
biztonságos
megközelítési
lehetőséget
nyújtanak
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.
A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden
közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére
törekszünk.
A pályázat hivatalos megvalósítása 2018. március 1-vel elkezdődött. A
Támogatási Szerződés hatályba lépése 2018. április 6-án történt meg.
A hivatalos projektkezdés óta eltelt időszakban kiválasztásra került a
közbeszerzési szakértő. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás
keretében kiválasztásra került a tervező és a közúti biztonsági auditor is.
Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedély mindkét
útszakasz vonatkozásában jogerős. 2018. novemberében elindítottuk a
közbeszerzési dokumentáció minőségbiztosítási ellenőrzését, melynek kapcsán
a Közreműködő Szervezet kiállította tanúsítványát, melynek birtokában
2019.02. -án a kivitelező kiválasztására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás
elindult. Az ajánlatok bontására 2019.03.18-án kerül sor. A kivitelezés

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

előreláthatólag

2019.

első félévében elkezdődhet.

A projekt megvalósítása a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint zajlik,
jelenleg a 1. mérföldkő időszakában tartunk, melynek vége 2019. június 30-a
tehető.

Az

elmúlt évben több egyedi kifizetési kérelmet is benyújtottunk a
Szervezethez, melyek egytől egyig elfogadásra kerültek, s melyek
kapcsán mintegy 22,3 millió Ft támogatási összeggel számoltunk el.
A projekt megvalósítása kapcsán két fő problémával kell szembe néznünk:
Közreműködő

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

-

-
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A tulajdonosi viszonyok rendezése miatt több ingatlan megvásárlására,
illetve kisajátítására van szükség. A problémát az eljárások
időigényességében látjuk, felmerülhet annak veszélye, hogy nem
tudunk majd időben munkaterületet adni, mert a tulajdoni viszonyok
rendezése még nem zajlott le. A Vagyongazdálkodási Osztály
koordinálásával folyamatosak a tulajdonosokkal történő egyeztetések.
A másik problémát a fejlesztéssel érintett 4400 Nyíregyháza, Szarvas
utca 95. szám alatti Petra Hotel ingatlan problémái jelentik. Az
ingatlant 2015-ben vásárolta meg a jelenlegi tulajdonos, aki az ingatlan
telekhatárait (rendezési terv szerint) még ugyanebben az évben
kimérettette, hivatalos földmérő bevonásával. A kerítés megépítésére
azonban csak két év elteltével, azaz 2017-ben került sor, de ekkor már
nem a telekhatárra került a kerítés, hanem közel egy méterrel kintebb,
önkormányzati tulajdonú közterületre, mely terület egyben a projekt
keretében megépítésre kerülő gyalogkerékpárút és járda, valamint a
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felújításra/átépítésre kerülő meglévő buszmegálló megvalósítási
helyszíne. Ahhoz, hogy a nevezett létesítmények akadály nélkül
megépülhessenek, illetve megújításra kerülhessenek, szükséges a
kerítés lebontása és telekhatárra történő visszaépítése, melyhez a
jelenlegi tulajdonos nem kíván hozzájárulni.
A Vagyongazdálkodási Osztály 2018. október 26. napján levelében
felszólította a tulajdonost a kerítés telekhatárra történő áthelyezésére.
A tulajdonos azonban, az erre adott válaszlevelében ezzel nem érttett
egyet, hiszen az ő álláspontja szerint a kerítés szabályosan a
telekhatárra épült. A többszöri személyes egyeztetés során a
tulajdonosok kérték a Petra Hotel előtt lévő buszmegálló áthelyezését
is, mindezt annak tükrében, hogy a buszmegálló 2015-ben - az ingatlan
megvásárlásának az időpontjában - is a sérelmezett ingatlan előtt állt.
Az Önkormányzat álláspontja szerint - minden érintett peremfeltételt
megvizsgálva az, hogy a buszmegálló nem helyezhető át másik
ingatlanra, illetve a kerékpárút nyomvonala sem módosítható. Mivel a
tulajdonossokkal nem sikerült megállapodni, és a kerítés áthelyezése
sem történt meg, így a nevezett problémát Önkormányzatunk hatósági
úton kívánja rendezni, melyről az érintett tulajdonost is értesítette.
Jelenleg zajlik a bírósági eljárás elindításának előkészítése, melynek
keretében ismét felkérésre került - egy Bíróság előtt is elismert és
elfogadott földmérő, annak céljából, hogy a telekhatár ismételt
kimérésére sor kerülhessen. A kitűzést követően a bírósági eljárást
Önkormányzatunk elindítja. Az eljárás akár több évig is elhúzódhat.
Az Önkormányzat, eleget téve a Támogatási Szerződésben foglalt
elvárásoknak megkezdi a kivitelezést a Szarvas utcai kerékpárút
vonatkozásában, azzal, hogy a problémával érintett 6429/6 hrsz.-ú
ingatlan előtt egy szűkített kerékpárutat épít, és a kerítés szabályozási
vonalra történő áthelyezését követően kerül majd csak sor annak
végleges megépítésére az adott szakaszon. Amennyiben egyéb
körülmény nem áll fenn, az az Önkormányzat szándéka.
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34. 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:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

999 500 OOO Ft
999 500 OOO Ft

0 Ft
100%
2018. január 1. - 2020. december 31
2018. február 12.
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek,
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába
gépjárműforgalom

számara

biztonságosabb

megjelenő jelentős

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.)

•

Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig;

•

Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i

között;

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
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kiépítése egyaránt tervezett.
A
különböző
helyszíneken
tehát
burkolat
felújítás,
kerékpáros
létesítményekben szakadási
pont
megszüntetése, akadálymentesítés,
autóbuszöblök
szükség
szerinti
átépítése,
autóbuszperonok
akadálymentesítése, öbölpárok között szükség szerinti biztonságos gyalogos
átvezetés
kiépítése
egyaránt
tervezett,
a csapadékvíz
elvezetés
megfelelősségének
ellenőrzése,
szükség szerinti egyéb beavatkozások
megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált
megközelítési
lehetőséget
nyújtanak
utakon
keresztü 1 biztonságos
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.
Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken,
minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltétel megteremtésére
törekszünk.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december
S-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017.
december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a
megítélt támogatás összege 999 500 OOO Ft.
A projekt megvalósítására kötött Támogatási
lépett hatályba.

Szerződés

2018. február 12-én

A projekt előkészítése
megkezdődött,
az engedélyes
és
kiviteli
tervdokumentáció elkészült, a közbeszerzési dokumentáció összeállításra
került, előzetes minőségellenőrzésen esett át, a Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálytól (KFF) az eljárás megindítására vonatkozó jóváhagyó tanúsítványt
2019. január 29-én került kiadásra, ezt követően a közbeszerzési eljárás 2019.
január 31-én megindításra került. Szerződéskötés áprilisban-májusban várható
a kivitelezőkkel.
A projekt keretében bevonásra került közúti biztonsági auditor, valamint
műszaki ellenőr.

A projekt vonatkozásában a támogatási előleg igénylése megtörtént
984.310.278 Ft összegben, amely az Önkormányzat részére 2018. augusztus 08án kiutalásra került.
M egva lós ítást hátrá Itató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.
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35. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II.
ütem"
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00003

Projekt tervezett
összköltsége:

901855 317 Ft

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

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

901855 317

Ft

100%
Tervezett kezdete: 2018.01.01.
Várható befejezés 2020. 09.30.
2017. október 30.
l.sz.módosítás: 2018. december 5.
2.sz.módosítás: 2019.február 28.
Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Horváth István Vagyongazdálkodási Osztály
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:

vezetőivel

14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)
Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u.
27. sz.)
Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza,
Benczúr tér 20. sz.)
Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza,
u. 3. sz.)

Tőke

Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros,
Deák F. u. 2. sz.)
Tündérkert Keleti óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza,
Fazekas J. tér 14. sz.)
Eszterlánc Északi Óvoda 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
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beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába
járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre.
Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a
leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési
körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul
az intézmények leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb
lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők
helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató
óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra
•

Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
o

felújítás

az

(beleértve

főzőkonyha/melegítőkonyha

o

udvar, játszóudvar felújítása

o

szocializációt,
helyiségek,

épületgépészetet,

fejlesztését is)

mozgásfejlesztést,

szabadidős

a

programoknak

fejlesztést
lehetőséget

segítő

biztosító

terek fejlesztése, kialakítása
o
•

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

tornaszoba fejlesztés

Eszközbeszerzés, ezen belül:
o

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

o

informatikai eszközök, berendezések

•

akadálymentesítés

•

szórt azbeszt mentesítés

•

energiahatékonysági intézkedések

A pályázat 2017. április 28-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 kivitelezők kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott. A
kivitelezők

a

közbeszerzésekről

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. §

rendelkezései alapján, nemzeti közbeszerzési eljárás keretében kerültek
kiválasztásra. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok
minőségbiztosításra

Felügyeleti

feltöltésre kerültek 2018.09.25-én a Közbeszerzési

Főosztály

minőségellenőrzési

előzetes

részére,

2018.10.16-án

kaptuk

meg

a

jelentést.

A dokumentumok jóváhagyását

követően

2018.11.14-én az ajánlati felhívás

közzé lett téve, az ajánlatok bontására pedig 2018.12.21-én került sor. Az
ajánlattételi felhívásban előírt határidőig összesen 33 darab árajánlat
érkezett a közbeszerzési eljárás 8 részére.

A Szabályossági Tanúsítvány

jóváhagyása 2019. február 15-én történt meg.

Az eljárás 5. része

(Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény -Nyíregyháza, Deák F. u.
2.) eredménytelennek lett nyilvánítva, mivel az ajánlattételi

határidőben

csak egy ajánlat került benyújtásra. A projekt ezen megvalósítási helyszíne
esetében a beruházás megvalósítása átütemezésre került 2020-ra, kiindulva
a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatásához szükséges
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időből,

valamint azt a
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tényt figyelembevéve, hogy nevelési intézmény felújításáról van szó,
amelynek a

működését

a nevelési év során folyamatosan biztosítani

szükséges.
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződéseket 2019. február 28. és
március 4. között írtuk alá, a márciustól induló kivitelezések esetében a
munkaterületek átadása is megtörtént.
A kivitelezés a következő intézmények esetében indult el márciustól és 2019.
augusztus 31-én fejeződik be a tervek szerint:
-Búzaszem Nyugati óvoda Benczúr téri Tagintézmény
-Gyermekek Háza Déli óvoda Kassa úti Telephely
-Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény
-14. sz. Bóbita Bölcsőde
Áprilistól további négy intézményben indul a kivitelezés, 2019. augusztus 31ei várható befejezéssel:

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény
-Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény
-Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény
-Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény
A közbeszerzési eljárás egy megvalósítási helyszín esetében - Tündérkert
Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény {4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2.
sz.) - nem lett érvényes, mivel egy ajánlat érkezett a kivitelezésre
vonatkozóan. A költségvetés tervezésekor a megvalósítást ez intézmény
esetében 2020-ra módosítottuk.
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36. 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: 2018.02.05.
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
szakmai)
tartalma:
(műszaki,

A projekt célja a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút}
Derkovits
Gyula
utca
csomópont
környezetének
átépítésével
közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító
beavatkozás
kivitelezése.
Az
érintett
útszakasz
kapacitásának és
közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Tiszavasvári úti Derkovits és
Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított közelségére való
tekintettel - együtt szükséges fejleszteni. A keresztmetszet bővítése
szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának
módosítását, illetve a meglévő csapadékelvezető rendszer átépítését. A 36 sz.
út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos átkelőhely felüljárótól
távolabb történő áthelyezésére szintén szükség van.
A fejlesztendő Derkovits utcai csomópont jelentős ipari területekhez vezető
utak találkozási pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan jelentős
forgalommal és gazdasági szempontból stratégiai jelentőséggel bír. A város
nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a városközpont között
összeköttetést a 36 sz. főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül érhetőek el
továbbá a délnyugati ipartelepen található nagyobb gyáregységek, úgymint
például a Michelin, a ContiTech és az Eismann. Mindemellett igaza az is, hogy a
36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a
nyugati irányból érkező gazdasági forgalmat.
A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a lakossági forgalom
lebonyolítása szempontjából is kimagasló jelentőségűek. A kertvárosi lakórész
forgalmának kb. 90%-a közúti felüljárón keresztül éri el a város többi részét,
haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé.
A beruházás beavatkozásaival biztonságosabbá tesszük a csomópontot.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

Az engedélyes tervek elkészültek, a szükséges hatósági engedélyek kiadása
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fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):

M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

folyamatban van. A Közlekedési Főfelügyelet az engedélyek kiadásához
Hiánypótlást írt elő. A beruházás állami útrészt is érint, így az ITM feladata
kijelölni a beruházás építtetőjét, ennek kérelmét megküldtük a NIF Zrt-nek, akik
továbbították az ITM felé 2018. november végén, február elején megtörtént az
Építtető kijelölése, a Magyar Közút személyében.

-
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37. számú adatlap

„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

szolgáltatásfejlesztése"
GINOP-7.1.9-17-2018-00005

Projekt tervezett
összköltsége:

992 329 869 Ft

Igényelt támogatás
összege:

992 329 869 Ft

Támogatási
intenzitás(%):

100%

Projekt tervezett
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2018.10.01.
Tervezett befejezése: 2020.09.30.

Támogatási
Szerződés

2018.12.19.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.9-17
kódszámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és
szolgáltatás fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a
turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak
a hiánypótló térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor
kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések.
A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött el. A pályázat sikeressége
érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek
érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a
Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire
vonatkozóan.
A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:
Projekt előkészítése

>

Településképi tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői
költségbecslés elkészítése, településképi engedély megszerzése

>
>
>
>

Tervezői feladatok: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése

Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése
Közbeszerzési szakértő alkalmazása
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Projekt megvalósítása

>
>

>
>
>
>
NY

Projektmenedzsment tevékenység
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Jogi szolgáltatás
Műszaki ellenőrzés

Üzleti marketing
Építés kivitelezése az alábbiak szerint:

REG1'HÁZA

>

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
23-án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018.
február 16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási
kérelmet döntésre terjesztették fel. A pozitív támogató döntés 2018. július
24-én érkezett, a Támogatási Szerződés 2018. december 19-én lépett
hatályba.
2018. októberben szerződést kötöttünk a projekthez kapcsolódó
közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozóan, majd decemberben
megalakult a projektmenedzsment team is, és megkezdődött az eljárások
előkészítése. A beruházáshoz kapcsolódóan a tervező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás 2019. január végén elindult, melynek eredményeként a
tervezési szerződés márciusban aláírásra kerül.

Nem releváns.
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38. számú adatlap
"Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

revitalizációja által"

TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás

(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Projektvezető (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

nettó 755 647 560 Ft
nettó 755 647 560 Ft

100%
2018. március 1. - 2021. február 28.
Nem releváns.
Kovácsné Szatai Ágnes, projektvezető - Vagyongazdálkodási Osztály
Kirják Róbert - projekt szakmai vezető, - Móricz Zsigmond Színház
Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található
Helyőrségi

Művelődési

Otthon

(régi

Tiszti

Klub)

felújítására,

megújítására.

Projektünk célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló
turisztikai attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélénkül
a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés által emelkedik a
városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal közvetett

módon

-

jelentős

helyi-térségi

foglalkoztatás-bővítési

potenciált hordoznak magukban. Fontos megjegyeznünk azon tényt is,
mely szerint Nyíregyházán jelenleg számos turisztikai célú beruházás
folyik (teljesség igénye nélkül: Állatpark fejlesztés, Benes Villa turisztikai
hasznosítása, Szálláshely

bővítési

program - szállodák építése), melyek

multiplikátor hatásként jelentkeznek projektünk kapcsán is. A fentieken
túlmenően

a projekt közvetett célja Nyíregyháza város turisztikai

komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben
életminőségének

élő

lakosság

javítása, GDP növekedés elérése.

A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira
új

vonzerő

létrehozására, a

Helyőrségi Művelődési

épülő

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.
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fotófalakba, s lefényképeztethetné magát bennük. Az attrakcióban
különböző
élményelemeket jelentő technikai fejlesztések (pl.
holoprojektor stb), interaktív bemutatási formák kialakítása is
megtörténik.
Fő attrakcióhoz szorosan kapcsolódó Pódiumszínpad 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):

A projekt hivatalos kezdete 2018. március l-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 és kiviteli szintű
terveket leszállította Önkormányzatunknak. A jogerős építési
engedélyek részben állnak csak rendelkezésünkre, illetve a
tervdokumentáció részleges átdolgozása is szükségessé vált, az
alábbiakban ismertetett megvalósítást hátráltató problémák miatt.
A korábbi előterjesztéseinkben jelzett probléma, mely szerint a projekt
megvalósítása által érintett szomszédos Kállay-kúriához tartozó
épületegyüttes 6019/1/C/l, 6019/1/C/2 és 6019/1/C/3 hrsz-ú
albetétjét képező területen - melyen a felújított Helyőrségi Művelődési
Otthon épülethez tartozó,
annak kiszolgálásához szükséges
kerékpártárolók és parkolók kerülnének kialakításra - lévő
melléképületek/raktárak lebontásának ügye megoldódott. A Kormány
ugyanis a 1036/2019. (11. 13.) Korm. határozatban döntött többek
között az épületek lebonthatóságáról.

NYIREG
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A jelenleg hatályos támogatási szerződés szerint a projekt első
mérföldköve 2019. február végére tehető, mely időpontig a
Közreműködő Szervezetnek megküldésre kerülnek a műszaki tervek, a
jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott
teljes engedélyezési szintű vagy kiviteli tervdokumentáció. Mivel ezen
feltételnek jelen állás szerint nem tudtunk eleget tenni, ezért a
Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük, mely folyamat
jelenleg is tart. Az átdolgozott tervek és a még szükséges engedélyek
2019. április 30-ig lesznek a birtokunkban, melyet követően
megindulhat a közbeszerzés, a kivitelező kiválasztására vonatkozóan.
Az elmúlt évben több egyedi kifizetési kérelmet is benyújtottunk a
Közreműködő Szervezethez, melyek egytől egyig elfogadásra kerültek, s
melyek kapcsán mintegy 33,6 millió Ft támogatási összeggel számoltunk
el.

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

Egyrészt problémát okoznak a megvalósítással érintett helyszínek
bel-és csapadékvízelvezetési problémái, melyek kapcsán, a NYÍRVV
Kft. által megtörtént az érintett utcák csatornahálózatának
kamerás felmérése is. A vizsgálatot követően vált nyilvánvalóvá,
hogy az elmúlt években történt épületelázások oka, a Színház utca
csatornahálózatának - mely egyben a HEMO csapadékvizét is el
kellene, hogy vezesse - nagyon rossz állapotára vezethető vissza.
Elkészült egy szakmai javaslat, amely a Színház utca és a környék
csapadékvízelvezetési problémáira ad választ, illetve megoldási
javaslatot. Ezen megoldási javaslatok tükrében a HEMO terveinek
átdolgozása vált szükségessé a föntebbiekben jelzettek szerint.
- Másodrészt a problémát a már engedéllyel rendelkező Bessenyei
és Benczúr Gyula tereket körülvevő útfelújításra vonatkozó tervek
adják, melyekben többek között a Színház utca leszűkítésére és
forgalmi rendjének a megváltoztatására is javaslatot tesznek a
tervezők.
Ezen elkészült tervek megvalósítási helyszínei
átfedésben vannak a HEMO megvalósítási helyszíneivel, ezért elkerülve a kettős finanszírozást - mindkét tervdokumentáció
átnézése, esetlegesen átdolgozása szükséges.
Tehát a megvalósítást egy többtényezős probléma hátráltatja, melyek
vonatkozásában a projekt megvalósításának befejezése az idén már
nem tud megtörténni, az 2020 első félévében várható.
-
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39. számú adatlap
A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 2018. ÉVI PÁLYÁZATA EBRENDÉSZETI
TELEPET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
SZÁMÁRA

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

Bruttó 2.349.000,-Ft,
Bruttó 2.349.000,-Ft,
100%

2019.01.01-2019.08.31 (záró beszámoló készítése)

Szerződés

2018.12.05

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

Tóth Ádám, Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

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.
A Támogatói Okirat 2018.12.05
2018.12.14-én elküldtük az
Főosztályának, tekintettel a
határidőre. A pályázat támogatói
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lépett hatályba. Az okirat módosítási kérelmet
Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti
benne szereplő teljesíthetetlen elszámolási
okirata jelenleg módosítás alatt áll.
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40. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA

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

bruttó 3.956.915,-Ft,
bruttó 3.956.915,-Ft,
100%

2018. 09.01-2019.12.31.

Szerződés

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

2018.11.06.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
A pályázat a Jósa András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy
átlátható, könnyen
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 mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból szűrt
rekordok kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül
(az érzékeny adatok kitakarásával) közzétett

gyűjteményi

adatokat az intézmény

weblapját látogató felhasználók adatbázis-szerűen, szűrhető és

kereshető

felületeken böngészhetik.
A Jósa András Múzeum jelenleg a térinformatika részét

jelentő

Egységes

Múzeumi Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi
gyűjtemény,

strukturált adathalmazának kezelésére. A

gyűjtemények

online

publikálásának alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése
abba az irányba történjen, hogy a

gyűjteményi

adatok nyilvános publikálása

közvetlen az adatbázisból történjen. A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6,
amelynek támogatottsága 2016. 02.24-én megszűnt, valamint nem kompatibilis
az újabb szerver környezetekkel.
Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza:
1.

Átállás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddigi

Drupal 6) motorja Laravel 5 keretrendszerre újul meg és ezzel csatlakozik a más
intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez.
2.

A

gyűjtemények

NYÍREGYHÁ.t./\
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online publikálására

előkészített

modern, interaktív

felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az
megoldása, illetve erre
lehetőségének

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

\

.1

EMIR-ből

közvetlen „kipublikálás"

virtuális kiállítás és online „magazin"

megteremtése.

A Támogatási szerződés 2018. november 6-án hatályba lépett, jelenleg a pályázat
megvalósítása van folyamatban.

időszakok,

t~\~

felépíthető

-
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41. számú adatlap

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

„Önkormányzati

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések-

Nyíregyháza-

Razsrétszőlő, Fenyő utca felújítása

64 428 465
40 OOO OOO
62%

2019.01.01-2019.12.31.

Szerződés

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

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

2018.02.08.

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 S m szélességű.
A rekonstrukció során az út kopórétegének felújítására és az útpadka feltöltésére,
profilozására kerül sor. A beavatkozás során forgalmi sávok bővítésére nem kerül
sor. A tervezett beruházás építési engedélyhez nem kötött tevékenységeket
tartalmaz.

2018. április 04-én szerződéskötés történt a VIASYS-PLAN KFT-vel a kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozólag. A kiviteli tervek leszállítása szerződés szerint
megtörtént.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

műszaki

ellenőr

kiválasztása beszerzési eljárás keretén belül történt. A
legkedvezőbb árajánlattevő Dankó András és Fia Kft volt. A Nyíregyháza, Fenyő
utcai kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására
2019. márciusában indult el.

A

-
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42. számú adatlap

MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁGOSTON
PROGRAM 2)

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

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

Bruttó 20. 735.800,-Ft
Bruttó 18.662.220,-Ft
90%

2018.10.18.

Szerződés

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

2018.10.18.

Szabó Tamás, Kulturális Osztály
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 pályázat lehetőséget nyújt a kiállítás bővítésén túl, tudományos
ismeretterjesztő kiállításvezető és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet
készítésére.
A tervezett kiállítás megvalósítandó elemei:
•
Poszterek: régészet hőskora, 4x2 méteres nagy nyomat.
Jósa András ábrázolás trompe-l'oeil effekt alapú megjelenítése.
•
•
Ásatási padlózat kialakítása, 36 m2.
•
A falakon körbe óriás nyomat, 70 m2.
•
A központba egy ún. „sírláda" kerül az in situ felszedett csontvázzal és
leletekkel (itt akár lehet majd bontogatni is a sírt). Körülötte deszkák, amelyek
„majd" a láda alját képezik.
•
Mellette egy másik sír „pozitívban", ahogy éppen ásogatják.
•
Körülötte a bontóeszközök, 8-10 db (pl. Jósa bicskája, kubikoslapát, kapa,
csákány, kubikostalicska, szögmérő, mérőléc, csomagolóeszközök, rajzeszközök,
mérőműszer, csobolyó, tarisznya, lerúgott bocskor, surc, fejsze, mérőszalag,
tájoló)
A megvalósítandó kiállítás eszközei:
Fényképezőgép állvánnyal, 2 db.
•
30 digitális betét screen a fényképezőgépekbe.
•
•
2 db figura, korabeli ruhákba öltöztetve.
•
Manuálisan tölthető ásatás könyv és ásatás rajzok + toll és tinta,
könyvtartó kecskeláb állvány.

NY
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

8-10 db lelet .
Ablak sötétítés .
Interaktív software fejlesztés .
S nyelvre fordítás .
10 db hardware vásárlása (s mart 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 .

A Támogatási szerződés 2018.10.18-án hatályba lépett, a költségvetésben történt
változások miatt jelenleg a Támogatói Okirat módosítása van folyamatban.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-
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43. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben"
KAB-KEF-18-A-26301

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

1450 OOO Ft
1300 OOO Ft
90%
Kezdet: 2018.09.01
Befejezés: 2019.06.30

Szerződés

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

folyamatban van

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
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.
A projekt megvalósítás ideje: 2018. szeptember 01. és 2019. június 30. között.
a) „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
rendőr,

törvényszéki bíró,
szenvedélybetegek
tapasztalataikat

büntetés végrehajtásban dolgozó, és fiatalkorúak

rehabilitációjával
a

szembekerülésükkel

fiatalkorú
kapcsolatban.

foglalkozó

szakemberek

szenvedélybetegek
A

konferencia

osztják

törvénnyel
felhívását

meg

történő

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

levelezőlistáján

't

·~:

\.·t};„·

beszámolót

és a www.kef.hu felületen tesszük közzé.
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KEF

országos

A konferencia tervezett

időpontja:

2019. április-május.

A konferencián részt vevők tervezett létszáma: 80 fő.
A pályázat készítésekor az

előadók

feltérképezése és megkeresése

elkezdődött.

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,
keretében számol be. A programban

résztvevő

fiatalok számára, (kb. 40

előadás
fő)

egy

egynapos szakmai kirándulást szervezünk a Ferencvárosi KEF-hez.
A projektelem megvalósításának tervezett időpontja: 2019. január - 2019. június
között, eseti vagy havi rendszerességgel (6 hónapon keresztül). 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
alatt, az üléseket (összesen

tűztük

ki célunknak. A projekt

S alkalommal) olyan

szakmai

időtartama

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:

2019. január-június között,

összesen S alkalommal.
A programba bevont személyek létszáma: 15-20 fő/alkalom.
Projekt jelenlegi

A támogatói döntés 2018. december 21-én érkezett, jelenleg a Támogatási

N Y
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GY HÁZA

Szerződés

állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

megkötéséhez szükséges dokumentáció megküldését teljesítettük. A
programelemek szervezése folyamatos, 1 workshop ülést és 2 KEF Ifjúsági Klub
találkozót már megvalósítottunk. A konferenciát 2019. május 16-án tervezzük
lebonyolítani.

-
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44. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Önkormányzati étkeztetési
konyhafelújítás)

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

fejlesztések

támogatása

(Babaház

Bölcsőde

43 464 123 Ft
21732061 Ft
50%
Kezdet: 2019.06.01
Befejezés: 2019.11.30

Szerződés

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

2018.11.16.

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Nyíregyháza,
Krúdy Gyula u. 30. szám alatti ingatlanon található „Babaház" Bölcsőde
főzőkonyhájának korszerűsítését

kívánjuk megvalósítani jelen pályázat keretében.

Az épület az 1970-es években épült, és
földszinti, északnyugati szárnyában
épületrész. Az épület

belső

bölcsődeként

működik

a

funkcionál, melynek

korszerűsítésre kerülő

kialakítása, burkolatok

minősége,

konyha

ajtók, ablakok

állapota, festések, gépészeti vezetékek szaniterek elavultak, cserére szorulnak. A
szennyvízrendszer több helyen töredezett ezért többször dugulás történik. A
vízvezetékek,

fűtési

vezetékek falon

kívül épültek, ezért esztétikailag és

higiéniailag is kifogásolhatók. Az elektromos vezetékek, lámpatestek, kapcsolók,
dugaljak régiek, töredezettek, felújításuk, cseréjük rég óta
munkálatok

elvégzését

tervezzük:

A

bontási

időszerű.

munkák

során

Az alábbi
a

belső

padlóburkolatokat, csempeburkolatokat, falburkolatokat, belső nyílászárókat kell
elbontani. A gépészeti bontási munkák során a régi elektromos és gépészeti
vezetékek és szaniterek bontását, egyben az új vezetékek helyén az aljzatbeton
bontását is el kell végezni.
A

belső

nyílászárók kibontásra kerülnek, cseréjük higiéniailag és esztétikailag is

indokolt. A régi padló és falburkolatok teljes mértékben cserére kerülnek. Falak
festését és a vizesblokkoknál történő felcsempézését tervezzük.
Projekt jelenlegi

Jelenleg a projekt tervezési és beszerzési szakaszának munkálatait kezdjük meg.

NYÍREGYHA

A

A tervezők kiválasztása, a beruházás kivitelezésének beszerzése előkészítő
fázisban van, csakúgy, mint az eszközbeszerzések.

állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

N l'

R

G Y H A Z A

45. 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:

Városrészek

többfunkciós

közösségi

tereinek

komplex

infrastrukturális fejlesztése

TOP-7 .l. l-16-H-ERFA-2018-00026
bruttó 268.100.000 Ft
bruttó 268.100.000 Ft
100%
2019.január 1. - 2020. február 29.
folyamatban
Vajda Mariann (Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra)
Jelen projekt keretén belül az alábbi épületek és helyszín felújítása
valósulna meg:
• Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.; hrsz:146.): Épület
Welújítása.
•Alvégesi Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz:
14617): Épület felújítása.
•Robinson domb (4400 Nyíregyháza - Jósaváros; Hrsz:2263/169):
Többfunkciós közösségi, rekreációs, sportolási infrastruktúra kialakítása.

Az említett ingatlanokon az alábbi felújítás, fejlesztés lett tervezve:
Kölvökvár
Pincefalak: A pince teljes külső határolófalán a felszivárgó
alajnedvesség már látható vakolatkárosodást okozott ezért a teljes
oldalfal vakolat eltávolításra a téglafugák 2 cm mélyen kitisztításra
kerülnek. A teljes határoló falszerkezet injektált tömbszigetelést kap,
falszárító vakolattal kiegészítve.
Födémszerkezetek: A nagyterem feletti acélgerendás födém teljes
terheléssel használati határállapot vizsgálatra nem felel meg tehát a
padlásteret tárolásra továbbra is tilos használni, mivel ide külön
megerősítés nem tervezett. A nagyterem alatti födémszerkezet és az
oldalsó karzata tervezett statikus és dinamikus funkcióra szintén nem
felel meg ezért annak tartószerkezeti megerősítése szükséges és
tervezett (acélszerkezetekkel).

Tetőszerkezet

Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt
elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére
átszellőztetett kialakítású kettős állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc
alatt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliával, teljes deszkázatra fektetett
ia látétfedésse 1.
artalmú pala

és

tetőfedés:

tetőfedés

Padlóburkolatok: A földszinten a táncteremben és az emeleti
nagyteremben a homokfeltöltésre rakott párnafákkal készített halszálka
mintába rakott fa parkettaburkolat elbontásra kerül, a homokfeltöltés
ieltávolításával együtt. Helyére a földszinten új hőszigetelt aljzatbeton
pzerkezetre az emeleten a kiegyenlített födémszerkezetre fa sportpadló
burkolat kerül elhelyezésre.
A vizes helyiségeben és a két emeleti teraszon a burkolatok felbontásra
kerülnek, visszaburkolás előtt a vízszintes és függőleges felületekre
kétkomponensű bevonatszigetelés készül erre kerül elhelyezésre a
lexibilis ragasztóba rakott kerámia burkolat (önerőből).
Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a
málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen új
mészfestést kapnak.
Homlokzatburkolatok: Az épület cementrabic lábazata az elvált részek
ieltávolítása után kijavításra kerül, a lefagyott párkányok visszarögzítés
µtán újrahúzásra kerülnek a homlokzat egyéb vakolt részei javítás után
LB- Knauf Renti javítóhabarccsal lesznek átvonva, végleges rétegént
iszilikát homlokzatfessel átfestve.
Nyílászárók: A hagyományos fa szerkezetű egyrétegű üvegezéssel
kialakított nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 3 rétegű
hőszigetelő üvegezéssel ellátott gyári felületkezelésű fa nyílászárók
kerülnek beépítésre.
Fűtési rendszer: A hőközpontban új fűtési szivattyú kerül elhelyezésre
az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez lapradiátorok kerülnek
ermosztatikus szelepekkel vezérelve.

részleges akadálymentesítés (a földszinti vizesblokk akadálymentes
kialakítása)
világítótestek
Alvégesi

korszerűsítése

Művelődési

Ház

Tetőszerkezet és tetőfedés: Az épület teljes tetőfelületéről az azbeszt
artalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére
átszellőztetett kialakítású kettős állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc
alatt vezetett légzáró, páraáteresztő fóliával, teljes deszkázatra fektetett
ialátétfedéssel.

Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a
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málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen új
mészfestést kapnak.
Homlokzatburkolatok: A teljes épület homlokzati hőszigetelése
szükséges, a főbejárati kőfalra felületkiegyenlítő vakolás után utólagosan
készített homlokzati hőszigetelőrendszerrel kialakított nemesvakolat
kerül felhordásra.
Nyílászárók: A hagyományos acélszerkezetű egyrétegű üvegezéssel
kialakított nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 3 rétegű
hőszigetelő
üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók kerülnek
beépítésre. Az aula tetőfödémébe elhelyezett tetőablakok kibontásra
kerülnek, helyükre új hőszigetelt kivitelű tetőtéri ablakok kerülnek
beépítésre, melyből kettő elektromotoros mozgatással kialakított. Az
!érintett szakaszon a tetőfödémre új gipszkarton burkolat kerül
ielhelyezésre, glettelés után a felület új mészfestést kap.
Fűtési rendszer: Az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez
lapradiátorok kerülnek termosztatikus szelepekkel vezérelve.

részleges akadálymentesítés
A Robinson domb játékai elavultak, balesetveszélyesek, így azok cseréje,
bővítés indokolt. A fejlesztés során egy 7,5 m szintkülönbségű, 17 m
hosszú, 1,4 m széles iker terepcsúszda építése mellette futó, korláttal
ellátva, és 1 m széles lépcső kialakítása, új mászóvár építése, valamint a
Játszótér területen eséscsillapító gumilap burkolat fektetése.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

M egva lós ítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018. december 20-án pozitív támogatói döntésben
részesült, melynek során bruttó 268.100.000 Ft támogatást ítéltek meg.
A Támogatási szerződés aláírása folyamatban van, de a projekt
előkészítése már megkezdődött.
2019. január 01.-én megalakult a projektteam 4 fővel és megkötésre
került a szerződés a tervezővel. A Robinson domb és a Kölyökvár kiviteli
tervei rendelkezésre állnak, így azok esetében a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítható.
Az Alvégesi Művelődési Ház tervei később állnak rendelkezésre, így
annak kivitelezésére, külön közbeszerzési eljárás keretében kerül sor.
A projekt előkészítési szakaszában a szakmai közreműködők
kiválasztása megtörtént, a szerződések aláírásra kerültek.

nem releváns
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46. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

URBACT 111 - TechRevolution

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:

599 933,5 EUR
(Nyíregyháza MJV költségvetése: 48 282 EUR)
ERFA Összesen: 478 569,78 EUR)
ERFA Nyíregyháza MJV: 41 039 EUR
Önerő Nyíregyháza MJV: 7 266 EUR
85%
2018.12.04. - 2020.12.04.
Nem releváns.
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza
számú

MJV Önkormányzata

projekt

keretében

egy

a TOP-6.3.1-15-NYl-2016-00001
Technológiai

Transzferközpont

kialakítását tervezi, mely funkcióját tekintve nagyon hasonló a
Partner jó gyakorlataként

működő

Vezető

DMC-hez. A projekt eredményeként

egy átfogó képet kaphat az Önkormányzat a helyi Központ működési
modelljéhez, valamint tevékenységeihez kapcsolódóan. A helyi szinten
kerülő

kidolgozásra

akcióterv átfogóan be fogja mutatni, hogy milyen

lépésekkel alakítható ki egy helyi szinten jól

működő,

a digitális

gazdaság és közösség fejlesztésével foglalkozó központ.
Várt eredmény továbbá, a projektben résztvevő vagy abba bevont helyi
szakemberek kapacitásbővítése.

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,

-

Vezető

-

Projekt partnerek:

partner: Barnsley Város (Egyesült Királyság)

0

Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)

0

Pardubice Város (Csehország)

0

Bacau Város Helyi Fejlesztési Ügynöksége (Románia)

0

Vilanova Város (Spanyolország)

0

Piraeus Város (Görögország)

0

Schiedam Város (Hollandia)

A projekt első partnertalálkozójára 2019. január 29-21. között került sor
Barnsley Városában, ahol a vezető partner ismertette a projekt
ütemezését, szakmai tevékenységét, elszámolások menetét, illetve
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kifizetési kérelmek):

egyéb adminisztratív teendőket.
Helyi szinten a szakmai tevékenységek megkezdődtek, melynek
keretében 2019. február 22-én helyi támogató csoport ülésre került
sor, valamint folyamatban van a transzferterv készítése.
A projekt keretében a Vezető partner, illetve a
áprilisában Nyíregyházára látogat.

Vezető szakértő

2019.

A következő partnertalálkozóra 2019. május 13-17 között kerül sor
Villanova-ban.
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

NY
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47. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Kórház óvoda udvarfejlesztése
Önkormányzatánál II. ütem

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

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

72 219 683 Ft
72 219 683 Ft
100%
Kezdet: 2017.06.01.
Befejezés: 2019.04.30.

2017. november 9.

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

1.sz.módosítás 2017.december 8.

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad
utca - Zalka Máté utca által behatárolt sarokban került megvalósításra, földszinti
un. pavilonos kialakítási konstrukcióban.
2015. júliusára elkészültek az engedélyes tervek, majd 2015. szeptemberére
jogerős

építési engedéllyel is rendelkeztünk. Az építési engedély módosítására 1

alkalommal volt szükség, amely egyrészt telekalakítási eljárás miatt (3503/1 hrszről

3504/1-re) bekövetkezett helyrajzi szám változásból adódott, másrészt

költségcsökkentés miatt a terasz nem került lefedésre, és a burkolata
valamint a teraszok

előtt rézsű

kötöttünk 3

fővel

április 3-án 2017. május 31-ei

lett,

került kialakításra. A kiviteli tervek elkészítésére

2016. november 10-én kötöttünk
szerződéseket

térkő

szerződést

az Art Vita Kft-vel. Megbízási

a megalapozó dokumentum elkészítésére 2017.

határidővel.

A dokumentum

előállítása határidőben

megtörtént.
Időközben a kivitelező kiválasztására hirdetmény és tárgyalás nélküli feltételes
közbeszerzési eljárást indítottunk a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint. Az eljárás
lezajlott, kiválasztásra került a kivitelező, megkötésre került a vállalkozási
szerződés és az utóellenőrzési jelentése is megérkezett 2017. augusztus 4-én.

A külső és belső eszközök beszerzése megtörtént. Jogerős használatbavételi
engedéllyel is rendelkezünk. Az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitotta kapuit.

A helyszín alapján a Tündérkert Keleti óvoda feladatellátási helye lett eggyel
több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek
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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 enyhít a megépült új óvoda.
Az új óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb
kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 212031:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(Vlll. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.
A tervezési program szerint
-

valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,

-

tornaszoba készül, sportszertárral

-

az étkeztetés

-

mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat

-

a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is

melegítőkonyhával

biztosított,

és akadálymentes WC kialakítása szükséges,
helyet biztosít.
A 3 csoportszoba kialakítását az egy m 2 -re eső fajlagos költségek indokolták,
valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely
kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

A fejlesztéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 111 millió
forinttal, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium, Óvodai Kapacitásbővítést célzó
beruházások támogatása címen 142 millió forinttal járult hozzá. A hazai forráshoz
kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2018.június 26-án
elfogadásra került, így a hazai forráshoz kapcsolódó pályázat lezárult. A „Kórház
óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II.
ütem" című, TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00002 azonosító számú projektből pedig
több mint 72 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város.
A TOP

projektből

2018-ban

elszámolásra

kapcsolódó arányosított költségei,
megalapozó

dokumentum

kerültek a pályázat építéshez

a projektelőkészítés

megbízási

és

díjai

költségei

járulékai,

a

közül a

rehabilitációs

szakmérnöki tevékenység és a kiviteli tervek készítésének arányosított költsége, a
közbeszerzési szakértők megbízási díjai és járulékai, a projektmenedzsment
személyi jellegű kiadásai, valamint a műszaki ellenőri tevékenység arányosított
díja. A záró elszámolás során el kívánjuk számolni az udvarfejlesztéshez
kapcsolódó

külső

eszközök

beszerzését,

a

nyilvánosság

biztosításának vállalkozói díját, valamint a tervezői

és

költség

tájékoztatás
külső

udvar

fejlesztésére vonatkozó arányosított részét is.
A projekt tényleges kiadásai 2018. november l-ig összesen 69 766 796 Ft-ot
tesznek ki, a Támogatási Szerződés szerint a pályázatból felhasználható összeg
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pedig 72 219 683 Ft.
A fennmaradó 2 452 887 Ft-ból az Irányító Hatóság jóváhagyásával informatikai
eszközök, irodai bútorok és fejlesztő játékok beszerzése valósul meg a pályázati
felhívásnak megfelelően. Az informatikai eszközök szállítására 2018. november
28-án, az óvodai berendezések, bútorok, udvari játékok és fejlesztő eszközök
szállítására pedig ez év januárjában kötöttünk szállítói szerződést, ezen eszközök
szállítása április 30-ig megtörténik.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

0 \: t'v .,
r

.;

'

~

';;,

Az óvoda földterülete (ingatlan) térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
folyamatban van. A térítésmentes átadást tárgyaló Kormányülés időpontjáról
azonban nincs információnk.
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48. számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT" (CROSS-

Projekt tervezett
összköltsége:

280 828,95 EUR
NVMJV összköltségvetés 38 867 EUR
259 513,22 EUR

Igényelt támogatás
összege:

BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)

NYMJV költségvetés megbontás
ERFA támogatás mértéke (90%): 34 980,39EUR
Nemzeti társfinanszírozás mértéke (5%): 1 943,35 EUR
Önerő mértéke (5%): 1 943,36 EUR

Támogatási intenzitás
(%):

92 %

Projekt tervezett
kezdete és befejezése:

2019. július 1. - 2020. december 31.

Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:

Nem releváns.

Kapcsolattartó (név,
osztály):

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

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

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

a környezettudatosságot.

A program 2. nyílt felhívásának eredményeit 2018. decemberében
publikálták, amely alapján a pályázat pozitív elbírálásban részesült,
jelenleg a szerződéskötés van folyamatban.
A

vezető

követően

Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

elősegítve

partner tájékoztatni fogja a partnereket a
a soron következő lépésekről.

-

NYiHEGYHÁZA
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49. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN"
PKAB-74/2018

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

1 OOO OOO OOO Ft.1 OOO OOO OOO Ft.100%
Kezdet: 2019.02.01.
Befejezés: 2020.12.31.

Szerződés

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

A Támogatási Kérelem jelenleg bírálat alatt van.

Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit

megteremtő

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:
Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópontban
körforgalmú csomópont létesítése:

A Stadion utca

felől jelentős

- Kótaji út is

jelentős

balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca

forgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy

városrész direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A tervezéssel érintett szakaszon
gyalog-kerékpáros létesítmények, valamint autóbuszmegállók is találhatóak, ezért
körforgalom

megvalósítása

tervezett.

Megvalósulnak

továbbá

a

közmű

védelembehelyezések, kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési,
valamint parkolási létesítmények, átvezetések, zöldfelületet rendezés, valamint
az átalakuló csomópontok térvilágítása.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a kialakítandó körforgalmú csomópont
tekintetében az

NY

építtetői

R~GYHÁZA

feladatok ellátására, a NIF Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő zártkörűen működő

Részvénytársaságot jelölte ki 2018. május S. napján.

A benyújtani tervezett pályázati adatlap alapján megkötésre
szerződés

követően,

aláírását

Nyíregyháza

Megyei

együttműködési

kerülő

támogatási

a fejlesztés megvalósításához a NIF Zrt. és

Jogú

Város

Önkormányzata

között

konzorciumi

megállapodás megkötése szükséges.

A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák
és térburkolatok egységes kialakítását megvalósító akadálymentesített
kialakítású áttervezése mellett:
A

Bessenyei

és

Benczúr

tereken

a

Zöld

Város

program

parkrekonstrukció valósult meg. A tervezési szakasz határa a
útszegély, valamint az út épületek
illeszkedő

koncepciójához
útburkolathoz

történő

felőli

belső

keretében
park

felőli

szegélysora, ill. az épületek. A park

közlekedési ill. ahhoz kapcsolódó létesítmények (járda

hozzáigazítása, útszegély-átépítések, útburkolat felújítás,

kerékpárúti kapcsolatok és parkoló sávok, valamint szükség szerinti csapadékvíz
elvezetési
pontoknál
és

létesítmények)
térkő

homogén

kerültek

megtervezésre.

A gyalogos

átvezetési

útburkolat, a teret határoló utaknál pedig az akadálymentesített
burkolatfelület

biztosítása,

közműkiváltási

igények

és

új

pályaszerkezet építési igények csökkentése érdekében aszfalt burkolat épül.
Tekintettel

arra,

hogy

az

épületek

melletti

járdák

jelenleg

anyaghasználatúak és állapotúak, ezért itt, valamint a park felé
is homogén, akadálymentes
parkokat határoló utak
Ernő

u.)

történő

térkő

meglévő

vezető

vegyes
járdáknál

járdaburkolat tervezésére került sor. A

utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss

csatlakozásainál a meglévő forgalmi rendet tartottuk meg.

A park és környezetének egységes megjelenítése érdekében, az út és járda között
meglévő

közút és járda megvilágítását biztosító térvilágítás felülvizsgálandó, és az

oszlopok parkban alkalmazottakhoz igazodó típusúra

áttervezendő.

A fent nevezett, megvalósítani tervezett fejlesztések kapcsán az engedélyes
szintű

műszaki

tervdokumentáció, valamint a

jogerős

építési engedélyek

rendelkezésre állnak.
A becsült költségek az alábbiak szerint alakulnak:
Stadion - Kótaji - Hímes - Vasvári Pál utcai körforgalom kialakítása:

557.154.854 Ft
Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak, járdák rekonstrukciója:

442.845.146 Ft
Nevezett költségek tartalmazzák a közbeszerzési, tervezési, ingatlan vásárlási,
kivitelezési és

műszaki ellenőrzési

díjakat.

A projekt tervezett összköltsége:

1.000.000.000 Ft
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Az

igénylendő

támogatás összege:

1.000.000.000 Ft

Saját

erő:

0 Ft

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

/1 (

f"

A pályázati anyagot a Közgyűlés 2018. december 20.-án jóváhagyta, a Támogatási
kérelem aznap benyújtása megtörtént. A Támogatói Okirat 2019.03.07. napján
támogató által aláírásra került, hatályba lépett. A projektelemek megvalósítása
előkészítés alatt áll.

Nem releváns.
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50. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási intenzitás
(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Támogatási Szerződés
megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

400.000.000 Ft.400.000.000 Ft.100%
2018.10.15. - 2019.08.31.
folyamatban
A projekt támogatására irányuló
Miniszterelnökség és az Emberi
előterjesztés

előterjesztés

Erőforrások

megküldésre került a

Minisztériuma részére, az

miniszteri aláírás alatt áll, a támogatói okirat 2019 márciusában

várható.
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A Kállay-kúria felújításának II. üteme az 1. ütemben felújított épülethez
Hadkiegészítő

nyaktaggal kapcsolódó (korábban a

Parancsnokság által

használt), 1959-ben épített földszint, valamint egy emeletes,

lapostetős,

jelenleg üresen álló épület felújítására és abban várostörténeti kiállítás,
konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására irányul.
Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló
1495/2015. (Vll.21.) Kormány határozat a Nyíregyháza város építészeti
örökségének részét képező Kállay-kúria Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi
számon

nyilvántartott

részének

felújításának

támogatása

érdekében

született. A Kormány a felújítás céljára 964,5 millió forint forrást biztosított.
A Kállay-kúria felújításának 1. üteme 2017-ben
ütemének költségigénye az M NV Zrt.

befejeződött.

előzetes

A beruházás 2.

becslése szerint mintegy

bruttó 399 millió forint.
Az

1209/2018.

{IV.

5.)

számú,

az

állami

vagyont

érintő

egyes

kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozat szerint a Kállaykúria épületegyütteséhez tartozó összes ingatlan ingyenesen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, valamint a
Kormány egyetértett

azzal

is,

hogy a Beruházások

megvalósító

az

Önkormányzat legyen.
2018. szeptember 12-én az MNV Zrt. és az Önkormányzat között kötött
megállapodás értelmében a Kállay-kúria ingatlanegyüttes az Önkormányzat
tulajdonába került, A tulajdonváltásról szóló földhivatali nyilvántartásba

NYiR.EG

HAZA

vételt 2018. szeptember 19-én jegyezték be.
Az 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1036/2019. {II.
13.)

Korm.

határozat

alapján

a Kormány

hozzájárul

a Kállay-kúria

felújításához - a korábbi 964,5 millió forint helyett - összesen 994 OOO OOO
forint költségvetési forrás biztosításához,

melyből

a Beruházások második

üteméhez szükséges, de legfeljebb 400 OOO OOO forint többletforrást biztosít.
A határozat értelmében a Kormány egyetért azzal is hogy a Beruházások az
Ingatlanok egy

helyrajzi szám

raktárak

lebontására

és

történő

alá

ingatlanon valósuljanak meg, mellyel
az

lehetőség

így

összevonásából

kialakuló

nyílik az egyéb helyiségek,

felszabaduló

helyen

parkolók,

kerékpártárolók, illetve csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére.
Nyíregyháza

Miniszterelnökséggel
előterjesztést

Jogú

Megyei
és

az

Város
Emberi

Önkormányzata
Erőforrások

egyeztetve

Minisztériumával,

készített a Modern Városok Program Bizottsága részére, a

Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Kállay-kúria felújítása
II. ütem" címmel. Az

előterjesztés

miniszteri aláírás alatt áll, a támogatói

okirat 2019 márciusában várható. A projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli
tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
2019. március 6-án elindult.
M egva lós ítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

N

nem releváns
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51. számú adatlap

„2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

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:

28 280 OOO Ft
28 280 OOO Ft
Teljes

körű

Casco biztosítás éves költsége

gépjárművenként~

285 OOO Ft

100%
2019.04.01. - 2020.06.30. (támogatási kérelem adatlapon rögzített)
Nem releváns.
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A támogatás általános célja, a

közlekedésből

származó üvegházhatású gázok

emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő
átjárhatóságának megteremtése.
Az elektromobilitás elterjedése hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarország
üvegházhatású

gáz

kibocsátásának

energiafelhasználásának
környezetkímélőbb

Az

elektromos

életminőség,

mintegy

egy negyedéért

kitevő,

15 %-át

felelős

és

közlekedési

végső

szektor

és energia hatékonyabb lehessen.

járművek

csökkenhet

elterjedésével
hazánk

javulhat

az

energiaimportja

elsősorban

és

fosszilis

városi
energia

felhasználása. Az intelligens energetikai hálózatként működő elektromobilitás
előremutató

módon

az

országos

villamosenergia-rendszer

kiemelkedő

fejlesztési irányává válhat.
A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjednek el
először. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fontos a lakosság

irányába

történő

szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati

dolgozók elektromos gépjárművel történő közlekedése.
Tervezett elektromos gépjárművek beszerzése:

Projekt jelenlegi állása
(készültségi fok,
beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):
Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

NY

-

1 db VW e-Golf 5 üléses személyautó

-

1 db Nissan E-NV200 EVALIA 7 üléses személyautó

A pályázat 2018. december 18-án került benyújtásra.
Támogatói döntés született az ITM részéről: 2019.02.15.

Nem releváns.
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3. számú melléklet a PKAB/58/2019. számú előterjesztéshez
Benyújtott és bírálat alatt

lévő

projektek

1.

Projekt címe és kódszáma
MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN

2.

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON
KERESZTÜL

3.
4.

s.

INTERREG EUROPE
"AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE"
MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL" - BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.
TIP-KP-1-2019/1-000205
„KERÉKPÁRRAL 7 HATÁRON ÁT C. PROGRAM SOROZAT KERETÉBEN SZATMÁR KINCSEI:
KERÉKPÁRTÚRA A SZAMOS KÉT PARTJÁN C. PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA"
KP7H-2019
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1.

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. (a projekt
Befejezés: 2021. december 31.

előkészítése megkezdődött)

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

Egyelőre

Kapcsolattartó

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

vonzerőjének

nem releváns.

A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai
növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk
megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik.
Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklyéit minél
szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor a mai
modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje.
Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és
a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni.
Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása,
aminek a 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 klasszikus szórakoztató játékok

N y
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a Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató
eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló
épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem
tartozik még.
A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein
belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások
megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány
1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek
költségei 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:

Projekt jelenlegi
állása:

o

o

a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16
és
környezeti
szempontból
fenntartható
Társadalmi
turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én,
mely 2017.11.28-án támogatásban részesült.
a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kívánná finanszírozni.

A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.
A Mesekert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és
Fejlesztésekért
Felelős
Helyettes
Kulturális
Kapcsolatokért
Államtitkársággal
történnek
egyeztetések
a
Mesekert
elképzelés
támogathatósága céljából. 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 mindezidáig nem lett pont téve.
Az

EMMI

2018.

decemberében

újabb

információkat

kért

a

kormányelőterjesztés előkészítéséhez. Az Önkormányzat a kért adatokat
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megküldte.
2019. február 14-én az Önkormányzat egyeztetést kezdeményezett az EMMlben a felmerült kérdések tisztázása érdekében.
A Pénzügyminisztérium és a Miniszterelnökség jelezte, hogy a költségvetési
támogatás csak 2020-ban és 2021-ben kerülhet biztosításra, tekintettel arra,
hogy a 2019. évi MVP keret már le van kötve.
Az

követően

az Önkormányzat a kiegészített/átdolgozott
Kormányelőterjesztést 2019. február 19-én megküldte az EMMI részére,
annak érdekében, hogy az előterjesztés a Kormány által megtárgyalásra
kerülhessen.

Egyéb problémák:

N

V

egyeztetést

-
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2.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE
SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL

Projekt tervezett
összköltsége:

1.379.739 EUR
Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR

Igényelt támogatás
összege:

ERFA 85%: 153.214 EUR
Nemzeti társfinanszírozás 10%: 18.025 EUR
Önerő 5%: 9.013 EUR

Támogatási
intenzitás(%):

85% ERFA
10% nemzeti társfinanszírozás
5% önerő
1. fázis
Kezdet: 2019.01.01.
Befejezés: 2021.12.31.
Összesen: 36 hónap

Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

JOBB

E-KORMÁNYZATI

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 e-Kormány" kezdeményezések támogatása,
cselekvések és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó
gyakorlatok és a sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai
alapján. A partnerek növelni fogják a 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
és
az
közszolgáltatások
hatékonyságának,
átláthatóságának
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

R E G Y H
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(pi: e-szavazás, e-demokrácia stb.)
4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és
menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)

Partnerség valósul meg az alábbi városok között:
Genova (Olaszország) - Vezető partner
Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság)
Gavle Önkormányzata (Svédország)
Tartu Város Önkormányzata (Észtország)
Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
M egva lós ítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

A pályázat 2018. június 21-én került benyújtásra. Várhatóan 2019 II.
negyedévében kerül értékelésre.

nem releváns

REG'{HÁZA

3.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE
MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG"

Projekt tervezett
összköltsége:

nettó 3.399.588.000 Ft.-

Igényelt támogatás
összege:

nettó 3.399.588.000 Ft.-

Támogatási
intenzitás{%):

100%

Projekt {tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2019.01.01.
Befejezés: 2021.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátuma:

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

Kapcsolattartó
{név, osztály):

Dr. Podlovics Roland, vezérigazgató, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Projekt rövid
szakmai)
tartalma:

A fejlesztés hatására a Sóstógyógyfürdő olyan egységes turisztikai desztinációként

{műszaki,

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúra

jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó
úticélként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas
utazást nyújtó helyszín lehet. A tervezett fejlesztés illeszkedik a turisztikai
fejlesztési irányvonalakhoz, a fejlesztendő fürdőhely közelében található a térség
egyedi aktív- és ökoturisztikai attrakciói közé tartozó Nyíregyházi Állatpark és a
Sóstói Múzeumfalu.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnának meg:

1.

Meglévő élményfürdő bővítése

Új súlyfürdő kialakítása gyógyászati részleghez emeleten,
földszinti szerkezetépítéssel
Gyermek medencetér bővítése kialakítása földszinten vizes
gyermek élményelemekkel
50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése
50
méteres
medence
bővítése
és fedése
családi
medencevilág építése
Fogadó épületrész kiépítés, beléptetővel, szociális blokkal
földszinten, emeleten magas színvonalú wellness massage
helyiséggel, az épület tetejére napelem kerül rögzítésre,
Új kültéri gyermekvilág kialakítása
Új
gyermekmedence
építése,
vizes
gyermek
élményelemekkel
Kalózvilág, tematikus vizes sétány, gyermek csúszda világ
kialakítása
Baba-mama pihenő, pancsoló kialakítása
Szociálisblokk építése
-

2.

3.

REGYHÁZA

4.

5.

6.
7.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Kapcsolódó technológiai fejlesztések
Új termálkút fúrása, rendszerbe integrálása
Új hidegvizes kút fúrása, rendszerbe integrálása
Napelem park kialakítása az új 50 méteres medencevilág
fedés én
Sétányok és zöldfelületek általános rendezése, új élményelemek
megközelítésének kialakítása
Zöldfelület rekonstrukció (kertészet, öntöző rendszer,
térvilágítás, utcabútorok)
- Térburkolás
Közműfejlesztések, bontások ingatlanon belül
Eszközbeszerzés
napozóágy
poolbár étkező garnitúra
úszómesteri szék
elektromos masszázságy
elektromos jármű telephelyen belüli szállításra
defibrillátor
sávelválasztó kötél
takarítógép
medence porszívó

A pályázat 2018. december 14-én került benyújtásra a Magyar Turisztikai
Ügynökséghez. Az MTÜ tájékoztatása alapján 3 db támogató okirat kerülhet
kiállításra a fejlesztés tekintetében, amelyből az első meg is érkezett
Önkormányzatunkhoz: egy 15 millió Ft összegű támogató okirat, amely az
előmegvalósíthatósági tanulmányt és a műszaki adatszolgáltatást finanszírozza.
Ezen dokumentumok alapján kerülhetnek kiállításra a további támogató okiratok.

nem releváns

NYÍREGYHÁZA

---

4.

számú adatlap

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

„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL" - BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.
TIP-KP-1-2019/1-000205
1 500 OOO Ft.1 500 OOO Ft.100%
Kezdet: 2019.04.01.
Befejezés: 2019.05.31.

Szerződés

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

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

nem releváns, mert a bírálat folyamatban van

Dr. Krizsai Anita osztályvezető, Szociális és Köznevelési Osztály
Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2019. tavaszán, a Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztallal együttműködve Ifjúság Hetet szervez. A rendezvénysorozat elemei
többek között a Ill. Nyíregyházi lfjúságkonferencia és a VIII. „Helló Nyíregyháza"
városi nagyrendezvény lesznek. A heti programsorozat elsősorban a gyermek- és
fiatal korosztályt célozza meg, de a programok nagy része korosztálytól
függetlenül biztosít szabadidős és kulturális kikapcsolódást az egész lakosság
számára. A Nyíregyházi lfjúságkonferencia témái egyrészt az ifjúságot érintő
aktualitások - kihívások, nehézségek, jó gyakorlatok -, másrészt az ifjúsággal
foglalkozó helyi, megyei és regionális és határon túli szervezetek programjainak
bemutatása lesz. A bevonásra kerülő városokkal interkulturális szekciót alakítunk.
Alapvető célunknak tekintjük, hogy a jelenleg Nyíregyházán működő és az ifjúság
ügyeiért tevékenykedő szervezetek együttműködését és közös gondolkodását
segítsük, támogassuk, valamint hangsúlyt fektetünk a fiatalok minél szélesebb
körű elérésére, bevonására és aktivizálására. A 8. „Helló Nyíregyháza"
nagyrendezvény tavaszköszöntő jellege mellett már hagyományosan a város és
környékének turisztikai szezonnyitó eseménye is. A koncert- és programkavalkád
nagyrészt az ifjúságnak szól, hiszen városvezetőink filozófiája, hogy „ezt a várost
velük együtt és nekik is építjük". A korábbi évek tapasztalatai azt igazolták, hogy a
programok iránti érdeklődés túllépte városunk, és régiónk határait. Ennek okán
létjogosultságot látunk határmenti testvér- és partnervárosok bevonására is,
amely tovább javíthatja városaink közötti együttműködést és elősegíti a jó
kapcsolatok ápolását. Azt gondoljuk, hogy a fiatalokat érintő problémák
hasonlóak, viszont a kezelésükre tett erőfeszítéseink között lehetnek eltérések,
amelyek feltárása építő jelleggel bírnak. A tudásmegosztás és a turisztikai
rendezvény alkalmával lehetőséget teremtünk a városvezetők, az ifjúságsegítő- és
idegenforgalmi szakemberek tapasztalatcseréjére.
A pályázat 2018.12.18-án került benyújtásra, amely elbírálás alatt áll.

NYlREGYHÁZA

fok, beszámolási
időszakok,

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

N y

nem releváns
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5.

számú adatlap
„Kerékpárral 7 határon át e. program sorozat keretében Szatmár Kincsei:
Kerékpártúra a Szamos két partján e. pályázat megvalósítása"
KP7H-2019

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Önerő összege:
Támogatási intenzitás

500 OOO Ft
500 OOO Ft

0 Ft
100%

(%):
Projekt tervezett
kezdete és befejezése:
Támogatási Szerződés
megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

2019.04.01. - 2019.10.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített)
Nem releváns.
Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Pályázati program célja a motorizált közlekedés részarányának csökkentése,
egyúttal a nem motorizált közlekedési módok támogatása, továbbá a
népszerűsítése,

környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpározás
szabadidő

hasznos

együttműködés

eltöltésének

elősegítése,

valamint

a

a

határmenti

keretében a szomszédos országokkal (Szlovákia, Ukrajna,

Románia, Szerbia, Horvátország,

Szlovénia, Ausztria) -

beleértve azok

magyarlakta térségeivel - fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi
kapcsolatok

erősítése.

A célok megvalósítása érdekében az országhatáron

átnyúló kerékpáros túraprogramok kidolgozásával lehet pályázni.
A pályázat célja, hogy a programok
régióban már

meglévő

lehetőséget

biztosítsanak a határmenti

kerékpáros útvonalak jobb megismertetésére, ezen

kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A
elő

programok segítsék

a biztonságos kerékpáros közlekedésre nevelést, a

kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatosítását és elmélyítését,
a túrák folyamán a gyakorlati kerékpár-használati ismeretek szerzését, valamint
a csoportos kerékpározás kultúrájának terjedését. A kerékpáros rendezvények
irányuljanak továbbá a települések és határmenti régiók kulturális történelmi,
építészeti és természetvédelmi értékeink megismerésére.
A pályázat keretében egy környezettudatos szemléletet

erősítő,

határokon

átnyúló kerékpártúrát tervezzünk megvalósítani. A kerékpártúra tervezett
útvonalának helyszíne a Fehérgyarmat - Szatmárnémeti között található 49
kilométeres kerékpárút.
A program során a

résztvevők

megismerkedhetnek a Szamos partján

elterülő

kerékpárhálózattal, illetve az útvonalon található természeti és kulturális
értékekkel. A kerékpártúra a biztonságos kerékpáros közlekedés jegyében
zajlana, az indulás

előtt

REG'ltiAZA

és az út során tartandó

pihenőkön

a kerékpárosokra

vonatkozó közlekedési szabályokat, a csoportos kerékpározás kultúrájának
előnyeit

ismertetjük meg a

segítségével.
idegenvezetői

személy

A

projekt

résztvevőkkel,

költségvetése

erre szakosodott

utazási-,

étkezési-,

túravezető
túravezetői-,

díj, valamint marketing és projektmegvalósításáért

költségéből tevődik

A kerékpártúra várható

felelős

össze.

résztvevőinek

száma 20-25 fő.

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

A pályázat 2019. február 28-án került benyújtásra. 2019. március 04-én az
Innovációs és Technológiai Minisztérium Gépjármű-közlekedési és Főosztály
válaszlevelet küldött a pályázat befogadásáról. A pályázat elbírálására
várhatóan 2019. II. negyedévében kerül sor.

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

Nem releváns.
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Ügyiratszám: SZOC/1284-10/2019
Ügyintéző: Korpai Tibor

TÁJÉKOZTATÓ
• a Közgyűléshez - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető fórum
2018. évi szakmai tevékenységéről -

....

~

..·.......... „ .. „ ... .

Dr. Ulrich Attil~ /
alpolgármestJrv

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

!

l(

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
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NYÍREGYHÁZA

Tisztelt Közgyűlés!
A Kábítószerügyi
Fórum (KEF) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett működő
konzultatív, véleményező, javaslattevő testület. A KEF tevékenységét a városban lakók életminőségének
javítása, a drogprobléma társadalmi hatásainak mérséklése, a lakosság életminőségének javítása érdekében
folytatja, Nyíregyháza Megyei .logú Város Kábítószer Egyeztető Fóruma Szervezeti és Működési Szabályzata
értelmében a
részére tájékoztatót készít az éves munkáiról, eredményeiről, az ellátórendszer
működéséről,
szerint képviseli a KEF érdekeit a KözgyU!és felé, javaslatot tesz.
az év folyamán kialakított programok. Ilyen volt többek között a KAB„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése" című pályázat
megvalósítása, amelyben az önkormányzati koordináció előnyeit tapasztalta meg a tagság, a ferencvárosi
KEF szervezet működésén keresztüL Nyár elején egy kommunikációs tréning szerveződött a
munkacsoportok közötti kapcsolatfejlesztés érdekében.
A KH társszervezője volt a 2018.
19-én megrendezett li. Nyíregyházi lfjúságkonferenciának, a
Nyíregyházi Ifjúsági KerekasztaHa! és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karral közösen. A plenáris
előadások között
dr. Erdélyi Ágnes főorvos asszony „Drogpolitikai helyzetkép SzaboksSzatmár-Bereg megyében" című előadása, majd a szakmai munkát színesítette a KEF egy önálló prevenciós
szekciója.

A KEF önálló nagyrendezvénye a 2018. június 26-án megrendezett „Tiszta életet élek'' munkacímű
kábítószer-ellenes világnapi
vo!L A rendezvényeket önkormányzati gyermektáborokban tartottuk,
ahol a résztvevő KEF
sokszínű programokat biztosítottak a gyermekeknek. A két helyszínen
különböző kreatív és szórakoztató feladatokon keresztül történt a felvilágosítás és az érzékenyítés, valamint
drogkereső kutya bemutatót is szerveztünk.
A 2019-as tervek között szerepel a városi drogstratégia felülvizsgálata, és a KAB-KEF-18-A-26301
azonosítószámú „Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben" című pályázat
megvalásitása, amelyben többek között KEF tfjúsági Klub létrehozását, wan\:sfmp ülések tartását és szakmai
konferencia megrendezését vállalta a KEF.
Az előterjesztett szakmai tájékoztatót a KEF Operatív Vezetői Testülete 2018. december 13-án elfogadta.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat -tervezetet, valamint annak
mellékletét elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. március 20.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető

~
%-

~

n J

~"

WWW.NYIREGYHAZA.HU

Ny

R E G Y H

z

OSZTÁLY
POLGÁRMESTERI

Melléklet a SZOC/1284-10/2019. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.•••.••/2019. (Ill. 28.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló
tájékoztató tudomásul

A

vételéről

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei .logú Város Kábítószerügyi Egyeztetéí
Fórum 2018. évi szakmai tájékoztatóját tudomásul veszi.

Nykegyháza, 2019. március 28.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ A KEF szakmai elnöke
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Melléklet a .... ./2019. (ill. 28.) számú határozathoz
Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖnkormányHta
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2018. évi szakmai tevékenységéről szóió tájékoztató
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NYiREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÁSh'ószEROGYI EGYEZTE ro FÓRUMA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kábítószerügyi Egyeztetö Fórum
2018. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatója

1. Bevezetés
Nyíregyháza Megyei

Város Önkormányzatának Kábítószer Egyeztető Fóruma (továbbiakban KEF)

2001 óta működő, 22 szervezetből álló szakmaközl testület. 2015-ben a Kábítószer Egyeztető Fórum
újjáalakult, feladatait és új munkamegosztási stratégiát hozott létre hatékonyságának növelése
érdekében, figyelembe véve a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 szempontjait.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 81/2015.(IV.23.) számú határozatával jóváhagyta a
Kábítószer Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek értelmében a KEF a
KözgyOlés részére tájékoztatót készít az éves tevékenységeiről, eredményeiről, a városi droghelyzet
alakulásáról, az ellátórendszer működéséről, szükség szerint képvíseli a KEF érdekeit a Közgy(ilés felé,
továbbá javaslatot tesz.
A KEF szakmai feladatait munkacsoportokban végzi, amelyeket a tagszervezetek alkotnak. A
tagszervezetek és a munkacsoportok partneri kapcsolatban állnak, amelynek alapja a hatékony
kommunikáció és az érdekmentes kooperáció.

2. Jogi keretek
Az egészségfejlesztés és kábítószer-megelőzés területén, a KEF-ek munkájának hatékonyabbá tételét,
hatókörük kiterjesztését, az önkormányzat szerepének és felelősségvállalásának erősítését, továbbá a
kormányhivatalokkal való

együttműködés erősítését

és jogi kereteinek kialakítását a Nemzeti

Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 szóló 80/2013. (X. 16.) OGY határozat fogalmazza meg. A
határozat megnevezi a beavatkozás színtereit és a feladatokat, amely

elősegíti

a KEF-ek helyi

szerepvállalását és koordinációs tevékenységét.
Kormányunk

a Nemzeti

Drogellenes Stratégía

2017-2018.

évekre

vonatkozó

szakpolitikai

programjáról szóló 1669/2017. (IX. 15.) számú Kormányhatározatában fogalmazta meg az elmúlt két
évre vonatkozó szempontokat. A program a keresletcsökkentés területén az egészségfejlesztés és a
kábítószer-megelőzés rendszerének fejlesztését kívánja előmozdítani,

prioritásként kezelve az

univerzális, célzott, javallott programok minél szélesebb körben és minél több színtéren történő
megvalósítását. Kiemelt figyelmet fordít a családok és közösségek bevonására, a veszélyeztetett
célcsoportok elérésére (pl. gyermekvédelmi terület), a speciális szempontok érvényesítésére (pl.
hátrányos

helyzetű

lakosság).

Az új szerek rohamos megjelenése szükségessé teszi, hogy egy új monitorozási, kockázatértékelési
rendszer kerüljön kidolgozásra, amely alapján a megfelelő információ birtokában felelős döntés
születhet a designer drogok ellenőrzéséről.
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Az emberi alkalmazásra

kerülő gyógyszerekről

egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény fekteti le az új szabályozás kereteit, míg a kábítószerekkel
pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012 {!V. 2.)
Kormányrendelet határozza meg az új pszichoaktív anyagok bejelentésével, előzetes szakmai
értékelésével, listára vételével és kockázatértékelésével kapcsolatos folyamatokat és
előzetes

szakmai értékelésen átesett, új pszíchoaktiv anyaggá

minősített

felelősöket.

Az

szerek az az új pszichoaktív

anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014-es EMMI rendeletben
találhatóak.
A

Büntető Törvénykönyvrőt

szóló 2012. évi C. törvény többszöri módosítása is a megváltozott

kábítószer-helyzetet követi. A törvény hat tényállásban rendelkezik a kábítószerrel kapcsolatos
cselekményekről,

amelyeket „Az egészséget veszélyeztető

bűncselekmények"

közé sorolja:

1. kábítószer-kereskedelem {kínálás, átadás, forgalmazás),
2. kábítószer birtoklása {a termesztés,

előállítás,

megszerzés, tartás, az ország területére behozatal,

onnan kívite!, illetve az ország területén való átszállítás),
3. kóros szenvedélykeltés
nem

minősülő

a nagykorú személy, aki egy kiskorút kábitószemek vagy kábítószernek

kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetére rábír vagy rábírni törekszik),

4. kábítószer készítésének

elősegítése

(ha valaki kábítószer

előállítása

céljából ehhez szükséges

anyagot, berendezést vagy felszerelést (a) készít, megszerez, szállít, vagy azt (b) forgalomba hozza,
vagy azzal kereskedik),
5. kábítószer-prekurzorral visszaélés,
6. új pszichoaktív anyaggal visszaélés (a kábítószerre vonatkozó

bűncselekmények

struktúráját

követve, azonban enyhébb büntetési tételekkel szabályozza az új pszichoaktív szerekkel kapcsolatos
cselekményeket. Amennyiben az új pszichoaktív anyag a csekély mennyíséget nem éri el, akkor a
büntetőeljárás

megszüntetésre kerül, és szabálysértési eljárás indul az új pszichoaktív anyag

birtoklóval szemben).
A kiszabható büntetések értelmében a kereskedelem 2-8 évi, míg a kábítószer birtoklása 1-5 évi
szabadságvesztéssel büntethető. Ez alól kivételt képez a csekély mennyiségre elkövetett birtoklás,
mely esetben megszüntethető az eljárás, ha az elkövető vállalja, hogy az elsőfokú ítélet
meghozataláig „elterelésen" (kábítószer-használatot kezelő ellátás) vesz részt Magyarországon a
bűncselekményhez

rendelt büntetési tételt elsősorban a kábítószer mennyisége, vagy a

bűncselekmény elkövetésének körülményei befolyásolhatják, a kábítószer típusa nem befolyásolja a

kiszabott büntetést.

3. A KEF

működése

3.1. A KEF célja
Az egészségí állapot fenntartása és lehető legteljesebb helyreállítása érdekében elősegíti az

egészséges élet feltételeinek kialakítását Erósíti a helyi közösség aktív szerepvállalását, valamint
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növeli az együttműködést
kortárscsoporton

a családon

KEF
(szülők

- gyermekek - különböző generációk), a

az iskolán (pedagógusok - diákok - iskolai egészségügyi szolgálat) belül, továbbá

a területen működő különböző közösségek és intézmények között. A KEF részcéljait a Nemzeti
Drogellenes Stratégiáról (2013-2020) szóló határozat szellemisége szerint határozza meg.

3.2. A KEF feladatai
Kiemelt feladata, hogy támogatja az „alulról

jövő"

kezdeményezéseket. Szakmai ajánlóként

koordinálja és elősegíti a pályázatokon való helyi részvételt. Tevékenységét a megelőzés, kezelés,
ellátás, ártalomcsökkentés, kínálatcsökkentés területén végzi. Koordinálja a városban a káros
szenvedélyek elleni egységes fellépést, megszervezi és összehangolja a stratégiai célokat szolgáló
megelőzési

tevékenységeket, célzott

megelőző

beavatkozás igénybevételének

a veszélyeztetett, sérülékeny személyek és csoportok számára. Biztosítja

lehetőségét

a megelőzés,

a

biztosítja
szakszerű

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

3.3. A KEF felépitése
A KEF

működését

a Szervezeti és

Működési

Szabályzata határozza meg. A KEF legalább fél évente, de

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

eltérő időpontokban

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

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

A KEF munkacsoport üléseken
előtérbe,

időszakos

aktualitások és a tagszervezetek saját programjai kerülnek

amelyek során a munkacsoportok véleményezték és ötletekkel, tanácsokkal segítették

egymás munkáját.
A KEF Operatív

Vezetői

Testület ülésein a munkacsoport

vezetők

beszámoltak a negyedéves

munkákról, az elért eredményekről. A vezetői üléseken megfogalmazódtak azok a stratégiai lépések,
amelyeket ezt követően a munkacsoportok próbáltak kivitelezni. A vezetők nagy figyelmet fordítottak
a munkacsoportok, tagszervezetek tevékenységeivel kapcsolatos párhuzamosságok kiküszöbölésére.
A KEF Operatív Vezető Testület szakmai- és társelnöke:
- Dr. Erdélyi Ágnes szakmai elnök
- Or. Ulrich Attila társelnök, Nyíregyháza MJV alpolgármester
A KEF munkacsoportok és vezetői:
- Tullner Gabriella - Kezelés-ellátás munkacsoport vezető
- Szilágyi Pálné - Prevenciós munkacsoport vezető
- Lengyelné Pogácsás Mária - Közösségi Együttműködés munkacsoport vezető
- Gurbán Csaba - Kínálatcsökkentési munkacsoport vezető
A tagság nyitott, a szakterületen aktív, tevékeny szervezetekkel és szakemberekkel folyamatosan
bővíthető. A tagság felülvizsgálatára 2019-ben kerül sor.
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4. Helyzetkép
4.1. Diákok körében végzett felmérés
2018-ban átfogó vizsgálat, kutatás nem történt a területen, viszont dr. Erdélyi Ágnes vezetésével a
drogambulancia csapata már 2017-ben elkezdett egy felmérést a fiatalok droghasználattal
kapcsolatban, amelyet 2018-ban eredményesen folytattak.

Míg 2017-ben az elektronikus úton

történt lekérdezés során összesen 214 főtől érkezett információ, addig 2018-ban 364 fő reagált a
megkeresésre. A cél az volt, hogy minél nagyobb számban érkezzenek válaszok az általános és
középiskolás korosztályból.
A kérdőívet kitöltők között a nemek aránya megcserélődött, 2018-ban a válaszadók 44 %-a nő, míg a
évben a válaszadók csupán 1/3-a volt fém. A legaktívabbak a

56 %-a férfi volt, míg

megyeszékhelyen élők voltak, életkor szerinti megoszlásukat tekintve pedig leginkább a 12-22 év
közötti korosztály képviselte magát {91,6 %).
Az iskolai végzettségre vonatkozó adatokon visszaköszön az általános és középiskolás korúak elérése,
hiszen 30 %-uk nyilatkozott arról, hogy kevesebb, mint 8 általánossal rendelkezik, 46 %-uk pedig
középfokú oktatásban tanult. A kitöltők 7 %-a volt középfokú végzettségű, míg 9 %-uk főiskolát vagy
egyetemet végzett.
Az alkohol és dohánytermékek társadalmi elfogadottsága, beágyazottsága közismert, sajnos a
szocializációs folyamatban könnyen „átöröidthetők" a gyermekekre.

1.számúábm
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Biztató adatot láthatunk az ábrán, miszerint a válaszadók legalább felénél nem tapasztalható káros

szenvedély, bár ennek ellenére nem elhanyagolható, hogy még mindig 41 %-ban jelen van a
dohányzás, és 11 %-ban az alkohol a családok életében.
Ezt a tendem:íát támasztja alá a kipróbált szerekre vonatkozó kérdésre adott válaszok összesítése.

2. számú ábra

„Azok a szerek, amit élete során kipróbált/használt"
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Forrás: Dr. Erdélyi Agnes - PíllcmutfeJvél:elek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében - kutatási anyag

Az elmúlt évhez hasonlóan, a kipróbált szerek között a kannabisz "népszerűsége" látható, de
megfigyelhető,

hogy a felsorolt szerek közül nem maradt kipróbálatlanul egy sem, vagyis a kemény

drogok fogyasztására irányuló szándék a 2018-as mintavételben is tetten érhetéS. Az általános iskolás
korosztály magas részvételi aránya javftotta fel a negyiket se használtam" kategóriát.
A szerhasználat gyakoriságával kapcsolatban a megkérdezettek 35,9

ro-a

válaszolta, hogy életében

egyszer próbálta ki az adott szert, míg 14,8 %-uk pedig havi rendszerességgel é1t tudatmódosító
szerekkel. Természetesen az alkohol és cigaretta fogyasztás esetében a napi, és a „hetente többször"
gyakoriságra érkezett válasz. Ez az adat is igazolja a két szer társadalmi elfogadottságát.
A motiváció felmérésére irányuló kérdésnél (3. sz. ábra} a válaszadók 11,8 %-a kíváncsiságból fordult
tudatmódosító szerekhez, valamint mintegy 3 %-uk a baráti társaságban, leginkább a megfelelni
vágyás miatt próbált ki valamilyen drogot. A jó hangulat megteremtése érdekében, illetve valamilyen
feszültséget csmapítása okán 14,5 %-ra jellemző. Ez az adat jelzi, hogy egyes csoportok szerhasználati
kockázata nagyon magas. Mivel az alkohol és dohánytermékeket nem tekintik drogoknak, így
rendkívül magas lett a „nem használtam még" kategória.
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3. számú ábra

„Miért használ/használt drogokat"
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A kutatás vizsgálta a különböző drogokkal kapcsolatos ismereteket, ezen belül azt, hogy mennyire
tartják veszélyesnek, egyformán veszélyesek-e ezek a szerek. A válaszokból kíderült, és ez mindkét
kutatási évre igaz, hogy a kitöltők több mint 70%-a szerint van eltérés a drogok között, vagyis nem
egyformán veszélyesek. A fiatalok szerint a heroin a legveszélyesebb, majd ezt követik a kokain, LSD,
amfetamin és származékai.

Az. "1-10" skálán (1-es az „egyáltalán nem veszélyes", míg a 10-es a „nagyon veszélyes") értékelt
drogtípusok kapcsán elmondható, hogy az előző évhez hasonlóan objektív a fiatalok megítélése,
vagyis nagy arányban a felső értékeket jelölték. Elsősorban a kemény drogok és az új pszichoaktív
szerek, valamint a designer drogok kockázatértéke magas. A kannabisz pedig 2018-ban már inkább
veszélyes anyagok közé került, pedig 2017-ben még a válaszadók 44,8%-a az alsó szegmensbe
rangsorolva, nem tartotta kockázatosnak ezt a szert. Az alkohol esetében viszont a válaszadók 53,9
%-a inkább tartja veszélytelennek, mint veszélyesnek az alkoholt, ami nagyon elgondolkodtató adat.

A fJataJok ezen adatok eJJenére 71,8 %-ban á)taJánossácban úgy gondolja, hogy nem szükséges a
bulizáshoz bármilyen tudatmódosító szert használni.
A kutatás összegzéseként megállapitható, hogy az elmúlt évek tapasztalataihoz koherensen
illeszkednek a kutatás eredményei. Az. általános iskola felső tagozatában a gyerekek kíváncsisága
nagyobb, mint a tiltás ereje, hamar kipróbálják az alkoholt és a cigarettát, ritkábban sajnos egyéb
tudatmódosító szert is. Az isko!aváltáskor új közösségbe lépve felerősödhetnek a vagányságból, az új
csoportban való megfelelési kényszerből fakadó próbálkozások. Ebben a korban már napi szinten
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a heti

rendszerességű

alkohol fogyasztás.

Mivel

az

alkoholfogyasztást veszélytetenebbnek vélik, a visszatartó ereje kisebb a veszélyesebbnek ítélt egyéb
tudatmódosftókkal szemben. Az. életkor növekedésével az egyéb tudatmódosító szerek veszélyesnek
címkézése csökken, különösen a kannabisszal kapcsolatban. A lemorzsolódással veszélyeztetett,
hátrányos helyzetű fiatalokról jelen kutatásban nem lehet nyilatkozni, így az olcsó, az új pszichoaktív
anyagok fogyasztásával kapcsolatban további vizsgálatok szükségesek. Hazai és nemzetközi
tapasztalatok igazolják, hogy

a

valódi veszélyeztetett csoportok a periférián találhatók, gyakran

a

társadalom látóterén kívül. A fiatal korosztály tekintetében a korai iskola elhagyás fokozza a
szerhasználat kockázatát, amelyet csak komplex szakmaközi stratégia alkalmazásával lehet kezelni.

4.2. Pedagógusok körében végzett ftümérés
A pedagógusoknak készített

kérdőívet

109, a megyében dolgozó pedagógus töltötte ki, akik közül 72

% középiskolában tanított a lekérdezéskor. Az. adatfelvétel a pedagógusok dilemmáira és
motivációjuk megismerésére irányult.

A válaszadók a droghasználat gyanúja miatt keletkezett dilemmájukat leginkább a
kollégáikkal beszélik meg, miként a 4. számú ábra is mutatja.

vezetőjükkel

és

4. számú ábra
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Forrás: Dr. Erdélyi Ágnes - Pillanatfelvételek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében • kutatási anyag

Az erre vonatkozó

kérdésből egyértelműen kitűnik,

hogy a szülők bevonása minden bizonnyal már

csak akkor történik, amikor konkrétummá válik a pedagógus feltételezése. Amennyiben azonban már
drogproblémát észlel a tanár, akkor az egészségügyi szakemberek, vezetők, szülők és a rendőrség
bevonását preferálják.
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A válaszadók 62 %-a nem tud az iskolában alkalmazott protokollról, amelyek alapján kezelni lehet a
droghasználattal kapcsolatos problémákat. Többen bizonytalanok voltak a kérdés tekintetében, mert
összemosták a rosszullétre alkalmazott eljárással, illetve a rendőrség DADA programjával. Protokoll
hiányában a válaszolók
szülőket,

%-a nem tudja hogyan intézkedjen, ha szerhasmálatot észlel. A többiek a

a vezetőt, vagy oNost értesítenék elsősorban.

A kutatásban

együttműködő

pedagógusok csaknem 88 %-a már a gyermek általános

viselkedéséről

észreveszi, ha a valaki tudatmódosító szer hatása alatt áll. További tünetekként sorolták fel a
verejtékezést, szédülést, beszéd-zavart, kipirulást, a kipirosodott szemet és a tág pupillát.
Véleményük szerint tünet

ha a tanulmányi eredmény indokolatlanul leromlik, vagy depresszív

tüneteket produkál a tanuló. Emellett oda kell figyelni az egészségi állapot változásra, mint például a
fogyás, sápadtság, étvágytalanság, fáradtság.
Arra a kérdésre, hogy milyen drogprevenció

működik

az iskolában (5. számú ábra), a legtöbben az

általános prevenciós előadásokat (74 %) mondták. Jelentős arányban vannak jelen a rendőrségi
programok (19 %).

tesz ki a filmvetítések és szituációs játékok által közvetített

érzékenyítés, és sajnos elhanyagolható mértékben számoltak be kortárs segítő programokról.
5. számú ábra

1111

prevenciós ellfadások

1111

rend6rségii program

111

filmvetítések

~

szituációs játékok

~

kortárs segíttsk

Forrás: Dr. Erdélyi Ágnes - Pillanatfelvételek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében - kutatási anyag

Milyen lépéseket, intézkedéseket tartanak szükségesnek a pedagógusok a hatékonyabb prevenció
érdekében? Legtöbben a következőket javasolták: több előadást, elrettentéS példákat, gyógyult
betegek hiteles beszélgetéseit, szük5k bevonását, kortárs segft6k képzését, tevékenység központú,
pedagógiai módszereket, szabadidős foglalkozásokat, és ehhez szükséges több forrás biztosítását.
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Összességében elmondható, hogy a lekérdezésben résztvevő pedagógusok fontosnak tartják az
iskolai prevenciós programokat, valamint szükségesnek éreznék a programok

bővítését,

fejlesztését.

A rendelkezésükre álló lehetőségekkel élve tájékozódnak a problémával kapcsolatban (média,
szakirodalom),

viszont

konkrét

esetekben,

amikor

tanulónál

szerhasználatot

észlelnek,

tanácstalanságot, eszköztelenséget élnek meg. Fontosnak tartják a továbbképzések szervezését, ahol
problémakezelési stratégiáik bővülhetnének.

5. Programok, események
5.1. Pályázati programok
Nyíregyháza MN Önkormányzata által elnyert, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési
feltételeinek

biztosítására,

programjainak

támogatására

azonosítószámú, „Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése"
működést elősegítő

kiírt,

munkacímű

KAB-KEF-17-A-26004
projekt keretében, a

programsorozat valósult meg.

A projektnek három fő része volt:
a) szakmai tanulmányút megvalósítása,
b) II. Nyíregyházi lfjúságkonferencia megszervezése,
c) kommunikációs tréning tartása.

5.1.2. Szakmai tanulmányút
A pályázat keretében 2018. március 08-10. között valósult meg a tanulmányút, amely egyrészt a KEF
koordináció fejlesztésére és szervezetek közötti tapasztalatcsere megvalósítására irányult, másrészt
drogterápiás intézmények megismerésére. A projekt közvetlen célcsoportja 25 fő KEF munkacsoporttagokból álló szakember team, valamint közvetett célcsoport a l<EF tagszervezetek szakemberei
voltak. Bevonásuk a KH szakmai elnök és a munkacsoport vezetőkön keresztül valósult meg, ezzel is
elősegítve az egymás közötti kommunikáció erősödését.
A programelem célja az volt, hogy a tapasztalatszerzésre, illetve jó gyakorlatok megismerésére
irányuló tanulmányút segítse elő a nyíregyházi l<EF hatékonyabb munkavégzését. A szakmai
tapasztalatok megosztása új kapcsolatok kialakítására, új erőforrások aktiválására alkalmas. A
tanulmányút során

együtt töltött idő alkalmas volt csapatépítésre,

amely erősítette

az

együttműködést.

Az utazás megszervezését az önkormányzat végezte. A program magában foglalta
az utazás, szállás és félpanziós ellátás biztosítását.
Az önkormányzati koordináció megismeréséhez a Ferencvárosi KEF szervezetre esett a választás. A IX.
kerületi KEF koordinátorral közösen összeá!lftott szakmai tematika szerint, az önkormányzati munkán
kívül két helyszín bemutatására nyílt lehetőség (H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér és a Kék Pont
Alapítvány). A drogterápiás intézmények közül pedig a nagyhegyesi FORDULÓPONT
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye és a ráckeresztúri MRE K!MM Fiatalkorúak
Drogterápiás Otthona volt az együttműködő partner.
Az utazás első napján, délelőtt a FORDULÓPONT Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményében
(4064 Nagyhegyes, 030/2 hrsz) fogadták a tagságot. Az intézményvezető és az ellátottak közösen
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mutatták be az intézményt és az ott folyó szakmai munkát. A 10 férőhelyes rehabilitációs intézmény,

az Észak-alföldí régióból önként jelentkező szenvedélybeteg férfiak számára nyújt ellátást
Rehabilitációs szolgáltatásait Debrecentől nem túl messze, csendes, nyugodt környezetben biztosítja.
A

stáb

tagjai

az

orvos,

pszichiáter,

szociális-

és

mentálhigiénés

munkatárs,

felépült

szenvedélybetegek. A rehabilitációs programban nagy szerepet kapnak az önkéntesek és önsegítő
csoportok tagjai. A bekerülés feltétele az absztinencia, az önkéntesség és a függőség beismerése,
önellátási és cselekvőképesség, valamint negatív bőrgyógyászati és érvényes tüdőszűrő-lelet. A
terápiájuk alapja a „Portage" program, amely egy terápiás közösségi modell, ami hangsúlyozza az
önsegítés koncepcióját a pozitív kortárs-hatást és a családias légkört. A programjuk egy éves és
három fő fázisra oszlik: izolációs szakasz, terápiás szakasz, kiléptető fázis.

Az izolációs szakaszban az első hónap a próbaidő, melynek végén a jelentkező, a közösség és a stáb is
értékeli az eltelt időszakot. Ebben az időszakban a házirend megismerése, a napirend elsajátítása, és
a beilleszkedés a fő feladat. Napirend szerinti rehabilttációs tevékenységek a ház körüli- és kerti
munka végzése, valamint a saját lakókörnyezet tisztán tartása. A nap második felében jellemzően
sport és szabadidős terápiás foglalkozásokat tartanak. Az izoláció jellemzően három hónapig tart,
melyet a terápiás szakasz követ, amely során a lakók egyre több és felelősségteljesebb feladatokat
kapnak. Ebben a szakaszban az ellátottaknak fokozatosan kimenő adható, és előre megbeszéltek
szerint telefonálásra és látogatók fogadására is lehetőség van. Az ellátottak számára az utolsó,
úgynevezett kiléptető szakasz, a jövőbeli élet előkészítését jelenti. Ekkor jellemzően albérlet és
munkakeresés, önsegítő csoportok felkeresése zajlik.
A lakók őszintén és nyíltan beszéltek szenvedélybetegségeikről, sorsuk alakulásáról és jövőbeni
céljaikról. Az intézmény szakemberei elköteleződtek a „Portage" program mellett, valamint szem
elótt tartják az ellátottak közösségi szemléletének erősítését.
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NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGO VÁROS ONKORMÁNYZATÁNAK

KÁ8ÍTÓSZERÜGYI EGY'EZI E10 FÓIWMA

Kora délután, 13:30 - 16:00 között a Ferencvárosi Önkormányzat (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)
biztosított teret a Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységeinek megismerésére. A
csoportot Kállay Gáborné alpolgármester asszony, KEF elnök fogadta, majd Rapi István ifjúsági- és
drogprevenciós referens, Ferencvárosi KEF koordinátor tartotta meg a szakmai programot.

A Ferencvárosi KEF 2012-ben újult meg, elsősorban a Nemzeti Drogellenes Stratégiában elfogadott
stratégiai célok megvalósulása érdekében, a lokális igényekhez igazítva. Ferencvárosi Drogellenes
Stratégiát a Ferencvárosi Önkormányzat 2015-ben fogadta el, amely 202CHg érvényben van. A KEF
célja Budapest IX. kerületében, hogy olyan együttmliködési rendszert alakítson kí, amely segíti a
legális és illegális drogokkal összefüggő problémák megelőzését, valamint szakszerű, holisztikus,
mentálhigiénés

szemléletű

kezelését.

A KEF-nek három munkacsoportja működik:

1. Prevenciós munkacsoport
2. Kezelés-ellátás és Rehabilitációs munkacsoport
3. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági munkacsoport
A Prevenciós munkacsoport rendelkezik a legnagyobb tagsággal a KEF-en belül. Az állami,
önkormányzati, civil és egyházi szervezetek mellé integrálódtak a csoportba a kerület köznevelési
intézményeL A munkacsoport alapelvei a folyamatközpontúság, a széles körű tájékoztatás, a teljes
körű

együttműködés.

A munkacsoport által, az egészségfejlesztés és

megelőzés

területén

meghatározott színterei a család, a köznevelési intézmények, kortárscsoportok, ifjúsági közösségek és
a helyi közösség, szabadidő színtere. Rövidtávon megfogalmazott céljaik többek között a tematikus
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fórumok tartása, kortársi bázisok kialakítása, a kerületben működő,

szabadidő hasznos eltöltését célzó programok számának növelése, szakemberek képzése és átfogó

információs tárhely kialakítása a rendelkezésre álló prevenciós programokról. Közép és hosszútávon
megfogalmazott célok az új közösségi terek kialakítása, a kerületben működő ifjúsági programok,
szolgáltatások számának növekedése, komplex prevenciós iskolai és iskolán kívüli programok,
valamint stabil prevenciós, partneri együttműködés a kerületi köznevelési intézményekkel.
A Kezelés-ellátás és Rehabilitációs munkacsoport 4 szervezet együttműködése, amelynek prioritásai a
felépülés-központú megközelítés, a gyermek- és fiatalkorúak ellátása, az alacsony-küszöbű
szolgáltatások működtetése és a rehabilitáció. legfontosabb céljaik a drog- és alkoholprobléma korai
feiismerését célzó iskolai és munkahelyi komplex jelzőrendszer kiépítése, intervencióval kapcsolatos
érzékenyítő

programok, közös szakmai workshopok, képzések szervezése és lebonyolítása, speciális

szerhasználói csoportok számára új programok indítása, illetve a már meglevő programok
fenntarthatóságának és stabil mí.iködésének biztosítása, szakemberek, új szervezetek bevonása.
Hosszútávon a teljes, integrált addiktológiai ellátórendszer kiépülését szeretnék elérni a kerületben.
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági munkacsoportot öt szervezet alkotja, amely prioritásait a
szabadidő

eltöltés színterei határozzák meg. Ilyenek például a biztonságos közösségi terek

kialakítására való törekvés, vagy a biztonságosabb szórakozóhelyek működtetésének elérése. Céljaik
között szerepel a FEGYIÖK képvisellSivel való kapcsolatfelvétel és egyeztetés a közbiztonságot,
bűnmegelőzést érintő elképzeléseikről. A „park örökbefogadási" ötlet megvalósításának elősegítése,

szakmai támogatása, ezáltal is kiszorítva a fogyasztói és terjesztői magatartásformákat adott
időszakokra

a parkokból. A rendőrség, polgárőrség erőforrásainak hatékonyabb elosztása az iskolák

környékének védelme érdekében, a ferencvárosí szórakozóhelyek feltérképezése, biztonságosabb
szórakozóhelyek feltüntetése, több utcai megkereső program működtetése. A szakemberek,
közterület-felügyelők, polgárőrök, rendőrök számára rendszeres mentálhigiénés képzés szervezése.

Hosszú távú céljuk jól működő problémakezelési rendszer kialakítása, a kábítószerrel való
visszaélések számának és a kábítószerre! való bűncselekményt elkövetők számának csökkentése.
Az önkormányzati koordináció nem „csak" a KEF számára előirányzott költségvetési támogatás
biztosítását jelenti, hanem az önkormányzat segíti szervezni a munkacsoportok működését, a hasznos
racionális feladatvállalás megtervezését és megvalósítását. A l<EF önkormányzati koordinációban
következő

tevékenységeket végzi:

- évi S ülés tartása (workshop típusú, tájékoztatáson, tapasztalatcserén alapuló ülések),
- havi rendszerességgel Párbeszéd Műhely, esetmegbeszélő csoport működtetése,
- az ifjúsági közösségi terekkel való szoros kapcsolattartás,
- kortárs-segítő és pedagógusoknak addiktológiai képzések szervezése,
- drogszemét gyűjtés,
- nagyrendezvények szervezése (AIDS-ellenes Világnap, diákmunka börze és prevenciós nap, ifjúsági
fesztivál),
- sportnapok, vigasságok szervezése,
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- a Ferencvárosi Szodálpo!itikai Kerekasztal szervezése,
- Kerületi Oktatási-Ifjúsági Kerekasztal működtetése,
- folyamatos prevenciós foglalkozások működtetése.
Önkormányzat

a KEF tagság számára az itt tapasztalt attitűd példa- és iránymutató a jövőbeni

munka végzéséhez.
Második nap reggel, a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Térben fogadta a szakmai csoportot Bázsa
Mosó László szakmai vezető. A Közösségi Tér a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
igazgatósága, Család

Gyermekjóléti Központ alintézménye. A szolgáltatás már 2000-től működött

a kerületben egy projekt keretében, és 2015-től végzik tevékenységüket közösségi térben. Az Iroda
komplex formában kínál megoldást az iskolán, illetve munkahelyen kívüli, valamint az ott felmerülő,
de

nem megoldható problémákra

(kábítószer-fogyasztás,

bűnözés,

párkapcsolati

kérdések,

szexualitás, konfliktuskezelés, agresszió).

Alapvető

célok az információnyújtás (oktatással, álláslehetőségekkel, közérdekű és szociális

információkkal, valamint információk szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos), tanácsadások
(egyéni, illetve csoportos, pszichológiai, életviteli, szociális) és klubok, csoportfoglalkozások (pl.
Álláskereső Klub) tartása. A szolgáltatások ingyenesek, amelyeket a fiatalok önkéntes alapon gyakran
alacsonyküszöbű

ellátásban vehetnek igénybe. A szolgáltatások rendszeres monitoringja segíti a

változó igényekhez igazítani a lehetlSségeket. Mivel kollégák többsége fiatalkorúakkal foglalkozik,
ezért .a korlátozott időkeret ellenére tudtunk idót szakítani a tapasztalatcserére.
A délelőtt további részében, a Kék Pont Alapítvány szakmai munkájával lehetett megismerkedni, ahol
Lencse Menyhért, szakmai igazgató-helyettes ambulanciavezető tartott tájékoztatót. Az Alapítvány
szenvedélybetegségek megelőzése, kezelése és a függőségek által okozott ártalmak csökkentése
érdekében végzi tevékenységét, egyaránt segítséget nyújtanak felépült.Sknek és droghasználóknak, de
hozzátartozóknak és szakembereknek is.
A fővárosban két ambulanciát működtetnek, az egyik Ferencvárosban, másik Békásmegyeren
található. Mindkét helyen szociális munkásokból, addiktológiai konzultánsokból, orvosokból,
pszichológusokból, szociológusokból, jogászból és kommunikációs szakemberekből, illetve felépülő
önkéntesekból

álló

csapatok

dolgoznak.

Ez a vegyes team

elhivatottan

dolgozik

a
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szenvedélybetegségek komplex rendszerében. Tevékenységükben a brit felépülés-központú modell
kap hangsúlyt, amely a felépülök intenzív bevonásával történél szolgáltatásbéMtést jelent. A modell
abban tér e! a hagyományos drogambulanciák tevékenységétől, hogy nem csupán egy egészségügyiszociális intézmény, hanem oktatási, foglalkoztatási, kulturális, művészeti és sport tevékenységeket is
befogadó terápiás centrum.
Délután a ráckeresztúri Magyar Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió, Fiatalkorúak

A szakmai tájékoztatót Orsolics Zénó
programvezető tartotta a bentlakó fiatalok bevonásával közösen. Az Otthonban egy keresztyén
hátterű, önsegítő elemeket használó terápiás közösségi modellt, a rogersi non-direktivitást
Drogterápiás Otthona

meglátogatására

alkalmazzák már közei 30

került

sor.

Az intézmény felszereltsége modem, tágas és családias környezet

biztosítja felépülési folyamat nyugalmát Az intézmény célja, hogy józanságon keresztül valósuljon
meg a fiatalok életének felépítése, készségeik fejlesztése.
Terápiájuk lényege, hogy egy

erősen

strukturált közösségi életmódot alakítsanak ki, amelyben

a

pozitív pszichológia megoldáskeres6 szemlélet és a keresztyén értékek kifejeződnek. Az egyéni és
csoportos foglalkozásokon

lelkész,

gyermekpszichiáter és szociális munkások

dolgoznak

a

bentlakókkal. A munka célja a feltárás, az érzelmi támogatás, az önismeret elmélyítése és a gyógyulás
segítése. A közösségi programok

erősen

meghatározzák

a fiatalok

napirendjét, minden napszaknak

meg van a funkciója. Több önsegítő csoport működik az intézményben, például a lakótársi
megbeszélések, visszaesés

megelőző

csoport, valamint alkalmi csoportok (pi:

konfliktuskezelő

csoport, problémamegoldó ülések) és nagyon sok sportfoglalkozás tartanak, valamint mindennapos
az esti áhítat. A terápiás koncepció f6 gondolata az emberi értékek bemutatása és átadása, alapelvek
a szeretet, tisztelet és elfogadás.

A fiatalok problémáik miatt tartósan kikerülnek a köznevelés rendszeréből. Erre a helyzetre reagált az
intézmény tanoda jelleg(i foglalkozások beindításával, amelyben az alap tantárgyak mellett nagy
szerepet kap a sport és a művészet (pl. zeneterápia).
Programjaikra teljesen jellemző, hogy folyamatosan törekszik a családdal, hozzátartozókkal való
kapcsolat tartására, az iskolai tanulmányok folytatásának biztosítására, a pedagógusok, tanárok
bevonására.
Az intézmény bemutatóba bekapcsolódó fiatalok meglepő őszinteséggel beszéltek problémáikról, a
gyógyulási folyamat szakaszairól, nehézségeikről. Kommunikációjukban visszaköszönt az intézmény
filozófiája, az önsegítő elemek bemutatása.

5.1.3. Konferencia
A Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztallal közösen 2018.
április 19-én rendezte meg a II. Nyíregyházi lfjúságkonferenciát. A helyszínt a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Kara biztosította.

A regionális rendezvény témája egyrészt az ifjúságot érintlS aktualitások - kihívások, nehézségek, jó
gyakorlatok -, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek programjainak bemutatása volt. A
konferencia célcsoportja az ifjúsági munkával-, ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint maga az
ifjúság.
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Délelőtt elsősorban

a szakembereknek szánt plenáris előadások voltak:

- Prof. Dr. Csepeli György (ELTE Szociálpszichológia Tanszék professor emeritus): A digitális család
- Dr. Erdélyi Ágnes (a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha
Ká!mán Szakkórház osztályvezető főorvosa, KEF elnöke): Drogpolitikai helyzetkép Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében
- Dr. Kiss Ferenc (Nyíregyházi Egyetem, főiskolai tanár, tanszékvezető): Ifjúság és a fenntartható
fejlődés

Délután a szekció ülésekre került sor:
1. interAction! - Migráció és társas kapcsolatok.

2. Sport és egészség.
3. A tagadástól a felépülésig - KEF szekció; Szekcióvezető: Dr. Erdélyi Ágnes (KEF), közreműködők:
TuUner Gabriella, Fedor Zita, Türlmé Berecz Emese, .Jurás Ágnes, Antal Edit (Drogambulancia).
4. Bevezetés a gamifikáció világába - avagy hogyan motivá!junk a játékok erejével?
A konferencia

kísérő

programja a nagyszámú diákot megmozgató word café típusú workshop volt,

amelyeken a következő témákkal találkoztak a fiatalok:
1.

Partiszervíz

2.

lazulj és kapcsolódj! -Interaktív játékok a közösségi aktivitásról

3.

Tanulási technikák

4.

Diákmunka

5.

Közösségi média

6.

Külföldi lehetőségek (önkéntes munka, tanulás)

7.

Kultúra a XXL században

8.

Munkaerőpíad

elvárások

A konferencián mintegy 120 szakember, és több mint 100 diák vett részt. A rendezvény sikere
hozzájárult, hogy a következő ifjúságkonferenda szervezése elkezdéídjön.

5.1.4. Kommunikációs tréning
A tréning a tagság igénye alapján került a pályázatí projektbe. A munkacsoport vezetők gondoskodtak
a szakemberek bevonásáról, a pályázat pedig a tréner és a vendéglátás költségeit fedezték. A
résztvevők

minőségét,

a nap során fejlesztették interperszonális- és csoportok közötti kommunikációjuk
amelyet a l<EF-en belül és napi munkájuk során eredményesen tudnak alkalmazni.
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Az interperszonális és a munkacsoportok közötti kommunikáció fejlesztésére irányuló tréningre 2018.
június 14-én, az önkormányzat sóstói

üdülőjében

került sor, 20

foglalkozást Szilágyi-Bécsi T!mea, Bécsi Tímea Tréning Bt.

fő

részvételével. Az egész napos

ügyvezetője

tartotta. A tréning tematikája

két blokkot tartalmazott
1.biokk: Csapat egység megteremtésének első lépése a közös misszió, vízió kidolgozása,
együttműködés

megalapozása.

Egy csoport központi eleme a küldetése, amely segít meghatározni a stratégiát, a kritikus
sikertényez6ket, az
együttműködők

erőforrások

csoportosításnak prioritásait, az ügyfelek, a

vezetők

és az

elvárásainak kielégítését. A küldetés a válasz arra, hogy egy csoport, vagy egy egyén

miért létezik, miért jött létre, ml a végső célja. A jól megfogalmazott küldetés átsegít a nehézségeken,
értelmet ad a cselekvésnek. Segít a stratégia megvalósításában, hisz az együttműködők el tudják
dönteni, mi is a végső cél, így a lényeges dolgokra tudnak koncentrálnl, proaktívak (önállók és
kezdeményezők)

lesznek és nem reaktívak (passzívak és utasításokra várók). A jól megfogalmazott

küldetés segít az ügyfeleknek is a csoport és a „termékek" egyediségének meghatározásában (unlque
selling proposition). Egy küldetés megfogalmazása választ ad a

következő

nagy kérdésekre: Miért

vagyunk mi itt, mi a célunk? Mit csinálunk, milyen tevékenységet folytatunk? Kinek nyújtjuk
termékeinket, szolgáltatásainkat? Miben vagyunk egyediek (termék, a szolgáltatás, értékesítés módja
terén).
Az együttműködés közös alapjainak lerakása városalapító játékon keresztül történt, amelyben a
kommunikáció meghatározó elem volt. A feladat elvégzése során a résztvevőknek nagy hangsúly
fektettek

a konstruktív

döntések

meghozatalára,

minden

csoportban

felszínre

került

a

konstruktivitásra való törekvés.
2.blokk: A csapatok működési rendellenességei.
Amikor egy szervezet rendelkezik küldetéssel, vízióval és ezekhez aJakított stratégiai tervvel, akkor a
csapaton múlik annak végrehajtása. A működést öt rendellenesség befolyásolhatja, ami hatással van
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a végeredményre is. Ez a blokk gyakorlatokon keresztül mutatta meg, hogy milyen rendellenességek
vannak,

ezekhez

milyen

jelek

kapcsolódnak,

s

hogyan

lehet

kezelni

ezen

működési

rendellenességeket.
A feladatban a csoportoknak együtt kellett működni egy közös cél elérése érdekében. Ez egy
nehezebb feladatnak blzonl'ult, mert a részcél kialakítása során együttműködők erőteliesen
összezártak, kevésbe voltak készek kooperálni másokkal. Ez jól szemléltette a KEF munkacsoportok
közötti kommunikáció gyenge minőségét, a csoportok izoláltságát, az információk eredménytelen
áramoltatását. Megoldást, a közös problémák felismerése és a velük történő azonosuiás jelentette.
Ezt követően kialakult az egyének és csoportok közötti „Ml" tudat, amely a megoldása lett minden
problémának.
A tréning eredményeit teljesen sikeresnek értékelték a résztvevők, viszont a csoport további közös
munka iránti igényt fogalmazott meg. Cél, hogy 2019-ben folytatása legyen a tréningnek.

S.2. Helló Nyíregyháza program
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a „Helló Nyíregyháza" rendezvény keretén belül teret biztosított
megjelenésre az ifjúsági korcsoportokkal foglalkozó szervezetek számára. Mivel az önkormányzat
által létrehozott Ifjúsági Kerekasztal és KEF tagság között nagy az átfedés, így több KEF tagszervezet is
képviselte magát a 2018. április 20-án megrendezett eseményen. A résztvevők az előző évekhez
hasonlóan változatos programelemekkel színesítették a városi rendezvényt:
- Drogambulancia: információnyújtás és tájékoztatás a biztonságos bulizásról, a szer használatról,
függőség

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

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

- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ: tájékoztató anyagok biztosítása, információnyújtás,
stresszoldó kézműves foglalkozások szervezése.
- Szabok:s-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és Közlekedésrendészeti
Osztály és Nyíregyházi Rendőrkapitányság: prevenciós programok bemutatása, részeg szemüveg
kipróbálása, totók, játékos érzékenyítés.

S.3. Kábítószer-ellenes Világnap
A rendezvény, 2018. június 26-án, két helyszínen, két iskolai táborban (Sóstói Múzeumfalu, Kis
Vakond Gyermektábor), több mint 200 gyermek bevonásával valósult meg. A rendezvény címe:

„ Tiszta életet élek!" volt, amely kifejezte az egészséges életmód mellett való kiállást, szemben az
egészségkárosító szerhasználattaL Az önkormányzat nyomtatott- és elektronikus média segítségével
népszerűsítette a rendezvényt, így szélesebb közönséghez jut el a világnap mondanivalója.

A résztvevő KEF tagszervezetek sokszínű programokat biztosítottak a gyermekeknek, akik számára
különböző kreatív és szórakoztató feladatokon keresztül történt a felvilágosítás és az érzékenyítés. A

rendezvény során kis értékű motivációs ajándékok kerülnek kiosztásra (kulcstartók, 0,21 dobozos
gyümölcslevek),
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NviREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁHVZATÁNAK
KÁBITÓSZEROGYI EGYEZ! EtO FÓRUMA
Résztvevők

és programelemek:

1. Sóstói Múzeumfalu, 4431

Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes

- Human-Net Alapítvány

u. 1.

Nyíregyházi Család- és Gyermekjó!éti Központ: „Játszani jó sátor"

program, amely játékos formában érzékenyíti a gyermekeket a témában.
-

Drogambulancia:

Ismeretátadás

és

tájékoztatás

gyermekeknek

kidolgozott

„társasjáték"

segitségévet
- Adelante Alapítvány: EgySZERl társasjáték.
- Egészségfejlesztési iroda Nyíregyházi
bemutató

„Dohányzó Zsuzsi", a dohányzás negatív hatásait

szemléltetőeszköz.

- Sz-Sz-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság: drogkereső kutya
bemutató.

2. Kis Vakond Gyermektábor, 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 4-6.
- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság: védőnők tartanak kiscsoportos foglalkozásokat. Részegszemüveg kipróbálása.
- Gyermekeinkért 16 Alapítvány: sportpoharas műhely, MediBall bemutató, táncház.
- Talentum Alapítvány: interaktív, játékos ismeretátadás. Újraélesztés bemutató.

• Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér: Tech-ball bemutató, mint alternatív mozgásprogram
bemutatása és kavicsfestés.
- Sz-Sz-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság: drogkereső kutya
bemutató.
A világnapi akció sikeresnek bizonyult, a szervezetek jól megosztották egymás között a feladatokat,
amely nagymértékben hozzájárult a programelemek zökkenőmentes megvalósításához.
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5.4. Terepmunka
A KEF szervezetek saját tevékenységi körükön belül utcai felderítő munkát is végeznek, viszont 2018.
október 19-én sor került egy közös szervezésO terepmunka megvalósítására. A monitorozás
előzménye az volt, hogy visszajelzések alapján a város több lakótelepén is feltűntek szerfogyasztás
hatásait mutató fiatalok. Az elbeszélések alapján növényi törmelékekre impregnált szintetikus
kannabinoid fogyasztás feltételezhető, mert cigarettát szívó, majd rövid idő alatt erős bódult
állapotot produkáló fiatalokról volt szó. Az esetek jelentős részében magányos, vagy két-három fős
kis csoportban szívó emberekről számoltak be.
Az utcai, lakótelepi felderítő munka lényege a szakemberek és az utcán található kliensek közötti
segítő kapcsolat kialakítása. Leggyakrabban a kliensek tájékoztatást kapnak ellátásokról és az igénybe
vehető szolgáltatásokró!, valamint a szakemberek motiválni próbálják őket a segítségnyújtás
elfogadására, és a szolgáltatások igénybe vételére.
A péntek esti programhoz 3 szervezet szakemberei és az Új Nemzedék Közösségi Tér 12. fiatalkorú
önkéntese csatlakozott. A csapat két részre oszlott, az egyik a Talentum Alapítvány és az Adelante
Alapítvány szakemberei vezetésével a belvárost és a Continental Aréna környékét tekintették át, míg
a másik csapat akdóterülete, a Periféria Egyesület munkatársai vezetésével, a Jósa város, Erdei
tornapálya, Örökösföld és a Malomkerti részek voltak. Mivel fiatalkorú önkéntesek vettek részt a
monitorozáson, így elsősorban a felderítés mellett az ő tájékoztatásukra helyeződött a hangsúly.
Több helyszínen sikerült kisebb-nagyobb csoportokban összegyűlt fiatalokkal találkozni, de
drogfogyasztásra utaló jeleket egyik csoport sem tapasztalt. A tagság a jövőben is tervezi a közös
szervezésű

felderítéseket

S.S. A munkacsoportok KEF programjai
5.5.1. Kezelés-ellátás Munkacsoport

2018-ban folytatódott a Drogambulancia által jegyzett Hozzátartozói csoport, amely hetente, szerda
délután várja a szenvedélybetegek hozzátartozóit. A csoport működése lehetővé teszi, hogy a tagjai
felismerjék, hogy problémáikkal nincsenek egyedül. Egymás tapasztalatait meghallgatva, könnyebb
megoldásokat lehet keresni az e15ttük ál!6 problémák megoldásához, mintha ezt egyedül,
mindenkitől

elszigetelten tennék. A csoport megértő és biztonságos légkörben teszi lehetővé, hogy a

tagok beszélni tudjanak problémáikról1 küzdelmeikről, és sikereikről. A hozzátartozók tájékoztatást

19

j

EF

kaphatnak és ismeretekhez juthatnak a szenvedélybetegségek fajtáival kapcsolatban, szakmai
segítséget

kaphatnak

nehézségeik,

félelmeik

leküzdésében,

megoszthatják

egymással

tapasztalataikat, aggodalmaikat. A csoportmunka segítségéve! megtapasztalhatják az önsegítés
erejét, és közös sikereket élhetnek meg, valamint szakemberek segítségével dolgozhatnak azon,
hogyan tanuljanak meg jól segíteni hozzátartozóiknak.

2018. április 24~én Drog-fókuszcsoportos megbeszélésen vett részt a munkacsoport az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ szervezésében, mely rendezvény az lfjúságpszíchiátriai ellátórendszer
fejlesztésével foglakozott.

2018. május 24~n World café címmel megvalósított rendezvényen vettek részt az Állami
Egészségügyi

Ellátó

Központ

szervezésében,

melynek

központi

témája

a

Gyermek

és

ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése volt
2018. június 7- én a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán megrendezett Védőnői Továbbképzésen
drogprevenciós előadás megtartásával, és a Drogambulancia szolgáltatásainak bemutatásával
színesítették a Kar szakmai programját.
Az egészségügyi szakellátásban megjelent esetek alakulásáról a Nyiregyházi Drogambulancia adatai
adnak képet korosztálytól függetlenül.
Drogfogyasztás miatt ellátásban részesültek száma 2018.01.01-2018.11.30-ig:
•

Drogfogyasztás miatt elterelésben részesültek száma: 111 fő/ Esetszám: 757 /

•

Drogfogyasztás miatt szakambulancián kezeltek száma: 128 fö /Esetszám: 280)

•

Drogfogyasztás miatt kórházi kezelésben részesültek száma: 75 f6 /Esetszám: 115/

5.5.2. Prevenciós Munkacsoport és a Közösségi

Együttműködés

Munkacsoport

2018-ban sajnálatos változás történt a munkacsoport vezetésében. Verebélyiné Tóth Marianna a
prevenciós

munkacsoport

vezetője

2018.

májusában

elhunyt.

Pedagógusként

évtizedekig

hivatástudattal végezte a felnövekvő ifjúság védelmében a prevencióhoz kapcsolódó feladatokat
saját intézményében. városi és megyei szinten is. A Nyíregyházi Kábítószer
megalakulásától kezdve színvonalas és

példaértékű

Egyeztető

Fórum

munkát végzett az elnökség tagjaként, a

prevenciós munkacsoport vezetőjeként.
2018. május 28-án, a KEF vezetői ülésén Dr. Erdélyi Ágnes KEF elnök az SZMSZ alapján javaslatot tett
a Prevenciós Munkacsoport vezetójére. Az általa javasolt személy Szilágyi Pálné, a Nyíregyházi Arany
János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium pedagógusa. Évek óta Verebé!yiné Tóth Marianna
pedagógus- és civil kollégájaként dolgozott a prevenciós csoportban. A jelenlévő tagság egyhangúlag
elfogadta a javaslatot.
A munkacsoportok aktív szervezői voltak az önkormányzati KAB-KEF pályázat megvalósításában és az
önkormányzati rendezvényeken. A 2018. szeptemberi ülésen a tagok egy figyelemfelkeltő,
tájékoztató szórólap készitéséről döntöttek, melyet a jövőben a fiatalok eléréséhez használhat fel a
szervezet. A kíadvány lényeget kiemelő, érthető üzeneteivel, képi megjelenítéseivel a biztonságos
szórakozásra hívja fel a figyelmet, illetve tájékoztatást nyújt a segítségkérés-és adás lehetőségeiről.
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5.5.3. Kínálatcsökkentési Munkacsoport
A munkacsoport szorosan együttműködött a Prevenciós munkacsoporttal az előbb bemutatott
programokon keresztüt Emellett több sikeres akciót sikerült végrehajtaniuk, amely során több
személyt sikerült eljárás alá vonni kábítószer terjesztés kapcsán.
A Rendőrség, a Polgárőrség és a Közterület felügyelet munkatársai közös szolgálatokat látnak el,
amely során azokon a területeken van megerősítve a jelenlét, ahol szórakozó helyek találhatóak!
továbbá ahol az ilyen jellegű jelenlétre igény van.
A munkacsoport részéről folyamatosan kerülnek megtartásra az általános és középiskolákban, illetve

a szülők részére ínteraktív drogprevenciós előadások.
2014 óta a rendőrség állományán belül drogprevenciós összekötő tisztek foglalkoztatása történik,
akik a 12-18 éves gyermekeket nevek5 szülőknek, családtagjaiknak közvetlen tájékoztatását tartanak
a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről. A tisztek havonta egy
alkalommal

fogadóórán,

metve

kéthetente

telefonos

ügyelet

útján

segítik

tanácsokkal,

információkkal az őket felkereső szülőket.

a

Folyamatos

rendőrség részéről

biztosított OVI-ZSARU program, az általános iskolásoknak szóló

DADA program és a középiskolákban tartott ELLEN-SZER program. A középiskolákban működtetett
iskolai bünmegelózési tanácsadó program célja
rendőrtiszt

a folyamatos

kapcsolattartás az iskola,

a tanácsadó

és az egyéb gyermekvédelmi szervek között, illetve a helyi sajátosságokat szem előtt tartó

tematika alapján oktatás diákok és pedagógusok részére.

6. Tervek
A KEF a jövőben is alapfeladatának tekinti a városban lakók életminőségének javítását, a
drogprobléma társadalmi hatásainak mérséklését, a lakosság életminőségének javítását. Részcélként
jelenik meg a Fórum szerepvállalásának és koordinációs tevékenységének a növelése valamint az
együttműködések

erősítése:

kortárscsoporton és

az iskolán (pedagógusok-diákok-iskolai egészségügyi szolgálat) belül, továbbá

a

családon

(szülők-gyermekek-különböző

generációk),

a
a

területen működő különböző közösségek és intézmények között. További cél csökkenteni a
drogokhoz való hozzáférhetőséget, valamint azok használatából és árusításából fakadó egyéni és
társadalmi kockázatokat, ártalmakat.

A KEF 2019-ben is törekszik új együttműködések kialakítására, a meglévő kapcsolataik fenntartására,
a jelzőrendszer erősítésére. A hamarosan kihirdetésre kerülő Nemzeti Drogellenes Stratégia 20192020 évekre vonatkozó szakpolitikai programját szem előtt tartva szervezi tevékenységét.
A KEF szervezetei aktív közreműködői önkormányzatunk KAB-KEF-18-A-26301 azonosítószámú,

„ Tudáskészlet

és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben" dma projekt keretében, amelyben

tavasszal workshop típusú tudásbővítések valósulnak meg, KEF ifjúsági klub szerveződik és szakmai
konferencia „Fiatalkori bűnelkövetés kapcsolata a szenvedélybetegségekkel" címmel. Áprilisban a KEF
aktív közremOködője lesz a Ill. Nyíregyházi lfjúságkonferenciának, valamint a Helló Nyíregyháza
rendezvénynek.
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KÁBITÓSZEROGYI EGYEZrE 10 FÓRUMA
Júniusban tervben van egy Kábitószer-eiienes világnapi rendezvény megrendezése, valamint a
megyei l<EF találkozó megszervezése.
Egész évben folytatódik a korábbi években elindított iskolai prevenciós program, valamint a
kortárssegítő
szülők

csoportok létrehozásának

elősegítése.

A fiatalokat célzó programokkal szinkronban a

bevonása is szükségessé vált, mivel fontos a

ismereteinek

bővítése,

felnőttek

és tamksadás biztosítása, a szülői csoport

kábítószerekkel kapcsolatos

működtetése.

7. Összegzés
A l<EF tagjai elsősorban a gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezetek (önkormányzati és civil
szervezetek), oktatási intézmények,

rendőrség„

hivatásos pártfogók, gyámhivatal stb., tehát

mindazok, aki észlelhetik a problémát, akik rendszeres kapcsolatban állnak a gyermekekkel,
fiatalokkal, a leginkább veszélyeztetett célcsoporttal. A munkacsoportok tevékenységeik végzése
során nagy fígyelmet fordítanak a párhuzamosságok elkerülésére és a partnerség erősítésére,
kommunikációjuk fejlesztésére.
A 2018. évre vállait cselekvési tervben megfogalmazott feladatok nagyrészt megvalósultak. A KEF
keresi a folyamatos

fejlődés lehetőségét,

adoptálja a városhatáron túli szakmaközi kapcsolatok útján

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

Programok Osztályával. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokat összefogó online

felület a http://kef.hu/ oldalon érhető e!.
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Előterjesztés
~

a Közgyűléshez -

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (11. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
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'
Jászai Menyhért
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy

~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előteriesztést véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

Az önkormányzat kötelező
<;7;::.rv~•K és a helyi

ellátások feltételeinek biztosítása az állami központi
szóló 1993. évi
A swciá!is igazgatásról és szociális
bekezdése alapján a személyes gondoskodást
ellátásokról, azok
valamint a fizetendő térítési dijakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot
tc>1cu1"'t::ir

Ezen ellátások tekintetében az Szt
alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév áprHis 1térítési
összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önkö!tséget. Az
jéig á!iapitja meg. Az
téritésí díj év közben egy alkalommal módosítható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
a!ka!mazandó térítési díjak
szó!ó jogszabályi előírásoknak
maximáfü;
térítési dija megegyezik a szolgáltatási őnköitségge1,
csökkentett összeggel egyezett meg. Jelen előterjesztésünk
és az ebből kalkulált intézményi térítési díj

Szociális Gondozási Központ által biztositott étkeztetés esetében 6 %
E számítások alapján a
áremelést
a
a
(X!L20.) számú Közgyűlési határozattal elfogadott
élelmezési nyersanyagnorma növekedési ütemét követi, annak fele! meg. A Családias Elhelyezést Biztosító
Idősek Otthonának térítési
3% emelést tartalmaz. A térítési clij emelésére legutóbb 2 éve került sor.
Az ellátási szerződéssel

közül a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartója a
A szerződés értelmében az infláció mértékéig saját
hatáskörében megemelheti a térítési
melyről tájékoztatás! kötelezettsége van az önkormányzat
felé. Az e mértéket meghaladó térítési díj emelés csak az önkormányzat hozzájárulásával történhet. A 2019.
évi emelés mértéke nem haladja meg a fogyasztói árak növekedését, így az Egyházközség tájékoztatási
kötelezettségének eleget tett.
szerződés alapján a térítési díj
mértékének emelését az Oltalom Szeretetszolgálat tekintetében az önkormányzat érintett bizottságának
jóváhagyását követően alkalmazhatja. Javaslatuk 7% emelést tartalmaz a megemelkedett önköltségre való
tekintettel.

A Magyarországi Evangélikus Egyház az önkormányzattal kötött ellátási

A Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona intézményi térítési díjának emelése az infláció
mértékével megegyező. Az emelés mértékéről az önkormányzat egyetértésével dönt.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató
tartalmát és rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. március 19.

Tisrtelettel:
Dr. Krízsai Anlta
osztályvezető
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a SZOC-3083/2019. számú előterjesztéshez
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Város

részben saját fenntartású lntézményén keresztül, részben
kötelezően ellátandó feladatait. A szolgáltató a térítési díjakat minden évben
felű!vizsgálja,
év közben egy alkalommal korrigálhat. A fogyasztói árak növekedését követve
módosítása
szükségessé vált a térítési

l.) A rendelet társadalmi, gazdasági, köitségvetési hatásai
Intézményeink működési
az állami támogatás nem fedez
biztosítania.

kötelezettségek te!jesitésébő! eredően magasak, melyeket
mértékben, ezért azt az önkormányzatnak saját forrásból kell

A javaslat az ellátásban részesülőket oly módon
hogy a megnövekedett önkö!tségre való tekintettel a
magasabb
térítési
kel! fizetni a nappali ellátás keretében biztosított étkeztetés és az idősek
otthona e!!átásért. Az étkeztetés növekménye megegyezik az élelmezési nyersanyagnorma emelésének
mértékével.
Az ellátási szerződéssel eHátott

az emelkedést az önköltség növekedése teszi indokolttá.

3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Adminisztrációs terheket növelő elemek nem jelennek meg.
4.)A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
5.)A rendelet környezeti és egészségi következményei
Nem mérhető hatás.
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számú e~őterjesztéshez

RENDELET-TERVEZET
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő
térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (!!. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei
meghatározott eredeti
ClXXXlX törvény 10. § - ában

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

szodáfü; ellátásokról, azok lgénybevéte!i rendjéről és az értük fizetendő

1.§ a

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Őr.) bevezető

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi llL törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92. § (2)
bekezdésében
az 1-11 alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92. § (2)
bekezdés a) pontjában
a 12. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92. § (2)
bekezdés b) pontjában
a 13. alcím tekintetében szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 58/B. (2}
bekezdésében
az 1. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi !Ii. törvény 92. §
{2) bekezdés f) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi m. törvény 115. §
(3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi ClXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
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2. §az

rendelet 1. meHéklete iép.

2. melléklete

3. §Az

rendelet 2. meHék!ete lép.

Záró rendelkezés

3.§

Ez a rendelet 2019.

(2) Ezta rendeletet: a

1. napján lép hatályba,

az azt követő napon hatályát veszíti.

után indult ügyekben kell alkalmazni.
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1.

(lUS.) önkormányzati rendelethez

melléklet a

Valamennyi terítési

1. Alapszolgáltatások intézményi térítési
1.1. Szociális étkeztetés
Szociális Gondozási Központ)

1.1.1. A szociális étkeztetés

a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján

Ft-ban

Térítési díjak

69
1.2. Házi segítségnyújtás
1.2.1. A házi

Szociális Gondozási Központ)

vevő

A szolgáltatást

személy rendszeres havi jövedelme alapján Ft-ban
Házi

0-42 750
0 Ft/óra

A szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján Ft-ban
Hárr segitségnyüjras
t

0-42 750 Ft-ig
!---····--····~---···-----····-··--„-

"···-··------------------··--···-----····

Személyi gondozás

0

42 751 Ft~5500Ft-ig

275 Ft/óra

85 501-171 OOO
Ft-íg
350 Ft/óra

171 001 Ft-tól
500 Ft/óra
-~~-·„-·-···~

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
!.3.1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)
- szociálisan rászoruló esetén 350 Ft/nap/készülék
- szociálisan nem rászoruló személy esetén 520 Ft/nap/készülék
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1.4. A támogató szolgálat
1.4.1. A támogató szolgálat (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

1.4.1. szállító szolgáltatás kilométer dija
- szociálisan rászoruló személy esetén ingyenes
- szociálisan nem rászoruló személy esetén 695 Ft/km
!.4.2. gondozási óra díja
- szociálisan rászoruló személy esetén ingyenes
- szociálisan nem rászoruló személy esetén 3 470 Ft/óra

1.5. Időskorúak nappali ellátása
1.5.1.

Időskorúak nappali ellátása {Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

1.5.1. Étkezésért fizetendő térítési díjak

A

e

D

E

G

F

1

a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján

1.

2.

B

2850139900 Ft

3990149875 Ft

4987659850 Ft

5985169825 Ft

között

között

között

között

69826
Ft
fölött

106

164

191

217

270

Uzsonna Ft

58
58

127

196

228

265

323

összesen Ft

116

233

360

419

482

593

Térítési díjak

3.

Reggeli Ft

4.
5.

0-28500

1.5.2. Nappali ellátásért fizetendő térítési díjak (étkezés nélkül)

A nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül az ellátottak részére térítésmentes.
1.6. Fogyatékos személyek nappali ellátása

1.6.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)
A

1.
Térítési díjak

2.

3.

e

B
D
E
F
G
1
1
a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján
0·28 500

Ft-ig
reggeli Ft/adag

58

28 50139 900 Ft
között

39 90149 875 Ft

106

49 876-

között

59 85169 825 Ft
között

69 826

59 850 Ft
között

164

191

217

270

Ft

fölött
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4.
5.
6.

ebéd
uzsonna
Gondozas

1.7. Pszictiiatriai személyek

69

217

313

382

445

546

58

127

196

228

265

323

65

125

190

220

250

315

ellátása
(Nyíregyházi Szociális Gondozási

1.7.1. Pszichiátriai személyek

A pszichiátriai

ellátás étkezés igénybevétele nélkül az ellátottak részére
fizetendő térítési

1.7.2.

a szolgáltatást igénybe vevő szeméfy rendszeres havi jövedelme alapján

Ft-ban

Térítési

49876-59850

59

217

313

11.1. Idősek Otthonának intézményi térítési díja
11.1.1. A Családias Elhelyezést Biztosító Idősek Otthonának {Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)
intézményi térítési díja székhelyen és telephelyen

2 845

Ft/nap/fő,

85 350 Ft/hó/fő

{H.15.) önkormányzati rendelethez
Tanyagondnoki szolgáltatás körzetei

„HUMAN-NET" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás fejlesztési
Alapítvány
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Semmelweís u.24.

A szociális

!.

-az eHátottak számára nyitva álló- helyiségeinek címei:

Tanyagondnoki szolgálat

ellátási területe: Nyírjes,

1.

Tanyagom:inoki

ellátási területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó következő tanyasi lakott
helyek: Alispántanya, Görcssor, Butykasor, Vadastanya, Kordovánbokor, Butykatelep, Bálintbokor,
A!sóbadur, Lászlótanya, Újsortanya, Rozsrétszőlő, Rozsrétbokor, Manda 1, Kállai rét.

II.

Tanyagondnoki szolgálat

ellátási területe: Manda 1., Manda IL, Lóczibokor, Felsősima, Samókabokor, Benehalom, Verescsárda,
ÚjtelekbokoL

NYÍREGYHÁZA

Függelék

1. Alapszolgáltatások

térítési díja
Idősek

U. Szociális étkeztetésért fizetendő

Otthona}

igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján Ftban

030000
190 Ft

30001·
38500

240

38501-

48501-

58501-

48500
260

93500

480

93501-

500

térítési dija

Az ebéd lakásra

·· 100
működő demens személyek nappali ellátása, valamint idősek klubja

Idősek

1.2. Sóstói
díja

né!kü!:
Nappali ellátás étkezés igénybevéte!ével:

térítésmentes

Ft/adag

~--~-----··-··--~·-------·-··-···-·-····-·-····--··~

__}90 ___·-···-···

Reggeli:

Ebéd:
Reggeli+ebéd:

550

···--»-···-"--···--·--·-

740

····-·-·····-···-----

800

Reggeli+ebéd+uzsonna:

!.2.2..

Idősek Klubja

Nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül:

térítésmentes

1.3. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézmény {Oltalom Szeretetszolgálat)
az ellátás igénybevétele étkezéssel: O Ft/nap/fő

ii. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények. intézményi térítési díja
11.1. A Hajléktalanok Átmeneti Szállója (Oltalom Szeretetszolgálat)

2 920 Ft/nap/fő
N.2. Reménység Szenvedélybetegek Átmenet{ Otthona

3 930 Ft/nap/fő, 117 900

éb

N y

hó/fő

R EGYHÁ ZA

ll.3. A Sóstói

idősek

Otthona átmeneti elhelyezést biztosító ellátása

u.

Ellátási forma

Időskorúak gondozóháza
(átmeneti

Ellátási forma

u.11.

Idősek

Otthona

1

Ft/hó

Ft/nap

89100

2 970

1

havi

napi

89100

2 970

101100

3 370

Idősek

Otthona

'
pavilon
1
; - - ---1-----0-··- - t - · · - --t----il1
1

1

:mens

1

89 100

1

2 970

1

-----+-l__re_s_z_!e~g---+-·---+--·-·--_J
i
1
Pszichiátriai '
!

'-·-~····-+·~:;;~,-·

89 10_0---+_2_9_1_0---1

személyek

otthona

!Etel-köz 1
L11~13.

89 100

·

Idősek

Otthona

2 970
1

85 200

284~

111.2. A Hajléktalanok Otthona fOltalom Szeretetszolgálat)

5 050 Ft/nap/fő, 151 500 Ft/hó/fő 5 400 Ft/nap/fő 162 OOO Ft/hó/fő
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a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük
megállapításáról szóló •• „/„... (........ ) önkormányzati rendelethez

füetendő

!. Általános indokolás
és szoda!is e!!átásokró! szóló 1993. évi rn. tv. (továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés
a) pontja értelmében a
feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő

A szociális

Az Szt 115. §
szociális ellátások
intézményi térítési
haladhatja meg a
Az intézményi térítési

térítési díj a szemé!yes gondoskodás körébe tartozó
(a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az
1-jéig állapítja meg. Az intézményi téritésí díj összege nem
térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
esetében is szolgáltatásonként keH meghatározni, ilyen

szamítása során a közös költségelemeket a szolgáitatásonkénti közvetlen

II. Részletes indokolás

1-2.
A rendelet-tervezet a szolgáltatások rendszerében bekövetkezett változásokat és a terítési díjak változásait
tartalmazza.
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ck Vach!er Péter

Eiőte rjesztés

- a Közgyűléshez -

a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás

meghirdetésére

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője
törvényességi véleményezést
végző szemétyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jeg~·zői

kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai ... n.nrnc::.a
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Közgyűlés!

Tisztelt

számú

határozata

értelmében

Központ elnevezésű
tő!

átvette a Nyírségi Többcélú

28

-an

Megyei Jogú

"'"''"'n"'cr.v fenntartását 2018.01.01-

TársulástóL Az intézmény vezetőjének megbízatása 2018. február
14.) számú határozatával pályázatot irt ki az

A

majd a pályázati eljárást a 32/2018.
"'"'""~"'

történő betöltéséről

''":"""uu

a soron

pályázati felhívást.

29.) számú közgyűlési határozat
az

vezetői

számú határozatával

utasította a Szociális és Köznevelési Osztály
nti'"Zrr1eniVv;ne•tői

OTI<:>•nHPV<Ulr

Város

került sor, melynek

vezető} beosztás 2018.07.01. -tői 2019.06.30. napjáig

rendelkezett a
szó!ó 1992. évi XXXl!l. törvény 20/A. § -a alapján az intézményvezető
történik.

megbízása
A fentiek alapján indokolt,
betöltésére.

az

Kérjük a Tisztelt
„,„m,,~.„ hogy az
elfogadni szíveskedjen.

mint fenntartó pályázatot

<>lnf'<>r·•<>c7t'"'

ki az

intézményvezetői

megtárgyalni és a mellékeit határozat - tervezetet

Nyíregyháza, 2019. március 21.
Tisztelettel:
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MeHéldet a SZOC/1424-3/2019. számú előterjesztéshez
Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
..•••..•/2019. (m. 28.) számú
határozata

a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői

(magasabb vezetői) pályázati felhívás

meghirdetéséről

A Közgyűlés

az

és a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb
a me!lék!et szerint kHrnndó pidyázati felhívást jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. március 28.

A határozatról értesülnek:
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

www.NYIRf.GYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA

440~ N\'H~EGYhALA,

TELLFON'. -c30
::,14.500
f'AX
42
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(11!. 28.) számú határozatához
felhívás
(4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a Közalkalmazottak
§. -a alapján, pályázatot hirdet a Nyíregyházi Szociális

Nyíregyháza
jogállásáról
Gondozási

intézményvezető

(magasabb vezetői)

ellátására

határozatlan

köza!kalmazvtti

Foglalkoztatás jellege:
munkaidő

2022.

SZÓL

A mtmkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2..

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről az 1/2.000. (L 7.) SZCSM rendeletben foglalt
valamely munkakör.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetöi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó
tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában számára
feladatokat és jogköröket. Az intézmény közfeladata: Étkeztetés/ Szt. 62. §
/,Házi segítségnyújtás/ Szt. 63. §/,Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ Szt. 65. §/,Közösségi ellátások/
Szt. 65/ A.§/, Támogató szolgáltatás/ Szt. 65/C. § / Nappali ellátás biztosítása/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés a)
pont/, Nappali ellátás/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja/, Nappali ellátás/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés e)
pontja/, .4poJást-gondozást nyújtó (mosek otthona) intézmény; eJjátás /Szt. 68. § /, Fe}Jesztő fogJaJkoztatás
(99/B. §), Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás
(60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet).
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Az intézményvezető által eHátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása,
melynek keretében felelős az
okirat és az alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek
eHátásáért,
összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok
megszervezéséért és
végrehajtásáL Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és
gazdaságosság
különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú
és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására,
alkalmazására, az
Elkészíti a
<füal
az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat,
fenntartásáról, beszámolási kőztelezettségge! tartozik a fenntartó
va!amlnt gondoskodik azok

Illetmény és juttatások:
Az metmény
és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a köza!kaimazottak
szóló 1992. évi xxxm. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és
történő végrehajtásáról 257 /2000. (X!L 25.) Korm. rendelet
rendelkezéseit keH alkalmazni. Az rnetményhez kapcsolódó esetleges juttatásokat Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyűlésének mindenkori
költségvetési rendelete tartalmazza.

Pályázati feltételek:
- Az 1/2000.
SzCsM rendelet 3. számú mellékletében - az intézmény által biztosított szolgáltatások
vezető) munkakör betöltéséhez e!őirt valamely képesítés,
körében - az
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban van, vagy a
- magasabb vezetői
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- büntetlen előélet,
- a pályázó nem áll a Kjt. 20. § {2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben
nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, és nem áll foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés),
- a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- betöltött tizennyolcadik életév,
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve bevándorolt vagy letelepedett,
- Intézményvezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatása,
- a magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy
felsőfokú szakmai
a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elönyt jelent:

- Szociális területen szerzett, legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
- államilag elismert nyelvvizsga - bizonyítvánnyal igazolt idegen nyelv ismerete (angol),
- szociális szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

)
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NYÍREGYHÁZA
f)

1

N\E.GYE\ JOGÚ \f Á.ROS

FAX: +36 42 524.501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen
t::'rőé'retű, ttNá'obá vei1e 52emben nem á\'rnali. fenn a K)t. 1\J. § \1) ti), \1.ó), \2.e) beli.e1óé;;.éb'er. fog\ait \ü1á16
okok, és nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (Kjt. 20. § (4)-(5) bekezdés),
- képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
- szakmai gyakorlat meglétét igazoló eredeti igazolás,
- a pályázó
életrajza,
teile~z.tés.ér.e

- az. intéz.mén'{

vc.matkaz.ó

~rn€,r<im,

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát, és személyes adatait Nyiregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlésének tagjai, a Közgyűlés Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának tagjai, a
közalkalmazottak
1992. évi xxxm.
a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi agazatban történő végreha)tasaról szóló 257/2000. {XII. 26.) Korm. rende'let 1/A. 9 {10)
bekezdése szerinti bizottság tagjai, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a
pályázati eljárás lebonyolításában közreműködő köztisztviselői megismerjék,
- a pályázó nyilatkozata, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettségének eleget tesz,
- pályázó nyilatkozata arra
hogy nem ;il! cselekvőképességét érintő gondnokság alatt,
- e. ~\'fil'lé w7í\atV..m„c.t1!. a>>a n 1r;c.t-,o/,01.óal\, hog'f rvam á\\ fo1>n '*~~ !it.'C.mi;:;tcir. a lf'...~t. 41. \1), \1) i;:;tck~:t.d~s,
továbbá 43. § (1) bekezdés, és a 43/A. §szerinti összeférhetetlenségi ok,
- a pályázó nyilatkozata (kérelme) arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Közgyűlés, és annak érintett
bizottsága nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

s

A beosztás betöltésének várható időpontja:
2019.07.01.

további információt Nyíregyháza Megyei
Város Polgármesteri
a 06 - 42 - 524 - 524/ 567, 06 - 42 - 524 - 524/103

A

kiírással
Hivatalának Emberi
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
e!sőbbségi küldeményként, írásban, a pályázatnak Nyíregyháza Megyei

megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
Gondozási Központ intézményvezetői pályázat". (A benyújtási
ha a pályázó a pályázatát a felhívásban foglalt módon legkésőbb a

postára adja.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat

a

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XIL 26.) Korm.
rendelet 1/A. § (10) bekezdése szerinti bizottság, továbbá Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális, Egészségügyi és
Bizottsága hallgatja meg, és véleményezi a pályázatokat. A pályázatokról

gyermekjóléti és gyermekvédelmi
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Nyíregyháza
Város
próbaidő kikötésével történik.

dönt. Közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezés 3 hónap

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.05.30.
A pályázati

további közzétételének helye:

Város hivatalos honlapja
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közgyűlés a

NYÍREGYHÁZA

jogát

és KÖZNEVELÉSI OSZTALY

NYÍREGYHÁZA

SZ.OGÁLIS

lv1EGYE! JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, Kossu-;·H TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +)6 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@tiYIREGYHP,ZA.HU

POLGÁRMESTER.i HIVATALA

Ügyiratszám: SZOC/1422-11/2019
Ügyintéző: Korpai Tibor
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoza Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
Tisztelt Bizottság!
A 2015. június 9-én megalakult Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal olyan érdekegyeztető fórum, amely szakmai
véleményeztető és javaslattételi joggal rendelkezik az ifjúságot érintő helyi önkormányzati döntések
meghozatalában. Tagjai az önkormányzat kijelölt tisztviselői, az ifjúsággal foglalkozó helyi intézmények és
civil szervezetek delegáltjai, valamint az ifjúsági korosztályi szervezetek képviselői.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2016 {Vl.30.) számú határozatával elfogadta Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepcióját {2016-2021), amely cselekvési tervének egyik célja
annak az együttműködési rendszernek a felállítása, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja
a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, amely
elsősorban az Ifjúsági Kerekasztal feladata.
Az Ifjúsági Kerekasztal az év során rendszeresen ülésezett, ellátta a szervezeti és működési szabályzata
szerinti feladatait. Kapcsolatot tartott a Kerekasztalhoz csatlakozott szervezetekkel, intézményekkel és civil
szervezetekkel, rendszeresen kommunikált a város vezetésével, döntéshozóival. A tagság aktív
közreműködő volt a városi nagyrendezvényeken, részt vett a Helló Nyíregyháza programon és az Ifjúsági
Hét rendezvénysorozat megszervezésében. Nagy sikerű rendezvény volt az 2018. április 19-én
megrendezett II. Nyíregyházi lfjúságkonferencia. A 2018-ban bevezetett Ifjúsági Alap segítségével több,
ifjúsági korosztálynak szánt projekt valósult meg. A Kerekasztal szoros munkakapcsolatot ápol Nyíregyháza
MJV Kábítószerügyi Egyeztető Fórumával.
Az Ifjúsági Kerekasztal a hatályos szervezeti és működési szabályzata szerint minden évben a Polgármesteri
Hivatal és az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság felé elkészíti az elnöksége által elfogadott
beszámolóját.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2018. évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. március 21.

Tisztelettel:
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Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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SZOCfÁUS és KÖZNEVELÉS! OSZTÁLY

NYfRf.:GYHAZA
MEGYE! JOG(1 VÁROS

4401 NYÍREGYHAZA, KOSSUT!-" TÉR 1. PF.: ll3.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +;.6 42 524-586

POLGÁRMESTER.! HIVATALA

E-1\f~AIL: NYHSZOC@NY!~EG\'HAZAl~U

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
„ .. „ .... ./2019.

(111.25.) számú

határozat-tervezet
a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a mellékelt szakmai beszámoló alapján a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal
2018. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.

Dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Címzetes főjegyző
Szociális és Köznevelési Osztály
Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal elnöke
Irattár

e:· ~·YfREGYHAZA
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SZOCIÁUS és KÖZNEVELÉS! OSZTÁLY

fr'1EGYEI JOGLJ VÁHOS
POLGÁRfv'lESTERI HíVATALA

t;"JC'i NYÍREGYHL.ZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.:

8;,.

TELECON: +36 42 524-585; Fi'.A: +36 42 52tj-5S6
E-íM·.lL: K\'H~2.0C@txY! f>EGYKAZA.HV

Melléklet a SZOC/1422-11/2019. számú előterjesztéshez
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Szakmai beszámoló

Ifjúsági Kerekasztal

Nyíregyháza, 2018.
„Az ifjúság nem

idővel mérhető

életszakasz, hanem egy állapot."
Márai Sándor
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r:jusógi Kerekosztol

Bevezető

A

Nyíregyházi

2015.

június

Ifjúsági
9-én

Kerekasztal

alakult

meg

Nyíregyházán azzal az eredeti céllal,
hogy

érdekegyeztető

fórumként

javítsa a helyi ifjúsági fejlesztések
hatékonyságát, valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Ifjúsági Cselekvési
Terve

végrehajtásának

kontrolljaként
megvalósítását.

támogassa

civil
annak

Megalakulásunktól

kezdve alapvető küldetésünknek tekintjük, hogy a Nyíregyházán élő és tanuló fiatalokat
megszólítsuk és motiváljuk az „X, Y, Z" generáció szülötteit arra, hogy az őket érintő társadalmi
ügyek aktív résztvevőjévé váljanak. Feltérképezzük továbbá azokat a szervezeteket, akik a
fiatalok ügyeiért dolgoznak és megismertetjük a tagsággal munkájukat, tevékenységeiket.
A Kerekasztal által megálmodott és megvalósított lfjúságkonferencia a 2018-as évben közel
240 főt mozgatott meg, részben ifjúsággal foglalkozó szakembereket, részben pedig
középiskolás és főiskolai, egyetemi hallgatókat.
A Kerekasztal célkitűzései
A

Nyíregyházi

véleményeztető

Ifjúsági

Kerekasztal

olyan

érdekegyeztető

fórum,

amely

szakmai

és javaslattételi joggal rendelkezik az ifjúságot érintő helyi önkormányzati

döntések meghozatalába. Működését ernyőszervezet-jelleggel, informális szervezetként
végzi. Az Ifjúsági Kerekasztal nyitott, munkájához bármely szervezet csatlakozhat.
A Kerekasztalt 24 szervezet alapította, munkánkat a tagok által delegált képviselőkkel és a
jelenleg 8 fős elnökséggel (elnök, alelnök, 6 elnökségi tag) végezzük, 2018-ben a Kerekasztal
tagsága 32 tagra emelkedett.
A 2018-as évben az elnökség tisztségeit ellátó szakemberek és az általuk képviselt szervezetek:
Elnök

Lengyelné Pogácsás Mária - Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ

Alelnök

Dombóvári Gábor - KÉK Egyesület

Elnökségi tagok

Fekete Éva - Tabulaplaza Alapítvány
Bálega János - KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Djogni Joel

Segnon -

Közösségfejlesztő

Jelen

Kell

Lenned

Multikulturális és

Egyesület

Huszti Éva - Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szilágyi Gábor - Új Nemzedék Közösségi Tér
Dobróné Dr. Tóth Márta - Nyíregyházi Egyetem
/ . f ~ '1· ,' ; .~ '\
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!fjúsógi Kerekosztol

Titkár

Korpai Tibor - Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal Szociális és
Köznevelési Osztály

Részvételi adatok és aktivitás
A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal a 2018-as évben is aktívan folytatta munkáját, S alkalommal
ülésezett, nyílt elnökségi ülést 8 alkalommal hívott össze. Az elnökségi üléseket kezdetektől
nyílttá tettük, lehetőséget teremtve arra, hogy a tagok közül bárki bekapcsolódhasson a
munkába ötleteivel, javaslataival.
Fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek mellett olyan intézmények is
képviseltessék magukat, akik hangsúlyos szerepet vállalnak az ifjúság védelme, támogatása
érdekében.
A nyitott elnökségi üléseket, valamint a Kerekasztal üléseit a tagszervezetek székhelyein
valósítottuk

meg,

így

adva

lehetőséget

arra,

hogy

ismerkedjünk

munkájukkal,

tevékenységeikkel, munkatársaikkal.
2018-ban az alábbi tagszervezetek adtak helyet az üléseinknek:
•

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

•

Új Nemzedék Közösségi Tér

•

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

•

KÖZ-Pont Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér

•

Labor Café Közösségi Tér

•

Nyíregyházi Egyetem

•

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

A Kerekasztal tagságát alkotó szervezetek:

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.

Kulturális Életért Közhasznú (KÉK) Egyesület (Mustárház)

3.

HUMAN-NET Alapítvány

4.

Köz-Pont Ifjúsági Egyesület

5.

Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda (Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér)

6.

Kalamáris Egyesület

7.

Diák-polgármesteri Iroda

8.

Mozgáskorlátozottak Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Egyesülete

9.

Nyíregyházi Egyetem

10. Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye

11. lnspi-Ráció Egyesület
12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Nyíregyházi Tankerületi Központ)
13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

14. Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség
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15.
16.
17.
18.
19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diákönkormányzat
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Nyíregyházi Rendőrkapitányság
Tabula Pláza Alapítvány

20. Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

21. Nyíregyháza Városi Református Egyházközség
22. Periféria Egyesület
23. Drogambulancia
A megalakulást követően az alábbi szervezetek csatlakoztak az Ifjúsági Kerekasztalhoz:
24. Gyermek-Mosoly Egyesület
25. Fiatalok Kulturális Szövetsége
26. Jelen Kell Lenned Multikulturális és Közösségfejlesztő Egyesületet
27. Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
28. Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány
29. AFS Magyarország
30. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Ifjúságáért Egyesület
31. Romano Trajo Egyesület (társult tag)
A hatékony működés érdekében 2017-ben módosítottuk a Kerekasztal Szervezeti és Működési
Szabályzatát a kialakult gyakorlat és tapasztalatok függvényében.

Megvalósított programjaink, tevékenységeink

Ifjúság Hét - „Mi legyen Nyíregyen ?"
Az ifjúsági korosztály minél szélesebb körben történő bevonása érdekében a városvezetés és
az Ifjúsági Kerekasztal első alkalommal szervezte meg az Ifjúsági hetet, amely a Helló
Nyíregyháza rendezvény köré szerveződött. A Kerekasztal tagjai szoros együttműködésben az
önkormányzattal, egy tematikus programsorozatra tett javaslatot, amely 2018. április 16-18a között a Kossuth téren valósult meg a következők szerint:
2018. április 16. hétfő: „Legyen játék"
- 14.00-18.00: e-sport és Minecraft
- 14.00-20.00: belvárosi tájékozódási futás
-17.00-19.00: BMX bemutató
- 14.00-18.00: Tech-ball
- 14.00-20.00: társasjátékok
2018. április 17. kedd: „Legyen cool-túra"
és
Városi
Könyvtár kitelepülése
14.00-18.00:
Móricz
Zsigmond
Megyei
(Ismerd meg könyvtárunkat!, ingyenes beiratkozás, keresztrejtvény kihívás, Az első magyar
(1925) keresztrejtvény megfejtése (ajándékkönyv NKA), ingyen elvihető könyvek polca, tavaszi
kezdőknek
és
haladóknak,
memória
játékok.)
origami
- 14.00-18.00: szabadtéri „rajzóra"
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- 18.00: filmvetítés (#Sohavégetnemérős - Új Nemzedék Közösségi Tér)
2018. április 18. szerda: „Legyen tánc"
- 14.00-14.30: „Ókori tánc-show'' (Wesselényis diákok, DPI)
- 14.50-15.30: K-pop és random K-pop tánc, (Kölcseys diákok, DPI)
- 15.45-16.30: Fernando- Shuffle dance
- 16.45-17.30: lspiláng Táncegyüttes bemutató néptáncóra
- 18.30-19.45: Csángó táncház.

A programok állandó résztvevője a Tabulapláza Alapítvány volt, akik a rendezvény idejére
kitelepültek a Labor Café közösségi tér programkínálatával.
Közremaködő

szervezetek: Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal, Nyíregyházi Diák-polgármesteri

Iroda és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, Új Nemzedék
Közösségi Tér, Human-Net Alapítvány, Tabula pláza Alapítvány- Labor Café, Mustárház Ifjúsági
Információs és Tanácsadó Iroda, Denevér Barlangkutató és Szabadidősport Egyesület,
Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület, Kulturális Életért Egyesület, KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület,
Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, lspiláng
Táncegyüttes.
A rendezvények megtartását a résztvevők önkéntes alapon végezték.

Helló Nyíregyháza
Nyíregyháza

2018. áprilisában

7.

alkalommal

rendezte

meg a Helló Nyíregyháza

programsorozatát, ahol a Kerekasztal tagjai és a velük kapcsolatban álló fiatalság is helyet
kapott az ifjúság utcában.
Az egész napos rendezvényhez a következő szervezetek csatlakoztak saját programjaikkal:
Nemzeti

Ifjúsági

Tanács

-

játékokkal,

tájékoztató

anyagokkal,

információs

tanácsadással készültek.
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Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete - kreatív kiállítással
és zenés színpadi előadással színesítették a programot.
Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér - programjai: Ifjúsági Közösségi Szolgálat és
önkéntesség, flash mob (free hug), kincskereső és akadályverseny, pályaorientációs
tanácsadás, karrier tervezés, coaching, „léleksimogató" segítő beszélgetés, Gamers
for Gamers rendezvény.
Köz-Pont Ifjúsági Egyesület - bemutatták a közösségi és ifjúsági irodát, a megyei
DÖKöt, az Európai Önkéntes Szolgálatot. Mindegyikbe készültek társasokkal (pi:
önkéntes tabu óriás társasjáték), kis billiárd asztallal, XBOX-al és sok-sok érdekes
fiatallal, külföldi önkéntessel lehetett náluk találkozni és beszélgetni.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat - megyei DÖK
fiataloknak szóló játékokkal, kreatív és ügyességi feladatokkal, illetve tájékoztató
anyagokkal, információkkal készültek a diákönkormányzatiságról, illetve a városban
lévő

fiataloknak szóló önkéntes lehetőségekről.

Human-Net Alapítvány - Élő-könyvtár program.
Nyíregyházi

Család-

és

Gyermekjóléti

Központ

-

tájékoztató

anyagokkal,

információkkal, kézműves foglalkozással színesítették a rendezvényt.
Mustárház Ifjúsági és Tanácsadó Iroda - Mustárrádió, EVS, DPI.
Talentum Alapítvány - szórólapokkal, tesztekkel és játékos feladatokkal fogadták az
érdeklődőket.

Drogambulancia -

programja: információnyújtás és tájékoztatás a biztonságos

bulizásról, a szer használatról, függőség kialakulásáról és kezelési lehetőségekről,
játékos kvízek és totók kitöltése, csoportos és egyéni beszélgetés biztosítása segítő
szakemberekkel és volt szerhasználóval.
Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyei

Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési

és

Közlekedésrendészeti Osztály - A Bűnmegelőzési Osztály szórólapokkal jelent meg a
programon.
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II. Nyíregyházi l/júságkonferencia
A II. Nyíregyházi lfjúságkonferencia #tudszjobbat? alcímmel 2018. április 19-én került
megrendezésre a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, és
a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében.
A rendezvény fő védnöke: Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere
volt. A konferenciának a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar adott helyet.

A konferenciához külön internetes felületet hoztunk létre előzetes regisztráció céljából. Ezen
kívül a konferenciának készült külön facebook esemény is, ahol előzetesen informáltuk az
érdeklődőket a konferenciáról. Az adatok szerint 72 előzetes regisztráció volt, melyből 15

darab csoportos regisztrációt jelentett, így előzetesen 108 fő jelentkezett be a konferenciára.
Az egész napos rendezvényen 240 fő jelent meg.
A konferencián résztvevőket elsőként Baracsi Endre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés alelnöke, majd Dr. Ulrich Attila Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere és

Prof.Dr. Semsei Imre, a kar dékánja köszöntötte.
A hivatalos megnyitót követően plenáris előadásokra került sor. A szekció vezetője
Lengyelné Pogácsás Mária, Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal elnöke volt.
Az előadók közül elsőként Dr. Csepeli György tartotta meg előadását A digitális család címmel,
majd Dr. Erdélyi Ágnes beszélt a Drogpolitikai helyzetkép Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
című előadásában a megyei adatokról. Dr. Kiss Ferenc az Ifjúság és a fenntartható fejlődés

címmel tartott izgalmas előadást.
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A

plenáris

követően

ülést

szendvicsebéddel

összekötött

' szünet következett,
rendhagyó

melyet idén

módon

további

programokkal töltöttünk meg:
•

Hétköznapi

Kémia-fizika

tudomány:

show

(Nyíregyházi

Egyetem)

•

Elsősegély

(Debreceni
,_ Kar)
•

a

buliban

Egyetem Egészségügyi

Gamer kuckó (Gamers for Gamers, Craftábor)

A szünet után, ugyancsak rendhagyó módon, több helyszínen és más-más célcsoportot
megcélozva folyt tovább a konferencia.
Egyrészt 13 órától kezdődtek a párhuzamos szekciók, ahol 15 perces előadásokat hallhattak
az érdeklődlSk különböző témákban (kapcsolathálózat, sport és egészség,

drog-és

szenvedélybetegség).
Szekcióvezetők: Dr. Prazsák Gergő, Szabó Dóra (ELTE), Dr. Kovács Klára (DE), Dr. Erdélyi Ágnes

(Sántha Kálmán Pszichiátriai Szakkórház).
Ugyancsak 13 órától került sor egy workshop-ra is Dr. Fromann Richárd, Játékoslét
Kutatóközpont alapító vezetlSjével a 11 Bevezetés a gamifikáció világába - avagy hogyan
motiváljunk a játékok erejével?" címmel.
A

konferencia

kiemelt

szervezése

figyelmet

fiatalok

fordít

a

megszólítására,

bevonására, így az érdekllSdő
elsősorban

fiatalok,
középiskolások
!

úgynevezett

részére,
world

módszerrel

café
rapid

beszélgetéseket

szerveztünk,

mely során a fiatalok által
előzetesen

felvetett

témák

kerültek megvitatásra egy-egy
szakértő

vezetésével.

A következő témák kerültek megbeszélésre:

1. Partiszervíz
2.

Lazulj és kapcsolódj! -Interaktív játékok a közösségi aktivitásról
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3. Tanulási technikák
4.

Diákmunka

S. Javaslatasztal
6.

Közösségi média

7.

Külföldi lehetőségek (önkéntes munka, tanulás)

8.

Kultúra a XXI. században

9.

Munkaerőpiaci

elvárások

A témákat, azok szakmai feldolgozását jellemzően az Ifjúsági Kerekasztal munkájában
résztvevő

szakemberek, szervezetek koordinálták.

Tehetséggondozás
A Nyíregyházi Egyetem tapasztalatai szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ifjúság
tehetséggondozására. A középiskolai fiatal tehetségek nyilvántartására, illetve a rendszer
kidolgozására azért van szükség, hogy a felsőfokú tanulmányokat kezdő tehetségek a lehető
leghamarabb az egyetemi oktatók látókörébe kerüljenek és a hallgatók segítséghez,
lehetőségekhez

jussanak.

Az adatbázis kialakításának módjáról a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Nyíregyházi
Egyetem szakemberei együttműködésben kezdték meg a munkát. 2016-ban a szülők
bevonásával elkezdődött az információk áramoltatása, mely folyamatosan zajlik.

Ifjúsági Alap
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 164/2016. (Vl.30.) számú határozatával
jóváhagyta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepcióját, mely célul tűzte ki egy

0 (/ L .:i ':,
'
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Ifjúsági Alap létrehozását. A

Közgyűlés

a helyi

önszerveződő

kerek~tol

közösségek pénzügyi

támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelete (és annak
módosításáról szóló 33/2017.(Xll.l.) rendelet) szabályozza az Ifjúsági Alap létrehozását,
melynek célja a gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik
támogatása. A pályázat keretében támogathatók olyan programok, amelyek szervesen
illeszkednek az ifjúsági közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek szakmai
tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek
létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a lakóhely
szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének
rendjéről

szóló 1/2018. (1.26.) önkormányzati rendelet alapján az Ifjúsági Alap támogatására

szolgáló keretösszeg 1.250.000.-Ft.
A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 15/2018.(11.19.) számú határozatában döntött
az Ifjúsági Alap keretéből történő pénzügyi támogatás iránti felhívás jóváhagyásáról, mely
felhívás zárónapjáig 2018. március 26.-ig 16 darab pályázat érkezett, a Bizottság

ebből
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pályázót részesített támogatásban.
A projektek során megvalósultak gyermeknapi programok, egészségfejlesztő-, szabadidős- és
sport rendezvények, nagy volumenű diákönkormányzati közösségfejlesztő programok és az
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő e-sport rendezvények.

Terveink
2019-ben kerül megszervezésre a Ill. lfjúságkonferencia, valamint csatlakozunk a Nyíregyháza
ifjúsági hetéhez, a Helló Nyíregyházához.
A Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal minden évben fő feladatának tekinti a fiatalok mozgosítását,
hogy aktív munkájukkal, ötleteikkel és terveikkel hozzájáruljanak a nyíregyházi ifjúsági élet
szervezéséhez. A fiatalok közösségi aktivitása alacsony, ezért hangsúlyos törekvése a
Kerekasztal tagságának hogy az a szervezetek egyéni munkáján túl lehetőséget és teret
biztosítsunk az alulról érkező kezdeményezések megvalósításához.
A Kerekasztal tagságának felülvizsgálatát valósítjuk meg a 2019-es évben.
A Kerekasztal munkájáról, az aktualitásokról a www.nyik.hu oldalon tájékozódhatnak az
érdeklődők.

Nyíregyháza, 2018. november 30.
Az elnökség nevében:
Lengyelné Pogácsás Mária
Elnök

,_ ·.1
"'tú"'"n
t)l „ ·,

1;
--. t_:

J

„1

-

_l

10

\;~l

',~

k .)

Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal

~·

\

lfjúsógi Kerekos:.:.t.a!.

Mellékletek:
1. II. Nyíregyházi lfjúságkonferencia programfüzet
2. #milegyennyiregyen Ifjúsági Hét plakát
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1. számú melléklet
11.NYÍREGYHÁZI IFJÚSÁGKONFERENCIA

#tudszjobbat?
2018. április 19.

Szervezők

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal
Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A rendezvény fővédnöke:
Dr. Kovács Ferenc
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Helyszín:
Debreceni EgyetemEgészségügyi Kar

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.
Torony tetőtér

•
~
~-\

lfJ(Jsógi KerekOSLLOl

PROGRAM

9.00 - Regisztráció
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9.30 Megnyitó
Köszöntő

Baracsi Endre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke
Dr. Ulrich Atti/aNyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere
Prof.Dr. Semsei lmreDebreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja

Plenáris előadások - Levezető: Lengyelné Pogácsás Mária, Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztal elnöke

9.50-10.20
Prof. Dr. Csepeli György (ELTE Szociálpszichológia Tanszék professor emeritus):
A digitális család
Kérdések, hozzászólások

10.30-11.00
Dr. Erdélyi Ágnes (a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház Sántha Kálmán Szakkórház osztályvezető főorvosa, KEF elnöke):
Drogpolitikai helyzetkép Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Kérdések, hozzászólások

11.10-11.40
Dr. Kiss Ferenc (Nyíregyházi Egyetem, főiskolai tanár,tanszékvezető): Ifjúság és a
fenntartható fejlődés

Kérdések, hozzászólások
SZÜNET
Szendvicsebéd
A szünetben:
Hétköznapi tudomány: Kémia-fizika show (Nyíregyházi Egyetem)
Elsősegély a buliban (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)

Gamer kuckó(Gamers for Gamers, Craftábor)

13.00-15.00
Párhuzamos szekciók(lS perces előadások S perc a kérdéseknek)
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1. interActionl - Migráció és társas kapcsolatok
Helyszín: A épület 324
Szekcióvezetők:Prazsák Gergő, ELTE TáTK habilitált egyetemi docens, Szabó Dóra

doktorandusz
Murányi István, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék:
Azonosság vagy különbözőség: fiatalok nemzeti identitása és előítéletessége négy városban
Pallay Katali, DE Humántudományok Doktori Iskola, doktorandusz:
A Kárpátaljáról emigrált és szülőföldjükre visszatért hallgatók kapcsolathálózatának
vizsgálata
Vajda Melinda,CEU Szociológia és Szociális Antropológia, MA hallgató:
Kanadából visszatérő Roma migránsok helyzete
Tesfay Sóba, ELTE TáTK Kulturális Antropológia Tanszék, tanársegéd
Az eritreai migráció állandósulása
Szabó Dóra,ELTE TáTK Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program,
doktorandusz
Migránsok kapcsolathálózatának vizsgálata PSN- térkép,- és interjú módszerrel

2. Sport és egészség
Helyszín: A épület 302
Szekcióvezető: Dr. Kovács Kláraadjunktus, DebreceniEgyetemBölcsészettudományi
Kar Nevelés- ésMűvelődéstudományilntézet
Földi Orsolya, Kovács Klára (DE BTK): A Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem
hallgatóinak táplálkozási szokásai és összefüggései a sportolással
Németh Szabolcs (NYE): A táplálék-kiegészítők megfelelő használata
Lakatos Erzsébet (DE EK): Összefüggések a sport és a stressz között
Vincze Katalin (DE EK): A sportolás fizikai, mentális és személyiségfejlesztő hatásai pubertás
korban
Ember Zsolt (DE EK): Serdülőkorúak egészségmagatartása a negatív életesemények és a
társas támogatottság vonatkozásában

3. A tagadástól a felépülésig
Helyszín: Torony tetőtéri előadó
Szekcióvezető: Dr. Erdélyi Ágnes (KEF)
Tullner Gabriela, Fedorlita, TürknéBereczEmese, JurásÁgnes, Antal Edit
Workshop (A Verzár Frigyes Szakkollégium szervezésében)
Bevezetés a gamifikáció világába - avagy hogyan motiváljunk a játékok erejével?
Dr. Fromann Richárd, Játékoslét Kutatóközpont alapító vezetője
Helyszín: A épület 325

"' (:; Vj

j

A workshop célja gyakorlati példákon és kreatív feladatokon keresztül bemutatni a
játékosítási folyamat lépéseit, valamint működési mechanizmusát. A résztvevők csapatban
dolgozva hoznak létre előre meghatározott célok elérésére alkalmas játékosított
·~rendszereket, majd ezeket a foglalkozás második felében ki is próbálják. A workshop egy
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rövid elméleti bevezetővel indul, majd egyközös beszélgetéssel zárul. Előzetes szakmai tudás
nem szükséges a részvételhez.

World café beszélgetések
Helyszín: Zilahi terem, C épület

World café témák
1. Partiszervíz
2. Lazulj és kapcsolódj! -Interaktív játékok a közösségi aktivitásról
3. Tanulási technikák
4. Diákmunka
5. Közösségi média
6. Külföldi lehetéiségek (önkéntes munka, tanulás)
7. Kultúra a XXI. században
8. Munkaeréipiaci elvárások

15. 00 - A konferencia zárása
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2.

számú melléklet

- 14.00-18.00: Móricz Zsigmond Megyei és Városi KönyvYr~
(Ismerd meg kOnyvlAninlcad, ing)'eneS beira1kods,~ lclhlv4Ait.~
magyar (1925) keresztrejtvény megfejtrse(~HKA), ingyenel!i.ihei&~
polca. tavaszi origami bJJ!6kneltés haladóllnok. morn6ria jil!ókok.)
.

- slam poetry
- 14.00-18.00: szabadtéri .rajzóra•
- 18.00: filmvetftés (tSohavégetnemél6s)

rl tánc-show" (Wesselényls diákok, DPI)
p és random K·pop tánc. (Kölcseys diákok, DPI}
· ando - Shuffte dance tanftás
lláng Táncegyüttes bemutató néptáncóra
tgótáncMz.
web: www.nyik.hu
!!
Médiapartner: www.hellonyiregyhaza.hu
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SZOCIÁLIS

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-3332-3/2019.
Ügyintéző: Kissné Orosz Anita
Előterjesztés

-a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 2018. évi szakmai beszámolójának és a
„Kálvineum" Idősek Otthona szociális étkeztetésről szóló
2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
Tisztelt Bizottság!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 120. § alapján a helyi
önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást vagy a
pihenéshez való jog érvényesülését szolgáló szolgáltatást egyházi fenntartóval vagy nem állami
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
Ennek megfelelően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 296/2016. (X.27.) szamu es a
297/2016.(X.27.) számú határozatával döntött Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, mint
fenntartó részére a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona intézmény fenntartói jogának, valamint a Szociális
étkeztetés feladatellátásának átadásáról.
A közgyűlési határozatok mellékletét képezik az Ellátási és Vagyonkezelési Szerződések, mely 3.5.2. (idősek
otthona) és 3.5.2. (étkeztetés) pontjai alapján Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség a
szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítéséről évente, tárgyévet követően, legkésőbb március 01.
napjáig írásban szakmai beszámolót készít Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Szociális,
Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság, mint átadó által meghatározott szakbizottság részére.
A Szerződés szerint a beszámolónak tartalmaznia kell: az átvett feladatok ellátási mutatóit és azok
értékelését, illetve a szolgáltatásoknak esetleges változásáról, bővítéséről a szakmai munka
eredményességéről szóló tájékoztatást, továbbá valamennyi releváns gazdasági adatot.
Az Ellátási és Vagyonkezelési Szerződésnek megfelelően a szolgáltatások vezetői, a Sóstói Szivárvány Idősek
Otthona és a szociális étkeztetés 2018. évi beszámolóját elkészítették.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 30/2010.(Xl.12.} a Közgyűlés bizottságai feladatai és
hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 13. §. (2.) bekezdése által biztosított jogkörében
eljárva a beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Tisztelt Bizottság jogosult.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a szakmai beszámolókat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. március 19.

'
Tisztelettel:

v

"'
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
WWW.NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA

NYÍR.EGYHÁZA

SZOCIÁUS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁl Y

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁR.MESTER! H J\f ATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSU7H TÉR 1. PF.: 33.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX; +36 ~ 2 524-5S6
E-MAIL: NYHSZ.OC@NY!REGYHJ-.Z.l\.HU

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
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Bevezetés

A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség az első 5 éves fenntartói ciklus után
2017. január l-től Ellátási- és Vagyonkezelési Szerződés alapján működteti a Sóstói Szivárvány
Idősek Otthonát. Az egyházi fenntartás 8. évében ünnepelte az intézmény fennállásának 50.
évfordulóját. Az elmúlt 5 évtized számos változást, megújulást hozott. A 2018-as jubileumi évben
egyházközségünk jelentős fejlesztéseket hajtott végre az intézményben. A társadalmi befogadás, a
kohézió erősítése, közösségeink fejlesztése érdekében egyházközségünk a Sóstói Szivárvány
Idősek Otthonával konzorciumban az EFOP-1.3.7. pályázati felhívásra készített szakmai program
2017. decemberében indult, de a megvalósítás mérföldkövei a 2018-2019-es évekre esnek. 2018ban indult egyházközségünk EFOP-1.9.8-17-es azonosító számú "Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközség szervezeti működés hatékonyságának növelése, nyújtott szolgáltatások minőségének
fejlesztése" című program, amely számos területen érintette a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonát
lS.

Ezek a fejlesztések, programok az intézmény eszközállományának bővítését, az intézményi
dolgozók képzését, az ellátottak számára rendezvények szervezését támogatták.
Az infrastruktúrát érintő legjelentősebb beruházásunk a KEHOP-5.2.3. számú pályázati
felhívás keretében megvalósuló energetikai fejlesztés befejezése volt, amely több mint 200 millió
forint értékben valósult meg.

A beszámolóban a 2018. évben elvégzett szakmai munkáról szeretnék átfogó és részletes
képet adni. Az előző évekhez hasonlóan az első rész általános információkat tartalmaz a
férőhelykihasználtságról, a várakozók számáról és a működés személyi-, tárgyi feltételeiről.
A beszámoló második részében leírásra kerülnek az egyes ellátások demográfiai paraméterei.
A harmadik részben külön kitérünk az általános szakmai tevékenység leírására, az intézmény életét
érintő szakmai fejlesztésekre. Ezt követően rövid tájékoztatót adunk az intézmény szakmai
működéséhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági adatokról.
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1. Az intézményi működés főbb általános mutatói
1.1 A

férőhelyek

kihasználtsága, feladatmutatók
Az intézmény férőhelyeinek kihasználtságát minden szakmailag és jogilag lehetséges módon
igyekeztünk javítani. A korábbi évekhez hasonlóan az idősek otthona kihasználtsága meghaladta a
100% -ot. A gondozóház vonatkozásában a férőhelykihasználtság 97 ,53 %-os, a mozgásfogyatékos
ellátás esetén 97 ,59 %-os, mely kis mértékű csökkenést mutat. A pszichiátriai ellátás tekintetében
99,47 % volt, ez közel megfelel a tavalyi év adatának. A telephely kihasználtsága 2018-ban szintén
100 %-ot meghaladó volt. A kihasználtság intézményi szinten átlagosan 99 % feletti. A
kihasználtság általában azoknál az ellátásoknál magasabb, ahol kevesebb új ellátott érkezik éves
szinten, és a legalacsonyabb a gondozóházi ellátás tekintetében, ahol igyekszünk kielégíteni
rövidebb 1-3 hetes gondozási igényeket is. A nappali ellátás kihasználtsága 83,24 %-os volt.

Az egyes gondozási egységek
szemlélteti.

férőhelykihasználtsági

mutatóit az 1. táblázat és 1. diagram

Számított ellátotti
mutatószám 2018. évben
Kihasználtsági %-os
értéke
29,26

97,53%

29,28

97,59%

32,82

99,47%

172,90
41,28

214 18

101,03%

36,88
13,29

50,17

100,34%

Számított ellátotti
mutatószám 2018. évben

1. táblázat
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Eflát:ások kihasználtsága 2018. évben

1. diagram

1.2

Várakozók számának alakulása

2016-ban összesen 250 fő alatt volt a várakozók száma az intézményünk szociális
ellátásaira. Minden ápoló gondozó ellátási formára várakozni kell. 2017-ben ez a szám 250
közelébe emelkedett. A növekedés üteme 2017 -ben lassult, a jobb kihasználtsági mutatóknak
köszönhetően. 2018-ra mivel elértük a kihasználtság elvi határait, újból növekedésnek indult a
várakozók száma. Az elhalálozások évi száma szerencsére továbbra is csökkenő tendenciát mutat,
ezért sem tud rövidülni a várólista. Az intézmény „ár-érték aránya" kedvező, ezért továbbra is
vonzó maradt a város idős lakói körében. A nappali ellátásokra jelentkező igényt folyamatosan
várakozási idő nélkül ki tudtuk elégíteni. Ezt szemlélteti a 2. táblázat és a 2. diagram.

2.táblázat

Várakozók számának alakulása
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2. diagram
A várakozók ellátáshoz jutása változó időt vesz igénybe. Ezt befolyásolja az igényelt ellátás, és
az igénylő neme is. A többség minél hamarabb szeretne ellátást igénybe venni. Az igényelt ellátás
típusától függően az átlagos várakozási idő továbbra is 4-8 hónap. Befolyásolja a várakozási időt a
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speciális kérések is, egyszemélyes elhelyezés kérése esetén a várakozási idő 12-24 hónapnál is
hosszabb lehet. 2018-ban egy esetben szinte azonnali ellátást nyújtottunk, krízis helyzetben jelzésre,
a közvetlen veszély elhárítása érdekében intézkedtünk. A „vörös kód" elrendelése esetén
betegszobáink (elkülönítőink) terhére néhány nap időtartamra részt veszünk a hajléktalan személyek
krízis ellátásában is.
1.3. Személyi- és tárgyi feltételek biztosítása
Az intézményi munkához biztosított személyi feltételek bemutatása

Az intézmény személyi állománya kevésbé változott az előző évhez képest. A dolgozói
létszámunk magasabb a jogszabály által előírt minimum létszámtól, ez az egyik garanciája a
gondosabb munkavégzésnek. Folyamatosan segítjük a dolgozók szakmai továbbképzését. A családbarát intézkedésként 2018 nyarán is a munkaidőben az intézményben működő napközi
gyermekfelügyeletet (napközis tábort) biztosítottunk, amely lehetőséget adott a dolgozók kiskorú
gyerekeinek a felügyeletére a szünidőben. Intézményünkben 2018-ban erősen lecsökkent a
közfoglalkoztatás szerepe, és az így alkalmazott plusz feladatokat ellátók száma. Folyamatos az
orvosi-, szakorvosi ellátás az intézményben.
Az intézményi munkához biztosított tárgyi feltételek bemutatása
A 2018-as év leglátványosabb eseménye az energetikai felújítás befejezése volt, amely a falak, a
födém hőszigetelését, a kazánok kondenzációs technológiájú cseréjét, valamint napcellák
felszerelését jelentették. A 2017-ben elkezdődött kiviteli munkák 2018 tavaszán kerültek átadásra.
Az ápolási eszközök, ágyak cseréje folyamatos, 2018-ban 12 darabot szereztünk be. Konyhai
fejlesztésekre, és egy használt 9 személyes gépjármű beszerzésére is sor került a mozgásfogyatékos
személyek biztonságos szállítása érdekében. Az Etel közi telephelyen is sor került a szükséges
kisebb tárgyi eszközök beszerzésére, és szükség szerinti pótlására.

1. Az intézményben

élők

demográfiai jellemzőinek bemutatása

1.1.

Ellátott forgalmi mutatók
A különálló gondozási egységekben a székhelyen összesen 305 fő lakó ellátása történik. A
telephelyünkön 50 főt látunk el. A 2018 évben 89 fő új ellátott költözött be az intézményünkbe, 7 fő
költözött ki a határozott idejű gondozóházi ellátás lejárta, vagy egyéb körülmények miatt. Elhunyt
82 fő.
1.2. Nemek szerinti megoszlás
A nemek közti megoszlás az
szemlélteti a 3. diagram.
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3. diagram
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Az adatok megmutatják a korfa sajátosságait, a férfi-nő arány eltolódása a
80 év feletti életkorban, ahol a hölgyek aránya meghaladja a 80%-ot.

legjellemzőbb

a

1.3. Életkor szerinti megoszlás
A javuló életkilátások következményeként növekszik a népesség arányán belül az
időskorúak száma, különösen a 80 éven felüliek aránya és ez a tény előtérbe állítja az idős embert,
testi, lelki és szociális problémáival együtt. A következő diagrammal és táblázattal szeretném
szemléltetni a 2016 évi és a 2017 évi életkor szerinti megoszlást az intézményben lakók adatai
alapján.
Ez a jelenség az intézményünk lakóira is igaz, hiszen az összes ellátotti létszám 45,87 %-a
80 év feletti, tehát közel a fele ellátott elérte a 80 éves korhatárt és ebből 8,6 %-a a 90 évet is
meghaladja. Ezt mutatja be a 4. diagram, és a 3. táblázat.
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3. táblázat

Ellátottak nem és kor szerinti
megoszlása 2018. évben
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4. diagram

2. Önellátási képesség
Az önellátási képesség adatai is jól tükrözik, hogy az elmúlt évben a korábbi évekhez
viszonyítva tovább nőtt a fekvőbetegek, részleges ellátást igénylők és csökkent az önellátók száma
és aránya. A mozgásukban nehezített lakók száma megemelkedett. Az előző éveket figyelembe
véve az tapasztalható, hogy a beköltözők fizikai, mentális és egészségügyi állapota egyre rosszabb.
A mentális állapot romlás külön kiemelendő, hiszen az időskori szellemi hanyatlásban szenvedők
6

aránya is nagymértékben megnövekedett. Az önellátó képesség alakulását a 4. táblázat, és az 5.
diagram tartalmazza.

4. táblázat
!
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Önellátási képesség 2018. évben
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5. diagram

A diagram jól mutatja, hogy sajnos az elmúlt évekhez mérten az ellátottak nagy részének tovább
romlott az egészségi állapota. A 2018-as évben az ellátottak több mint 95%-a részleges vagy teljes
ellátásra szorul.

3.

Intézményünkben végzett szakmai munka

3.1 Az alapápolási tevékenységek
Egyre fontosabb feladata ezen tevékenységek ellátása a szükségletek biztosítása érdekében. Ezen
feladatok a táplálék, és folyadékszükséglet biztosítása mellett kiterjed a személyi higiéné területére,
a tisztálkodásra, a haj és körömápolásra is. Egyre növekvő mértékben kell ezen alapvető
tevékenységeket ápolói közreműködéssel biztosítani.
3.2 Szakápolás
A bentlakásos intézményben történő idősellátás tartalma változás alatt van, az ápolási és
szakápolási tevékenységek szerepe felértékelődik, eltolódik a hangsúly az egészségügyi jellegű
szolgáltatások irányába. Intézményünkben 5 fő egészségügyi végzettséggel rendelkező dolgozó
felelős a szakápolási tevékenységek biztosításáért. Ez az 5 fő szakdolgozó, hivatalosan hatóság által
eng~élyezett létszám.
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terápiában
részesültek

Sebkezelés

száma

Fekélyes

Decubitusos esetek száma
(új eset sz.ám)

PEG
kezelések
száma

száma

6. táblázat

A szakápolási tevékenység adataiból jól láthatók, hogy a lakóink nagy százalékban
igényelnek az alapápoláson túl valamilyen speciális szakápolási beavatkozást.
3.3 Házi-, szakorvosi-, kórházi ellátás
A folyamatos és teljes körű szolgáltatás keretében az orvosi, szakorvosi és szükség esetén a
kórházi kezeléshez való hozzájutás lehetősége minden lakó számára biztosított.
Háziorvosi ellátást 1 fő szerződésben álló háziorvos biztosítja az intézmény lakói számára, heti 40
órában. A dolgozóink számára a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat helyben megoldott, melyet
szintén 1 fő foglalkozás-egészségügyi szakorvos végez. Munkájukat megbízási szerződés keretében
végzik. Az intézmény telephelyén külön háziorvos tevékenykedik. A telephelyen szintén megoldott
a rendszeres orvosi felügyelet.
A lakók rendszeres orvosi és szakorvosi felügyeletéről az intézmény által szerződéses jogviszony
keretében foglalkoztatott orvosok, szakorvosok (háziorvos, pszichiáter, urológus, bőrgyógyász,)
gondoskodnak. Az orvosok feladata a lakók egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése,
tanácsadás, gyógyszerrendelés, szakellátásba történő beutalás, esetenkénti szűrővizsgálatok
elvégzése. Az elmúlt évben kis mértékben emelkedik a kórházba kerülő ellátottak száma. Ez
valószínűleg az általánosan gyengébb állapottal, és a krónikus betegségek növekvő arányával
magyarázható.
3.4

Betegségek alakulása
A statisztikai adatok alapján a 355 ellátott 80 %-a szenved egynél több krónikus betegségben.
Gyakoriak: a szív- érrendszeri, pszichiátriai, mozgásszervi kórképek. Az előző évhez képest 2018ben kis mértékben csökkent az eseti beküldések és kórházi ellátások száma. 2018 évben házi és
szakorvosi háttér támogatásával nagy számban kerültek orvosi ellátásra az intézményünk keretei
között. A 7. táblázat mutatja a nem tervezett ambuláns és kórházi ellátások számát. A táblázatban
látható, hogy 312 esetben került sor nem tervezett szakrendelői, (sürgősségi vagy traumás) ellátásra,
a hosszabb kórházi ellátásra beutaltak száma szintén 156 volt.
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7. táblázat
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3.5 Mentálhigiénés feladatok
Az előző évi beszámolóban kiemelten ismertetésre került ez a terület. A szocioterápiás
foglalkozások változatossága 2018-ban is megmaradt. Az állatterápia tovább bővült, saját
alkalmazású terapeuta alkalmazásának köszönhetően. Elkészült egy átfogó belső értékelés erről a
magas szakmai színvonalú területről, amelyre alapozva szakmai terv készül a 2019-es évben a
szakmai munka megújítására. Ennek érdekében átalakításra került 2018-ban a munkaterv, és új
elemeket készülünk bevezetni a szocioterápiában.

3.6

Egyéb feladatok megvalósítása

Érdekképviselet:
Az ellátotti jogok érvényesülésében jelentősen segíti lakóinkat Lőwné Szarka Judit havi egy
alkalommal a székhely és telephely intézményben biztosított fogadóórája. Az intézmény vezetése
folyamatosan kapcsolat tart az ellátottjogi képviselővel, rendezvényekre, Érdekképviseleti Fórumra,
Lakógyűlésre hívja meg.

4. Az intézmény főbb gazdálkodási mutatói-beruházásai
Az épületeken jelentős felújítás fejeződött be 2018 tavaszán, az Ellátási- és Vagyonkezelési
Szerződés 5.1. pontjának megfelelően. A KEHOP-5.2.3-16-2016-00070 azonosítójó 200 millió
forintos projekt keretein belül a nyertes vállalkozó bruttó 193.635.697 Ft. szerződéses összegben
hajtotta végre a beruházást.
Az energetikai beruházás közbeszerzésén belül az egyházközség bruttó 12.748.032 Ft-os saját erős
beruházást is végrehajtott, kiegészítve a pályázati támogatás összegét. Ennek fő célja a korszerűsítés
teljessé tétele volt. (Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/228)
Ezen beruházáson kívül folytatódott a tárgyi eszközök pótlása, és az eszközpark bővítése.
Összegében kiemelhető beruházás volt a konyhai elektromos sütő cseréje, és egy kerekesszékesek
szállítására alkalmas használt kisbusz beszerzése.
A 2018. évi tárgyi eszköz beruházásokat a 8. táblázat tartalmazza. A:z intézmény 9 865 235 Ft-ot
költött n
értékű tár · eszköz beszerzésére
.
.,.,.,._....,,,.,_....,,.,._...,.,........,..,...,,,.,.,

Nővérpult

és nővérszoba bútorzata

Karcher ipari gőztisztítógép
8 rekeszes öltözőszekrény
Kombi elektormos sütő (konyhai)
AEGMosógép
Demens udvar járdaburkolata
Opel Movano kisbusz PXS-799
8 db Háromfunkciós betegágy
4 db Kétfunkciós betegágy

2018.01.30
2018.01.31
2018.04.27
2018.05.07
2018.05.28
2018.07.04
2018.08.01
2018.08.30
2018.10.11
2018.10.24
2018.10.24

184 150 Ft
698 500 Ft
285 OOO Ft
309 880 Ft
160 731 Ft
1 913 573 Ft
130 890 Ft
772 541 Ft
3 302 OOO Ft
1 104 OOO Ft

8. táblázat
9

Tájékoztatás a gazdálkodásról:
A bevételek területén az állami finanszírozás módja lényegében nem változott. 2018-ban a
kormányzat ágazati szinten támogatást nyújtott a szakmunkás bénninimum, illetve minimálbér
növekedése miatt keletkező többletköltségekhez. A másik nagy bevételi forrás a térítési díjak. A
2018.12.31-ei mérleg fordulónapon fennálló ki nem egyenlített térítési díjak összege 34.235.692 Ft
volt, mely az időszakban keletkezett teljes térítési díj és továbbszámlázott bevételének (360.522.261
Ft) 9,5 %-át teszi ki. Az intézmény a jogi lehetőség ellenére sem élt egyetlen esetben sem a az
ellátott intézményi jogviszonyának megszüntetésével. Az intézményi és a személyi térítési díjak
arányából látható, hogy a felvételi eljárás nem személyválogató, tehát alacsonyabb jövedelem
esetén is - megfelelve a jogszabályi előírásoknak- biztosítjuk az intézményi ellátást.
Ezt szemlélteti a 6. diagram.
Intézményi térítési díj megfizetés aránya
2018.évben
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Az Ellátási- és Vagyonkezelési szerz' es 3.5.2. pontja szerint az „Átvevő a jelen
szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítéséről évente, a tárgyévet követően, legkésőbb
március 1. napjáig írásban szakmai beszámolót készít az Átadó által meghatározott szakbizottsága
részére. A beszámolónak tartalmaznia kell: az átvett feladatok ellátási mutatóit és azok értékelését,
illetve a szolgáltatásoknak esetleges változásáról, a szakmai munka eredményességéről szóló
tájékoztatást. "
Fenti hivatkozással kérem a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Nyíregyháza, 2018. január 27.
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Szociális étkeztetés
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Beszámoló
Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.
• Intézmény neve,
címe:
Nyíregyháza-Városi Református
„Kálvineum" Idősek Otthona 4431 Nyíregyháza Kemecsei út 28.

Egyházközség

•

Intézmény vezetője: Szenti.né Bosnyák Zsuzsanna

•

Intézmény fenntartója: Nyíregyháza-Városi
Nyíregyháza, Kálvin tér 10-11-12.

•

A Szociális étkeztetés ellátási területe: Nyíregyháza kistérség települései;
(Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek,
Nyírtura, Sényő)

Református

Egyházközség

4400

A szociális étkeztetés célja, feladata:
A szociális étkeztetés megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére
saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint
egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.
AZ étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik: részére
tartósan: vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani~
·
A környezetünkben élő hajléktalan, fogyatékos · személyek, pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek részére lehetőséget biztosítunk az étkeztetés igénybevételére, illetve
segítséget nyújtunk a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.

Az ellátandó célcsoport jellemzői:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik: részére tartósan

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.

4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. Tel: 42/475-085
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Az étkeztetés igénybevételénél szociálisan rászorultnak minősül:
a) a 70. életévét betöltött személy, b) a rendszeres szociális segélyben részesülő
egészségkárosodott személy, a hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi járadékos,
munkaképtelenségi járadékos, rokkantsági nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő
személy, c) tartósan beteg személy, d) fogyatékosságban, pszichiátriai vagy
szenvedélybetegségben szenvedő személy e) és a hajléktalan személy.
A szociális rászorultságot a rendszeres pénzellátást megállapító határozat, a tartós betegséget,
fogyatékosságot, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséget a háziorvos az orvos szakértői szerv
szakvéleménye vagy a fekvő-beteg szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes
szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján igazolja.
2018. január 01-vel a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Kálvineum Idősek
Otthona szociális étkezés ellátottjainak száma átlagosan 950 fó. A 2018-as évben 385 ellátott
jogviszonya megszűnt, 235 új ellátott vette igénybe a szociális étkeztetést. A megállapodás
megszűnésének oka 56% -ban elhalálozás, 23% intézményi elhelyezése volt indokolt, 21 %-a
saját kérésre szüntette megjogViszonyát.
Szo~iáµ.s rász~l'llltság al~pj~n ~}gé.11.Yl~!c~~g~~~I~~~ (beszámolási idős~kban)

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG
Fogyatékosságuk,
Egészségi állapotuk
alapján

Koruk alapján

•

Koruk alapján:

149 férfi ; 284 nő

•
•

Egészségi állapotuk alapján:

199 férfi ; 264 nő

Fogyatékosságuk, pszichiátriai állapotuk alapján:

30 férfi; 24 nő

4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. Tel: 42/475-085
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Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően kerül megszervezésre:

a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
b) az étel elvitelének lehetővé tételével,
e) lakásra szállításával.

Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők számának
megfelelően

J

1
]
]

a) kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet,
b) evőeszközöket és étkészletet.
Amennyiben az

igénybevevő

azt kéri, az elvitelre is tudunk

lehetőséget

adni, tehát az étel

kiszolgálási helyén, arra alkalmas ételhordókban az igénybevevő önmaga is elviheti.
Az éti{"~~S.. ~egoszlás.aigénybe!yét~J.! for:fJlák_a_b1pjá:11: átlag()san:.

AZ ÉTKEZÉS MEGOSZLÁSA IGÉNYBEVÉTEL ALAPJÁN

]
az étel elviteJének
lehetővé tételével

]
]

lakásra száliitás.sal

]
]

J

J

az étel kiszolgálásával
egyidejű helyben
foe:vasztással
0

az étel elvitelének
lehetővé tételével
457 fő

lakásra
szállításával.
493

J

J

4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. Tel: 42/475-085
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Az. étkeztetés keretében

főétkezésként

minden napján. Ha az étkezésben

legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a hét
részesülő

személy kéri vagy egészségi állapota

indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást

igénybevevő

részére diétás étkeztetést

biztosítunk.

J

A diétás étkeztetést igénybevevők száma folyamatosan változik, átlagosan 14 fő.

]

Több ellátási ponton két menü közül választhatnak az ellátottak.

]

Az. étkeztetést a szolgáltatást kérőknek folyamatosan a hét minden napján a munkaszüneti

és pihenőnapon is biztosítjuk.

]

lgé~ybe_vétel

]

IGÉNYBEVÉTEL

]

J
]
hétköznap

munkaszüneti nap

]

J

J
J
J
J

hétközna
75%

munkaszüneti
22%

4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. Tel: 42/475-085
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Az ellátottak szociális étkezés igénybevétele változó. Az elláttattak 20 % a hét minden napján

]

Hétköznapokon

igénybe veszi az ellátást, akik alapvetően alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek.
(hétfőtől-péntekig terjedő időszakban)

az ellátottak 40%- a, a hét minden

napján 20 %-a, a fennmaradó 40%-a pedig heti két, vagy három alkalommal veszi igénybe a
]

J

szolgáltatást.

2018. január 01.- 2018. december 31. közötti

időszak

alatt ellátottak, kor, nem, és

igénybevétel alapján:
Férfiak

J

J

Az ellátottak 36%-a férfi, 64%-a nő.
lakására szállítják(fő)

helyben fogyasztja vagy
elviszi (fő)

0- 5 éves

0

0

]

6-13 éves

0

0

14-17 éves

0

0

J
J
J
J
J
J

18-39 éves

7

8

40-59 éves

41

32

6Ó-64 éves

36

33

65-69 éves

28

31

70-74 éves

17

23

75-79 éves

13

19

80 ""'" 89 éves

21

25

2

3

J
J
J

90~

éves

Helyben fogyasztás igénybevétele esetén az ellátottak 33%-a rendszeres szociális segélyben
részesülő

járadékos,

egészségkárosodott személy, hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi
munkaképtelenségi

nyugellátásban

részesülő

járadékos,

rokkantsági

nyugellátásban,

személy. Koruk alapján az ellátottak 16%-a

rászorultnak. Lakásra szállítás

lehetőségével

az igénybe

vevők

minősül

szociálisan

31 %-a él. A 70. életévet

betöltöttek aránya 20%.
Nők

0- 5 éves

baleseti

0

4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. Tel: 42/475-085
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6-13 éves

0

0

14-17 éves

0

0

18-39 éves

4

5

40-59 éves

50

36

60-64 éves

49

39

65-69 éves

54

31

70-74 éves

39

51

75-79 éves

37

53

80-89 éves

53

83

90- éves

7

20

Helyben fogyasztás igénybevétele esetén az ellátottak: 26%-a rendszeres szociális segélyben
részesülő

egészségkárosodott személy, a hadigondozott, a rehabilitációs járadékos, öregségi

]

járadékos, munkaképtelenségi járadékos, rokkantsági nyugellátásban, baleseti nyugellátásban

J
J

Lakásra szállítás

részesülő

személy. Koruk alapján az ellátottak: 22%-a
lehetőségével

az

igénybevevők

minősül

szociálisan rászorultnak:.

18%-a él. A 70. életévet betöltöttek aránya

34%.
Az étel elvitelének lehetővé tételével a feladat ellátásába bevont helyiségek:

J

1. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ(Nyh. Vécseyköz)

J

3. 8. sz. Bölcsőde ( Nyh. Sarkantyú u.)

2.. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Nyh. Pacsirta u.)

4. 12. sz. Bölcsőde ( Nyh. Krúdy Gy. u.)

J

5. 14. sz. Bölcsőde ( Nyh. Tass u.)

J

7. Orosi Idősek Klubja ( Nyh.-Oros

J

9. Sóstói Szivárvány Idősek Otthona ( Nyh. Etel köz)

J

11.Sóstói Szivárvány Idősek Otthona ( Nyh. Tölgyes u.)

J

6. Csaló közi Idősek Klubja ( Nyh. Csaló köz)
Fő

u.)

8. MÁV étterem (Nyh. Állomás tér.)

10.Jókai Idősek Klubja ( Nyh. Bessenyei tér)

4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. Tel: 42/475-085
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4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28.
Tel: 421475-085
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1

12.„Kálvineum" Idősek Otthona ( Nyh. Kemecsei u.)

]

14.Palánta utcai Tálalókonyha (Nyh. Palánta u.)

13. Új Otthon étterem ( Nyh. Fazekas J. tér)

Az étel elvitelének lehetővé tételével a feladat ellátásba bevont helyiségek közül a Gondozási

J

Központ ellátási ponton az ellátottak 5%-a, a bölcsődei ellátási pontokon 4%-a, tanyákon 6%-a,
a Pacsirta utcán 12%-a, az Új Otthon étteremben 10%-a, a MÁV által biztosított ellátási ponton

J
]
]

J

18%-a veszi igénybe az ellátást.
A Nyíregyháza- Városi Református Egyház ,,Kálvineum" Idősek Otthona Szociális Étkeztetés
által fenntartott ellátási pontjait az ellátottak 45%-a veszi igénybe.

Térítési díj
Az étkeztetés intézményi térítési díja asszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. Ha az étel lakásra
közös háztartásban

élő

személyek részére történik, a kiszállításért

történő

fizetendő

kiszállítása

személyi térítési

J

díjat csak egy személyre lehet megállapítani.

J

térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata.

J

adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.

]

B eszámolási időszakra vonatkozó térítési df 2013. február 01. naniától. nem változott

J
J
J

Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért

fizetendő

személyi térítési díj a napi személyi

Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj. a kiszállításra· számított térítési díjnak és az

Jövedelem határok
0 Ft - 30 OOO Ft
30 001Ft-38 500 Ft
38 501 Ft - 48 500 Ft
48 501 Ft - 58 500 Ft
58 501 Ft - 68 500 Ft
68 501 Ft - 78 500 Ft
78 501Ft-93 500 Ft
93 501 Ft-

Fizetendő

térítési díj (Ft/fő/nap)
Kiszállítás lOOFt/cím
190Ft
240Ft
260Ft
300 Ft
350 Ft
430 Ft
480 Ft
500 Ft

_J

J

4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. Tel: 42/475-085
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A térítési díj befizetésére minden ellátási ponton, valamint a kiszállító asszisztensnél

]

, 2018• 1anuar
, 01 - 2018 d ecemb er 31 .1.d„oszak ala tt a'tia20S an:
Térítési df
l] kimutatas,
Fizetendő téritési díj

biztosítunk lehetőséget.

.

.

OFt

6%

190Ft

10%

]

240Ft

12%

260Ft

11%

]

300Ft

17%

350Ft

9%

]

430Ft

10%

480Ft

12%

500Ft

13%

]

-

-

]

TÉRÍTÉSI DÍJ KIMUTATÁS

J

500 Ft

0 Ft

]
240 Ft

1

1

430 Ft

J
300 Ft

J

Továbbra is ingyenesen biztosítjuk az ellátást azok részére, akik jövedelemmel nem
rendelkeznek, szociálisan rászorultak.
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A jogszabályban előírt létszámmal a szociális étkeztetés rendelkezik.

]
]
Nyíregyháza, 2019. február 25.

]
]
]
]
]

]

]
J
J
J

J

4431 Nyíregyháza, Kemecsei u. 28. Tel: 42/475-085

NYÍREGYHÁZA

SZOC!ÁUS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLV

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTE TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +56 42 52'1-586

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAi.A.HU

Ügyiratszám: SZOC-3704-2/2019.
Ügyintéző: dr. Szakálné Ujhelyi Anita
Előterjesztés

-a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz az Oltalom Szeretetszolgálat 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására
Tisztelt Bizottság!
A hajléktalan személyek ellátása évek óta ellátási szerződés keretében biztosított Nyíregyházán. A
Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő Oltalom Szeretetszolgálat 18 éve végzi a
hajléktalan személyek szociális ellátását a városban.
A Magyarországi Evangélikus Egyház és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött,
szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés keretében biztosítja az étkeztetést és nappali ellátást
hajléktalan személyek részére, a nappali ellátást szenvedélybetegek részére, a hajléktalan személyek
átmeneti szállását, éjjeli menedékhelyet, hajléktalanok otthonát, és gyermekjóléti ellátás keretében a
családok átmenti otthonát.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 121. § - a alapján az ellátási
szerződésnek tartalmaznia kell többek között a beszámolás módját is.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Magyar Evangélikus Egyház között létrejött szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés módosításának
jóváhagyásáról szóló 58/2015. (111.26.) számú határozat mellékletét képező határozatlan időre szóló
szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés 14.) pontja tartalmazza és határozza meg, hogy a
Fenntartó/Szolgálat a jelen szerződésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítéséről évente, a tárgyévet
követően, legkésőbb március 01. napjáig írásban szakmai beszámolót készít az Önkormányzat által
meghatározott szakbizottság részére. A beszámolónak tartalmaznia kell az átvett feladatok ellátási mutatóit
és azok értékelését, illetve a szolgáltatásoknak esetleges bővítéséről, a szakmai munka eredményességéről
szóló tájékoztatást. A Fenntartó az intézmény, a fenntartó által elfogadott beszámolót, költségvetést
tájékoztatásul az Önkormányzatnak megküldi.
Az Oltalom Szeretetszolgálat elkészítette a 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló összefoglalót, amely a
mellékletben található. A beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Tisztelt Bizottság jogosult.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2018. évi szakmai beszámolt megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. március 14.
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Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA

„./2019. (111.25.) számú
határozata
az Oltalom Szeretetszolgálat 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló
30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a következő
határozatot hozta:

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Oltalom Szeretetszolgálat 2018. évi szakmai

beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:

1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Magyarországi Evangélikus Egyház, 1085, Budapest, Üllői út 24.
4. Oltalom Szeretetszolgálat, 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
S. irattár

WY.lW.NYIREGl'HAZA.H\J

Szakmai beszámoló
az Oltalom Szeretetszolgálat 2018. évi munkájáról

Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő diakóniai intézmények
2018. évi szakmai beszámolója

I. Intézményi alapadatok
1. Az intézmény létrejöttének története, jelenlegi jogi keretei
Az Oltalom Szeretetszolgálat a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában
integrált típusú intézmény, mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatokat, a fenntartó
és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2000-ben létrejött, de azóta már
módosított szociális és gyermekvédelmi ellátási szerződés rendelkezéseinek megfelelően
biztosítja.
Az ellátási szerződés 14. pontja rögzíti, hogy a fenntartó, a feladatellátás teljesüléséről
évente, a tárgyévet követően, legkésőbb március l-ig írásban, szakmai beszámoló formájában
köteles tájékoztatni az önkormányzat szakbizottságát.

működő

Az Oltalom Szeretetszolgálat szolgáltatásai:

Alapszolgáltatások:
népkonyha
hajléktalanok nappali melegedője
szenvedélybetegek nappali ellátása
Szakosított ellátások:
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások
hajléktalanok éjjeli menedékhelye
hajléktalanok átmeneti szállása
tartós bentlakást nyújtó ellátás
hajléktalanok otthona
Gyermekjóléti alapellátás:
családok átmeneti otthona
Foglalkoztatás:
fejlesztő

foglalkoztatás

Az intézmény feladata az ellátottak számára a szociális biztonság megteremtése és
valamint lelki gondozásuk evangélikus szellemben történő biztosítása. Az
intézmény szolgáltatásait öt különálló szervezeti egységben, mindösszesen három telephelyen
működteti. Az intézmény székhelye a központi igazgatás - szakmai, pénzügyi, gazdasági
irányítás - helyszíne, szociális szolgáltatás nem folyik.
A Szolgáltatói Nyilvántartásba engedélyes telephelyenként bejegyzett adatok szerint az
intézmény ellátási területe Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg
Megye közigazgatási területein élőkre terjed ki. A működési engedélyek mindegyike
határozatlan idejű.
megőrzése,

Tartalmi követelmények a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő diakóniai intézmények 2018. évi
szakmai beszámolójához
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Az intézményben folyó szakmai munka alapjait az alábbi jogszabályok,
valamint a hozzájuk kapcsolódó szakmai rendeletek határozzák meg:
1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény;
3. a Magyarországi Evangélikus Egyházról szóló 1997. évi I. törvény;
4. Magyarország központi költségvetéséről szóló, az adott év gazdálkodását
meghatározó törvényei;
5. valamint a Szociális Munka Etikai Kódexe
Az intézmény alapfilozófiája a keresztény szemléletű, magas szakmai színvonalú,
minőségi szolgáltatások gazdaságos és hatékony biztosítása, fenntartása. Ennek
szellemében végeztük munkánkat 2018. évben is. Feladataink ellátásának pénzügyi alapjait
a szolgáltatások működtetéséhez igénybe vehető normatív állami támogatás mellett az
egyházi fenntartót megillető normatív állami támogatás, a kiegészítő egyházi normatíva
összege és a pályázati források teremtették meg.
2. Az intézmény működését meghatározó dokumentumok

Alapító okirat

Kiállító engedélyező
szerv neve
MEE

Szakmai program

MEE

Okirat

Szervezeti és
Szabályzat

Működési

Ellátási

szerződés

Működési

engedély
(Rákóczi u. 104 .)

Működési

engedély
(Rezeda u. 79/C.)

Működési

engedély
(Bokréta u. 22/a.)

Működési

engedély
(Rezeda u. 79/b.)

száma

MEE
Nyíregyháza Megyei
Jo!!Ú Város Közgyűlése

Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Kormányhivatal
Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatal
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Kormányhivatal
Szociális és
Gyámhivatal
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Kormányhivatal
Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály

58/2015 (III.26.)

érvényessége
2019.01.30.-tól
2018.11.261elenleg is
2018.11.26jelenleg is
2015.03.26 jelenleg is

SZ/112/0177919/2017

határozatlan

SZ-C-0110031130/2014.

határozatlan

SZ-C-01/0084725/2014.

határozatlan

SZ/112/0134925/2018

határozatlan
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II. Az intézmény infrastrukturális kerete
Intézményünk szolgáltatásait saját tulajdonú és önkormányzati tulajdonú épületekben
nyújtja. Az épületek kora változó, emiatt állaguk is vegyes képet mutat. Az
intézményirányításban a felelősségteljes gazdálkodás, az épületek állagának megóvása, a
,jó gazda gondossága" elvet érvényesítjük. Szolgáltatásaink mindegyike 100%-os
kihasználtsággal működik, naponta átlagosan mintegy 300 fő ellátásáról gondoskodunk,
amelynek következménye, hogy épületeink helyiségei nagy igénybevételnek vannak
kitéve, gyorsan amortizálódnak, ezért az állagmegóváshoz kapcsolódó feladatok és azok
költsége évről, évre megjelenik költségvetésünkben.
Intézményeink infrastrukturális adottságai jók, az épületek jól felszereltek, az ellátottak
számára tágas, komfortos elhelyezést, megfelelő környezetet tudunk biztosítani. Az
intézmény Rákóczi utcai telephelyén, a törvényben meghatározott helyiségeken kívül az
ellátottak számára található még foglalkoztató, orvosi rendelő, kápolna, könyvtár, oktató
terem is.
A jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételek minden szolgáltatásunk esetében
biztosított. Dolgozóink számára megfelelő munkakörülményeket igyekszünk biztosítani,
így rendelkezésükre áll a munkavégzéshez szükséges jól felszerelt iroda, nyomtató,
vezetékes és mobil telefon, szélessávú internet, pihenésre, étkezésre és a személyes holmik
elhelyezésére is alkalmas helyiségek. Részlegeink számítógép parkja azonban elavult,
többségük 2007-ben lett vásárolva, ezek cseréje egyre sürgetőbb. A géppark
modernizálását az elmúlt években elkezdtük, több új gépet vásároltunk, az elavult gépek
cseréjét a következő években is folytatni kívánjuk.
A liftek havi karbantartása folyamatos, a munka- és tűzvédelmi oktatások rendszeresek, az
épületek érvényes érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyvekkel
rendelkeznek, a kisgépek érintésvédelme évente megújításra szorul. A rovar- és rágcsáló
irtás évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) történik meg telephelyeinken.
A legtöbb feladatot az Önkormányzat tulajdonában lévő Bokréta utcai ingatlan (Éjjeli
Menedékhely) jelenti. Ez az épület nagyon régi, elavult vízvezeték és elektromos hálózattal
rendelkezik, a napi folyamatos működés biztosítása is okoz gondot. A lakószobákat minden
évben kifestjük. Az elmúlt két évben két zuhanyzó és a hozzájuk tartozó
vízvezetékrendszer teljes körű felújítását végeztük el. A lakókonténerek padlócseréjére és
néhány esetben nyílászáró cserére is sor került. Az udvaron filagóriát építettünk.
A Rákóczi utcai telephely 6 szolgáltatás helyszíne. Az épületkomplexumnak vannak közel
15 éves, 10 éves és 4 éves egységei, ezért az állaguk is vegyes képet mutat. A Hajléktalanok
Otthonában a beázások, az Átmeneti Szállón a csőtörés, a Nappali Melegedőn a
vizesblokkok gyors amortizációja jelent feladatot. Az elektromos kapu kivitelezési
probléma miatt gyakran meghibásodik, előbb, utóbb egy teljesen új szerkezetű kapu
kiépítése válik szükségessé.
Sajnos a legújabb építésű épületünk, a Családok Átmeneti Otthona (2014.) is igényel már
komoly karbantartást. Az átmeneti szolgáltatás jellegéből adódóan a tisztasági festéseket a
lakók kiköltözése után, egy-egy szobában akár évente több alkalommal is el kell
végeznünk. Itt a csőtörések, a dugulások és a beázások okoznak problémát gyakorta.
Telephelyeink, épületeink állagmegóvása, a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása a
szolgáltatások zavartalan működéséhez fontos feladatunk. Ennek megfelelően az éves
Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő diakóniai intézmények 2018. évi szakmai beszámolója
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karbantartási tervünkben és aktuális költségvetésünkben szerepelnek az általános
üzemeltetési feladatokra, működést gátló tényezők elhárítására forrás. Így a tisztasági
festéseket, javítási munkálatokat, a dolgozók és a kliensek színvonalas és biztonságos
ellátásához szükséges berendezések javítását év közben a felmerült igényekhez igazodóan
folyamatosan elvégezzük.
3. Az akadálymentesség megvalósulása
A Rákóczi utcai, illetve a Rezeda utcán található Családok Átmeneti Otthona megfelel az
akadálymentesítés szempontjainak. A Bokréta utcán elhelyezkedő részlegünk sajnos
jelenleg nem felel meg az akadálymenetességre vonatkozó előírásoknak, de mivel ez az
épület a helyi Önkormányzat tulajdona, így azon az ő beleegyezésük nélkül átalakítást nem
végezhetünk. 2018-ban az Önkormányzat megpályázott az épület felújításával
kapcsolatosan egy nagyobb összeget, melyből reményeink szerint legalább egy részleges
akadálymentesítésre is lehetőség nyílik.

III. Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása
1. Az intézmény humánerőforrás gazdálkodása
2018-ban egy dolgozónk munkaviszonya szűnt meg nálunk, az így megüresedett állást
hamar sikerült feltöltenünk. 2018-ban üres álláshellyel nem rendelkeztünk.
Intézményünk jelenleg 56 állandó dolgozóval látja el feladatait. Dolgozóink közül 2019ben 2 fő éri el a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, közülük azonban az egyik szeretne még
tovább dolgozni. A további személyi állomány bővítés a szolgáltatás fejlesztés
megvalósulásától függ. Hiszen a jelenlegi létszámunk az érvényben. lévő jogszabályoknak
megfelel.

2. A dolgozók képzése.
Az intézmény dolgozói 100%-ban szakképzettek a szakmai végzettségük megfelel a
jogszabályban foglaltaknak. Az. intézmény vezetősége számára kiemelten fontos a jól
képzett, elhivatott munkatársak tudásának szinten tartása. Ezért 2018-ben is figyelemmel
kísértük a munkatársak szakmai továbbképzésének alakulását, a jogszabályok változását, a
dolgozók igényeit. A továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel pénzügyi
·fedezetét valamennyi dolgozónk számára biztosítottuk és a dolgozói igényeknek eleget téve
támogattuk az egyes szervezeti egységek egynapos rekreációs tevékenységét is.
Az év során az alábbi konferenciákon vettek részt az Oltalom Szeretetszolgálat
munkatársai:
1.

2018. január: Intézményvezetői évnyitó értekezlet Budapest (szervező:
Magyarországi Evangélikus Egyház)

2.

2018. február: Jelzőrendszeri Konferencia, Nyíregyháza (szervező: Nyíregyházi
Család- és Gyermekjóléti Központ)

3.

20187. június: Intézményi és Gyülekezeti találkozó Balatonszárszón a
Kertvárosi Evangélikus Gyülekezet, a Joób Olivér Szeretetintézmény, a Luther
Márton Kollégium, az Evangélikus Roma Szakkollégium, az ÉLIM
Szeretetotthon és az Oltalom Szeretetszolgálat dolgozóinak részvételével.
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(szervező:

4.

2018. szeptember: Diakónia napja Budapest
Evangélikus Egyház)

Magyarországi

5.

2018. szeptember: gyermekvédelmi munkacsoport megalakulása és találkozója
Gödöllőn (szervező: Magyarországi Evangélikus Egyház)

3. A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet alapján a vezetői megbízással
szociális szolgáltatást nyújtó személyekre vonatkozó képzési terv

rendelkező

Hat személy kötelezett vezetői képzésre. Közülük hárman nem rendelkeznek
szakvizsgával, nekik a képzés teljesítésének határideje 2019. december 31. Közülük egy fő
csak alapszintű vezetői képzésre kötelezett. A további három vezető 2020. december 31.ig kellene teljesíteni a képzést.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és Katolikus Szeretetszolgálattal történt egyeztetés
értelmében az intézmény minden vezetői képzésre kötelezett tagja 2019. december 31-ig
megszerzi a szükséges végzettséget a helybe kiszervezett képzésnek köszönhetően.

IV. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások, azokat érintő jogszabályi változások
Szolgáltatás neve: Nappali Melegedő
Ellátotti létszám: 128

fő/nap

(napi átlag)

Szolgáltatásnyújtás helye, 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 104
Ágazati azonosítója: S0214548

Szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek:
A Nappali Melegedő az Oltalom Szeretetszolgálathoz tartozó ellátási terület,
amelyik a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget.
Az intézmény célja, hogy a településen alapvető természetbeni és szalonai
szolgáltatásokat nyújtson azoknak az igénylőknek, akik ezt a segítséget más
intézménytől nem kapják meg. Tudjuk, hogy a ránk bízott segítségre szorulók
mentális és testi állapotuktól, adott szociális helyzetüktől függetlenül többek, mint
amit éppen tapasztalunk belőlük.
A Nappali Melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyeknek a közösségi
együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyi ruházat tisztítására, az
étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

Célcsoport bemutatása
A hajléktalanná válás okai leggyakrabban a családi problémák, kapcsolati
konfliktusok,
majd
a
gazdasági
nehézségek,
lakhatás hiánya,
a
szenvedélybetegségek, a természetes támaszok hiánya (család, rokonság, lakóhelyimunkahelyi kapcsolatok hiánya).
Ellátottaink nemenkénti arányát tekintve mindhárom részlegben hasonló, harmaduk
nő, kétharmad részük férfi.
Többen pszichotikus és fájdalomcsillapító gyógyszereket szednek és alkoholt
isznak rá, amitől a viselkedésük kiszámíthatatlanná, agresszívvá válik. Magatartási
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zavarokkal küzdenek, amely számukra és a velük élő közösség számára 1s
veszélyeket hordoz.
Klienseink zöme halmozottan hátrányos helyzetű, hiszen éjszakáit éjjeli
menedékhelyen, utcán, más, nem lakás céljára szolgáló helyen tölti, nincs megoldva
a lakhatása, nincs munkája, hiányzik a természetes támogató rendszere. Ezen kívül
önálló, de bizonytalan lakhatásban élők (olcsó, alacsony komfortfokozatú albérlet,
albérlők háza, önkormányzati bérlakás) is igénybe veszik a Nappali Szolgáltató
Központ szolgáltatásait. Számukra ez az ellátás nem az életmentő funkció miatt
fontos, hanem azért, hogy a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok mellett
lakhatásuk megőrzéséhez segítséget kapjanak.
A Nappali Melegedő szolgáltatásait átlagban naponta 128 fő vette igénybe. Az
átlaglétszámunk kismértékű, folyamatos emelkedése 2016-tól megfordult és
minimális mértékben csökkent, illetve stagnál az igénybe vevők száma. (2012: 114
fő/nap, 2013: 124 fő/nap, 2014: 126 fő/ nap, 2015: 130 fő/nap, 2016: 127 fő/nap,
21018: 127 fő/nap).
Klienseink életkora 20-74 év, ennek a súlypontja mintegy 70%-a a 30 és 59
év közötti korcsoportra tehető. A 60 év feletti klienseink aránya 12%-ban van jelen.
Ennek oka nyilvánvalóan a hajléktalan emberek rövidebb életkorában keresendő. A
18 és 30 év közötti kliensek a Nappali Melegedőben 18%-ot tesznek ki. A
Szenvedélybetegek Nappali Ellátásában ez az arány magasabb, mintegy 20%.
A nemek arányára vonatkozóan megállapítható, hogy a lakók 37%-a a nő,
63% férfi. Ez az arányszám a női ellátottak számának emelkedését mutatja. Az
elmúlt éveket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ez a tendencia folyamatos
(2010: 22%, 2012: 26%, 2014: 33%, 2015: 34%). A Szenvedélybetegek Nappali
Ellátásában ez az arány is magasabb, közel 55%-os.
Az iskolai végzettség tekintetében a nyolc osztályt elvégzettek aránya 93%.
Középfokú végzettséget, és érettségi vizsgát 55%-uk tud felmutatni. Felsőfokú
végzettséggel 2016 folyamán 1 fő fordult meg az intézményben. Sajnos magas azok
aránya, akik nem fejezték be a nyolc általáno·s iskolát, ők a Nappali Melegedőben
7%-ot tesznek ki. Nagy problémát jelent szintén számunkra, hogy klienseink 16%
- a, bár van iskolai végzettsége, funkcionális analfabéta. Egyes adatok arra utalnak,
hogy a magasabb iskolai végzettségűek hajléktalanként is jobban boldogulnak, mint
azok, akik a nyolc általánost sem fejezeték be, őrájuk jellemző, hogy hosszabb ideje
hajléktalanok. A Szenvedélybetegek Nappali Ellátásában az iskolai végzettség
aránya is eltér némileg a Nappali Melegedő és a Népkonyha arányától. Itt magasabb
a középfokú végzettséggel rendelkezők (65%) és alacsonyabb a nyolc általánossal
sem rendelkezők aránya (5%).
Afoglakoztatás klienseinknél hagyományosan nehéz terület, ugyanis hiába
van legtöbbjüknek szakmája, sajnos olyan végzettséggel rendelkeznek, amely a mai
piaci igényeknek nem felel meg. 2018-ban ennek ellenére nagyon magas volt a
klienseink körében a foglalkoztatási arány, mely a Munkaügyi Központ és a
NyírVV által szervezett tanfolyamoknak és közmunkaprogramoknak köszönhető.
Tavasztól őszig többen dolgoztak szezonálisan a konzervgyárban is.
A foglalkoztatás a következőképpen alakul a Nappali Szolgáltató Központban:
Bejelentett munkahellyel 40%-uk rendelkezik. Klienseink foglalkoztatásában
csökkenő tendenciát mutat az idénymunka, ami általában a tavaszi - nyári időszakra
tehető, valamint vannak rendszeres alkalmi munkavégzők, elsősorban a piacon, ők
9 %-ot tesznek ki. 60 %-uk hivatalosan nem foglalkoztatott (munkanélküli,
rokkantnyugdíjas, nyugdíjas).
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A bekerülés módja: klienseink 25 %-a az albérletből jár be. Az Éjjeli
klienseink 58%-a jár be minden nap. A.:z, utcáról a klienseink
mintegy 11 %-a az aki rendszeresen bejön hozzánk. 2018-ban, a korábbi években
tapasztattal szemben nem nőtt azoknak az aránya, akik rendelkeznek valamilyen
lakhatási formával, de a hajléktalanság „veszélyzónájában" élnek, emiatt
kénytelenek valamelyik szolgáltatásunkat igénybe venni.
A Szenvedélybetegek Nappali Ellátásában 60% albérletből, vagy saját lakásból, 40
% effektív hajléktalan.
Börtönből 4 %-uk került ki, a családjukból 12%-ukjön el, aminek fő oka általában
kapcsolati konfliktusok (válás, élettársi kapcsolatok felbomlása, szülőkkel történő
összeveszés).
A hajléktalanság időtartama a következőképpen alakul klienseink körében:
Akik 1 évnél kevesebb ideje hajléktalanok 41 %-ot tesznek ki, az 1 év és 5 év között
hajléktalanokká váló kliensek 22%-a jár be hozzánk. Az 5 év és 10 év között
hajléktalanságban élők 21 %-a van rendszerben a Nappali Melegedőben, a 10 évnél
régebben hajléktalanná vált klienseink aránya 1 6%-ban van jelen
mindennapjainkban.
Menedékhelyről

Szolgáltatás neve: Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Ellátotti létszám: 50 fő
Szolgáltatásnyújtás helye, 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 104.
Ágazati azonosítója: S0214548

Szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek:
A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye azzal a céllal jött létre~ hogy egy felkészült team
által komplex szakmai segítséget nyújtson a szenvedélybetegséggel küzdőknek, illetve
hozzátartozóknak. Cél a szenvedélybetegek képességeik szerint legoptimálisabb fizikai,
pszichés, szociális szintre való visszaállítása, melynek eredményeként képesek lesznek
hivatásuk gyakorlására, a társadalomba való beilleszkedésre és szabadidejük hasznosabb
eltöltésére. Munkatársainkkal együtt nagy hangsúlyt helyezünk a segítségnyújtási
folyamatban arra, hogy a kliensek képessé váljanak konfliktusaik felismerésében és
megoldásában, növeljék felelősség tudatukat. Intézményünk az önkéntességre és a speciális
segítő programokra épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a
felvilágosító, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési, állásközvetítő, védett
lakhatást elősegítő, lakhatási és családi programok szervezését és lebonyolítását.

Célcsoport bemutatása
A Szenvedélybetegek Nappali Ellátásában egész évben folyamatosan a működési
engedélyben rögzített 50 fővel voltunk megállapodásban, ha valaki bármilyen okból nem
igényelte tovább az ellátást, várólistáról pótoltuk.
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Szolgáltatás neve: Népkonyha
Ellátotti létszám: 157 fő (napi átlag)
Szolgáltatásnyújtás helye,4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 104
Ágazati azonosítója: S0214548

Szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek:
A népkonyha a hajléktalan, hajléktalanság veszélyében élő és/vagy szenvedélybeteg
személyek számára nyújt naponta egy tál meleg ételt.
Ezt mi úgy biztosítjuk, hogy az év minden napján, hétvégéken, ünnepnapokon is nyitva
tartunk, biztosítunk naponta egy tányér meleg ételt és alkalmanként adományból kapott
élelmiszert, krízishelyzetben lévőknek pedig hideg élelmet is tudunk biztosítani szükség
szerint.
Célcsoport bemutatása:
Az ellátottjaink körének nagy része a Nappali Melegedő, vagy a Szenvedélybetegek
Nappali Intézményének, illetve az Éjjeli Menedékhely, vagy az Átmeneti Szálló
szolgáltatásait is igénybe veszi.
Népkonyhánk rendelkezik kézmosó helyiséggel, nemenként elkülönített illemhellyel,
tálalóval a HACCP előírásoknak megfelelően, ételmelegítési és élelmiszer tárolási
lehetőséggel, ebédlőhelyiséggel, ahol evőeszközöket és étkészletet is biztosítunk.
A Nappali Szolgáltató Központ munkatársai rendelkeznek a HACCP rendszer által előírt
élelmiszerbiztonsági alapvizsgával.
A hozzánk forduló személyek egyszeri étkezésre jogosultak intézményünkben. Ennek
feltétele, hogy a fertőzésmentességet érvényes tüdőszűrő igazolással igazolja. Új kliensnek
három napot biztosítunk az igazolás beszerzésére.
Az étel tálalását és fogyasztását 12 órától- 14 óráig biztosítjuk. Azoknak a személyeknek,
akik munkavégzés miatt később érkeznek a népkonyhára, igénybejelentésük alapján 15
óráig biztosítjuk az ételt.
2018-ben 57 486 adag ételt osztottunk ki, ami átlagosan 157 adag/nap. Ez a szám éveken
keresztül emelkedő tendenciát mutatott, de az utóbbi évben némileg csökkent. (2009: 112
fő/nap, 2011: 129 fő/nap, 2013: 151fő/nap,2014: 159 fő/ nap, 2015: 175 fő/nap, 2016: 178
fő/nap, 2017: 172 fő/nap)

Szolgáltatás neve: Átmeneti Szálló
Ellátotti létszám: 40

fő

Szolgáltatásnyújtás helye,4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 104
Ágazati azonosítója: S0214548

Szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek:
A hajléktalan személyek átmeneti szállásán az önellátásra képes hajléktalan
személyeknek biztosítunk
a) lakhatási szolgáltatást, vagy
b) lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti
mértékű esetvitelt (szociális munkát).
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A hajléktalan személyek átmeneti szállása a szociális munka keretében
a) tanácsadás,
b) esetkezelés,
e) gondozás,
d) készségfejlesztés,
e) szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése és
j) az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló
segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.
A fentebb felsorolt feladatokon belül az alábbi tevékenységeket végezzük: el:
1. Állapot és életvitel felmérése
2. Személyes célok és motiváció felmérése
3. Problémaelemzés, megoldási stratégia felvázolása, vállalások tisztázása
4. Képességfejlesztés
5. Az ellátott igényeinek megfelelően egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés biztosítása
6. Csoportfoglalkozások, az ellátott egyéni igényeihez, mentális és fizikai állapotához
igazodva
7. Személyre szabott szociális ügyintézés, a törvényben előírtaknak megfelelően
8. Iratpótlás
9. Évszaknak megfelelő ruházat pótlása a rendelkezésre álló készletekből (ehhez
kapcsolódóan, adományok kezelése, dokumentáció vezetése)
10. Postai küldemények átvétele, annak dokumentálása, ellátottnak való átadása
11. Családi kapcsolattartás elősegítése
12. Munkahelykeresés elősegítése
13. Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés elősegítése, megfelelő szakellátáshoz való
irányítás (pl.: időpontkérés)
14. Tisztálkodási, mosási, ételmelegítési (fózési) lehetőség biztosítása, a szükséges eszközök
dokumentált átadása
15. Az egyéni és közösségi válsághelyzetek felismerése, és megoldásukban a kompetencia
határán belül közreműködés
16. Szabadidős programok szervezése és irányítása
17. Kapcsolattartás más intézményekkel
18. Szükséges dokumentáció vezetése.

Célcsoport bemutatása
2018. január l-én 40, 2018. december 31-én is 40 fónek volt ellátási jogviszonya az
Átmeneti Szállón. 2018-ban az előző évhez képest több új együttműködési megállapodást
kötöttünk új ellátottainkkal. Összesen 41 fő kérte felvételét, és 41 jogviszony szűnt meg az
Átmeneti Szállón. Az ellátottaink éves átlaga 39, 85 fő volt.
A kor szerinti megoszlás szerint jellemző volt az ellátottaink elidősödése. A korábbi
évekhez képest magasabb volt az idősebb korosztály aránya, de még mindig a 40 és 59 év
közöttiek vannak a legmagasabb létszámban mind a férfiak és mind a nők körében is.
A tavalyi évben nem volt egyetlen 40 év alatti női ellátottunk sem. A nők közül 79 éves
volt a legidősebb, és a férfiak közül 81 éves volt a legidősebb ellátottunk.
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Míg 2017-ben az elvált családi állapotúak száma volt a legmagasabb, addig a 2018as évben már a legmagasabb arányú volt a férfiaknál a nőtlen kategória. Nem csak
a fiatalok között vannak azok magas számban, akik nem kötöttek soha házasságot,
hanem az idősebb korosztályban is megfigyelhető ez.
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Már a korábbi évben is figyelemre méltóan magas volt a munkabérből származó
jövedelmek aránya, de ez a tavalyi évben is tovább emelkedett. Szinte már elenyésző a
foglalkoztatást helyettesítő támogatások aránya.
Viszont negatív adat, hogy a nők csak közfoglalkoztatásban tudtak elhelyezkedni, az
elsődleges munkaerőpiacon nem tudtak munkaviszonyt létesíteni.
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Míg a korábbi években jellemzően a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és
Nonprofit Kft közfoglalkoztatási programjaiban sikerült elhelyezkedniük
ellátottainknak, addig a tavalyi évben összességében többen voltak azok, akik egyéb
közfoglalkoztatási programban illetve az Oltalom Szeretetszolgálat Országos
Vagyonkezelő
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Az Oltalom Szeretetszolgálatnál tavalyi évben elindított fejlesztő foglalkoztatásba hosszú
távon 3 női ellátottunkat tudtuk bevonni. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is jellemző
hogy magas az aránya azoknak az ellátottainknak, akik alacsony iskolai végzettséggel
rendelkeznek. Nincsenek piacképes szakmáik, nincsenek szakmai tapasztalataik.
ISKOLAI VÉGZETISÉG
25
• 3 osztály
•6 osztály
E S osztály
• 10 osztály
• ipari
•érettségi
•technikum
•felsőfokú

Férfi

Nő
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A tavalyi évben is a legmagasabb létszámban voltak azok az ellátottaink, akik az Éjjeli
Menedékl:i~lyrő! kért~l.cff'.!Y~!~!iµc~!'.
. . ...... . ····- .
BEKERÜLÉS OKA
25 .....

20 .

•
·
•
•

15 ..

É]eli Menedékhely • Szh.ességi lakhatás
Kollégium
• Albérlet
Élettársi kapcsolat r.. Lakhatatlanná vált lakása
Kórház
11t Másik bentlakásos intézményböl

•Család

• BV

•Utca

NŐ

FÉRFI

Sok esetben kérik újra felvételüket az ellátottak lakhatásuk megszűnése után, de általában
elsőbbséget élveztek azok a felvételre jelentkezők, akik először szerették volna igénybe
venni az Átmeneti Szálló szolgáltatásait.

IGÉNYBEVÉTEL
40
30 ...
•először

20······

•több

10

0
Férfi

Nő

Jellemzően mind a férfiak, mind a nők körében az ellátás
kihasználják az 1 + 1 év lakhatási lehetőséget.

időtartamát

tekintve ellátottaink

ELLÁTÁS IDŐTARTAMA
14·
12.
10 ..... .

• 1 hónap sem
• 1 -6 hónap
~• 7 - 12 hónap
• 13-18 hónap
• 18-24 hónap

8
6·.

4 -2 ······-··
0 Férfi

Nő
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Elmondható és ez nemcsak a 2018-as évre vonatkozóan, hogy az ellátottaink ellátási
jogviszonya fél éven belül megszűnik, ha beilleszkedési gondok vannak, vagy az ellátott
úgy gondolja, hogy nem ezt szeretné.
Egészségi állapotukat tekintve is romló tendenciát állapíthattunk meg a tavalyi évre
vonatkozóan is. A krónikus betegségek kezelését folyamatosan figyelemmel kísérjük,
szakrendelésekre irányítjuk: ellátottainkat, gyógyszerek felíratását, kiváltását rendszeres
szedését folyamatosan figyelemmel követjük. Akinek szükséges kórházi kezelésre
irányítjuk:, de sa3nos azt tapasztaljuk:, hogy a kórházi kezelések rövid időn belül
befejeződnek.

BETEGSÉGEK
18
16 ......

• mozgásszer\i
•látás
··pszichés

14 ..

12 ... .

•alkohol
•keringési
11 légzöszer.A

10 ....
8· . .

·11

r- -ti

•daganat
1: emésztési

.........

·······11·····.··--················........
·~ \.. ·······

•nincs

_, .:

,.........

....

Nö

Férfi

Míg a korábbi években-azaJkoholiZffius:·mint betegség-voli-azelsŐdleges-a-diagnosztizált
betegségek közül, addig 2018 -ban is a pszichiátriai betegségek megléte okozta a nagyobb
problémát. Összességében 22 főnek volt valamilyen diagnosztizált pszichés betegsége. A
közösségbe való beilleszkedésük nehezebben megy, az elutasításokat nem jól tolerálják.
Az együttműködést szigorúbban, és gyakrabban kell kontrollálni.
ELLÁTÁS MEGSZŰNÉSÉNEK OKA
18

··················

16 14 .. .

• Saját kérés
• 14 napon túli tál()llét

12 ....

'" lejárt határozott idő
• másik bentlakásos intézmény

10
8 ·-··

• fegyelmi létség

6-··-

E halálozás

2 ..
0····
Férfi

Nő

A tavalyi évben nagyon kevés esetben fordult elő, hogy fegyelmi vétség miatt kellett
ellátást megszüntetni, általában saját kérésre szűntek meg az ellátások. A tavalyi évben 2
férfi ellátottunk hunyt el.
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KI KERÜLÉS HELYE
10 ···················--········ ····-·····-··········--·--·-·· ···········-·-·-···-············-·-·-···········-··
• szí-.ességi lakhatás
•másik bentlakásos int.
·· Éjjeli Menedékhely
•család
•albérlet
~::. albérlők háza
• ismeretlen

8 ·····

Férfi

Nő

A tavalyi évben magas volt azoknak az ellátottaknak az aránya, akik albérletbe tudtak
kiköltözni, de a legtöbben ismeretlen helyre távoztak. Szomorú tény, hogy a tavalyi évben
egyetlen ellátottunk sem kapott szociális bérlakást, pedig több ellátottunknak is van beadva
kérelme.
Szolgáltatás neve: Hajléktalanok Otthona
Ellátotti létszám: 50 fő
Szolgáltatásnyújtás helye,4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 104.
Ágazati azonosítója: S0214548

Szolgáltatás cél.ja, nyú.itott szol~áltatáselemek
Ila "A hajléktalanok otthonában olyan hajléktalan személy gondozását kell
biztosítani, akinek az ellátása átmenti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem
biztosítható és kora, egészségi állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel." /1993. évi
tv 71/B §/
l/b "Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes
személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve
textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott
egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az
ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más
módon nem oldható meg." /1993. évi tv 67. § 1. bekezdés/
Az ellátást igénybe vevő személyek részére - a gondozás, ápolás, ellátás biztosítása
mellett - speciális mentálhigiénés ellátásról is gondoskodunk, eseti, egyéni és csoportfoglalkozások segítségével, különös tekintettel a hajléktalan életmódjukból fakadó
sajátosságokra.
11/a Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása
• Egészségügyi ellátás: ennek keretében biztosítjuk a rendszeres orvosi felügyeletet
- heti 6 órában az intézmény saját orvosa rendel. A lakók gyógyszereit szinte teljes
egészében az intézmény biztosítja, ennek több oka is van. Az egyik, hogy
ellátottaink zöme alacsony jövedelemmel rendelkezik, így nehezen vagy egyáltalán
nem tudná megoldani gyógyszereinek kiváltását. A másik ok pedig az, hogy életmódjukból adódóan - sokan kevésbé tartanák indokoltnak a számukra fontos
gyógyszerek kiváltását, ez pedig hosszútávon olyan szintű egészségromláshoz
vezetne, ami nagymértékben megnövelné a lakóink ápolási-gondozási
Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő diakóniai intézmények 2018. évi szakmai beszámolója
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szükségleteit, költségeit. Szükség esetén gyógyászati segédeszközöket,
inkontinencia termékeket is biztosítunk.
Fizikai ellátás: napi ötszöri étkezést nyújtunk, melyből egy alkalommal meleg ételt
biztosítunk. Hetente többször kapnak lakóink gyümölcsöt, gyümölcslevet,
tejtermékeket, zöldségféléket. Napi egy étkezéshez teljes kiőrlésű pékárút adunk.
Fizikai ellátás keretében biztosítjuk továbbá az ellátást igénybe vevő személyi és
környezeti higiénéjét. A személyi higiéné biztosítása érdekében a textíliával való
ellátás keretében három váltás ágyneműt, tisztálkodást segítő három váltás textíliát,
illetve a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket. A ruházat tisztításáról,
javításáról az intézmény gondoskodik.
Mentálhigiénés ellátás: elsődleges feladata az intézménybe való beilleszkedés
elősegítése, konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése, az ellátást igénybe
vevő testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, valamint a meglévő
képességeinek szinten tartása, esetleges fejlesztése. Lelki harmónia, elégedettség,
boldogság érzet kialakulása. A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a
személyre szabott, egyéni bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
az ellátott meglévő családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, hitélet
gyakorlásának feltételeit. Az ellátotti csoport összetételében történt változásoknak
köszönhetően, az előző évekhez képest jelentősen nőtt a kliensek közötti
összetartás, az egymásra való odafigyelés, a csoportfoglalkozásokon való részvétel,
és aktivitás. Örömmel és nagy lelkesedéssel készülnek a különböző
rendezvényeinkre, ünnepeinkre. Rendszeresen megtartjuk az egyházi és világi
ünnepeinket (farsang, nőnap, húsvét, pünkösd, őszi tökparti, Mikulás, karácsony).
Minden hónapban megünnepeljük az aktuális hónapban született lakóinkat,
ilyenkor egy kis aprósággal, üdítővel és süteménnyel kedveskedünk a lakóknak.

Célcsoport bemutatása
Az Otthonban az elmúlt évben összesen 58 személy ellátásról gondoskodtunk. Lakóink
64 %-a férfi, 36 %-a nő, ez az arány az elmúlt évekéhez képest nem sokat változott.
Egészségügyi jellemzők: célcsoportunk igen jelentős része komoly pszichés és
értelmi zavarokkal küzd, mely megnehezíti ellátásukat és együttműködésüket a
gondozásuk során. Leggyakrabban előforduló megbetegedések közé tartozik az alkohol
okozta epilepszia, magasvémyomás, alkohol okozta pszichés megbetegedések, COPD,
különböző daganatos megbetegedések, egy lakónk vesetranszplantációra vár és
rendszeresen vesedializisre szorul. Egyre több olyan ellátottunk van, akinek a korábbi
évekhez képest jelentősen megnőtt a gyógyszer szükséglete - több fajta és/vagy emelt
adagszámú gyógyszert kap.
~ lakóink közül 14 fő használ különböző inkontinencia termékeket
~ 43 fő rendszeresen szed gyógyszereket, egészségi állapotának javítása, vagy
szinten tartása érdekében, ezen kívül rendszertelen időközönként a többi
lakó számára is szükséges gyógyszerek adagolása.
~ 15 fő használ valamilyen gyógyászati segédeszközt helyváltoztatáshoz, és
még további 4 lakó számára nehezített a helyváltoztatás, és akadályozott a
lépcsőn való közlekedés.
~ 24 fő igényel valamilyen segítséget a személyi higiéné terén, ezen belül 13
fő, csak szakdolgozói segítséggel képes tisztálkodni, 11 fő pedig szoros
felügyeletet igényel, mind a rendszeresség, mind pedig az alaposság miatt.
Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában
2019. január 30.
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2018-ban rühesség és fejtetvesség egyáltalán nem fordult

elő

az Otthonban.

Szociális jellemzők: Az aktivitási korlátozottságuk, a hivatalos szolgálati idők
hiánya és egyéb, rejtett okok miatt a jövedelmük igen alacsony, aminek természetesen
kihatása van a térítési díj befizetésének hajlandóságára, bár az elmúlt évben több lakónk is
kifizette, vagy jelentős mértékben csökkentette a fennálló térítési díj hátralékát. Tovább
rontja a kliensek anyagi helyzetét az a tény is, hogy a lakók jelentős részének van
valamilyen tartozása, mely miatt jövedelmét levonások terhelik.
Az Otthonba bekerült lakó az esetek jó részében pszichésen valamilyen szinten
sérült, hiszen hajléktalanként fokozódnak a megpróbáltatások, elmélyülnek a traumák. A
hajléktalanság pszichológiai feldolgozása további negatív élményekkel jár. A lakóhely
megszűnésével az egyén bizonyos szociális szerepeit is automatikusan elveszítheti a
családon belüli, baráti és szomszédsági kapcsolataiban. Lakóink zöme ezen okoknál fogva
nem is tartja a kapcsolatot családjával, rokonaival.
Mentális állapotuk megromlása miatt 12 lakónak van kirendelt, hivatásos
gondnoka, ebből 9-en cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt, míg 3-an
cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt állnak.
Az ellátottak demográfiai mutatói: ellátottjaink átlag életkora alacsonyabb, mint
más idős ellátással foglalkozó intézményben. Hasonlóan eltérés tapasztalható lakóink
nemenkénti összetételében is, hiszen a legtöbb idős-otthonban a női lakók száma lényesen
magasabb, mint a férfiaké, míg intézményünkben - hasonlóan a hajléktalan ellátás más
területeihez - a női lakók aránya mindösszesen 36 %-os.

Lakóink életkori megoszlása/ fő
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40-50 év

51-59 év

60-64 év

65-69 év

70-74 év

75-79 év

80-89 év

Életkor

Iskolai végzettségüket tekintve lakóink többsége 8 általános, illetve szakmunkás
végzettséggel rendelkezik, érettségije csak 5, míg diplomája egyetlen lakónak sincs.
Az intézményi ellátásból 2018-ban 4 fő került ki, közülük 1 fő elhunyt, 2 fő
önként kiköltözött, míg 1 fő fegyelmi vétség miatt volt kénytelen távozni. Az elhunyt
lakónk temetését hozzátartozók intézték.
2018-ban 4 új lakó érkezett hozzánk.
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Szolgáltatás neve: Családok átmeneti otthona
Ellátotti létszám: 40 fő
Szolgáltatásnyújtás helye,4405 Nyíregyháza, Rezeda u. 79/C.
Ágazati azonosító: S0249716
Szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek:
2000-től 2014. decemberéig intézményünk nem fogadott felnőtt korú férfi ellátottat.
Telephelyünk Nyíregyháza, Csillag utca 4-6 szám alatt volt található. 36 férőhelyen
biztosítottunk a Családok Átmeneti Otthona részlegében az otthontalanná vált gyermek és
szülője, továbbá a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya számára gyermekjóléti
alapellátást.
2014 óta van lehetőségünk a válsághelyzetben, hajléktalanság veszélyében élő anyák,
várandós nők mellett az édesapákat is gyermekeikkel együtt befogadni„ A telephelyváltás
mellett 2014-ben férőhelybővítés is történt, 36 fő helyett 40 fővel működik az
intézményünk, ezért a Szabolcs -Szatmár Bereg Megyei Kormállyhivatal Szociális és
Gyámhivatal Nyilvántartás és ellenőrzési osztálya módosította működési engedélyünket.
2018 évben módosításra került a házirendünk is, amely most már tartalmazz a 2018. február
1-ével hatályossá vált (2/2018 (I.18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet módosításáról)
módosításokat.
A Családok Átmeneti Otthona megszakítás nélkül működő bentlakásos intézmény, amely
gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermek és szülője számára nyújt átmeneti
gondozást. Ellátási területünk Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár Bereg
megye, Hajdú-Bihar megye.

l\fűködésünkreirányadótörvények:

•
•

1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
15/1998 (IV.30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről

8/2000( VITI.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról
• 912000 (VITI.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó személyek
továbbképzéséről, és a szociális szakvizsgáról
• 328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
• 235/1997. ( XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
• 149/1997(IX.10.)
kormányrendelet
a
gyámhatóságról,
valamint
a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
• 2008. Hl.tv az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges
kerekítés szabályairól 2. §
• 1992. XXXIII törvény a közalkalmazottak jogállásáról
• 2012. évi I. törvény, a munka törvénykönyvéről

•
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•

415/20 l S(XII.23.) kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
I/200 (I.7.) SZCSM a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladataikról és működési feltételeikről 15 §
2/2018 (I.18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1511998 (IV.30.) NM rendelet módosításáról (2018.
február l-től hatályos)
2018. évi költségvetési törvény
2011 XLI törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. XLII törvény
módosításáról
1992 XLII törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
25/2017. (X.18.) EMMirendelet

Feladatunk: (1997. évi XXXI. tv.51.§)
• befogadjuk az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt
otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét, (az intézményünk
szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes alapon, a szülő kérelmére történik, de ezt a
kérelmet megalapozhatja hatósági intézkedés is, illetve javaslatot tehet a felvételre a
gyermekjóléti szolgálat munkatárs is. Erre a beszámolóban később kitérek.)
• befogadjuk a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat, illetve a
szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az
anya élettársát, férjét, (2018 évben válsághelyzetben lévő várandós anya nem
kérvényezte felvételét, ugyanakkor két többgyermekes édesanya is ellátásunkban
szülte meg legkisebb gyermekét, mindkét anya negyedik gyermekét hozta világra
2018-bi,m)
• segítséget nyújtunk a szülőnek gyermeke szűkség szerinti ellátásához,
gondozásához, neveléséhez, (a családgondozás során a szakmai programban
meghatározott módon, módszerekkel történik a segítségnyújtás. 2018 -évben egy
egyedülálló édesanya szülésének idején biztosította intézményünk a gyermekek
számára a felügyeletet, oly módon, hogy a gyermekek nagymamája számára lehetővé
tettük, hogy a szülés idején a gyermekekkel intézményünkben tartózkodjon, mivel a
nagymama lakáskörülményei nem tették számára lehetővé, hogy a gyermekeket
otthonában gondozza.)
• biztosítjuk a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szűkség
szerinti ellátást, (egy csecsemő és édesanyja számára biztosítottunk azonnali
elhelyezést, a gyermekjóléti szolgálat munkatársának jelzése alapján, mert a gyermek
és édesanya együttes lakhatása más módon nem volt megoldható)
• az anyáknak az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget
nyújtunk, (a segítő szakemberek heti három órában állnak ellátottaink
rendelkezésére)
• közreműködünk - a család- és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének
rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében. (a Nyíregyházi Család és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársaival heti rendszerességgel tartjuk
telefonon, és jelzési kötelezettségeinknek eleget téve levélben is a kapcsolatot.,
bekérjük az előzményeket, tájékoztatjuk az illetékes szolgálatokat a gondozás során
tapasztaltakról. Esetkonferenciák megtartására teszünk javaslatot stb)
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a 15/1998 NM rendelet 70 §A családok átmeneti otthona a szülő és gyermeke
együttes lakhatását otthonszerű elhelyezés formájában biztosítja.
Az egyes családok elhelyezésére külön lakószobát biztosítunk. A válsághelyzetben
lévő várandós anyák gyermekük születéséig közös lakószobában is elhelyezhetők, ha
nem kerül sor férjükkel, élettársukkal együttes elhelyezésükre.
A családok átmeneti otthonában a jogszabálynak megfelelően biztosítjuk a lehetőséget:
a) az éjszakai és nappali tartózkodásra,
b) a személyi tisztálkodásra,
e) az étkezésre,
d) közösségi együttlétre
Az intézményünkben menedéket kereső ellátottak leginkább három problémakör köré
csoportosulnak:
1.
Fiatal anyák és gyermekeik.
2.
Családi krízis következtében védelmet kereső szülő és gyermeke (családi erőszak,
gyermekbántalmazás, szenvedélybetegségek stb.).
3.
Szociális okból otthontalanná vált családok.
Mindhárom eset speciális szükségleteket és beavatkozási módokat igényel. A szakmai
szempontok mérlegelésével igyekszünk személyre szabottan beavatkozni.
Munkamódszereink között szerepelt a krízis intervenció, egyéni esetkezelés, csoportos
szociális munka is.
A közösségi szociális munkába is bekapcsolódhattunk célcsoportként, amikor a Mustár
szervezésében táncházzal egybekötött Mikulásünnepségen vettünk részt.
Mindennapi szabályaink:
Az együttélés szabályait házirend rögzíti. A lakóterek, az udvar és a közösségi terek
rendben tartása, takarítása az ellátásban részesülő családok feladata volt 2018. évben is. A
helységek rendeltetésszerű használatát a szolgálatban lévő dolgozó ellenőrzi napi
rendszerességgel.
Házirend sértés miatt 6 esetben vált szükségessé írásbeli figyelmeztetés
megfogalmazása. Verekedés és botrány okozása miatt 2 esetben,
A közérdekű információkról a lakók a dolgozóktól, a földszinten elhelyezett faliújságról,
és a szükség szerint megtartott lakógyűléseken kaphattak tájékoztatást.
Csoportfoglalkozásaink, terápiás foglalkozásaink fő célkitűzése volt hogy javuljon a
résztvevőinek az életminősége, azáltal, hogy hatékony problémamegküzdési stratégiákat,
konfliktus kezelési technikákat, asszertív érdekérvényesítés technikáit, sajátíthattak el,
vagy legalábbis próbálkozhattak ezzel. Intézményünkben élő klienseink érdekérvényesítő
képessége, konfliktuskezelés módja az élethelyzetükből adódó túlélési stratégiákhoz
kötődik,
amelyek nem mentesek agresszív elemektől, devianciába hajló
megnyilvánulásoktól. Ezért törekedtünk: arra, mind egyéni esetkezelés, tanácsadás keretein
belül, mind a szociális munka eszközeivel, hogy fejlesszük ellátottaink gyermeknevelési,
életvezetési kompetenciáit, segítsük: az asszertív és nyílt kommunikációs minták
elsajátítását, hogy megakadályozzuk a diszfunkcionálisan működő családi sémák
állandósulását, tovább öröklődését.
Korábban csak anyaotthonként működve nem jelentettek problémát a harmadik fél
megjelenése miatti házastársi konfliktusok. Az elmúlt két évben azonban szembesültünk:
azzal a súlyos ténnyel, hogy az elmagányosodott édesanyák és az intézményben élő
élettársaik (2018-ban az intézményünkben élő kétszülős családok egyikénél sem kötöttek
házasságot, nem bejegyzett élettársként működtek) gyakran máshol keresik a megértést.
Ezért a következőkben szükséges kidolgozni arra nézve is egy stratégiát, hogyan tudnánk
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segíteni ilyen esetekben a családok együtt maradását, illetve
kialakulását.

házirendsértő

konfliktusok

Célcsoport bemutatása:
Magyarország társadalompolitikai koncepciójában alapvető jelentőséget tulajdonít a
családnak, mivel olyan funkciókat lát el, melyek egyaránt kiemelten fontosak az egyén
szocializációjának: tekintetében, és a társadalom alakulása szempontjából is. U gyanak:kor
ezeket a funkciókat más intézmények nem tudják hatékonyan ellátni. Ezért is elsődleges
törekvése a mindenkori kormányzatoknak, hogy a gyermekeket érdekeiknek megfelelően
családjukban tartsák, a család intézményét megerősítsék.
2018. évben 24 család lakott intézményünkben, 90 fő.23 anya és 10 édesapa vette igénybe
szolgáltatásainkat, egy édesapa egyedülálló szülőként nevelte két kiskamaszkorú
gyermekét. 2018.évben 57 gyermek lakott intézményünkben, ebből 2 család három
gyermekével a kiköltözést követő rövid időn belül jelentkezett várakozólistánkra, és nyert
újra elhelyezést ellátórendszerünkben.
Intézményünk szolgáltatásainak: igénybevétele önkéntes alapon történik:, de előfordul, hogy
a gyermek családban tartásának: kívánatos feltétele, vagy egyetlen lehetséges útja hogy a
szülő igénybe vegye ellátásunkat. Egy egyedülálló fiatal anya és újszülött gyermeke
esetében volt szükséges a lakhatás megoldatlansága miatt azonnali elhelyezést
biztosítanunk.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezés a szülő, vagy a törvényes képviselő
írásbeli kérelmére történik a telefonon, vagy személyesen lefolytatott felvételi beszélgetést
követően. Az írásban megkötött megállapodás a jogszabályi előírásoknak: megfelelően
tartalmazza többek között az ellátás időtartamát, a szülő(k) és a gyermek( ek) részére
biztosított szolgáltatások körét, az ellátásért fizetendő - jövedelem és a család nagyság
alapján differenciált - térítési díj havi mértékét, valamint a kijelölt családgondozóval
történő együttműködési kötelezettséget.
2018- évben az elhelyezést hatósági intézkedés egy esetben alapozta meg. Az édesanyát a
Nyíregyházi Járásbíróság két év javítóintézeti nevelésre rendelte, a Rákospalotai
Javítóintézet és Központi Speciális gyermekotthonban. Az elbocsátás napja 2018.
augusztus 3. A javítóintézeti nevelés alatt a fiatalkorú személy gyermeket szült, akit
nevelhetett, gondozhatott. Az édesanya időközben nagykorúvá vált,így 2018. augusztus
harmadik:át követően anya és gyermeke együttes elhelyezése vált indokolttá. Ezért kereste
meg intézményünket mind a Rákospalotai leánynevelő intézet, mind a Fővárosi Területi
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekvédelmi
Gyámi Szolgálata. Az időközben nagykorúvá vált édesanyát intézményünk fogadta is, de
az együttműködés hiányosságai miatt, nem került sor a megállapodások
meghosszabbítására.
, t k'erelm ezo:
"
Átmeneti 2;0lldozas
Kérelmező

Közvetlenül szülő kérte
Család- és Gyermeltjóléti Szolgálat/KözPont jelezte
CSAOkérte
Gyámhivatal közbenjárásával
Védőnő jelezte
Összesen

Létszám
13
7
3
1
0
24

%
54
29
13
4
0
100
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családok megoszlása gyermekszám tekintetében 2018-ban

•

l.CYennek

• 2 evermek:

• 3. e:vermetr:

• 4 vagy több avermek

A nemek megoszlása életkori sajátosságaikat tekintve 2018. évben a

felnőttek között

A nemek életkori megoszlása 2018 évben a felnőtt ellátottak
körében
12

8
6

:-•·-18-25

26-35

•nő

•

OSzlopl

A táblázatunk és diagramunk mutatja, hogy a nők inkább a 26-45 éves korosztályból
kerülnek, ki, a férfiak életkori megoszlása szélesebb szórást mutat.
A gyermekek életkor és nemenkénti megoszlása 2018 évben

Életkor években
0-1
1-2
3-6
7-10
11-14
14összesen

Nő

Férfi összesen
8
3
5
5
2
3
16
11
5
13
6
7
12
6
6
3
3
0
32
57
25
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A nemek iskolai végzettségének megoszlása 2018 évben
neme I iskolai
végzettsége
Nő

8 osztálynál
kevesebb
1
1

Férfi

8 -10 osztály

szakmunkás

Erettségi

képző

16
4

5
5

1
0

Iskolai végzettségek tekintetében látható, hogy jellemzően 8. osztály végeztek ellátottaink.
Ellátottaink többsége nem rendelkezik a munkaerőpiacon versenyképes tudással,
szaktudással. A munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenséget jól mutatja, hogy a 33 felnőtt
ellátottunk közül csupán 10-en, tudnak a családi jövedelem tekintetében munkabérrel
büszkélkedni, míg többen családtámogatási ellátásokból, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásokból tudják családjukat fenntartani. 13 nő részesült GYESE ellátásban. Egy nő
nem rendelkezett semmilyen jövedelemmel, mert az EMMI által fenntartott leánynevelő és
javítóintézetből érkezett, ellátásainak igénylése kiskorú gyermekével folyamatban volt.3
férfi ellátott nyilatkozott úgy, hogy nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, alkalmi
munkákkal tudja önmaga és családja ellátását biztosítani. Egy férfi ellátottunk: ellátását nem
is hosszabbítottuk meg, sem jövedelmi helyzetének rendezésében, sem a házirend
betartásában nem működött együtt. Nemcsak intézményünkkel, de munkaügyi szervekkel
sem működött együtt, munkát nem keresett. Akik munkabérrel is rendelkeztek,
valamennyien közfoglalkoztatottként dolgoztak. A családi jövedelmek előállításában tehát
túlnyomórészt a szociálpolitikai passzív eszközei jelentenek segítséget, ez viszont
jelentősen meghatározza a családokban az egy főre eső jövedelem szintjét is.
Ellátottaink többsége eléri azt a fajta szegénységi küszöböt, amely lehetővé teszi a
minimális életfeltételek megteremtését, de ezentúl már nem tudja biztosítani gyermeke
számára az iskolai, óvodai kirándulásokon való részvételt, az iskolai, óvodai havi vagy
féléves csoport pénz, rendszeres befizetését. Ezért többször előfordult a legalacsonyabb
jövedelmű családok esetében, hogy gyermekeik az iskolában közvetlenül az elégséges
jövedelem hiánya miatt kerültek hátrányba. Míg máskor a szülők hiányos ismeretei, a
hozott szociokulturális hátrányok, tanult tehetetlenség, jövő perspektíva hiánya a szülők
részéről, adósságcsapda, stb. nehezítik a gyermekek iskolai előmenetelét, a piacképes tudás
megszerzését.
Mindez rávilágít arra, hogy ellátottaink munkaerő piaci esélyeit, jövedelmi helyzetüket
igen erősen befolyásolja megszerzett iskolai végzettségük, illetve a családban előforduló
párkapcsolati erőszak, szenvedélybetegség, szociális izoláció. Az. itt élő családok alig
egyharamada rendelkezik olyan külső társas kapcsolatokkal, melyek mentális egészségük,
társadalmi helyzetük szempontjából megtartó erővel bírnak. Az alacsony iskolai
végzettség, és jövedelmi viszonyok mellett jellemző a szociális kapcsolatok beszűkülése,
és erősen hat az itt élő családok életvezetésére a tanult tehetetlenség, és kudarckerülés.
Nagyon jellemző, hogy akár pozitív, akár negatív töltetű is legyen egy életesemény,
történés, a családok életében az ezekkel járó distresst, illetve eustresszt nem tudják
megfelelően kezelni, és erőteljes érzelmi reakciókat mutatnak. Mindezek következtében
többször nyúlnak nyugtatókhoz, alkoholhoz, illetve férfiak esetében még a szerencsejáték
függés is erőteljesebben megmutatkozik. Ezért a közeljövőben, a munkaterv fókuszában is
a személyiség érését, problémakezelési technikák elsajátítását segítő foglalkozásokat,
munkamódszereket célszerű betervezni.
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Szenvedélybetegségek jelenléte felnőtt ellátottainknál 2018-ben (halmozott
adat)
férfi
nő
szenvedélybetegség
dohányzás

16

7

alkohol

1

4

gyógyszer

1

1

szerencsejáték

1

3

kábítószer

0

1

A tavalyi évhez képest ugyan kisebb arányt mutat az alkohol és gyógyszer problémákkal
küzdők száma, de 2018 évben szembesültünk azzal, hogy a szenvedély, mint betegség
milyen rombolóan is tud hatni a családok életére. A férfiak esetében azt látjuk, hogy a
dohányzás, szerencsejáték, és alkoholfogyasztás egyszerre, egyfajta szociokulturális
örökségként jelennek meg. Egy fő férfi ellátott esetében szükséges volt a kábítószer
fogyasztás miatt addiktológia elhelyezést indítványozni. Mivel a férfi nem volt elkötelezett
gyógyulása érdekében, saját felelősségére elhagyta az ápolását végző intézményt,
ugyanakkor továbbra is fogyasztott bódító szereket, ezért intézményünk házirendjének
értelmében, a közösség védelmében, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében ellátását nem hosszabbítottuk meg. Az esetről tájékoztattuk a Nyíregyházi
Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserét és Gyermekjóléti szolgálat
családgondozóját is.
Egy édesanyánál derült fény szintén súlyos szenvedélybetegségére. A Nyíregyházai
Család és Gyermekjóléti központ és Szolgálat munkatársait tájékoztatva dolgoztuk ki az
édesanya gyógyulásának elősegítése és a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése
céljából további stratégiánkat. Az eredmények kimenetelét tekintve bizakodóak vagyunk.
Nagyon intenzív, és team munkában végzett gondozási folyamat eredményeképpen az
édesanya részt vesz egy 10 napos addiktológiai kezelésen a Nyíregyházi Jósa András
Oktató Kórházban, együttműködött a Kékkereszt Egyesület munkatársaival. További
terápiás lehetőségek igénybevétele elől sem zárkózik.

2018-ben a
meg.
Kiköltözés
iránya

Kiköltöző

kiköltöző

családok (15) a következő kimeneti lehetőségeket találták

Saját
albérlet Másik
Szívességi
családok befogadott/rokonok otthona
átmeneti
otthona

4

3

2

3

lakáspályázat Egyéb

0

3

családok
száma
A kiköltöző családok közül még 2018-ban két egyedül álló anya 2 illetve egy gyermekével
újra kérte intézményünkben felvételét.
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kiköltözők

száma

• Kikóftözók száma

45
4

3.5

25

1.5

0-5
0

családok átmeneti
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Szolgáltatás neve:

Fejlesztő

szlvességi
befogadott, roltonok

saját otthon

foglalkoztatás

Ellátotti létszám: 12 fő
Szolgáltatásnyújtás helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 104,
4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22/a.
Ágazati azonosítója: S0214548
Szolgáltatás célja:
A gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén
egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési
és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló
munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.
Nyújtott szolgáltatáselemek:
Intézményünkben az ellátottak fejlesztő foglalkoztatása két telephelyen
történik és
összesen 12 fő vesz részt benne. A szolgáltatások gazdasági
jellegűek. A közösségért
végzett tevékenységek, mellyel a foglakoztatásban
résztvevők segítséget nyújtanak a
rendezett kulturált környezet megtartásához,
valamint az intézmény napi működéséhez.
• FEOR: 9112 Általános épülettakarítás: (4 fő)
A környezeti higiéné megtartása érdekében végzett tevékenység. Az adott telephely
és az intézmény más telephelyein takarítói feladatok ellátása. A tisztító szerek
használatával, kezelésével kapcsolatos biztonsági előírások elsajátítása, betartása.
Az intézményi helyiségek tisztító, fertőtlenítő takarítása, a segítő által elkészített
fertőtlenítős anyagokkal. A rendezett kulturált környezet megtartása érdekében
végzett hasznos tevékenység.
• FEOR: 9331 Zöldterület-kezelés (3 fő)
Az adott telephelyen és az intézmény más telephelyein a külső környezet rendben
tartása, park gondozása, (gyomlálás, gereblyézés, sepregetés,) kertészeti teendők
elvégzése. Zömében könnyebb fizikai munkát jelent.
• FEOR: 9231 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás Portási szolgáltatás
működtetése saját telephelyen (3 fő)
Az intézménybe érkező és az onnan távozó személyek fogadása, figyelemmel
kísérése, adminisztrálása. Kommunikációs képesség, a társalgási és illemszabályok
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megismerése, gyakorlása és betartása. Ezáltal a kapcsolatteremtő képességük
fejlődik, nyitottabbá válnak a környezetük tagjaival szemben. Segíti a részben
önálló életvitel kialakítását, fejlődését.
FEOR 8327: Mosodai tevékenység ellátása (2 fő)
Az intézményi mosodában kisegítő tevékenység végzése, ruhák átvétele,
válogatása, előkészítése, teregetés, hajtogatás, elpakolás.

Célcsoport bemutatása
A fejlesztő foglak:oztatásba bevont ellátottak: szociális szempontból részben
önállóak:, lassabban tudnak alkalmazkodni a munkahelyi környezethez, munkaidőhöz,
munkaközi szünetek betartásához és a körülményekhez. Életritmusukat lassabban és
nehezebben tudják hozzáigazítani a folyamatos munkavégzés feltételeihez. Nehezebben
illeszkednek be a munkahelyi közösségbe, munkatársaikat nehezebben fogadják el, a
munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályokat nehezebben képesek értelmezni,
betartani.
Az egyes munkamozzanatok elsajátításához hosszabb tanulási időre van szükségük:,
az egyes munkafolyamatok elvégzése több időt vesz igénybe. Figyelemkoncentrációjuk,
emlékezetük, kognitív képességeik, manuális
képességeik lassabban alakulnak: ki,
így a munkahelyi közösségbe történő beilleszkedésük is több időt vesz igénybe.
Gondolkodásuk meglassult, figyelmük szétszórt, kommunikációjuk többnyire beszűkült.
Alacsony az önértékelésük, érzelmi és hangulati életük labilis, gyakran felhangoltság,
levertség, nyugtalanság, szorongás és egyéb pszichés tünetek jellemzik őket. Fizikai
állapotuk, akut betegségeik miatt csak könnyű fizikai munka végzésére alkalmasak:.

Szolgáltatás neve: Éjjeli menedékhely
Ellátotti létszám: 100 fü
Szolgáltatásnyújtás helye,4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a.
Ágazati azonosító: SOOl 7770
Szolgáltatás célja, nyújtott szolgáltatáselemek:
Az Éjjeli Menedékhely ezen szolgáltatásait minden nap 16:30-tól másnap reggel 8 óráig
lehet igénybe venni.

Személyi tisztálkodás és mosás
Az intézmény szakdolgozóinak: a feladata, hogy az igénylőknek biztosítják a
tisztálkodáshoz és személyi higiénéhez szükséges helységeket, a szükséges eszközöket
(törölköző, WC-papír), alkalmanként tisztálkodási szereket (szappan, sampon, borotva,
mosószer), a személyes ruházat tisztítására alkalmas eszközöket (mosógép, centrifuga,
ruhaszárító).
Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei
Szabadidő hasznos eltöltése érdekében a klienseknek lehetősége van újságok, könyvek
olvasására. Este 22 óráig van lehetőségük: televízió nézésére.
Az étel melegítése, étkezés
Az étel melegítésére és elkészítésére és elfogyasztására az Éjjeli Menedékhely
melegítőkonyhájában van lehetőség. Részlegünk a 2018-ban is a Hajléktalanokért
Közalapítvány által kiírt Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása
RSZTOP 3.1.1-16-2016-00001 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program
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keretében minden hétköznap este egy adag előre csomagolt melegíthető ételt oszt ki az
Éjjeli Menedékhely szolgáltatásait igénybe vevő klienseknek.

Alkalmanként ruhaválogatás lehetősége
Rendszeresen kapunk magánszemélyektől ruhaadományokat, melyeket a rászoruló
klienseknek kiosztunk.
A hiányos, vagy az évszaknak, időjárásnak nem megfelelő ruházatú igénylőknek a
beérkező ruhaadományokból személyes ruházatuk pótlását, kiegészítését az erre kialakított
raktárból az intézmény biztosítja.
Alkalmanként hideg élelem osztása
Húskonzerveket, félkész ételeket osztunk főleg az utcáról bekerült hajléktalanoknak, illetve
azon klienseinknek, akik segítenek az épület tisztán tartásában.
Szociális ügyintézés, segítségnyújtás
a munkavégzés lehetőségeinek
megszervezésében
Az Éjjeli Menedékhelyen dolgozó szociális és mentálhigiénés munkatársak feladata az
információ nyújtása a rendelkezésre álló munkalehetőségekről, tanácsadás a
munkavállalással kapcsolatban, segítségnyújtás a munkahely keresésében, indokolt esetben
munkahelyi kapcsolatfelvétel lehetőségeinek biztosítása telefonon.
Betegek elkülönítése
Részlegünk immár több éve a krízis időszak időintervallumában lábadozó ellátás keretében
biztosítja az önellátásra alkalmas betegségből felépülő személy 24 órás felügyeletét. Az
ellátást igénybe vevő kliensek számára gyógyszer, kötszer, illetve napi háromszori étkezés
biztosított.
Személyes holmik megőrzésének biztosítása
Azoknak az igénylőknek, akik személyes holmijuk, értékeik megőrzését más módon nem
tudják megoldani, az intézmény biztonságosan zárható szekrényeket biztosít. Szekrényeink
száma 100 db, kihasználtságuk 100%-os. A szekrényeket az épületben felszerelt kamera
rendszerrel figyelni tudjuk, megakadályozva a lehetséges lopásokat.
Egyéni esetkezelés: egyénre szabott problémamegoldás, tanácsadás,
segítségnyújtás
Az intézményben foglalkoztatott szociális és mentálhigiénés munkatársak feladata, hogy a
kliensek problémáinak megfelelő segítséget nyújtsanak, például segítőbeszélgetés,
információadás, más intézményes ellátás felé közvetítés, szociális ügyintézés,
segítségnyújtás a természetes támogató kapcsolatok erősítése érdekében stb. Különös
figyelmet fordítunk a szenvedélybetegek, alkoholproblémákkal küszködők kezelésére.
Információnyújtás az Oltalom Szeretetszolgálat és a város szociális ellátó
tevékenységeiről.

Az ügyeletes szakdolgozóknak kötelessége elősegíteni azt, hogy a kliens problémájának,
helyzetének megfelelő ellátásban részesüljön.
A tájékoztatás a munkánknak egy nagyon fontos eleme, a probléma megoldásának, egyik
hatékony eszköze. A tájékoztatás során személyre szabott információt nyújtunk a
klienseknek: - megfelelő jövedelem jogosultságáról - közigazgatási intézmények,
egyesületek, alapítványok címéről, nyitva tartásáról, telefonszámairól.

Célcsoport bemutatása:
2018 -os ev
, b en monnan reITT.s
. zt ra'lt kiiensek szama.
~018-as évben az Ejjeli Menedékhelyen regisztrált kliensek
iszáma
128fő
!Férfiak
36 fő
Nők
164 fő
Összesen
, .
.
..
..
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2018-ben 164 új kliens lett regisztrálva nyilvántartásunkba. Az esetek döntő többsége a
krízis időszak hónapjaiban történt. Sok regisztrált kliens csak néhány éjszakát töltött a
Menedékhelyen, majd ismeretlen helyre távozott. Az újonnan regisztrált klienseket több
szempontból elemeztük:
Iskolai végzettség szerint:

Kevesebb, mint
8. általános

8. általános

Szakmunkás

Érettségi

Főiskola/Egyetem

42

66

41

13

2

. ti me~osz as:
Életkor szerm
18-35 év
36-50 év

53

74

51-65 év

65- 75 év

76 év felett

22

13

2

A 2018-ban újonnan érkezett kliensek esetkezeléseiből kiderült, hogy 23%-a családi
konfliktusok következtében, 54%-a lakás, illetve munkahely elvesztése, vagy megszűnése
miatt kényszerült szolgáltatásunk igénybevételére. A fenn maradt 23% döntő többsége
utcáról, néhányuk büntetés végrehajtási, illetve egyéb intézményekből került az
ellátásunkba.

V. Az intézményben nyújtott szolgáltatások mutatói és azok értékelése

Szolgáltatás neve: Nappali Melegedő

Hónap

Január
Február
Március
Aprilis
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Ellátotti
létszám
a
hónap utolsó
napján
127
128
131
129
127
127
128
123
129
128
129
136

Uj
ellátotti Megszűnt
Várakozók
Elutasítottak
a jogviszonyok ellátotti
száma
száma
jogviszonyok
hónap utolsó száma
száma
napján
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Az elmúlt évekhez képest tapasztalt változások a szolgáltatásnyújtás megvalósulása
kapcsán
2018 október 15-i törvénymódosítás következtében megváltozott a részleg nyitva tartási
rendje, melynek értelmében 8:00 és 18:00 óra között kell a szolgáltatást biztosítanunk:.
Tapasztalataink szerint a 16:00 és 18:00 óra közötti időszakban többnyire nem történik
igénybevétel.

Szolgáltatás neve: Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Várakozók
Ellátotti
létszám
a
a száma
hónap utolsó hónap utolsó
napján
napján
Január
50
15
Február
50
17
Március
50
17
Aprilis
50
18
Május
49
12
49
Június
16
50
Július
19
Augusztus
50
15
Szentember
50
12
Október
51
11
November
50
11
December
14
50
Szolgáltatás neve: Népkonyha
Hónap

Hónap

Január
Február
Március
Aprilis
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Ellátotti
létszám
a
hónap utolsó
napján
165
169
164
162
154
151
153
153
150
150
150
180

Uj
ellátotti Megszűnt
Elutasítottak:
jogviszonyok ellátotti
száma
száma
jogviszonyok
száma
4
3
2
2
4
3
1
6
7
2
2
3
2
1
2
1
2
3
4
3
1
2

Várakozók
Uj
ellátotti Megszűnt
Elutasítottak:
száma
a jogviszonyok ellátotti
száma
hónap utolsó száma
jogviszonyok
napján
száma
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Szolgáltatás neve: Átmeneti Szálló

Hónap

Ellátotti
létszám
a
hónap utolsó
napján

ellátotti Megszűnt
Uj
Várakozók
Elutasítottak
száma
a jogviszonyok ellátotti
száma
jogviszonyok
hónap utolsó száma
szárna
napján

Január
Február
Március
Aprilis
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

40
39
40
40
37
41
39
40
41
41
39
40

45
43
46
47
46
42
49
47
43
44
46
49

2
4
2
3
6
0
3
5
6
2
4
2

2
4
3
3
4
4
1
6
4
5
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Szolgáltatás neve: Hajléktalanok Otthona

Hónap

Január
Február
Március
Aprilis
Május
Június
Július
Augusztus
Szentember
Október
November
December

Ellátotti
létszám
a
hónap utolsó
napján

50
50
50
51
50
50
50
50
50
50
50
50

Uj
ellátotti Megszűnt
Várakozók
Elutasítottak
a jogviszonyok ellátotti
száma
száma
hónap utolsó száma
jogviszonyok
napján
száma

15
15
17
17
24
27
29
30
31
32
32
34

1

1

2

1
1

1

1

1

A megküldött szakvélemény alapján a számára szükséges ellátás intézményünkben nem
biztosítható.
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Szolgáltatás neve: Családok Átmeneti Otthona
Ellátotti
Várakozók
a
létszám a száma
hónap
hónap utolsó
napján
utolsó
napján
37
25
Január
42
36
Február
41
Március
39
Aprilis
43
23
39
42
Május
40
52
Június
61
Július
37
65
Augusztus 40
54
Szeptember 42
42
56
Október
38
53
November
38
37
December

Hónap

Uj
ellátotti Megszűnt
jogviszonyok
ellátotti
száma
jogviszonyok
száma
2
5
0
2
6
18
5
6
3
0
3
0

Elutasítottak
száma

4
0
1
0
12
15
8
3
2
0
7
0

Szolgáltatás neve: Éjjeli Menedékhely
Új
ellátotti Megszűnt
Ellátotti
Várakozók
jogviszonyok
száma
a
ellátotti
létszám a
hónap
hónap utolsó száma
jogviszonyok
.,
száma
utolsó
napJan
napján
108
Január
126
Február
104
Március
Április
85
80
Május
Június
88
Július
91
Augusztus 92
Szeptember 92
96
Október
November 120
December
132

Hónap

Elutasítottak
száma

Változások az elmúlt évekhez képest a szolgáltatásnyújtás megvalósulása kapcsán
A 2018. október 15-i törvénymódosítás értelmében az Éjjeli Menedékhelyen délután 18:00
és reggel 8:00 óra között kellene a szolgáltatást biztosítanunk. Mivel klienseink
hozzászoktak, hogy krízis időszakban 16:30-tól már folyamatos a beengedés, így a részleg
Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő diakóniai intézmények 2018. évi szakmai beszámolója
2019. január 30.

Oldal

30 / 39

megnyitását az ellátottak érdekében a törvénytől eltérve mi továbbra is 16:30-tól
biztosítjuk. Tapasztalatunk az, hogy a törvénymódosulást követően a környező
kistelepülésekről a hajléktalanok intézményünkhöz fordulnak ellátásért, így az eddigiektől
eltérően a napi ellátotti létszámunk 130 és 140 között mozog, mely jelentős terhet jelent
részlegünknek.

Szolgáltatás neve:
Hónap

Január
Február
Március
Aprilis
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
VI.

Fejlesztő

foglalkoztatás

Ellátotti
létszám
a
hónap utolsó
napján
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Uj
ellátotti Megszűnt
Várakozók
Elutasítottak
a jogviszonyok ellátotti
száma
száma
jogviszonyok
hónap utolsó száma
száma
napján
12
12
12
9
3
3
10
10

8
14
14
14
14
14
14
13

2
2

2

1
1
2

2
1

Ellenőrzések

Az elmúlt év során történt hatósági, fenntartói és egyéb
intézkedési tervek és a megtett intézkedések

ellenőrzések

megállapításai,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Országos hajléktalan
közfoglalkoztatási mintaprogram ellenőrzése.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály soron kívüli ellenőrzése a Családok
Átmeneti Otthonában. Az ellenőrzés intézkedést nem vont maga után.
- A tavalyi évben a Hajléktalanokért Közalapítványtól, illetve az Emberi
Erőforrások Minisztériumától voltak ellenőrzések az Átmeneti Szállón. A Minisztériumtól
mind a 2 esetben, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány is a Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program Közterületen élők számára természetbeni juttatás
biztosításának megvalósítását ellenőrizték.
- A Magyar Államkincstár a támogatás, valamint az egyházi kiegészítő támogatás
igénybevételének alapját képező mutatószámok megalapozottságát, szabályszerűségét
ellenőrizte a népkonyhai szolgáltatás esetében.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közigazgatási ellenőrzése új
szolgáltatás beindítása miatt.
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VII. Panaszbejelentések, azok kezelése
Abban az esetben, ha a szolgáltatást igénylők emberi, állampolgári jogai, valamint
más szociális és egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáféréssel és igénybevétellel
kapcsolatos jogai sérülnek, az intézmény szakdolgozói kötelesek intézkedést
kezdeményezni.
A területileg illetékes ellátottjogi képviselő, Lőwné Szarka Judit Intézményünkben
fogadóórát tart minden hónap harmadik péntekén, 8-10 óráig.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottaknak,
valamint a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmét a hatályos
jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk.

VIII. Pályázatok, projektek bemutatása
Az elmúlt évet érintő (futó és lezárult) pályázati programok bemutatása:

Közterületen élők részére természetbeni juttatás biztosítása (étkeztetés)
2018-20-RSZTOP-KONV-040
Étkeztetés az Éjjeli Menedékhelyen és az Átmeneti Szálló telephelyeinken
hétköznapokon, napi 170 fő részére előre csomagolt, helyben melegítendő készétel
formájában.
Projektidőszak: 2018. január 1. - 2020. december 31.
Támogatási összeg: 0 Ft

Betegszoba működtetésének támogatása 15 fő részére
2017-18-KONV-122
2017. november 1. - 2018. április 30. között a hét minden napján - 181 napon
keresztül - az Éjjeli Menedékhelyen (Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a) kialakított lábadozó
szobában, biztosít ellátást 15 fő részére.
A lábadozó ellátásban 3 fő szociális segítő és egy ápolónő dolgozik, részükre
megbízási díj és vállalkozói díj kerül kifizetésre. Az ellátottak részére beszerzésre kerülnek
a szükséges gyógyszerek, ápolási eszközök, textíliák.
Projektidőszak: 2017. november 1 - 2018. április 30.
Támogatási összeg: 1.818.000 Ft

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása (csomagmegőrző szekrények)
2017-18-KONV-620
A projekt keretében megvásárlásra kerül összesen 15 db 4 rekeszes csomagmegőrző
szekrény, lakatkilincsekkel együtt éjjeli menedékhely részlegünkre. Az ellátottaink részére
ezáltal lehetőséget tudunk biztosítani értékeik biztonságos elhelyezéséhez
Projektidőszak: 2017. november 1 -2018. január 31.
Támogatási összeg: 1.500.000 Ft
Közterületen élők részére természetbeni juttatás biztosítása (kísérő intézkedés)
2018-20-K-KONV-008
A projekt célja az intézmény ellátottai részére pszichiáter szakorvosi szolgáltatás
nyújtása (pszichiátriai kezelésbe vétel, irányítás, diagnózisállítás, vizsgálat, szűrés,
beavatkozás, egyéni terápia, csoportos terápia) annak érdekében, hogy valamennyi
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pszichiátriai kezelésre szoruló kliens eljusson a szakorvoshoz és a szükséges kezelésben
részesüljön.
Projektidőszak: 2018. január 1 -2020. január 20.
Támogatási összeg: 0 Ft
Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása
K.AB-FF-17-C-26096
Az „Eszközök beszerzése szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatásfejlesztéséhez"
című programunk megvalósítása az intézményünkben működő szenvedélybetegek nappali
ellátása szolgáltatásainak korszerűsítéséhez járult hozzá azáltal, hogy az ellátás
alapszolgáltatásain felül, a kliensek nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedését és a
munkahely-megtartását segítette olyan eszközök beszerzésével, amelyek a hozzánk
fordulók szamara nem, vagy csak nehezen hozzáférhetőek, ugyanakkor a
munkakereséshez, a munkahely megtartásához elengedhetetlenül szükségesek.
Projektidőszak: 2018. április 1. -2018. június 30.
Támogatási összeg: 1.250.000 Ft

Betegszoba működtetésének támogatása 15 fő részére
2018-19-KONV-121
2018. november 1. - 2019. április 30. között a hét minden napján - 181 napon
keresztül - az Éjjeli Menedékhelyen (Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a) kialakított lábadozó
szobában, biztosít ellátást 15 fő részére.
A lábadozó ellátásban 3 fő szociális segítő és egy ápolónő dolgozik, részükre
megbízási díj és vállalkozói díj kerül kifizetésre. Az ellátottak részére beszerzésre kerülnek
a szükséges gyógyszerek, ápolási eszközök, textíliák.
Projektidőszak: 2018. november 1 - 2019. április 30.
Támogatási összeg: 1.932.000 Ft

Nappali melegedő meghosszabbított nyitva tartása, 2018.
2018-NM-054
Projektidőszak: 2018. október 15 - 2019. január 31.
Támogatási összeg: 838.000 Ft
Fejlesztő

foglalkoztatás
FEJL-FOG-18/043
Projektidőszak: 2018.január 1 - 2020. december 31.
Jóváhagyott feladatmutató: 10768

IX. Más intézményekkel, szervezetekkel való

együttműködés

Mutassa be az intézmény kapcsolatrendszerét, releváns partneri kapcsolatait, azok
tartalmát, pozitív hatását az intézmény működésére nézve.
A Rotary Club nyíregyházi szervezete a tavalyi évben is minden hónapban 2 - 3 tag
képviseletében ellátogatott hozzánk. Ezeken az estéken az ellátottak közül 5 - 6 fő
részvételével közösen főztünk vacsorát, és közösen is fogyasztottuk el. A vacsorák minden
alkalommal jó hangulatban, közvetlen beszélgetésekkel teltek.
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Az elmúlt években nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani más szociális és
egészségügyi intézményekkel, többek között:
• Jósa András Oktatókórház és a nagykállói Sántha Kálmán kórház szociális
munkacsoportja
• Gyámhivatal.
• Az egészségügyi alap-, és szakorvosi ellátással.
• Az Észak - Alföldi régióban található szociális szolgáltató intézményekkel.

•
•

Együttműködés jelzőrendszeri

tagokkal:
A gyermekjóléti szolgálattal és más jelzőrendszeri tagokkal, illetve szakemberekkel
team munkában együttműködve igyekeztünk az átmeneti gondozást szükségesség
tévő okok megszüntetésében közreműködni.
• A Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőnőjével, Böjte Juliannával, és
munkatársaival igyekeztünk kölcsönös tiszteleten és segítségnyújtáson alapuló
kapcsolatot kiépíteni. A gyermekjóléti szolgálattal heti szinten, szükség esetén
többször tartottuk: a kapcsolatot.
• Gyermekjóléti szolgálat munkatársainak 2 család esetében továbbítottunk: jelzést
kiskorú veszélyeztetése miatt. Ezek a veszélyeztető tényezők: az édesapa bódító
hatású szerekkel élt vissza, illetve a másik esetben az édesanya
szenvedélybetegsége indukálta a jelzéseket. Egy édesanya esetébe a gyermekjóléti
központ és szolgálat munkatársaival több esetkonferencián is részt vettünk, mert
úgy tűnt az édesanya pánikbetegsége, és szüléssel összefüggésben kialakuló
depressziója veszélyeztetheti négy gyermekének az ellátását. A családok be és
kiköltözése esetében minden alkalommal tájékoztattuk: az illetékes család és
gyermekjóléti szolgálatot, vagy központot.
• A gyermekek napközben ellátását 25 gyerek esetében általános iskola, 3 gyereknél
középiskola, 12 gyermeknek pedig óvoda,4 gyermeknek családi bölcsőde oldotta
meg.
• 13 gyermek életkorából adódóan nem részesült még bölcsődei, óvodai ellátásban
sem. A gyermekek körzeti háziorvosával Dr. Hizo Edittel, és körzeti védőnőjével,
Tamásné Király Anitával is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot.
• 2018-ben is szakmai munkánkat a prevenció három fő területén igyekeztünk
végezni. Főként az elsődleges prevenció területén maradva igyekeztünk egyéni és
csoportos foglalkozásainkat megvalósítani. A már kialakult mentális
betegségek,
devianciák kezelése érdekében a gyermekjóléti szolgálat
munkatársaival, pedagógusokkal, óvónőkkel, háziorvosokkal, szakambulanciákkal,
Kék Kereszt Egyesület munkatársával, valamint az Adelante Egyesülettel tartottuk:
rendszeresen a kapcsolatot.
• Intézményünkben a Rotary club önkénteseként, Veze Andrásné és baráti köre
rendszeresen és nagyon figyelmesen gondoskodott a gyermekek születésnapi
tortájáról, és a vendégsereg ellátásáról, A Mustárház 2018-ban is Mikulásnapi
táncházzal várta ellátottinkat.
• A kormányhivatalból, rendőrségtől, valamint a speciális mentőktől is karácsonyi
meglepetésben részesülhettek az itt élők.
• A Magyar Élelmiszerbank Egyesület napi rendszerességgel érkező élelmiszer
adományaival jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a családok szükségletei ilyen téren
is kellően kielégítettek legyenek.
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•
•

•

•

Az Old Bikers, a Tokaji gimnazisták, a nyíregyházi Luther Kollégium diákjai mind
emberbaráti szolgálatot teljesítettek intézményünkben.
Juhász Roland fotográfus minden ellátottunk számár ingyenes családi fotózást
ajánlott fel 2018. december 7-én.
Az Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatói is rendszeresen jelen vannak
intézményünk életében, és korrepetitori munkájukkal segítik az iskoláskorú
gyermekek fejlődését.
2018. nyarán több középiskolás diák számára biztosított munkavégzésre
lehetőséget az Oltalom Szeretetszolgálat.

X. Önkéntes tevékenység, társadalmi felelősségvállalás
Az Oltalom Szeretetszolgálat küldetése közé tartozik, hogy a közvetlen segítségnyújtás is
csak összefogással, a különböző szervezetek és emberek együttműködésével lehet
eredményes. Ezért fogadjuk szívesen a nálunk szolgálatot teljesíteni kívánó önkénteseket,
magánembereket, civil szervezeteket és adunk lehetőséget a város középiskolásai számára
az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésére. Önkénteseink adományokkal,
programokkal, a személyes gondoskodás különböző formáival segítik klienseinket,
egészítik ki, ill. erősítik meg szakdolgozóink munkáját. A civil szervezetek közül a Rotary
Klub és a Mustárház tevékenységét emeljük ki, mely szervezetek már több éve segítik
munkánkat. A Rotary Klub tagjai fejlesztő pedagógiai tevékenységet, korrepetálást
vállalnak: a CSÁO-ban, van olyan tag, aki már második éve gondoskodik tortáról és
édességről a gyerekek születésnapján. Második éve havonta egy alkalommal közös vacsora
füzés zajlik az Átmeneti Szállón, ahol ügyelve arra, hogy mindenki sorra kerüljön, egy-egy
alkalommal a Rotary Klub önkéntesei közösen készítenek vacsorát a Szálló 5-6 lakójával
és azt együtt, kötetlen beszélgetés mellett fogyasztják el. Civil szervezettől független
magánemberként tartott térítésmentesen fogadóórát, vállalt képviseletet egy jogász
klienseinknek két éven keresztül.
Az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére együttműködési megállapodást kötünk a
bennünket megkereső középiskolákkal. A diákokat szívesen fogadjuk, számukra hasznos
tevékenységeket biztosítunk, célunk, hogy a segítés örömét megtapasztalva teljesítsék
szolgálatukat.
XI. Lelkigondozás és hitéleti tevékenység
Havonta egy alkalommal Dr. Sztenhely Iván addiktológus-, pszichiáter szakorvos tartott
nálunk csoportos foglalkozást, melyek témája elsősorban a szenvedélybetegségekkel való
megküzdés.
2018-ban a lelkigondozói tevékenység kiszélesedett az Oltalom Szeretetszolgálatnál. Míg
az előző évben csak két részlegben, úgymint a Hajléktalanok Otthonában és az Átmeneti
szállón folyt ilyen típusú tevékenység, addig 2018-ban az említetteken túl a szolgáltatásba
be lett vonva a Szenvedélybetegek nappali ellátása, az Éjjeli menedékhely és a Családok
átmeneti otthona is.
Ezeken a helyeken heti egy-egy alkalommal történt lelkigondozás, mégpedig oly módon,
hogy az Átmeneti szállón, a Hajléktalanok otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában
csoportos és egyéni lelkigondozás is volt, az Éjjeli menedékhelyen és a Szenvedélybetegek
nappali ellátásán pedig csak egyéni lelkigondozást tartottam.
A csoportos foglalkozásokon, amelyek leginkább egy kötetlen, beszélgetős bibliaórának:
feleltek meg, a részvétel alkalmanként 4 és 12 fő között változott.
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A csoportos lelkigondozás témaválasztását alapvetően a résztvevők igénye, ill. a felmerülő
problémák kezelése szabta meg.
A csoportos és egyéni lelkigondozáson kívül minden hónap 4. vasárnapján Istentiszteletet
tartottunk.
Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy egyrészt igény, másrészt szükség van erre a
munkára, mert a szociális tevékenységen túl az emberi életet más távlatba helyezi és
rámutat arra, hogy mindannyiunk életének ura Isten, aki gondot visel ránk, és eszközként
használ minket.
Az ellátottaink ebben a formában nemcsak a szociális szakemberek támogatásában
részesülnek, hanem kifejezetten lelki, és lelkipásztori támogatást is kapnak terheik
elviseléséhez és problémáik megoldásához. Így a hasonló intézményekhez képest az
Oltalom Szeretetszolgálat a szociális ellátáson túl evangélikus egyházi jellegéből is
adódóan többlet-ellátást képes nyújtani.
XII. Intézményi programok

Átmeneti Szállás:
Közös főzés: Havonta 1 - 2 alkalommal került sor közös csapatépítő főzőprogramra, mely
tökéletes a nemben és korban vegyes társaságok összekovácsolásához. A munkában
mindenki egyenlően részt tud venni, az előzetes tudás és főzési ismeretek nem szükségesek.
Egyszerű, könnyen elkészíthető ételeket főztünk, amelyet közösen fogyasztottak el
ellátottaink. Megismerkedhettek az új, eddig ismeretlen alapanyagok felhasználásával,
amelyeket az Élelmiszerbank segítségével kapunk.
Pénzbeosztási tanácsadásra is havonta 1 - 2 alkalommal került sor. A csoportfoglalkozások
célja a tervezett, hatékony pénzbeosztási technikák elsajátítása, az előtakarékoskodásra
való igény megfogalmazódása a részvevők körében. A kiadások rangsorolására, az
átgondolt költségvetés szükségességének belátására való képesség kialakítása, a
rendelkezésre álló anyagi erőforrásokból tartalék képzésére való alkalmassá válás
elősegítése. A csoportfoglalkozás célja szervesen kapcsolódik az egyéni gondozás
folyamatához, a továbblépés, a hosszútávon is fenntartható önálló életvitelre való képessé
válás előmozdítása érdekében.
Számítógép kezelő: Az információhiányból eredő hátrányok ellensúlyozására szolgáló
egyéni foglalkozás, igény szerint. Célja egyrészt alapvető számítógépes és internet
használati tudnivalók átadása, másrészt pedig ezek gyakorlati használata
munkahelykeresés, albérlet keresés, önéletrajz írás, kapcsolattartás és szórakozás céljából.
Igényektől függően került sor a megtartására.
Kreatív foglalkozások célja, a kreativitás előtérbe hozása, valamint a munkarehabilitáció
elősegítése, miközben a foglalkozáson résztvevők megismerkednek számos hasznos
praktikával, gyakorlati tudnivalóval és kipróbálhatják saját ötleteiket, képzelőerejüket is.
Ez a foglalkozásunk is igény szerinti rendszerességgel valósult meg.
Minden foglalkozásunk célja a személyiségfejlesztés, azonban nem tematika szerint folyik,
hanem az aktualitásokra épít, és azok kapcsán keres válaszokat, illetve ad lehetőségeket a
személyiség fejlesztésre.
Az elmúlt években több csoportos foglalkozást is kitaláltunk ellátottaink részére, ezeknek
a foglalkozásoknak a részvételi aránya az ellátottak összetételétől változóan mindig
változtak. Fejeztünk: be régen futó foglalkozásokat érdeklődés hiánya miatt, és vettünk elő
régi nem folytatott foglalkozásokat is. Minden foglalkozás fő struktúrája az, hogy
ellátottaink újra önálló, intézményen kívüli életet folytassanak. Így nem célunk olyan
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közösségi rendezvények, kirándulások szervezése, amely ellátottaink intézményi
függőségének megerősítését vonná maga után.
Hajléktalanok Otthona:
Kirándulások, színház-, mozi-, és múzeumlátogatások: az elmúlt évben több
alkalommal szerveztünk külső helyszíneken programokat, melyeknek az egyik célja
az volt, hogy kimozdítsuk lakóinkat a "négyfal" közül, másodsorban pedig ezek a
közösen átélt élmények igazi közösségé varázsolták a résztvevőket. A mentális
egészségük megőrzése szempontjából is fontosak ezek a programok, hiszen az itt
megélt pozitív érzelmek növelik az aktivitásukat, a társas tevékenységek pedig
örömforrást jelentenek számukra. A programok megvalósításában nagy szerepet
játszottak a kulturális intézmények, hiszen számtalan esetben teljesen
térítésmentesen, vagy nagyon kedvezményes belépőkkel tudtuk igénybe venni
szolgáltatásaikat

+

- Színházi előadások. 2018-as évben 5 alkalommal voltunk színházban (Don Carlos,
Meseautó, Balek, Balfácánt vacsorára, Gyilkosság meghirdetve)
- Mozi

előadás:

Mamma Mia2 - október

- Kirándulások. Rakamaz - Teknősház
Tokaj - Hajókirándulás
Sóstói Vadaspark
Munkácsy kiállítás - Jósa András Múzeum Nyíregyháza
Budapest - Magyar Tudományos Akadémia

+

Nyíregyháza - Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház programjai:
a gyülekezet által szervezett programokon is igyekeztünk részt venni, bevonni
lakóinkat a gyülekezet életébe, hiszen ezek a közösségi tevékenységek segítik
megőrizni számukra a valahova tartozás, a hasznosság tudatát. A közösségi keretek
között átélt élmények nagyobb örömet okoznak, energiával töltik fel lakóinkat.

- Főzőverseny, Bólyai Tér - május
- Aratási Hálaadó Ünnep, Bólyai tér - október
- Advent 4. vasárnapja - December 23.-án lakóink adtak karácsonyi műsort a
gyülekezet tagjainak a Bólyai téren
Ezen felül rendszeresen részt veszünk a Bólyai téren tartott istentiszteleteken,
családi istentiszteleteken.
·

+

Egyéb programok:
- 10 éves az Otthon - 2018. június 01.-én lett 10 éves a Hajléktalanok Otthona, melyet
egész napos program keretében június 09.-én ünnepeltünk meg a Bólyai téren.
- Idősek napja - október 18„ ahol lakóink és az Anyaóvó ellátottjai adtak műsort
lakótársaiknak, a többi részleg ellátottjainak és a meghívott vendégeinknek.
- „ Tudom, hogy van jogom!" ellátott-jogi pályázaton vett részt az egyik lakónk,
próza-vers kategóriában, melynek zárórendezvénye Budapesten került
megrendezésre.

Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő diakóniai intézmények 2018. évi szakmai beszámolója
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Családok Átmeneti Otthona
Intézményünkben családias környezetben élhetnek a szülők a gyermekeikkel. Igyekszünk
mintát nyújtani számukra az ünnepek, családi ünnepek megtartása tekintetében is. A családi
rituáléknak: nagyon nagy szerepe van az egyén lelki egészségének fejlődése szempontjából.
Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk az egyházi és az állami ünnepek
megünneplésére is, bízva abban, hogy ezek beépülnek a családok életébe is és később a
kialakult családi rituálék részét fogják képezni.
Ilyen minden évben megtartott rendezvényeink:
Februárban a farsang, amelynek immár elmaradhatatlan részét képezi az udvaron a
kiszebábu égetés, közös főzés, táncos mulatság. Nőnapra és anyák napjára a kreatív
foglalkozások keretében készülhetnek az arra nyitott gyermekek és felnőttek. A
gyermeknap sem maradhat el egyetlen évben sem. Játékos vetélkedővel, közös főzéssel,
fagylaltozással telt a tavalyi évben. A nyári szünetben pedig a Nyíregyházi Kertvári
Ágostai Hitvallású Gyülekezet jóvoltából vehetnek részt az érdeklődő gyermekek egy
egyhetes nyári táborban Olcsván.
2018. június 22-én 20 fővel, felnőttek és gyermekekkel látogattunk el az Erdei Iskolába,
ahol egy egész délelőttöt felölelő tanulmányi programban részesülhettünk. Tanúi lehettünk
hogyan készül kemencében kenyérlángos, és megtekinthettük a kifeszített madárhálókat,
részesei lehettünk kismadár gyűrűzésének is. Ez a gyerekek és szüleik számára egyaránt
nagyon nagy élmény volt. A költségeket intézményünk állta.
Mikulás ünnepség- is elmaradhatatlan része az életünknek. Ilyenkor a Télapó házhoz jön
a gyerekekhez, és minden gyermek számára meglepetéseket tartalmazó csomagokat hoz. A
csomagokat az Oltalom Szeretetszolgálat finanszírozza, de minden évben ki tudjuk azokat
egészíteni lakossági adományokkal, civil szervezetek adományaival is. így 2018.
novemberében mikulás csomaggal ajándékozta meg gyermekeinket az Old Bikers
egyesület, a Rotary club több mint 40 csomaggal, a Mustárház, juhász Roland fotográfus
barátai is. Az adományozó kedve a lakosságnak nem csappant karácsonykor sem. Az
adventi időszakban szinte naponta érkeztek felajánlások játékra, édességre. A karácsonyi
ünnepségünkön ünnepi műsor és a lakókkal közösen elköltött hidegtál biztosította az
ünnep hangulatát. Idén rendhagyó módon édesapák is szerepet kaptak a Betlehemes
műsorban. nem csak a gyermekeknek jelentett ez nagy élményt. Az egyik szereplő édesapa
(aki már majdnem 40 éves) mindennap nagy elszántsággal tanulta szövegét elmondta, hogy
ő még gyermekkorában sem kapott soha ilyen feladatot, soha nem jutott eszébe egyetlen
pedagógusának sem hogy ő is szerepelhetne. Éppen ezért nagyon komolyan vette a tanulást,
és a szereplést, olyannyira, hogy bár a próbákon kívülről, hibátlanul tudta a szövegét, a
műsor közben többször tévesztett, és el is sírta magát, az amúgy az életben nagy
keménységet mutató férfi.

XIII. Az intézmény fejlesztési terve a 2019-es évre
Gyermekvédelmi ágazat fejlesztése:
1. 2018. utolsó negyedévében kezdtük el új szolgáltatásunk a Nevelőszülői Hálózat
kiépítését. A Hálózat működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdu-Bihar és
Szabolcs-Szatmár Bereg megyék közigazgatási területére fog kiterjedni. A toborzás
szakasza folyamatosan zajlik,2018. decemberében elindult egy 15 fős nevelőszülői
tanfolyamunk, 2019. január második felében indítjuk a következőt. Terveink szerint
a hálózat működési engedélye iránti eljárást 2019. március végén tudjuk elindítani
Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában mOködő diakóniai intézmények 2018. évi szakmai beszámolója
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majd. A Nevelőszülői Hálózat jól illeszkedik integrált intézményünk profiljába,
ezáltal már nemcsak alapszolgáltatásokat, hanem szakellátást is biztosítunk.
Szerepet vállalunk a szakellátás rendszerébe kerülő, átmenetileg vagy tartósan
család nélkül maradt gyermekek helyettesítő, otthont nyújtó gondoskodására. Az
ellátás iránt ellátási területünkön igény mutatkozik, hiszen a Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálatok adatai szerint komoly kihívás a 12 éven aluli
gyermekek elhelyezése, a rendszer megfelelő gondozási helyhiánnyal küzd. Az új
szolgáltatás mind szakmai, mind gazdasági előnyökkel bír, hiszen a megfelelő
méretekben kialakított szolgáltatás után járó normatív állami támogatás fedezni
fogja a Hálózat működési költségeit és hozzájárul az intézmény pénzügyi
stabilitásához is. Szakmai szempontból intézményünk erőteljesebb szerepet vállal
a gyermekvédelem rendszerében. Saját intézményrendszerünk keretein belül
tudunk majd a családok és a gyerekek problémáira megfelelő segítséget nyújtani.

Szociális ágazat fejlesztése:
1. Éjjeli Menedékhelyünk 100 engedélyezett férőhellyel rendelkezik. Évről, évre
tapasztaljuk, különösen a krízis időszakban, hogy a szolgáltatás kapacitását
mintegy 20%-al lenne célszerű bővíteni.
2. Hajléktalanok Otthona megalakulása óta, mintegy 10 éve folyamatosan 100%-os
kihasználtsággal, magas várólistával működik. Az elmúlt évek alatt tapasztalható
az ellátottak korosodása és ezzel összhangban egészségi állapotuk romlása is,
amely közvetlenül a megnövekedett ápolási szükséglettel jár. Az ellátást jelenleg
igénybevevők egészségi állapota megköveteli a rendelkezésre álló tárgyi feltételek
felülvizsgálatát, optimalizálását, a rendelkezésre álló helyiségek átalakítását annak
érdekében, hogy lakóink számára a legmegfelelőbb elhelyezési körülményeket
tudjuk biztosítani.
3. Az Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprogram keretében felújításra
kerül a Rezeda utcai ingatlanunk épületrésze, melyet klienseink számára külső
lakhatás biztosítására szeretnénk a jövőben hasznosítani.

Kelt: Nyíregyháza, 2019.02.28.

~-í-

Laborczi · 'za
tézményve ető
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Ügyintéző: Kissné Orosz Anita

Előterjesztés

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Periféria Egyesület 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a hajléktalan ellátás feladatait évek óta ellátási szerződés
keretében egy egyházi és egy civil szervezet biztosítja. A hajléktalan személyek ellátására a város
területén kiépült intézményrendszer az alapszükségletek kielégítésén túl, szakellátást - tartós
bentlakásos elhelyezést - is biztosít.
A Periféria Egyesület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvényben
(továbbiakban: Szt.) szabályozott, szociális alapszolgáltatások körébe tartozó utcai szociális munkát,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott gyermekek alternatív napközbeni ellátását végzi.
Az Szt. 121. §-a alapján a Periféria Egyesülettel megkötött ellátási szerződésben rögzítésre került, hogy
a szervezet évente köteles a szerződés alapján végzett tevékenységről beszámolót készíteni.
A Periféria Egyesület elkészítette a 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló összefoglalót, mely az
mellékletében található.

előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 30/2010.(Xl.12.) a Közgyűlés bizottságai feladatai és
hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 13. §. (2.) bekezdése által biztosított jogkörében
eljárva a beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Tisztelt Bizottság jogosult.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 2018. évi szakmai beszámolókat megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. március 19.
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Tisztelettel:

{ ~-( L · · Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉ'SI OSZTÁLY
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX~ +36 42 524-5&6
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
.„/2019. (111.25.) számú
határozata
a Periféria Egyesület 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Periféria Egyesület 2018. évi szakmai
beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Periféria Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Eötvös u. l.
4. irattár
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Szakmai beszámoló az
Utcai Szociális Munka Északi és Déli Szolgálat
2018. évi munkájáról
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Az utcai szociális munka jogszabályi háttere, a szolgálatok működését meghatározó
szakmai irányelvek:
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

-

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

-

Szakmai ajánlás- Utcai Szociális Munka részére, Budapest 2011.

-

Protokoll a Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról, Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2017.

Az utcai szociális munka célja

„ Az. utcai szociális munka feladata az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen
élők

életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó
ártalmak csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe
vételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más
szálláshelyre juttatás.
Az. utcai szociális munka
a) megkeresés,
b) tanácsadás,
e) gondozás,
d) esetkezelés és
e) szállítás
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít."
(1/2000 SZCSM rendelet 104. §)

A szolgáltató ezeket a feladatokat, legalább munkanapokon, napi 6 órában köteles a működési
engedélyében meghatározott ellátási területén végezni. A téli időszakban 18 órától 22 óráig
közterületen köteles az utcai szociális munkát biztosítani, az ellátást végző gondozóknak a
segítségnyújtáshoz szükséges eszközöket, tárgyi feltételeket megteremteni. Az utcai szolgálat
szorosan együttműködik az ellátási területén illetékes Regionális Diszpécserszolgálattal, amit
a feladatok meghatározásával írásban is rögzít.
Az utcai szolgálatnak az életet és testi épséget veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében,
külonösen a -10 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet és a 27 °C feletti napi
középhőmérséklet vagy a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzésének időtartama
alatt intézkednie szükséges.
(1/2000 SZCSM rendelet 104. § alapján)
Az utcai szociális munka jogszabályi háttere

Alapszolgáltatási feladatok körében utcai szociális munka keretében biztosítani kell az utcán
életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel
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kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához
kapcsolódó intézkedés megtételét. (A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi ill.
törvény 65/E § - a alapján.)
„A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek
hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti." (1993. évi III. törvény 7. §)
A Periféria Egyesületnek 1997 óta van ellátási
önkormányzatával az utcai szociális munka végzésére.

szerződése

Nyíregyháza város

,,A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a
településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt
társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem
rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat
lakosaira kiterjedően is vállalta." (1993. évi III. törvény 89. §)

2018. október 15. napjától, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II tv. alapján, aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az
szabálysértést követ el.
„Mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítását és helyszíni figyelmeztetést kell
alkalmazni, ha
a) az elkövető a rendőr felszólítására az elkövetés helyét elhagyja, vagy
b) az elkövető a jelenlévő hatóság vagy más szerv vagy szervezet felajánlott segítségét
elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele
érdekében." (2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről 178/B. §)
Amennyiben a rendőr helyszíni figyelmeztetést alkalmaz, egyben tájékoztatja a szabálysértés
elkövetőjét, hogy ha 90 napon belül 3 alkalommal helyszínen figyelmeztettek életvitelszerű
közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt, akkor vele
szemben az újabb elkövetéskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető.
Életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely alapján
megállapítható, hogy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási
hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés sZándéka nélkül, a közterületen való huzamos
tartózkodás érdekében valósul meg, és a közterületen való tartózkodás körülményeiből, vagy
a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen
végzett tevékenységet - így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az
elkövető a közterületen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi. (2012. évi II.
törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről 178/B. §alapján). 2018-ban összesen 13 esetben történt intézkedés, mely 7 embert
érintett.
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Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok:
Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogairól az 1993. évi ill. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 94.E.§, 94. F. §, 94. H. §, 94. I. §, 94. J. §, 94.
K. §, 94. L. §, 94. M. §, 95.§, 96.§, 97.§, 99 §, 99/A. § -ban rögzített rendelkezések
érvényesek.

Az utcai szociális munka célcsoportjai:
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az utcán életvitelszerűen tartózkodó (effektív) hajléktalanok, akik az éjszakáikat
közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyen töltik,
a szakellátás intézményrendszerével szemben bizalmatlanok, illetve ott nem
kapnak a problémájuknak megfelelő segítséget,
hajléktalanság veszélyében élők, (már van hajléktalan karrierjük, jelenlegi szállás
lehetőségük ideiglenes, esetleg albérletben lakók, szívességi befogadottak,
lakásfoglalók),
intézményes ellátásokat eseti jelleggel igénybevevő hajléktalan személyek.

A Periféria Egyesület 2 utcai szolgál.at működtetésére rendelkezik működési engedéllyel, a
napi munkában a tevékenységük nem különül el élesen. A szolgálatok tevékenységi területei
egységet alkotnak.
Az Utcai Szociális Munka Északi Szolgálat ellátási területe
Nyíregyháza város közigazgatási területének a Tiszavasvári út, Bethlen Gábor u., Zrínyi Ilona
u., Bocskai u., Orosi út és Nyíregyházi út vonalától északra eső terület, kivéve Oros,
Sóstógyógyfürdő, Sóstóhegy, Nyírszőlős területét.
Az Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat ellátási területe
Nyíregyháza város közigazgatási területének a Tiszavasvári út, Bethlen Gábor u., Zrínyi Ilona
u., Bocskai u., Orosi út és Nyíregyházi út vonalától délre eső terület, kivéve Oros,
Nagyszállás, Borbánya, Ókistelekiszőlő, Újkistelekiszőlő, Rozsrétszőlő területét.

A működés személyi és tárgyi feltételei:
A Periféria Egyesület két utcai szolgálatában a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 fő
utcai szociális munkás (2 fő utcai koordinátor és 2 fő utcai gondozó) dolgozik, mindegyikük
legalább tíz év szakmai gyakorlattal bír ezen a területen. A munkavégzéshez rendelkezésre áll
egy Fiat Doblo 1.4 típusú személygépkocsi, amit az EMMI pályázati támogatásából
vásároltunk 2017 júliusában. Kialakítása megfelelő az ügyfelek biztonságos szállításához,
készenléti eszközök tárolásához, adományok elhelyezéséhez. A szolgálatok háttérirodája és
az adományok tárolásához szükséges raktárhelyiség a 4400 Nyíregyháza, Eötvös utca 1. szám
alatt található.
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Az utcai szolgálatok működési ideje:
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kívül munkanapokon 8-16 óráig;

A

•

2018-as krízisid-őszakban (2018. január, február, marcms, április, november,
december hónapokban) munkanapokon 8-22 óráig megnövelt időtartamban láttunk el
utcai munka feladatokat;

•

Vörös kód kiadása esetén, annak a visszavonásáig köteles a felmerülő
többletfeladatokat ellátni. A 2018-as évben 02.24 - 03.06. illetve 07. 29 - 08.10.
közötti időszakokban, az extrém időjárási jelenségek miatt 24 órában biztosítottuk a
segítségnyújtást.

]

1
J

krízisidőszakon

•

A szakmai munkáról:
Munkánkat minden esetben az emberi méltóság és szabad önrendelkezés tiszteletben
tartásával végezzük. Az ügyfelektől szerzett információkat bizalmasan, az erre vonatkozó
jogszabályok alapján kezeljük. Fő feladatunknak tekintjük az utcán élő hajléktalan emberek
elérését, segítését, életkörülményeik figyelemmel kísérését és javítását, ellátását.
Elsődlegesen a tevékenységeinken keresztül kerülünk kapcsolatba az ügyfelekkel, majd
bizalmi kapcsolatot alakítunk ki annak érdekében, hogy a segítési folyamat elkezdődhessen.
Ezt követően fókuszálunk a problémákra, megtervezzük az ügyféllel közösen a segítő munka
irányát. Elengedhetetlen, hogy az utcai szociális munkás átfogóan ismerje a helyi szociális
ellátórendszert, társintézményeket, egészségügyi szervezeteket, amelyek mozgósíthatóak az
ügyfél problémáinak megoldásában. A munka sikeressége a bizalom kiépítésén túl, a
rendszeres kapcsolattartáson is alapul, ezért igyekszünk kiszámítható módon megjeleníteni
szolgáltatásainkat, a fedél nélküliek tartózkodási helyeihez igazodva választjuk meg a
találkozási pontokat, és ott rendszeres segítő tevékenységet végzünk. A helyszíneinken az
igényeknek megfelelő (ruha, élelmiszer, gyógyszer, kötszer, takaró, pokróc, stb.)
adományokat osztunk. A téli időszakban fokozottabb figyelmet fordítunk a fedél nélküliekre,
próbáljuk mérsékelni a téli időjárás viszontagságaiból eredő károsodásokat és megelőzni a
kihűléses haláleseteket. Az utóbbi években kiemelt feladatunknak tekintjük az otthontalan
emberekkel szembeni előítéleteket csökkentő társadalmi szemléletformálás elősegítését.
2018. október 15.-én megjelent a közterületen életvitelszerűen élést tiltó rendelet. Szociális
szakemberekként elítéljük a hajléktalanok krirninalizálását, fontosnak tartjuk, hogy érvényt
szerezzünk az otthontalan emberek jogainak, szükség esetén megkapják az őket megillető
professzionális védelmet. Az ilyen jellegű cselekmény miatt szabálysértési eljárás alá vont
ügyfeleinket, a Periféria Egyesület által finanszírozott szakjogász fogja a bírósági eljárás
lefolytatásánál képviselni, amire az intézkedés bevezetése óta nem volt példa.

Az Utcai Szociális Munka Szolgálataink az alábbi célok mentén

működtek

a 2018.

évben:
• Szolgáltatásaink folyamatos, megszakítás nélküli működtetése egész évben;
• Az utcán életvitelszerűen élő hajléktalanok intézményes ellátásokkal szembeni
bizalmatlanságának mérséklése;
•

Az utcán élő hajléktalanok és az éjszakáikat közterületen töltök számának
csökkentése;
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lcrízisellátás

megszervezése~

kihűléses
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megelőzése;

•
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Vörös kód kiadása esetén felmerülő többletfeladatok ellátása.

A fent említett célok mentén az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk 2018. évben:
1. Ellátási terület bejárása, ennek keretében alapvető eszközök (élelmiszer, ruházat,
tisztasági eszközök, takaró) biztosítása
2. Utcán élő hajléktalanok elérése (felderítés)
3. Háttériroda működtetése, szociális ügyintézés
4. Intézményes elhelyezés, közvetítés (nappali ellátások, szállást nyújtó ellátások, tartós
bentlakást-, ápolást- gondozást biztosító intézmények felé)
5. Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése (gyógyszerkiváltás,
elsősegélynyújtás, szűrővizsgálatok szervezése, egészségügyi intézmények felé
közvetítés)
6. Addiktológiai csoportfoglalkozás szervezése
7. Lakhatásba kerülés, lakhatásban tartás támogatása (helyi önkormányzati lakbér
hozzájárulási szolgáltatás-támogatás, utcán élő emberek reintegrációjára irányuló
lakhatási program)
8. Rendkívüli időjárási helyzetekre való reagálás (Vörös kód protokoll)
9. Fokozott utcai jelenlét biztosítása a téli időszakban (24 órás krízisautó szolgálat)
10. Családi, baráti, közösségi kapcsolatok erősítése
11. Érzékenyítő programok, előadások tartása
12.Adornányszervezés

J
J

J
J
J
J

Az általunk biztosított szolgáltatások összefoglalása számokban

J

2. Utcán élő hajléktalanok elérése
(felderítés)

2018. évben 204 alkalom során összesen 2904 adag
élelmiszert, 217 db ruházati egységcsomagot, 134 db
takarót osztottunk ki ügyfeleinknek.
A felderítések során 14 fő utcán tartózkodó új ügyféllel
kerültünk kapcsolatba.

J
J

3. Háttériroda működtetése, szociális
ügyintézés

Az elmúlt évben a szolgálatok nyilvántartásában
ügyfelek 1230 esetben keresték fel irodánkat.

4. Intézményes elhelyezés,
közvetítés

Az év során 287 esetben közvetítettünk utcán tartózkodó
hajléktalan személyt valamilyen intézményes ellátás felé.

5. Egészségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzájutás segítése

esetben
segítettük ügyfeleinket
347
valamilyen
egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutásban.

6. Addiktológiai csoportfoglalkozás
szervezése

2017. december 11- 2018. április 09. közötti
alkalommal valósult meg.

1. Ellátási terület bejárása

j

J
J
J
l

n.
·•

~·

r. /

u :.::

.~

szereplő

időszakban
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7. Lakliatásba kerülés, lakhatásban
tartás támogatása

8. Rendkívüli időjárási helyzetekre
való reagálás (Vörös Kód)

9. 24 órás krízisautó szolgálat

2017/2018. év téli krízisidőszakában az extrém időjárási
helyzetek miatt összesen 193 esetben riasztották a
krízisautó szolgálatot.
2018. november-december hónap során 108 olyan utcai
bejelentés történt, melyre a szolgálatok helyszínre mentek
és intézkedtek.

10. Családi, baráti, közösségi
kapcsolatok erősítése

46 alkalommal segítettük klienseinket a családi, baráti
kapcsolatrendszerük fenntartásában, erősítésében.

11. Erzékenyítő program, oktatási
tevékenység

A NYSZC Zay Anna EISZK tanulói számára 1 alkalommal
tartottunk érzékenyítő tréninget, bővítettük ismereteiket a
fedél nélküliekkel és az utcai szolgálatok tevékenységével
kapcsolatban.

J
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J
-l

4 fő részesült a 2018-as évben lakbérhozzájárulási
szolgáltatásban.
4 fő fedél nélkül élő került lakhatásba a Hajléktalanokért
Közalapítvány által támogatott lakhatási program
keretében.
2018. február 24 - 2018. március 06. illetve 2018. július
29 - 2018. augusztus 10. közötti időszakokban biztosítottuk
a segítségnyújtást az extrém időjárási jelenségek miatt.

15 fő Szociális Munka alapszakos hallgató teljesítette
monitorozó szakmai gyakorlatát a Periféria Egyesületnél.

12. Adományszervezés

Elsősorban

lakossági- és céges felajánlásokból biztosítjuk a
fedél nélküliek számára a szükséges élelmiszert és
ruhaneműt. Az adományok szállítását, válogatását,
raktározását, a keletkezett hulladék elszállítását is az utcai
szociális munkások végzik. A 2018-as évben újabb
rendszeres adományozókkal bővültük. (Friss Pékség, Kosár
Közösség)

Célcsoportjaink:
1. Elsődleges célcsoport: az utcán életvitelszerűen élő, az intézményes ellátással
szemben bizalmatlan, onnan kiszoruló hajléktalanok.
2. Másodlagos célcsoport: a hajléktalanság közvetlen veszélyzónájában élők, akik
jellemzően rendelkeznek valamilyen lakhatási lehetőséggel, de ennek megléte,
fenntartása bizonytalan. Ebbe a célcsoportba tartoznak:
• Szívességi befogadottak: nem fizetnek a lakhatásért, rendkívül
bizonytalan, akár napról napra változó lakhatási lehetőséggel
rendelkeznek.
• Átmeneti lakhatással rendelkezők:. jellemzően bérleti lehetőségben
élnek, amiért fizetnek, de az ehhez szilkséges jövedelem előteremtése
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rendkívül bizonytalan.

nehézségekbe

ütközik,

ezáltal

helyzetük

Szolgáltatásainkat alkalomszerűen igénybe veszik a hajléktalan-ellátórendszer átmeneti
férőhelyein alvó személyek is, velük az ellátási terület bejárása során és az információs iroda
szolgáltatásain keresztül tartunk kapcsolatot. Sok esetben árnyalatnyi a különbség az utcán élő
és intézményes ellátást igénybevevő ügyfelek között. A hajléktalanellátó intézmények
igénybevétele sok ügyfélnél eseti jellegű, így akár naponta, hetente vagy évszakonként is
változik. Ezért fokozottan figyelemmel kísérjük ezt az ügyfélkört, mivel nem tudhatjuk, ki
tölti esetlegesen közterületen az éjszakáit.

Szolgáltatásainkat 2018-ban összesen 352 fő vette igénybe. A nem és kor szerinti
megoszlásukat az alábbi diagramokon láthatjuk:

Az ügyfelek nemek szerinti megoszlása

11 Férfiak száma

J

•Nők

száma

J
J
J
J
J
J

J
J
J
J

Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok esetében elmondható, hogy az utcai életvitelt
többségében férfiak választják, nők lényegesen kevesebben vannak, ők többnyire
párkapcsolatban élnek. Ezzel szemben arra is volt példa a korábbi évekhez képest, hogy nők
egyedül az utcán élnek, és nem keresnek feltétlenül párkapcsolatot. A 2017-es évhez
viszonyítva arányuk csökkent a férfiakhoz képest.

Életkor szerinti megoszlás
109

20

16

1

14-19 év

20-29 év

30-39 év

40-49 év

50-59 év

60-69 év

70-79 év
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0

80-89 év

90-99 év

Korcsoport
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Korosztályokat tekintve a fiatalok (20-40 év közöttiek) aránya az ügyfelek között viszonylag
alacsony 19%. A középkorúak (40-60 év közöttiek) vannak jelen a legnagyobb számban, ez a
korosztály amely leginkább jellemzi az utcán élőket, az összes ügyfelünk 53%- a ebbe a
korcsoportba tartozik. A 2017-es évhez viszonyítva magasabb számban vannak jelen az
idősek 23% (60-70 év közöttiek), akiket az életkoruk és az egészségi állapotuk miatt
fokozottabban nyomon követünk. Sajnos nagy problémát jelent a szakosított ellátásba való
bekerülés hiánya, mivel több évesek az intézményi várólisták. Az. ügyfelek gyenge fizikai
állapota és magas ápolási szükséglete miatt ezen korcsoport intézményes elhelyezése a
legsürgetőbb feladatunk, mivel gondozásuk elsősorban az idősellátásban lenne szakszerűen
megoldható. Az esetek többségében az alacsony jövedelem és a hajléktalan előítélet miatt,
ezek az ügyfelek nem vonzóak az idősotthonok számára, ezért sajnos a hajléktalan ellátásba
kényszerülnek.

Lakhatási státusz szerinti megoszlás
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U: utcán életvitelszerűen élő hajléktalan; SZ: éjjeli menedékhelyen alvó ügyfél; B: szívességi befogadott; AL:
átmeneti lakhatással rendelkező ügyfél

A fenti diagramból jól látszik, hogy az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok mellett
szolgáltatásainkat nagy számban veszik igénybe az intézményes ellátás ügyfelei, valamint a
hajléktalanság közvetlen veszélyzónájában élő szívességi befogadottak, és az átmeneti
lakhatással rendelkezők is. Az utcán életvitelszerűen élő, és az intézményes ellátást
igénybevevő hajléktalanok száma az elmúlt évekhez viszonyítva érdemben nem változott. Az
év végi tapasztalatok azt mutatják, hogy az utcai élethez ragaszkodó ügyfeleink közül még
mindig nagyon kevesen veszik igénybe az intézményes ellátás lehetőségeit, leginkább az
extrém időjárási helyzetek megjelenésekor nőtt meg az igénybevétel száma. A Vörös Kód
kiadásakor megnyílt befogadó helyek nagyon népszerűek, köszönhető ajó körülményeknek és
az emberséges bánásmódnak. Azoknál a hajléktalan személyeknél, akik a szállást nyújtó
intézmények minden típusát elutasítják, óriási segítséget jelent, a kritikus időszakban sok
esetben életet ment. A férőhelyek feltöltése csak a Vörös Kód kiadása alatti időszakban áll
rendelkezésre. Összességében elmondható, hogy az utcai életre berendezkedett ügyfelek 70%a tölti még mindig közterületen az éjszakáit a téli időszakban.
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Szívességi befogadottak számának alakulása az elmúlt hét évben
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2012. év

2013.év

2014.év

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

A szívességi befogadottak: száma növekedést mutat a korábbi évek csökkenő tendenciájához
viszonyítva, azonban a teljes ügyfélkört nézve az arányuk lényegesen nem változott.
Tapasztalataink szerint sok olyan ügyfél keresi fel a szolgáltatásinkat, akik igénybe veszik a
hajléktalanellátó-intézményrendszer szolgáltatásait vagy rendelkeznek valamilyen lakhatással,
azonban ennek fenntartása rendkívül bizonytalan. A létfenntartáshoz kötődő alapvető
szükségletek (élelem, ruházat, tisztálkodási eszközök) kielégítése is problémát jelent
számukra. Az alapvető létfenntartási gondokat jól szemlélteti a következő diagram is, amely
azt mutatja, hogy az ügyfeleink hány százaléka rendelkezik rendszeres jövedelemmel.

Jövedelem szerinti megoszlás
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Munkajövedel
em:
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A:z adatokból jól látszik, hogy a hozzánk fordulók több mint felének nincs semmiféle
rendszeres jövedelme, ebből adódóan az alapvető szükségletek kielégítése is nehézségekbe
ütközik. Legjellemzőbb jövedelemtípusok az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást
helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély), rendkívüli települési támogatás,
megváltozott munkaképességű személyek ellátása, rehabilitációs ellátás, fogyatékossági
támogatás, időskorúak járadéka, nyugdíjszerű ellátások. Települési támogatást havonta tudnak
igényelni az ügyfelek, így az ehhez kapcsolódó ügyintézések száma viszonylag magas. Sok
esetben az állandó lakcím hiánya gátolta az igénylést, de már települési szintű lakosként is
beadható a kérelem. Az utcán élő ügyfelek körében nagyon népszerű ez a támogatási forma.
Nagyon alacsony a munkával rendelkezők aránya, ezen ügyfelek jellemzően
közfoglalkoztatásban vesznek részt, vagy valamilyen idényjellegű, nem bejelentett alkalmi
tevékenységet végeznek (napszám, ház körüli munkák). Közmunkában foglalkoztatott
ügyfelek sok esetben utcán éjszakáznak, és innen járnak dolgozni. Arra is van példa, hogy az
éjszaka szálláshely szerepét betöltő erdő, nappal munkaterületként funkcionál. A közmunkáért
járó alacsony munkabérből tapasztalataink szerint nehéz a lakhatásért fizetni, a legolcsóbb
piaci albérleti lehetőségek sem jöhetnek szóba.
Súlyos probléma, hogy ügyfeleink közül nagyon sokan küzdenek pszichiátriai- vagy
szenvedélybetegséggel, amely mind az utcai, mind az intézményes ellátást rendkívüli módon
megterheli. A Jósa András Oktatókórház Addiktológiai Osztályával és a hivatásos
gondnokokkal is szoros kapcsolatban állunk ezen ügyfelek hatékony segítése érdekében. A
gondnokoltak esetében - a bíróság egy adott ügycsoportra vonatkozó korlátozása miatt - csak
a gondnoka járhat el, így ezen ügyfelek törvényes képviselőjével is kapcsolatot tartunk.
E mellett minden évben komoly probléma a leromlott fizikai és mentális állapotban lévő
kliensek ellátása. A rehabilitációs célú osztályokra csak egy részük kerül be, illetve a teljes
felépülésigjellemzően nem maradnak ott az ügyfelek.
A:z utcán életvitelszerűen élő hajléktalanok esetében elmondható, hogy a város különböző
helyszínein, leginkább kis csoportokban, párban illetve magányosan élnek. Előfordulásukat
nem lehet egy megadott helyszínre korlátozni, mivel folyamatosan mozgásban vannak. A
város bizonyos pontjaihoz jobban kötődnek, amelyek a hajléktalanná válásuk előtti
szokásaikkal, életükkel vagy a szükségleteik kielégítésével vannak összefüggésben (pl.
korábbi rokoni-, baráti kötődések, élelem, ivóvíz, WC használat, pénzszerzés, melegedési
lehetőség). Jellemzően nem veszik igénybe a nappali melegedőt és éjjeli menedékhelyet,
azokkal szemben bizalmatlanok. Elmondható, hogy többnyire olyan személyiségű emberek
vállalják az utcai életvitelt, akik nehezen tudnak alkalmazkodni a közösségi együttélés
szabályaihoz, kerülik vagy éppen erőszakos módon próbálják megoldani a felmerülő
konfliktushelyzetet.
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Találkozások számának alakulása 2012 és 2018 között
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A találkozási esetszámok alakulása évente változik, ezt szemlélteti a fenti diagram.
Elmondható, hogy az utcai szolgálat tevékenységeinek nem fokmérője az esetszám, az
ügyfelekkel végzett munka nehézségeit, milyenségét nem adja át. Az elérésre és a
kapcsolattartási hajlandóságra tőlünk független tényezők is befolyással bírnak, amelyekre
bizonyos tevékenységek esetében nincs ráhatásunk (pl.: egyéni motiváció hiánya, időjárás, az
ügyfelet elzárásra ítélik stb.). Évről évre fontos törekvésünk, hogy munkánkat minél szélesebb
körben megismertessük a hajléktalanokkal és a hajléktalanság veszélyében élőkkel.
Szolgáltatásainkka1 elsősorban Nyíregyháza városban utcán élő hajléktalan emberekre
fókuszálunk:.

Az utcai szolgálatok 2018-as találkozási esetszámainak megoszlása
az elvée;zett tevékenysée;ek tükrében
Intézmény felé Egyéb· 15
közvetítés; 287 _
'
Egészségügyi; 347

]

J
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J
J
J
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A legnagyobb esetszámot a 2018-es évben is az ellátási terület bejárása során és a szociális
ügyintézésen keresztül értük el.
Az Utcai Szociális Munka Szolgálatok tevékenysége
1.Ellátási terület bejárása
Az ellátási terület bejárása keretében természetbeni adományokkal (élelmiszer, ruházat,
tisztasági eszközök, takaró stb.) segítettük az utcán tartózkodó hajléktalanokat. A
természetbeni adományok biztosításán túl, munkánk elsősorban az életvitelszerűen utcán
tartózkodó hajléktalanok elérésére, a velük való folyamatos kapcsolat fenntartására irányult.
Az ellátási terület bejárása lehetőséget teremtett arra, hogy a fedél nélkül élő ügyfeleinket
napi rendszerességgel fel tudtuk keresni a háttérirodában előzetesen egyeztetett találkozási
pontokon.
A helyszínek kiválasztását az ügyfelek napközbeni vagy éjszakai tartózkodási helyéhez
igazítottuk, illetve szempont volt, hogy számukra közismert, könnyen megközelíthető terület
legyen. A 2018-as év során 4 találkozási pontot érintett minden bejárás, ami előzetesen
elkészített útvonalterv alapján történt, összesen 204 alkalommal. Az ellátási terület bejárását
a nyári időszakban hétfőtől- csütörtökig, a téli időszakban minden hétköznap megszerveztük.
Amennyiben az időjárás körülményei indokolták, hétvégén is felkerestük az ügyfeleket.
Alkalmanként átlagosan 15 közterületen élőt tudtunk elérni. Egy időben két főállású szociális
munkás dolgozott a szolgáltatásban, így a természetbeni adományok nyújtásán túl
lehetőségünk volt ese1munka végzésére, ügyintézésre is.

Ellátási terület bejárása során az alábbi adományokat osztottuk ki ügyfeleink között
2018.évben
Elelmiszer
Tisztálkodási eszközök
Ruházat
Takaró
Az adományokat lakosságtól és
biztosítottuk.

2904 adag
382 csomag
217 db egységcsomag
134 db
cégektől

kaptuk, valamint pályázati támogatásból

2. Utcán élő hajléktalanok elérése (felderítés)
A felderítő munka célja: az ellátatlan csoportok felkutatása, problémáik felmérése, információ
és
adatgyűjtés,
folyamatos
kapcsolat
kialakítása,
elérhetőség
biztosítása,
információszolgáltatás az ellátatlan csoportok számára, mely segítségével az intézményes
ellátórendszer adekvát szolgáltatásait vehetik igénybe, krízis beavatkozás és krízis
segítségnyújtás a közvetlen veszélyhelyzetben élők számára. Előre elkészített terv alapján

13

1
l

J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J

végezzük ezt a tevékenységet, így az összes városrészre kiterjed a figyelmünk. A felderítési
tervet a tapasztalatok alapján rendszeresen frissítjük.
A felderítés főbb irányai:
• a város azon részeinek rendszeres bejárása, figyelemmel kísérése, ahol a
hajléktalanok nagy valószínűséggel tartózkodnak; (MÁV-, autóbusz állomás,
belváros, Búza Tér, Jósaváros, sóstói erdő, elhagyott romos házak)

•

azon helyek felkeresése, ahol állampolgári bejelentések szerint hajléktalan
személyek tartózkodnak.

A felderítés alkalmával biztosított szolgáltatások:

•
•

•

•
•
•

kapcsolatfelvétel;
új ügyfelek közvetítése az Egyesület által működtetett Szociális Információs
Irodába;
kapcsolatfelvétel' azon ügyfelekkel, akik korábban igénybe vették az Egyesület
szolgáltatásait, de valamilyen ok miatt a kapcsolat megszakadt, vagy szünetel,
számukra folyamatos segítő kapcsolat biztosítása;
tájékoztatás
a hajléktalan-ellátás éjszakai
szálláslehetőségeiről,
ezen
intézményekbe való közvetítés;
információnyújtás az igényelhető szociális és egészségügyi ellátásokról;
elsősegélynyújtás, krízisintervenció.

Tapasztalataink:
• a 2018-as év során 205 alkalommal szerveztünk felderítést;
• a felderítések során 98 hajléktalan személlyel találkoztuk, ebből 14 új ügyfél volt;
• 11 kliensünkkel elsősorban felderítések során tudtunk kapcsolatot tartani, mivel nem
vették igénybe rendszeresen az Utcai Szociális Munka Szolgálatok egyéb
szolgáltatásait. Ezekben az esetekben olyan életvitelszerűen utcán tartózkodó
hajléktalanokról van szó, akik bizalmatlanok lényegében minden ellátással szemben,
nem szívesen kémek segítséget.
3. Szociális ügyintézést segítő iroda működtetése
A szolgáltatás céljaként fogalmaztuk meg az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanok
szociális ügyeinek intézését, szükségleteiknek megfelelő ellátások igénybevételében,
érdekeik képviseletében hatékony segítését. Tapasztalataink alapján a hajléktalan emberek
személyes ügyeik intézésében kémek leginkább segítséget. Elvesznek a közigazgatási
rendszer útvesztőjében, a közhivatalok funkcióival nincsenek tisztában. A háttériroda az utcai
szolgálat többi tevékenységének kiegészítésére is szolgál, egy állandó pont, ahol az ügyfelek
kapcsolatot tarthatnak az esetfelelős szociális munkással. Rendszeresen felkeresték az irodát
közterületen élő hajléktalanok, szállást nyújtó intézményekben élők, hajléktalanság
veszélyében élők, szívességi lakáshasználók, rossz anyagi helyzetben lévő állampolgárok. A
háttérirodában dolgozó kollégák segítettek mindenkinek, aki hozzájuk fordult a
problémájával, szükség esetén a megfelelő ellátás vagy szervezet felé irányították az
ügyfeleket a kompetencia határaik betartásával.
14

l
l
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Az iroda helye, nyitvatartási ideje: A Periféria Egyesület által működtetett Szociális
Információs Irodában (Nyíregyháza, Eötvös u. 1.) kereshették meg a kliensek a szociális
munkásokat hétfón és pénteken 9-12 óráig, a szerdai napokon 9 és 13 óra között, összesen 10
óra/hét nyitvatartási időben. Az ügyeleti időben egy főállású szociális munkás látta el a
feladatokat.
Az irodában igérzyelhető szolgáltatások:
• személyes iratok pótlásában való segítségnyújtás;
• szálláslehetőség keresésében való segítségnyújtás (albérlet, intézményes
elhelyezés);
• információ az igényelhető ellátásokról, illetve az Egyesület szolgáltatásairól;
• segítségkérés egyéni élethelyzetek, problémák megoldásában;
• munkalehetőség keresésében való segítségkérés;
• az Egyesület irodájának címe postacím.ként megjelölhető;
• ügyintézéshez szükséges iratok fénymásolása;
• munkahely - albérletkeresés ügyében telefon használati lehetőség;
• családi, baráti, közösségi kapcsolattartás segítése telefonhasználattal;
• segítő beszélgetés;
• adományigénylés.

A 2018-as év során az Északi és Déli szolgálat által nyilvántartott ügyfelek 1230
alkalommal* keresték fel az ügyeletet tartó szociális munkást az alábbi problémáikkal:
Ügyelet során előforduló problématípusok:
**Személyi igazolvány pótlásához kötődő információnyújtás
***Születési anyakönyvi kivonat pótlása
TB. kártya pótlása
Adókártya pótlása
Települési támogatás igénylése
Postai küldemény ügyében érdeklődés
Ruhanemű

igénylése
Takaró igénylése
Közgyógyellátás igénylése
Nyugdíj szerű ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés
Aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés
Munkahelykereséssel kapcsolatos ügyintézés
Lakhatásba kerülés segítése
Lakhatásban tartás segítése, lakhatással kapcsolatos ügyintézés
Telefonhasználat hivatalos ügyek intézése végett
Telefonhasználat családi, baráti, közösségi kapcsolatok erősítése végett

*alkalom
7
15
42
28
222
538
206
19
2
7
9
9
1
4
28
46
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Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelemmel
kapcsolatos ügyintézés
Egyéb (pl.: fénymásolás, mobiltelefon akkujának feltöltése, segítő
beszélgetés, információnyújtás)

1
]

45
,

*Amikor egy ügxfél felkeresi a:: irodánkat sok esetben nem egy, hanem több problemat ho= magaval, zgy egy alkalomho= akár több
ügyinté=és is kötődhet, e=ért a:: alkalom s=ám nem egye=ik meg a megos::lás öss::egével.
**2016.január 1-tól módosított illetéktörvényben illetékmentes lett a s:;emélyi a::onosító iga::olvány és a lakcímkártyáért sem kellfi=etni. A=
ügxfeleknek nem kell a korábbi évekhe= hasonlóan költségmentességi kérelmet benyújtaniuk a:: okmány elkés..-ítéséhe=. A= egys=erűsödött
ügymenet miatt könnyebbé vált a:: okmány pótlása, a félreértések elkerülése végett folyamatosan triformá/juka:: ügxfeleinket a válto=ásról.
***A s..-ületési anyakönyvi kivonat pótlása esetében, ha a:: ügxfél semmilyen okmánnyal nem tudja s=emélya::onosságát iga::olni, egy másik
s::emélynek kell e=t megtennie helyette. Egy meghatalma:;ás kitöltésével a:: igénylő kilétét hitelt érdemlően bi::onyítani kell.

]
]

4. Intézményes elhelyezés, közvetítés
Elsődleges célja: Az utcán élő hajléktalan emberekkel megismertetni a nyíregyházi
hajléktalan-ellátó rendszer formáit, az igénybevételük feltételeit. Másodsorban
kapcsolatfelvétel az intézményekkel az utcán élő hajléktalan klienseink elhelyezése
érdekében, az intézményes ellátások igénybevételének segítése. Az intézményes elhelyezés,
közvetítés történhet az ügyintézés alkalmával, intézményi látogatás keretében, de az ellátási
terület bejárása, a felderítés és a téli fokozott utcai jelenlét biztosítása során is.
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2018. évben az intézményes elhelyezés megoszlása
Helyszín
Ejjeli menedékhelyre közvetítés, szállítás
Nappali melegedőbe szállítás
Hajléktalanok otthonába történő közv~títés, szállítás
Atmeneti szállóra közvetítés
Krizisszobába történő szállítás
Szenvedélybetegek Atmeneti Otthonába történő elhelyezés

Egyéb tartós ápolást, gondoz.ás1: biztosító intézmény felé
közvetítés

Alkalmak száma
259
8
4
3
7
2
történő

4

5. Egészségügyi ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése
Célja: Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok állapotának megfelelő egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzájutás támogatása. Ez jelentheti a szükséges gyógyszerek
kiváltását, elsősegélynyújtást, háziorvos illetve szakellátás felé való közvetítést, lábadozó
szobába való elhelyezést, kórházi látogatást, szűrővizsgálatok szervezését,
egészségbiztosítási jogviszony rendezését, de az életet veszélyeztető helyzetek esetén a
mentőszolgálat riasztását is. Fontos törekvésünk, hogy ügyfeleink egészségügyi probléma
esetén hozzáférjenek a megfelelő ellátásokhoz, bejussanak a kórházi osztályokra,
szakrendelésekre. A bekerülés feltétele legtöbb esetben a szakorvosi beutaló, e miatt szoros
kapcsolatban állunk a hajléktalanok háziorvosával. Amennyiben tartós kórházi kezelésre kerül
sor, klienseinket ellátjuk megfelelő eszközökkel (pl. tisztálkodási eszközök, ruhanemű) a
benntartózkodásuk során. Célunk, hogy az ügyfelek lehetőség szerint a legtovább az
egészségügyi intézményben maradjanak, mivel a lakhatás és szakszerű ellátás hiányában az

I}
1
.
'(

/

(/

{

.~
}

,,....,

16

J
l
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
]

J
J
J
J
J

utcán a gyógyulás idő jelentősen kitolódik, vagy nem következik be. A kórházból kikerült
vagy gyógyulásra szoruló hajléktalan személyeket az idei évben is az Oltalom
Szeretetszolgálat működtetésében lévő lábadozó szobában helyeztük el, amely 15 férőhellyel
működött.

Jövedelemmel nem rendelkező ügyfeleink esetében kiemelt feladat, hogy félévente az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megigényeljük számukra, a Sz-Sz-B Megyei
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Osztályától. 2018-ban összesen 210 esetben rendeztük
hajléktalan személy biztosítási jogviszonyát.
A 2018-as évben is folytattuk az egészségügyi szűrések szervezését, mivel tapasztalataink
szerint rendkívül rossz egészségügyi mutatókkal jellemezhetők ügyfeleink. Jelentős részük
nem veszi igénybe az egészségügyi intézményeket. Ezen okok miatt a Hajléktalanokért
Közalapítvány által támogatott egészségügyi pályázati program keretein belül gége-, garat- és
szájüregi rákszűrést, illetve általános egészségügyi szűrést valósítottunk meg. A
vizsgálatok elvégzésére egészségügyi szakemberek bevonásával és mozgó orvosi rendelő
kitelepítésével, az ügyfelekkel előre egyeztetett időpontban az Egyesület irodájában került
sor. A szűrővizsgálatokba összesen 50 fő utcán élő hajléktalan személyt vontunk be, a
résztvevők motivációs csomagot kaptak.
A szakorvosi vizsgálatok eredményeiből kiderült, hogy azok az ügyfelek, akiknek a korábbi
években problémájuk volt, rendszeres ellenőrzés mellett nem igényelnek akut beavatkozást.
Egy ügyfélnél talált a szakorvos olyan elváltozást, mely további vizsgálatot, esetlegesen
kezelést igényel. A beteget a helyi kórház szakrendelőjébe közvetítettük, a vizsgálatot végző
fül-orr-gégész szakorvos a saját rendelési idejére hívta be további vizsgálatokra.
Az általános orvosi vizsgálatba bevont 25 személy közül 5 főnek van mozgásszervi
problémája, 1 főnek akut légzési nehézsége ezért a pulmonológiai szakrendelőbe irányítottuk.
1 személy friss kézsérülést szenvedett, neki a vizsgálatot végző orvos javasolta, hogy a
traumatológiai állomást keresse fel. Az EKG-vizsgálat 4 fünél mutatott olyan problémát, mely
azonnali beavatkozást igényelt, őket a Kardiológiai Szakrendelésre irányítottuk.
Vémyomásproblémára 11 főnél derült fény, de többségük betegségét bagatellizálja a vizsgálat
miatti izgalom, és az emelkedett vérnyomásérték a mindennapi stresszes viszonyokra
vezethető vissza Általánosan elmondható, hogy a fogazata az ügyfelek jelentős részének
elhanyagolt, mely a vérvizsgálat eredményében is megmutatkozott, hiszen 9 főnek látható
gyulladásos folyamat a szervezetében. A vérkép egyéb paramétereiben 10 fónél volt
kimutatható elváltozás. Az eredmények tükrében ügyfeleinket célzottan a szakrendelők felé
irányítottuk.
A pályázati program keretein belül továbbra is lehetővé tettük a térítésmentes
gyógyszerkiváltást. Ez a lehetőség tapasztalataink szerint motiváltabbá tette az ügyfeleket,
hogy az egészségi állapotukat ne hanyagolják el, rendszeresen keressék fel kezelőorvosukat.
A 2018. év során az alábbi megoszlásban segítettük ügyfeleinket valamilyen egészségügyi
szolgáltatáshoz való hozzájutásban
Tevékenység
Gyógyszerek kiváltása

Alkalmak száma
28
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Háziorvos felé közvetítés
Egészségbiztosítási jogviszony rendezése
Kórházi látogatás, ruházat és tisztasági csomag biztosítása
Kórházi elhelyezés
Szakrendelő felé közvetítés
Mentőszolgálat riasztása
Elsősegély, sebkötözés
SBO- ra szállítás

6
210
53
5
25

14
1
5

Kórházi kezelés során ügyfeleinket kórházi csomag biztosításával segítjük annak érdekében,
hogy az ott tartózkodás során rendelkezzenek a szükséges felszerelésekkel, eszközökkel
(tisztálkodási szerek, törölköző, pizsama, ruházat). A kórházi tartózkodás alatt a szociális
munkások meglátogatják ügyfeleiket, segítséget nyújtanak a személyes ügyek elintézéséhez.
pl.:jövedelemhez való hozzájutás, személyes iratpótlás, elhelyezés stb.
Tapasztalataink szerint a kórházi kezelés rövid ideig tart, csak a legszükségesebb időre
korlátozódik, és feltételezi az ezt követő időszakban az „otthoni lábadozást", melyre
ügyfeleinknek életkörülményeik.bő! adódóan nincs lehetősége. Emiatt sokszor a teljes
gyógyulás nem következik be, amely szövődményekhez, újbóli megbetegedéshez vezethet. A
fenti okok miatt is szükség lenne 24 órás egészségügyi centrumra a városban, mely a
hajléktalan emberek egészségügyi ellátását segítené.

6.A.ddiktológiaicsoportfoglalkozásszervezése
A foglakozásokat pályázat keretében 2017. december 11- 2018. április 09. között, összesen
14 alkalommal szerveztük. Kiscsoportos formában, esetenként átlagosan 5-9 ügyfél került
bevonásra, addiktológus szakember vezetése mellett.
Az alkoholbetegek között igen magas a visszaesés, ami az utcán élő hajléktalan személyek
között még fokozottabban jelentkezik. A motiváció hiánya illetve a reményvesztettség, az
extrém időjárási viszonyok és rossz életkörülmények szintén növelik az egyén
alkoholfogyasztási hajlandóságát. A projekttel elsősorban az utcán élő, intézményes ellátással
szemben bizalmatlan szenvedélybeteg hajléktalan ügyfeleink mentális állapotát, változásra
való motiváltságát javítottuk. Olyan attitűd kialakítására törekedtünk, amely a bevont
személyt arra ösztönzi, hogy a korábbi életmódján változtasson.
A csoportfoglalkozások a tervezett időkeretben lezajlottak, a résztvevők többnyire aktívan
bekapcsolódtak a közös munkába, kendőzetlenül tudtak beszélni problémájukról. Akadt olyan
ügyfél, aki passzív szereplőként nem jutott el a felismerésig, ő nem az alkoholfogyasztását
társította a rossz egészségi állapota és hajléktalan élethelyzete okozójaként. Az addiktológus
szakorvos a résztvevő ügyfeleket a rendelési napján fogadta a szakrendelőben, lehetőséget
biztosított számukra a kórházi felvételre. Ennek eredményeként 2 ügyfél került tartós
kezelésre az addiktológiai osztályra, további 3 fő addiktológiai szakrendelésen jelent meg és
elkezdték a kezelőorvos által felírt gyógyszereket rendszeresen szedni. A program keretében
összesen 13 résztvevőből 4 ügyfél nem változtatott átmenetileg sem az életvitelén, 4 fő
absztinens életet él, 5 fő pedig alkalmanként fogyaszt nagyobb mennyiségű alkoholt.
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Az. idei évben ismét eredményesen pályáztunk hasonló foglalkozás szervezésére, az „Élj
szenvedélyek nélkül!" című programunkat 2018. november 01- 2019. április 30. között
valósítjuk meg.

7. Lakhatásba kerülés, lakhatásban tartás támogatása
Célja: az utcán élő hajléktalanok számára alternatíva nyújtása az utcai életvitellel szemben,
lakhatásba jutásuk támogatása, már meglévő lakhatás esetén annak megtartásában való
segítségnyújtás.
Lakhatásba kerülés során az alábbi tevékenységeket végezzük:
• Lakhatás felkutatásában nyújtott segítség: hirdetési lehetőségek (újság, internet)
hozzáférésének biztosítása, telefonálási lehetőség biztosítása, albérletkereséssel
kapcsolatos tanácsadás;
• Lakhatásba jutás segítése: pénzbeli támogatás, egyéni esetkezelés (külön :finanszírozás
alapján);
• Lakhatás megtartásában való segítségnyújtás: az ügyfelek nehezen megszerzett
lakhatását folyamatosan figyelemmel kísérjük.. Tapasztalataink szerint egy váratlan
élethelyzet is veszélybe sodorhatja a megtartását. Segítő munkával, életvezetési
tanácsokkal, szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel, tartós élelmiszerrel, ruhaneművel,
háztartási eszközökkel, gyógyszerrel segítjük ezen ügyfeleink önálló lakhatásban
maradását.
• Lakbér hozzájárulási támogatás ügyintézése az önkormányzatnál.
Szervezetünk évek óta próbál a hajléktalan emberek számára lakhatási támogatásokat
bevonni. Kezdeményezésünkre Nyíregyháza Város Önkormányzata lakbér hozzájárulást
biztosít a hajléktalan személyek számára (helyi rendeletben megfogalmazva 2008 óta). Ennek
értelmében az utcai szolgálat javaslata alapján a hajléktalan ügyfeleknek lehetőségük van
lakbértámogatást igényelniük. A támogatás összege: 8.000-25.000 Ft/hó, a támogatás
időtartama maximum egy év. Ezen időszak alatt az esetfelelős szociális munkás folyamatos
kapcsolatot tart az ügyféllel. Gyakran felkeresi őt lakhatásában, segít a felmerülő problémák
megoldásában. 2018-ban 4 hajléktalan ember kapott támogatást ezen a jogcímen.
Az idei évben szervezetünk eredményesen pályázott a Hajléktalanokért Közalapítvány
felhívásán, ezáltal lehetőségünk nyílik 2018. július 1. - 2019. június 30. között megvalósítani
az "Utcán élő emberek társadalmi reintegrációjának elősegítése lakhatásba jutásuk
támogatásával", című programunkat. A projekt keretében 4 fő hajléktalan személynek adtunk
lehetőséget, hogy kilépjenek a hajléktalan élethelyzetből, és albérletbe költözzenek. Az.
ügyfelek havonta lakhatási támogatásban részesülnek, felmerülő problémáik megoldásával
kapcsolatban egy személyes mentor segíti őket. A program ideje alatt a résztvevők
csoportfoglalkozásokon vesznek részt, amelynek keretében lakhatásuk megtartásához
kapcsolódó hasznos ismeretekre tesznek szert. A projekttel jelentősen hozzá tudunk járulni a
lakhatási körülmények javulásán túl a résztvevők mentális és fizikai állapotának pozitív
irányú fejlődéséhez, valamint az autonómiájuk, munkaerő-piaci helyzetük, és akár a
természetes támogatórendszerük erősítéséhez. Fontos tényezőnek tartjuk az ilyen támogatási
formákat, hiszen lehetőséget biztosítnak arra, hogy a szakemberek kilépjenek a megszokott
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keretek közül, a rászorulók pedig valódi lehetőséget kapjanak a hajléktalanságból való
kilépéshez. Hajléktalan emberek lakhatásának előmozdítása érdekében felhasználható
szociális bérlakás hiányában a pályázati programban részvevők lakhatása piaci áron bérelhető
albérletekben valósul meg a városban.
8. Rendkívüli időjárási helyzetekre való reagálás (Vörös Kód protokoll)
A törvényi változásokkal összhangban az utcai szolgálataink a Vörös Kód protokoll
megalkotásával párhuzamosan felkészültek az előre jelezhető extrém időjárási helyzetekre
való reagálásra. Az utcai szolgálatok szakmai programjában kidolgoztuk az ezzel kapcsolatos
belső szabályzatunkat. A téli időszakban (2018. január, február, március, november, december
hónapokban) a fokozott utcai jelenlét, illetve a krízisautó szolgálat működése következtében
24 órában biztosított volt a téli időjárás ártalmaival összefüggésben felmerülő segítségnyújtás.
Az év fennmaradó időszakában az extrém időjárási jelenségeket (hőség, nagy mennyiségű
csapadék, erős szél, szélsőséges időjárás változás) is kiemelten kezeltük. Az extrém hőségben
az utcai szolgálat munkatársai naponta illetve hétvégén is felkeresték az ellátási területükön
lévő hajléktalanokat. A szociális munkások a szolgálat gépjárművével végigjárták a város
azon részeit, ahol a fedél nélküliek tartózkodtak. Külön figyelmet fordítottak azokra a
városrészekre, ahol nehéz menedéket találni a hőség elől, illetve nincs a közelben ivókút. Az
ügyfelek részére megfelelő mennyiségű ivóvizet és információs anyagot biztosítottak
közérthető tanácsokkal a kánikulai időszakra. A brosúra összefoglalta azon helyek listáját,
ahol az ügyfelek menedéket találhattak a hőség elől, illetve tartalmazta a városban fellelhető
ivó kutakat, az Észak- alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat telefonszámát. A szolgálat
munkatársai szükség esetén az adott helyzetnek és az ügyfél állapotának megfelelően, a
diszpécserszolgálattal közösen gondoskodtak az ügyfelek intézményes elhelyezéséről. Az
időjárási veszélyhelyzetekre való reagálás tervezhető volt, a szolgálat időben tájékozódott
ezekről a jelenségekről, és fel tudott készülni. 2018. július 29. 12:00-kor az extrém meleg
miatt első alkalommal került sor a Vörös kód jelzés kiadására, ezzel párhuzamosan 2018.
augusztus .10. 22:00- ig, 13 napon keresztül biztosítottuk a segítségnyújtást. Kiemelt
:figyelmet fordítottunk az extrém meleg miatti egészségügyi ártalmak csökkentésére, az
emberi élet védelmére. Hőség következtében fellépő rosszulléttel ebben az időszakban nem
találkoztunk, ezzel szemben megemelkedett azon esetek száma, akiket egészségügyi
ellátáshoz kellett juttatnunk, mert egészségi állapotuk a hőség hatására rosszabbodott. Az
utcai szolgálat szakemberei tehát kiemelt figyelmet fordítottak az idős, rossz fizikai vagy
mentális állapotban lévő ügyfelekre, mivel nagy melegben ők nagyobb veszélynek voltak
kitéve. A nyári Vörös Kód ideje alatt tevékenységein.ken keresztül, az extrém időjárási
helyzetek elviseléséhez kapcsolódó hasznos információk kerültek átadásra és megfelelő
mennyiségű ivóvizet osztottak ki a kollégák. Ügyfél befogadó intézménybe való szállítására,
elhelyezésére nem volt szükség.
Vörös Kód protokollra való felkészülés a téli

időszakban

A vörös kód figyelmeztetés érvényességi ideje alatt a bentlakást nyújtó szociális intézmények
a fenntartó típusától, ellátási területüktől, az ellátotti célcsoporttól és üres férőhelyszámtól
:függetlenül fogadják az Észak-alföldi Regionális Diszpécser Szolgálatok jelzésén keresztül
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azon hajléktalan személyeket, akiknek az elhelyezése hajléktalanellátó rendszerben
nem megoldható. Első körben tehát az ellátást kérő fedél nélküliek elhelyezése a hajléktalan
ellátás feladata. Abban az esetben, ha az elhelyezés átmeneti szállásokon nem megoldható,
egyéb bentlakást nyújtó intézményeknek kell befogadniuk a hajléktalan embereket. Az utcai
szociális munkát végző szolgáltató feladata, hogy a befogadó intézménybe szállítsa az
ügyfelet, állapotától függően (A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 65/E § (3)- a alapján.).
A Periféria Egyesület Észak- aliöldi Regionális Diszpécser Szolgálata az előző évhez
hasonlóan megkereste a régióban található bentlakásos intézményeket, hogy szolgáltassanak
adatokat a lehetséges férőhelyekről. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyében 89 intézmény
összesen 123 férőhelyet ajánlott fel. Nyíregyháza önkormányzata által összehívott
egyeztetésen pozitívan viszonyultak az intézkedéshez a városi intézmények, összesen 49
férőhelyet ajánlottak fel. Egy részükkel az előző évi Vörös Kód kapcsán már sikerült jó
munkakapcsolatot kialakítanunk. Azt tapasztaltuk, hogy a Periféria Egyesületet, mint helyi
szervezetet társították az intézkedés mellé, a benne dolgozó szakemberektől elegendő
segítséget kaptak, hogy a felmerülő esetekkel nem maradnak egyedül.

2018.február 24. 12:00. - 2018.március 6. 8:00. között kiadott Vörös Kód jelzés alatt
legfőbb célunk az volt, hogy a közterületen éjszakázók számát drasztikusan csökkentsük.
Ennek érdekében azon ügyfeleink számára, akik a tél folyamán minden rábeszélésünk
ellenére sem akarták igénybe venni az éjjeli menedékhelyet, megajánlottuk: a fogadó
intézményekben található férőhelyeket. Rendkívül jó tapasztalatokat szereztünk, hiszen 15
olyan hajléktalan személyt sikerült elhelyeznünk ezeken a férőhelyeken, akik korábban
nem voltak hajlandóak igénybe venni szálláslehetőséget. Mindegyikük Nyíregyházán
közterületen élő ügyfél volt, nagyrészük a jelzés időtartama alatt végig az intézményekben
tartózkodott. A megyéből érkező bejelentések esetében a Vörös Kód ideje alatt nem volt
szükség a krízisautó közreműködésére, többnyire helyben született megoldás a krízishelyzetbe
került személyek intézménybe történő eljuttatáSával kapcsolatban. Fontos kiemelnünk, hogy
az intézmények részéről rendkívül korrekt hozzáállást tapasztaltunk, sikerült jó
együttműködést kialakítanunk. Az utcai szolgálat tagjai minden esetben egy esetátadó és egy
egészségügyi törzslap kitöltésével együtt szállítottak ügyfelet a közvetített krízisférőhelyre.
Ezáltal az intézményben tartózkodás ténye tisztázott volt, a befogadó kellő információ
birtokába jutott a befogadott személyről. Összességében az utcai szolgálataink és befogadó
intézmények is jól felkészülten kezelték a felmerülő többletfeladatokat. A Nyíregyházán
található férőhelyeket munkatársaink kivétel nélkül végiglátogatták.

Nyíregyházi fogadó intézményekbe közvetíttek száma (15 fő), ebből
Intézmény

fő

„Szivárvány'' Idősek Otthona Nyíregyháza

3

Irgalmas Samaritánus Központ - Anna Szeretetotthon

1

Simeon Szociális Szolgáltató Központ - Nyírpazony

1
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Oltalom Szeretetszolgálat- Hajléktalanok Otthona

2

Oltalom Szeretetszolgálat - Atmeneti Szálló

2

Oltalom Szeretetszolgálat - Ejjeli Menedékhely vörös kód idejére megnyitott

6

férőhely

9. Fokozott utcai jelenlét biztosítása a téli időszakban (24 órás krízisautó szolgálat)
Egyesületünk utcai szolgálata 2003. évtől szervezi meg minden télen a megyei hatáskörű
krízisautó szolgáltatást Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében. Az utcai szolgálataink működési
idején túl, a krízisidőszakban hétköznap este 22 órától másnap reggel 8 óráig, valamint
hétvégén és ünnepnap 24 órás készenlét keretében biztosítjuk az elérhetőséget. A
bejelentésről az Észak - alfüldi Regionális Diszpécser Szolgálat értesíti a készenlétben lévő
szakembereket, akik a jelzés helyszínére vonulnak, ott intézkedést kezdeményeznek a
felmerült krízishelyzet megoldása érdekében. A pályázati támogatásból finanszírozott
program korábbi időszakában lényegesen nagyobb számú bejelentés érkezett. A jelentős
számú jelzést is képesek voltunk megfelelően kezelni, ellátás nélkül nem maradt hajléktalan
személy az utcán. A szállást nyújtó intézpJ.ényekkel jól tudunk együttműködni, az esetlegesen
felmerülő problémákat megfelelően tudjuk közösen kezelni. Évek óta a legnagyobb problémát
a rossz fizikai állapotban lévő utcán élő hajléktalanok ellátása jelenti. Működik lábadozó
szoba (15 férőhely) az éjjeli menedékhelyen, ahová közvetíteni tudunk fedél nélkül élőket.

2017-18-KONV-303 Krízisautó szolgáltatás működtetése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében
pályázati programot 2017. november 1 - 2018. március 31. között valósítottuk meg. A teljes
projektidőszak alatt utcai szolgálatunk összesen 193 utcai bejelentésre reagált, ebből
krízisautó szolgálathoz érkezett hívásnak tekinthető (tehát az utcai szolgálat működési idején
kívül eső) bejelentések száma 81 hívás volt. 2018. január 1. és április 30. között 145
helyszínre vonulás történt, ebből 58 alkalom a krízisautó szolgálathoz kapcsolódott.
Legnagyobb számban a bejelentéssel érintett személyek utcán élő hajléktalanok voltak, akiket
jellemzően az éjjeli menedékhelyre szállítottunk. Ha a hajléktalan személy a szociális munkás
javaslata ellenére nem fogadta el a felajánlott szálláslehetőséget, meleg ruházatot, takarót,
élelmiszert biztosítottunk számára, vagy amennyiben az állapota indokolta, a mentőszolgálat
segítségét kértük. A bejelentések legnagyobb számban Nyíregyházáról érkeztek, megyei
hatáskörű hívás összesen 6 volt.
A 2019-es évben is támogatásra érdemesnek találta a krízisautó szolgálat működésére
benyújtott pályázatunkat a Hajléktalanokért Közalapítvány. A 2018-2019 KONV-311 kódjelű
program jelenleg is tart. 2018. november és december hónapokban 108 utcai bejelentésre
vonult ki a szolgálat helyszínre. A hideg téli időjárás miatt több hívás érkezett, mint a tavalyi
év azonos időszakában. Számos esetben legyengült fizikai . állapotban lévő hajléktalan
személyeket naponta az éjjeli menedékhelyre szállítottunk. Ezek az ügyfelek nem képesek
önállóan megtenni ezt a távolságot, a lábadozó szobában és az egészségügyi ellátásban sem
maradnak bent, vagy onnan idő előtt kikerülnek. Az állapotuk ennek következtében
folyamatosan romlik, sürgető lenne a gondozási szükségletüknek megfelelő intézménytípus
(egészségügyi centrum) mielőbbi létrehozása.
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Fűtetlen

lakóházban élő idős emberről érkező jelzés minden évben visszatérő jelenség.
Ezekben az esetekben a krízishelyzet feloldását követően, jeleztünk a területileg illetékes
szervezeteknek (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Tanyagondnoki Szolgálat,
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ). A helyzet tartós megoldása érdekében
közösen kerestünk: megoldást a felmerülő nehézségekre. Az utcai szolgálatok szervesen
illeszkednek Nyíregyháza város szociális ellátó rendszerébe. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel
bírnak, ami mozgósítható az ügyfél problémáinak megoldása érdekében, illetve a
krízishelyzetek megoldásánál (diszpécser szolgálat, hajléktalanellátó intézmények,
hajléktalanok háziorvosa, kórházi osztályok szakrendelések, egyéb szervezetek).
10. Családi, baráti, közösségi kapcsolatok erősítése
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az ügyfeleink ápolják a társas kapcsolataikat, főként a
hajléktalanná válásuk előtti szálakat. Tapasztalataink szerint, fontos számukra a
családtagokkal, rokonokkal, barátokkal való beszélgetés, pozitív irányba befolyásolja őket,
nagy lelki töltetet ad ennek a rendkívül nehéz élethelyzetnek az elviseléséhez. A társas
kapcsolatok egyik legfontosabb szerepe a támasznyújtás, feszült vagy szenvedéssel teli
időkben és megrázkódtatások esetén. Kutatások szerint, nincs is jobb megküzdő
mechanizmus, mint megbízni egy barátban vagy hozzánk közel álló emberben, és megosztani
vele a gondjainkat. Az érzelmi vagy kézzelfogható támogatás segít az embereknek kitartani a
céljaik mellett és általában megvalósítani azokat. A társas kapcsolatok elengedhetetlenek
ahhoz is, hogy az egyén meg tudjon birkózni az élet kihívásaival. Mikor megosztjuk másokkal
az aggodalmainkat és gondjainkat, csökkenhet benntlnk a feszültség. Sok esetben egy közeli
személlyel való kommunikáció, változásokat képes elindítani az ügyfél életében. Adott
esetben segít kizökkenteni a beszűkült tudatállapotából, megfogalmazódhat benne a
hajléktalan életvitel feladásának lehetősége is. A szociális munkásnak feladata, hogy
támogassa az ügyfelet erre irányuló szolgáltatások igénybevételében, a 2018. év során 46
alkalommal végeztünk ilyen tevékenységet.
11. Érzékenyítő programok, előadások tartása
A NYSZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgirnnáziuma és Kollégiuma tanulói
számára 2018-ban 1 alkalommal tartottunk a hajléktalan emberekkel szembeni előítéleteket
csökkentő, szemléletváltozást elősegítő programot. Kidolgoztunk egy interaktív, középiskolai
tanrendhez illeszkedő tréninget, amelynek a :fiatalok is aktív részesei. Szakember
szemszögéből világítottuk meg számukra a fedél nélküliek életét, az utcai szolgálatok
tevékenységét. Sajnos rengeteg sztereotípia és félreértés él a köztudatban ezekkel
kapcsolatban, ezért egy merőben más szemléletmód kialakítására törekszünk.
2018- ban mint fogadó szervezet újra részt vettünk a Korzó áruházban megtartott Közösségi
Szolgálat börzén. A Zayból 6 diák töltötte nálunk közösségi szolgálatos gyakorlatát, ezáltal
bepillantást nyertek a hajléktalan ellátásba. A jövőben is szeretnénk a szakmánk felé
érdeklődőket fogadni. A szakgimnázium diákjai decemberben adománygyűjtéssel segítették a
hajléktalan emberek téli ruházatának pótlását.
A Periféria Egyesület utcai szolgálatai megalakulásuk óta gyakorlati terephelyként működnek
a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának szociális munka szakos hallgatói számára. 2018-
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ban 15 fő szociális munka alapszakos és 10 fő egészségügyi szociális munka mesterszakos
(angol képzésből is) hallgató teljesítette ezen a területen monitorozó szakmai gyakorlatát.
12.Adományszervezés
Az Utcai Szociális Munka Szolgálatok az ügyfeleik részére a 2018 -as évben is nagy
mennyiségű természetbeni adományt osztottak ki (élelmiszer, ruhaneműk, takarók), melyeket
többségében felajánlásokból biztosítottak. Az adományok gyűjtése közvetlenül az utcai
szolgálatok által és az Észak- alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat közvetítésével történt.
Az eszközök gyűjtése, rendszerezése és kiosztása, a keletkezett hulladék elszállítása minden
esetben az utcai szolgálat munkatársainak feladata volt. Az. adománygyűjtéskor az
állampolgárokat, helyi vállalkozásokat, szervezeteket keresték meg. Módszereik: hirdetések,
plakátok, kampányok szervezése, személyes felkeresés, elszállítás megszervezése és
lebonyolítása. Az adományokat sok esetben személyesen eljuttatták a szolgálat
háttérirodájába, vagy pedig telefonos egyeztetést követően a szociális munkások gépjármű
segítségével elszállították. Az. utcai munkához nem hasznosítható eszközöket karitatív céllal
egyéb szervezeteknek ajánlottuk fel. Alapvető szakmai elvünk, hogy adományt lehetőség
szerint nem utasítunk vissza, de ha valamilyen ok miatt mégsem tudjuk hasznosítani, akkor
keresünk neki más fogadó szervezetet, ezáltal az adományozó is elérte célját, megfelelő
helyre került a felajánlása. 2018-ban újabb támogatóval bővültünk: Friss Pékség (Vasvári Pál
utca 36.) napi szinten nagy mennyiségű pékárut adományozott. A Kulturális Életért
Közhasznú Egyesület az előző esztendőhöz hasonlóan több száz darab konzerv
megvásárlásával támogatta a munkánkat. Közösségi akciók tekintetében is sikeresek vol~,
mivel a nyíregyházi középiskolák, Sóstó Zoo, Óperencia Babaúszás és Úszás előkészítő is
szervezett ruhagyűjtést a hajléktalanoknak. 2018-ban csatlakoztunk a Nyíregyházi Kosár
Közösség adományozó programjához, amelyen keresztül a vásárlók felajánlhatják az itt
elköltött összeg 1%- át a Periféria Egyesületnek.
Adminisztráció
Az Utcai Szociális Munka Szolgálatok 2018. évi munkáját a fenntartó által erre a célra
kifejlesztett elektronikus dokumentációs rendszerében rögzítettük. A program az utcai
szociális munka tevékenységi területeinek egészét lefedi, alkalmas a különböző
munkafolyamatok nyomon követésére, látogatások vagy egyéb kapcsolatok útján elhangzott
információk rögzítésére, hatékonyság mérésére, illetve támogatásokkal való elszámolásra.
2012--es használatbavétele óta, sok információra tettünk szert az ügyfelekről és a
szolgáltatások igénybevételéről. Az. adminisztráció a 2011. évi. CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról irányelveinek, valamint az Európai
Parlament és tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)
jogszabályok figyelembevételével, azok betartásával történik.
Jövőbeni

•

terveink:
megpályázzuk az ügyfeleink számára igénybe vehető lakhatási és beilleszkedési,
társadalmi szemléletformálást elősegítő, ártalomcsökkentő programokat;
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érzékenyítő előadásokat

tartunk, melyen keresztül fogékonyabbá tesszük a fiatalokat a
hajléktalanság jelenségével kapcsolatban;
szerepet vállalunk a társadalmi figyelemfelkeltésben a hajléktalanok kriminalizálása
ellen;
képzéseken, szakmai találkozókon, konferenciákon veszünk részt;
önkénteseket, közösségi szolgálatos hallgatókat vonunk be az utcai szociális munkába;
alternatív, újszerű módszereket, programokat dolgozunk ki.

Nyíregyháza, 2019.január 31.

}y_~ ~
Dr. Szoboszlai Katalin
Periféria Egyesület

-----

t>ERIF~ÉGYESÜLET

Szociális Szolgáltató Központ
4400 Nyíregyhéza, Eötvös u. 1.
Tel.: (42) 504-617; 504-618
Ad6sz~m: 18795078-1-1 =.
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Lakbérhozzájárulási Szolgáltatás
Beszámoló 2018.
Előzmények

Az elmúlt évek hajléktalan ellátásának tapasztalatai azt mutatták, hogy az ellátás addig
eszközei (átmeneti elhelyezést nyújtó intézményes ellátások) nem képesek megfelelő
választ találni a hajléktalanság problémájának kezelésére. Az ellátások túlzsúfoltak, és
az esetek nagy részében csak tünetileg voltak képesek kezelni a problémát, nem tudtak
igazán segítséget nyújtani a hajléktalan embereknek a társadalomba történő
visszalépéshez.

Munkánk során gyakran találkozunk olyan ügyfelekkel, akik a biztonságos és
elfogadható színvonalú lakhatás hiánya miatt olyan kényszerű megoldásokat
választanak (ágybérlet, szívességi lakások, munkáért lakhatást, uzsorakamatok,
kiszolgáltatott szituációk, utcán élés, stb.), amelyek élethelyzetükben nem jelentenek
előrelépést, éppen ellenkezőleg, a lakhatás átmeneti és szükségszerű megoldása válik a
hajléktalan lét f'ó megtartó, illetve visszahúzó eszközévé. A segítők megfelelő
támogatási rendszerek híján gyakran eszközteleneknek bizonyulnak, a szállást nyújtó
rendszer eldugulása lehetetlenné teszi, hogy bármilyen átmeneti lakhatásba kerüljön az
ügyfél.
A helyzetet felismerve szükség volt új utak keresésére, alternatív programok
kidolgozására, amelyek képesek egy teljesen új szemléletet hozni az ellátásba. Ennek
az útkeresésnek az első lényeges állomása volt a Hajléktalanokért Közalapítvány
pályázati felhívása, amely hajléktalan emberek lakhatásba jutásának támogatását
tűzték ki célul.
Egy olyan program megvalósítására lehetett pályámi, amely nem az intézményes
ellátás fejlesztését tűzte ki célul, hanem azt tette lehetővé, hogy hajléktalan emberek
lakásba/lakhatásba jutását anyagi eszközzel, illetve személyre szabott segítő munkával
próbáljuk elősegíteni, ezáltal kilépve az ellátás eddigi korlátai közül.
2006-ban el is indultak a hajléktalan emberek lakhatásba jutásának támogatását célzó
pályázati programok, melyre a Periféria Egyesület is sikeresen pályázott. E program
sikerén felbuzdulva pályáztunk a Vodafone Magyarországért Alapítványhoz, és a
korábban szerzett tapasztalatok alapján indítottuk el az új programunkat. Ez a program
is, hasonlóan a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt pályázathoz, sikeres volt.
Kezdetek

A ,,hagyományos" lakhatási programok utolsó hónapjaiban, egy csoportfoglalkozás
keretében vetődött fel az ügyfelek részéről, hogy szeretnék, hogyha valamilyen
formában működne tovább a program. Az elképzelést tettek követték. A Szociális,
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Egészségügyi, és Ifjúsági Bizottság a soron következő havi bizottsági ülését
Egyesületünk székhelyén tartották. Itt a bizottság lehetőséget adott arra, hogy
ügyfeleink közül 2 fő elmondhassa véleményét, tapasztalatait a progr~al
kapcsolatban. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése akkor az országban
egyedülálló módon 2008. januárjában megalkotta a 2/2008. (1. 15.) KGY a
szociálisan rászorult hajléktalan személyek részére nyújtható lakhatásukat segítő
lakbér-hozzájárulási szolgáltatásról szóló rendeletét.

J

A program célja a támogatott lakhatás, és a személyre szabott segítségnyújtás
biztosítása önálló életre képes, vagy képessé tehető hajléktalan ügyfelek részére.
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A program:
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- elősegíti a célcsoport társadalmi beilleszkedését.
- javítja a munkaerő piaci helyzetét
- erősíti az egyén autonómiáját
- csökkenti a hajléktalan léttel járó veszélyeztetettséget
- életmódváltást eredményez
- a lakhatással járó biztonságérzés javítja a segítő munka hatékonyságát (új célok
kitűzése és értékek figyelembe vétele a munka során)
A célcsoportot tekintve támogatást kaphattak/kaphatnak:
Azok az egyedülálló utcán életvitelszerűen élő hajléktalanok, vagy párok, akik
önerőből nem képesek lakhatáshoz jutni, illetve lakhatásukat fenntartani, de a
program keretében nyújtott támogatással erre képessé tehetők.
- Azok az egyedülálló hajléktalanok, vagy párok, akik hosszabb-rövidebb ideig
átmeneti lakhatásban élnek, de annak hosszú távú megtartására a magas bérleti
költségeknek köszönhetően külső segítség, illetve támogatás nélkül nem
képesek
Azon ügyfelek, akik éjjeli menedékhelyen, hajléktalanok átmeneti szállásán,
vagy családok átmeneti otthonában töltik éjszakáikat.
- Azok az ellátórendszerbe „frissen" bekerülő ügyfelek, akik korábban rendezett
lakásviszonyok között éltek, de krízishelyzet miatt elveszítették azt, így az
önkormányzati lakbér-támogatási programmal megelőzhető tartós utcai
életvitelre való berendezkedésük, vagy a tartós intézményi ellátásba kerülésük.

-

A program szakmai tartamai:
A lakbértámogatás keretén belül lehetőség van 8000 - 25000 Ft/hó pénzbeli támogatás
biztosítására (bérleti díjtól függően), ami az albérlet fenntartásával kapcsolatos
költségek (bérleti díj, kaució) megfizetésére költhető, valamint a támogatási időszak
alatt személyre szóló segítségnyújtást biztosítunk az ügyfelek számára (esetfelelős
szociális munkás) a lakhatás megtartása és a társdalomba történő visszailleszkedés
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elősegítése érdekében. A lakbér-hozzájárulást legfeljebb egy évre lehet megállapítani.

A megállapított lakbér-hozzájárulást a kérelmező részére kell folyósítani, lakcímre
vagy bankszámlára. Igazolni kell, hogy a jogosult a bérleményben lakik
(lakcímkártya).

]

J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J

J

J
J

J

A támogatási időszak alatt a támogatott az alábbiakban részesülhet:
Rendszeres (havonta) a Bizottság által meghatározott összegű pénzbeli
támogatás;
Személyre szabott segítségnyújtás, folyamatos kísérő tevékenység biztosítása az
esetfelelős szociális munkás részéről;
- A lakhatás megtartása, valamint az ezzel kapcsolatos problémák közös
megoldása;
- Az Egyesület egyéb szolgáltatásainak igénybe vétele.

-

Eredmények
Célcsoportunkból adódóan elsősorban természetesen az utcán életvitelszerűen élő
hajléktalanokból kerültek ki a programban részt vevők. Emellett természetesen voltak
éjjeli menedékhelyen, hajléktalanok átmeneti szállásán, családok átmeneti otthonában
lakó kliensek.
2008. óta 31 fő igényelt és kapott támogatást. 4 igénylőnek az elbírálás szakaszában
elutasították a kérelmét. Az együttműködési megállapodás megszegése miatt 5 főnek
kellett megszüntetni a támogatását. 2016-ban 2 fő, 2017-ben Sfő, 2018-ban 4 fő
részére állapította meg a bizottság a támogatást.
A program során törekedünk arra, hogy az ügyfelek önállóságát minél jobban
erősítsük, ezért igyekeztünk abban támogatni őket, hogy az albérletkeresés, és maga a
lakhatás fenntartásában minél önállóbbak legyenek, ezzel is erősítve azt, hogy képesek
legyenek a támogatási időszak lejárta után is megtartani lakhatásukat. Ennek
érdekében támogattuk/támogatjuk, hogy az ügyfelek saját maguk keressenek
albérletet, s kössenek albérleti szerződést.
Tapasztalataink szerint általában nem okoz problémát az albérleti szerződés kötése a
főbérlők részéről, valamint a tartózkodási hely létesítése is elenyésző számban
jelentett/jelent problémát.
A támogatott ügyfeleknél a támogatás ideje alatt szembetűnő fizikai és mentális
javulás ment/megy végbe (különösen az utcáról lakhatásba kerülők). Több ügyfélnek
sikerült a családi kapcsolataikban eredményt elérni, ezáltal a természetes
támogatórendszerét erősíteni.
Tapasztalataink szerint javult a lakhatásba bekerülő ügyfelek munkaerő-piaci helyzete,
ugyanakkor az is szembetűnő, hogy a hajléktalan előélettel rendelkező embereknek
:'}
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lehetőségeik

jellemzően

érdemi javulását követően is nagyon nehéz munkát találniuk,
maradnak a szezonális, idény, valamint kisegítő munkák.

okok és következmények

Megállapíthatjuk, hogy a lakbér-hozzájárulási szolgáltatásban részesülők többnyire
sikeresen vesznek részt a programban. A támogatásban részesülők sok esetben tudtak
annak lejárta után is az albérletben maradni, a támogatás segítségével megszerzett
lakhatást megtartani. Van olyan ügyfél, aki korábban a lakbér-támogatási programban
volt, jelenleg önkormányzati bérlakásban lakik élettársával együtt.
A szolgáltatásból való kikerülés okai között alkalmanként megjelent az
alkoholprobléma. Néhány esetben az együttműködés hiánya, a bérleti díj nemfizetése,
vagy az albérletben tanúsított kihívó viselkedés volt oka a támogatás
megszüntetésének.
A lakhatás hosszabb távú megtartását nehezítheti, hogy a programba bekerülő,
korábban évekig életvitelszerűen utcán élő, szerény jövedelemmel rendelkező ügyfél
nehezen tud alkalmazkodni a hirtelen bekövetkező lakhatáshoz, az azzal együtt járó
életkörülmény változáshoz. Valószínűsíthető, hogy némely ügyfél esetében a
fokozatosság hiánya jelenthet problémát (utcáról lakásba).
A szolgáltatásba ügyfeleink közül viszonylag keveset tudtunk bevonni. Ennek egyik
oka az albérleti díjak összege, melyek az elmúlt években jelentősen megnövekedtek. A
magas bérleti díj kifizetése az ügyfél jövedelme és a támogatás birtokában is nehéz.
Másik ok az, hogy az ügyfelek közül kevés rendelkezik igazolható jövedelemmel,
amely olyan mértékű, hogy a bérleti díj kifizetése után a megélhetése is biztosított
legyen. A rendszeres szociális járadék vagy a keresetpótló támogatások nem
elegendőek ehhez, így csak a munkajövedelemmel rendelkező ügyfelek tudják
igényelni a lakbér-hozzájárulási támogatást.

A program adminisztrációja
Albérleti szerződés: Az ügyfél és a
dokumentum
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főbérlő

közötti

szerződés

megkötésére szolgáló

Együttműködési

J
J
J
J
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megállapodás: Az ügyfél, az esetfelelös szociális munkás, valamint
az Egyesület szakmai vezetője között kötött megállapodás, melyben rögzítjük a felek
jogait, kötelezettségeit.
Környezettanulmány: Az esetfelelős szociális munkás által kitöltött nyomtatvány,
mely a bérleményre vonatkozó adatokat hivatott rögzíteni.
Lakbér-hozzájárulási kérelem (adatlap): Általános adatokra, jövedelmi helyzetre,

a( r /'
, , t
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az albérlet paramétereit, fenntartási költségét jellemző kérdésekre kaphatunk választ.
Feljegyzés: Az esetfelelős szociális munkás által írt feljegyzés, melyben többek között
javaslatot tesz az ügyfél lakbér-támogatási programban való részvételéhez.

J

Összegzés
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Az. önkormányzati lakbér-támogatási szolgáltatással régóta fennálló hiányt sikerült
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pótolni a hajléktalan embereknek Nyíregyházán. Hangsúlyozandó, hogy a program
nemcsak a támogatásban részesülő személyeket, hanem a velük egy háztartásban
élőket is érintette. Megállapítható, hogy a programban részt vett 40 fő 60-65%-ában
pozitív változás állt be a program lejárta után is, sikerült megtartaniuk az albérletüket.
Fontos szerepe juthat a program által a prevenciós munkának is, annak a
megelőzésében, hogy az újonnan lecsúszókat még időben ki lehessen emelni az
ellátórendszer intézményi keretei közül és kis támogatással újra meg tudjanak
kapaszkodni. Az. ügyfelek önbecsülésének és önértékelésének javulásában lakhatás
kérdésének megoldódása alapvető fontossággal bír, mivel ennek megléte előfeltétele a
mentális egészségnek, valamint a munkaerőpiacon való hosszú távú részvételnek.
Egészen más lakhatásból érkezni egy munkahelyre és hazatérni utána, mint az utcáról,
vagy a hajléktalan-ellátórendszer intézményeiből. Természetesen vannak olyan
ügyfelek, akiknek továbbra is az intézményrendszer jelenti majd az egyetlen
megoldást, de számuk pontosan e támogatásnak köszönhetően csökkenhet, s ezáltal
akár végérvényesen kikerülhetnek az ellátórendszerből.

Nyíregyháza, 2019. február 13.

]__~ ~.---Dr. Szoboszlai Ka~lnökLA
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adatbázis - lekérdezés
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Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

l
l

Az. adatbázis minden hónap 11-én O órától a

követő

hónap 10-én 24 óráig (éjfélig) érvényes.

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a alapján köztartozásmentes adózói
adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

Az. adózás
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a közzétételt megelőző hónap utolsó napján
• nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint
köztartozása;
• nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, és el nem évült tartozása;
• nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy
tett;
• nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
• csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó
tartozása;
• adó megfizetésére kötelezettként nincs tartozása
A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el
minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását [az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése]. Emellett - a felhasználó döntésétől függően - az
adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását:

Az. adatbázisban az egyéni vállalkozók és az adószámmal

rendelkező

magánszemélyek kérelmük alapján

adóazonosító jellel és/vagy adószámmal is szerepelhetnek.
A köztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály
más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. Az. Art. 125. § (3) bekezdése alapján az adóhatósági nyilvántartás
közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki az adóhatósági
nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az. ellenkező bizonyításáig az adóhatósági nyilvántartásba
bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell,
hogy nem áll fenn.

Adószám I adóazonosító
18795079115

név/megnevezés

PERIFÉRIA Egyesület

Év, hó
201812
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Alternatív Napközbeni Ellátás
Szakmai és pénzügyi elszámolás
2018.
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Szakmai beszámoló
Alternatív Napközbeni Ellátás
2018.
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A Periféria Egyesület Nyíregyháza MN önkormányzatával kötött ellátási szerződésben
vállalta a gyermekek alternatív napközbeni ellátását, amely a 2018-as évben a fejlesztő
játszóházi foglalkozások és kézműves műhely, valamint a tanulást fejlesztő Dinamikus
Szenzoros Integrációs terápia keretein belül valósult meg.
2011. október 11-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Szociális és
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Gyámhivatal
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tevékenységre. A szolgáltató tevékenyég formája: a Gyvt.41.§-nak (4) bekezdése alapján nyújtott

határozatlan

J

Gyámügyi
időre

szóló

és

Gyermekvédelmi

Működési

iktatószámmal,

engedélyt adott ki a Gyermekek napközbeni ellátása szakmai

ellátások. A szolgáltatásnyújtás helye: Nyíregyháza, Huszár tér 5. valamint Nyíregyháza, Kollégium
utca 54.
2018. évben az alternatív napközbeni ellátás szakmai munka területei: ifjúsági
közösségfejlesztés,

csoportos

és

közösségi

szociális

munka,

prevenció,

képesség -

és

készségfejlesztés.
lévő

Közösségi programjaink keretében a Huszár telepen
Tanodában szervezett foglalkozásaink
korosztály

érdeklődésére

sokszínűségét

jelzi, hogy a

Magvető

legkisebbektől

Görögkatolikus

egészen a

is számot tartottak. Nemcsak hasmos, de változatos, tartalmas

felnőtt

szabadidő

eltöltési alternatívákat kínáltunk gyermekek, fiatalok számára.

l_J

A Huszár telepen folytattuk az

J
J
J

Osztálya 2637-15/2011.SZGY

kreatív

műhely),

mellyel a telepen

élő

előző

években megkezdett munkát (csocsó klub, játszóház és

gyerekek, fiatalok tartalmas

Ezek azok a tevékenységek, amelyek között az egészen kicsi

szabadidő

eltöltését segítettük

gyermekektől

a

felnőttekig,

elő.

mindenki

megtalálja a számára leginkább megfelelő elfoglaltságot. A Sója Miklós Görögkatolikus óvoda és
Általános Iskola továbbra is lehetőséget biztosított számunkra dinamikus szenzoros integrációs
csoport, illetve egyéni foglalkozások megvalósítására.
Játszóházi csoportfoglalkozásokat, és Dinamikus Szenzoros Integrációs tomafoglalkozásokat
szerveztünk az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű
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Tagintézményében. Az iskolában 4 osztály vett részt a foglalkozásokon.
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Az alternatív napközbeni ellátás célja, célcsoportja

A program célja: hátrányos
beilleszkedési problémákkal

küzdő

helyzetű,

tanulási, magatartási, kapcsolatteremtési és

gyerekek, fiatalok elérése, problémáik azonosítása, valamint

számukra célzott segítségnyújtás. Ezen belül:
•

A foglalkozások folyamatos működtetésével, új szolgáltatások bevezetésével a gyerekek, fiatalok

l # : ~"?~l szélesebb körben történő elérése és bevonása a programba.

l
•
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•

]

•

]

•

J

•

Az iskolában beilleszkedési nehézségekkel

a bennük rejlő képességek előhívása, új

küzdő

gyerekek, fiatalok integrációjának

nézőpontok,

elősegítése,

viselkedésmódok megismertetése.

Tematikus csoportfoglalkozások szervezésével a döntéshozatal,

a problémamegoldás, a

kommunikációs készségek, az önértékelés, a stressz-kezelés, érdekérvényesítés készségeinek
fejlesztése.
Közösségi, sport és
kialakítása,

szabadidős

erősítése

foglalkozások szervezése a hasznos

szabadidő

eltöltési szokások

érdekében.

A roma gyerekek, fiatalok integrációjának

elősegítése,

a gyermekek szocializációs esélyeinek

javítása.
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A gyermekvédelmi
megszüntetése

jelzőrendszer

érdekében

tagjaként a gyermekek veszélyeztetettségének

együttműködés

a

gyermekjóléti,

oktatási

megelőzése

és

egészségügyi

intézményekkel és szakemberekkel.

A program célcsoportja

•

óvodás korú gyerekek

•

Általános iskolai korosztály

2018. évben az alábbi problémákkal találkoztunk a célcsoport vonatkozásában:

•

tanulási nehézségek

•

veszélyeztetett helyzet, hátrányos szociális helyzet;

J

•

magatartási-, beilleszkedési-és, kapcsolatteremtési, kapcsolatkezelési nehézségek;

•

önfegyelem, önkontroll, önszabályozás, várakozási tolerancia akadályozottsága;

J
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•

szabály és normatartás hiányosságai;

•

lelki és érzelmi labilitás; kamaszkori nehézségek; életkori-, fejlődési- és aktuális krízisek;

•

családi és

•

cigány származással szemben megjelenő előítéletek;

•

korai gyermekvállalásból adódó problémák, megváltozott élethelyzet

l

és

szülői

együttműködési

és indulatkezelési problémák;

kapcsolati zavarok;

Hus:iár - telep
Sója Miklós Görög Katolikus Magvető Tanoda

A Periféria Egyesület roma gyerekekre irányuló

fejlesztő

és integrációs programja a csoport- és

közösségépítésre, a képességek és készségek fejlesztésére, a társas viselkedés normáinak elsajátítására,
konfliktuskezelési technikák tanulására, valamint kapcsolatteremtési és beilleszkedési problémák
kezelésére fókuszál.
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A célcsoport: a Huszár lakótelepen élő, többségében roma származású gyerekek, fiatalok.
Munkánk során leggyakrabban

előforduló

problémák: hátrányos szociális helyzet miatti nehézségek,

lemaradások; szocializációs problémák; tanulási problémák; magatartási, viselkedési, beilleszkedési,
kapcsolatteremtési, kapcsolatkezelési nehézségek.

Játszóház
A foglalkozások ideje: szombat 10 .00-től 12. 00-ig, nyáron hétfó-szerda 13 .00-tól 15 .00-ig
Aj átszóházi foglalkozások heti rendszerességgel, szombati napokon 10 órától valósultak meg
Magvető

a Sója Miklós Görögkatolikus

Tanoda közösségi termében. Nyári

időszakban

heti két

alkalommal, a kora délutáni órákban került sor a foglalkozásokra. A foglalkozásokat minden esetben
egy fő szociális munkás koordinálta, kiegészülve lelkes és elhivatott önkéntesekkel, alkalmanként 2-3
fővel.

Azfoglalkozásokra a telepen
vevők

élő

családokból érkeztek a gyerekek. A játszóházi foglalkozásokon részt

létszáma 30 és 50 fő között mozgott.

A közös játékba időnként szülők,

elsősorban

az anyukák is bekapcsolódtak.

A gyerekek korosztályát tekintve az óvodás és kisiskoláskorúak voltak többségben, azonban
megfordult foglalkozásainkon az édesanyjával
A játszóházban a

népszerű

érkező csecsemő

társasjátékok mellett

és a kamaszkorú fiatal is.

fejlesztő-

és

készségfejlesztő

eszközöket is

kipróbálhattak a gyerekek. Az eszközök beszerzésénél továbbra is az a törekvésünk, hogy a játékok
minél több fejlesztési terület stimulálására legyenek alkalmasak, kiváltképp a nagymozgások és a
finommotorika tökéletesítésére, a logikus gondolkodásmód kialakítására és memória fejlesztésére
irányuljanak, illetve segítsék elő a kommunikáció fejlődését, a szókincs bővülését.
Fontos, hogy ebben az életkorban a játék által a gyerekek megtapasztalják a győzelem
élményét, de megtanulják elfogadni a vereség, veszteség érzését is, így

későbbi

élethelyzetekben

könnyebben birkóznak meg a hasonló szituációkkal.
Az iskoláskorú gyerekek már szívesen játszanak szókirakóst, memóriafejlesztő és ügyességi játékokat,

ezzel szemben a kisgyerekek főként a motorikus játékok segítségével foglalják el magukat, a
játszószőnyegen

autóznak, babáznak, vagy építökockámak.

Tapasztalataink szerint azoknak a gyerekeknek, akik rendszeresen részt vettek a
foglalkozásokon, javult a magatartásuk, a

felnőttek

felé tisztelettudóbbá váltak,

fejlődött

a

kommunikációjuk, megtapasztalták a közös játék élményét, türelmetlenségükben is pozitív változás
figyelhető

meg.

A játék mellett nagy igény van a kreatív sarokra is

A kreatív sarok célja emellett a kreativitás,

kézügyesség fejlesztése, türelemre, pontosságra, kitartásra nevelés. Az óvodások általában színezéssel

f1i (Ö1tjk, arendelkezésükre álló időt, míg idősebb társaik már olyan technikákkal ismerkednek meg, mint
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a decoupage, vagy az üvegfestés, mely nagy
gyöngyfűzésre,

népszerűségnek

örvend. Emellett

lehetőség

nyílik

dekorgumi figurák-, ajtó- és ablakdíszek készítésére, gipszfigurák-képek festésére is.

Varrni is megtanítjuk a gyerekeket, hiszen filcből készítünk virágokat, tűpárnát, díszeket.
Problémaként tapasztalható, hogy a gyerekek kevés türelemmel rendelkeznek, egy-egy munkába nagy
lelkesedéssel fognak bele, majd rövid idő elteltével és némi ügyetlenkedés után feladják. Ebben az
esetben a bíztatásunk és konkrét segítségnyújtásunk sokat lendít a gyermekek kedvén és hozzáállásán.

Az ollóval történő vágásra és vonalkövetés gyakorlására nagy hangsúlyt fektetünk, ugyanis a gyerekek
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többsége alulteljesít ezekben a feladatokban.

J

gyermekek munkájának minőségén, illetve a segítségkérések számán, de az egymással való
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Vissz.atekintve az eddig végzett tevékenységünkre elmondható, hogy fejlődés látható a

együttműködés

terén is. A foglalkoz.ásokra rendszeresen járók kézügyessége javuló tendenciát mutat,

azonban szükség van a folyamatos jelenlétre, gyakorlásra. Ezek a pozitív irányú változások nagyban
hozz.ájárulnak a sikeres iskolai munka élményének megtapasztalásához.

Csocsó klub
Célcsoport: a telepen élő gyerekek, fiatalok (időnként felnőttek)
A foglalkozások ideje: szombat

10.00-től

A foglalkoz.ásokra szombat
A fiatalok körében hamar nagy

12.00-ig, nyáron hétfő-szerda 13.00-tól 14.30-ig

délelőttönként

népszerűségre

került sor, a játszóházi foglalkoz.ásokhoz igazodva.

tett szert ez a játék. Igyekszünk úgy alakítani a játék

menetét, hogy minden korosztály, illetve mindkét nem képviselői lehetőséghez jussanak egy adott
foglalkoz.ás ideje alatt.

A játékosokat minden esetben egy

felnőtt segítő

felügyeli, mert hamar nyilvánvalóvá vált,

hogy ez a játék heves érzelmeket, harcias indulatokat generál, még a legszelídebb gyerekek körében is.
A lányok eleinte csak messziről nézegették az asztalt, és a játékot, aztán bíztatásunkra a merészebbek
próbát tettek. A fiúk ezt nem nézték jó szemmel, élesen kirajzolódott az a nézet, hogy ez a fiúk játéka,
lányoknak nincs keresnivalója benne. Nem értették, hogy miért szorgalmazzuk a közös játékot. Bár
néhány hét alatt sikerült elérni, hogy az ellenállás megszűnt, és a gyerekek elfogadták egymás
társaságát, de időről időre fellángolnak az ellentétek, főleg, ha új gyerekek érkeznek a csapatba.

Ping-pong foglalkozás

Célcsoport: a telepen élő gyerekek, fiatalok

(időnként felnőttek)

A foglalkozások ideje: alkalmanként szombaton 10.00-től 12.00-ig, nyáron hétfő-szerda 13.00-tól
14.30-ig
,.,
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Ez a programelem néhány éve már sikeresen
szüntetni. A fiatalok azóta is rendszeresen

érdeklődtek,

működött,

de aztán helyhiány miatt be kellett

hogy mikor lesz megint lehetőség újra játszani,

ezért lépéseket tettünk a program újraindítására.
A helyhiányt úgy oldottuk meg, hogy a folyosót vettük igénybe a játékhoz, ami miatt alig marad hely a
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közlekedésre. Szükséges ugyanakkor egy felnőtt segítő jelenléte is, aki koordinálja az eseményeket,
ügyelni kell a folyosón

lévő

ablakok, valamint az itt elhelyezett tárgyak, dekorációs elemek épségére.

Mivel a segítői létszám hétről hétre változó, igyekszünk legalább 3 hetente sort keríteni erre a
játéklehetőségre

is.

Komplex mozgásterápia a tanulási zavarok megelőzéséért és kezeléséért

A terápiát, amellyel dolgozunk, Carl Henry Delacato neurológus dolgozta ki, és Kulcsár
Mihályné fejlesztett tovább. A módszerrel megelőzhető, illetve jelentős mértékben
csökkenthetők

a gyermekek tanulási nehézségei. Elméleti alapja, hogy a

mozgásfejlődés

szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével. A gyermek mozgásának és észlelésének
fejlődése

egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének

irányítása alatt áll. Ha a

mozgásfejlődés

bármelyik szakasza kimarad (gurulás, kúszás,

mászás) vagy nem gyakorlódik be eléggé (túl korán feláll vagy jár a gyermek), a kapcsolódó
érzékelő és irányító központok nem fejlődnek vagy differenciálódnak megfelelően. Így a
jövőben

kialakulhatnak tanulási és/vagy viselkedési nehézségek, ezért a mozgásterápiának

kiemelkedő jelentősége

egy-egy területének

van e problémák

fejlettségéről

megelőzésében

és kezelésében. Az idegrendszer

az elemi mozgások tájékoztatnak (kúszás, mászás, járások,

ugrások, fejemelgetés háton és hason fekvésben stb.). A kidolgozott terápia

lehetővé

teszi a

gyermekek számára, hogy a mozgás szintjén újra éljék életüknek egy korábbi szakaszát. Ezzel
az érésben elmaradt területek

lehetőséget

kapnak a deficitek ledolgozására. A terápia

tartalmazza az elemi mozgások gyakorlatsorai mellett a térérzékelés, az egyensúlyérzék, a
finommozgások fejlesztésének mozgássorait. Hatására az iskolai teljesítmény javulhat, a
gyermek mozgása összerendezettebbé válik, ügyesebb lesz, ezáltal növekszik az önbizalma is.

Legfőbb

alkalmazási területek:

•

Figyelem és koncentráció zavarai

•

Tanulási nehézségek problémaköre (olvasás, írás, számolás)

•

Lemaradt mozgásfejlődés
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•

Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás

•

Bizonytalan kézdominancia

•

Megkésett beszédfejlődés, beszédhibák

•

Beilleszkedési nehézségek

•

Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás

A vizsgálat és a mozgásterápia folyamata

A terápiát az első osztályos gyerekkel végeztük, szeptemberben folytatva a már óvodai
nagycsoportban megkezdett folyamatokat. A terápia tervezése minden gyermeknél a
mozgásvizsgálat során kapott eredmények összesítése és kiértékelése alapján történt. A
vizsgálat eredményeként elkészített fejlesztési terv alapján 8-10 mozgásos feladatból álló
gyakorlatsort dolgoztunk ki, majd heti rendszerességgel gyakoroltuk csoportos formában. A
mozgássor a

következő

területek fejlesztését célozta: térérzékelés, egyensúlyérzék, elemi

mozgások (kúszás, mászás, gurulás, guggolás, forgás, lábujjhegyen - sarkon járás, szökdelés),
dominanciák,

téri

irányok,

szem-kéz

koordináció,

keresztcsatornák

működése,

finommozgások, nagymozgások-, finommozgások koordinációja. A gyakorlatok egymásra
épültek, az

egyszerűbbtől

a bonyolultabb felé haladtak. Az adott területen egy-egy feladatot

addig gyakoroltunk, amíg hibátlanul, könnyedén ment és csak azután lépünk tovább a
következő

feladatokra. A

tanárnők

a

mozgásfejlesztő

csoporton a gyereknek megtanított

mozgásokat, napi rendszerességgel gyakorolták (10 - 15 perc).
A terápiát a Huszár telepen működő Sója Miklós Görögkatolikus óvodában és Általános Iskolában
szerveztük meg. Az iskolában és az óvodában is csoportos mozgásfejlesztést tartottunk.
Célcsoport:

-

Általános iskolai korosztály: 20 fü

-

óvodás korosztály: 40 fü

A foglalkozások ideje:

-

Általános iskolában: Csütörtök 15:00-16:00

-

óvodában: Hétfő 10:00 11 :30

Az általános iskolai célcsoport körében tapasztalt problémák: a csoportos terápia keretében 2018.

évben összesen 60 gyerekkel foglalkoztunk, mindannyian hátrányos szociális körülmények között
élnek és roma származásúak. Megjelennek náluk a szocializációs hiányosságok, magatartási
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problémák,azalacsony várakozási tolerancia, a nehézkes önszabályozás, szabálytudat, szabálytartás.
Alapvetően izgő-mozgó,

impulzív gyerekek, akik az indulataikat, ösztönös késztetéseiket nem képesek

kontrollálni. Folyamatos nyugtalanság, túlmozgás

jellemző

rájuk. Konfliktusait leggyakrabban

verekedéssel oldják meg, melyben egyrészt szerepe van a saját habitusnak, élénk vérmérsékletnek,
magas feszültségszintnek, másrészt az otthonról hozott mintáknak. Mindannyian tanulási
problémákkal is rendelkeznek, figyelmük nehezen rögzíthető, a külső ingerek azonnal elvonják a
tanulástól.
A szenzoros diagnosztika során tapasztalt problémák: mindegyik gyermek szenzoros szabályozás
zavart mutat - szenzoros

élménykereső:

állandó és kielégítetlen vágy az ingerekre, minden

csatornán és a szociális interakciókban is. Nincs meg a testhatár, szinte „provokálják'' az érintést.
Nagymozgások összerendezetlenek, nem tudják igazán iránytani a testüket. Finommozgások
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koordinálatlanok, többségüknél rossz a ceruzafogás.
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különböző

ingerek

átfordítása, pld. tollbamondás után írni. Nehéz az olvasás, gyenge a helyesírás, nem tudnak odafigyelni
az órákon.
Diszparaxia - a motoros tervezés gyengesége, a szenzoros

rendszerből

kevesebb információt tudnak

felvenni. Mivel a szenzoros beáramlás szintjén van a probléma, ezért az adekvát válaszadásnak
rosszak az esélyei. Nehézségek vannak: posztura utánzás, a bilaterális integráció, a testközépvonal
keresztezés, ujjazonosítás.
Jellemző

a hiperaktivitás, az impulzív viselkedés, indulataikat nem képesek kontrollálni, állandó

mozgásigény,

mindenből

sok kell. Az egyre több mozgás hatására azonban egyre inkább

begyorsulnak, végül teljesen szétesnek, viselkedésük kontrollálatlanná válik, és ekkor már képtelenek
visszafogni, szabályozni magukat. A sok, rosszul strukturált inger túlfuttatja a szervezet aktivációs
szintjét, ezért még kevésbé szervezett a viselkedésük.
Terápiás célkitűzés: a taktilis rendszer stimulálása, a vesztibuláris - proprioceptív rendszer
optimalizálása, bilaterális integráció javítása, testséma tudatosítása, a saját test érzékelése, amely a
tudatos ellazulás

előfeltétele.

Cél a viselkedésszabályozás, interakciók finomabb módjainak

kialakítása.

J
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Nehézséget okoz a

A gyerekkel folytatott terápiás munka folyamatának, hatásainak összefoglalása
A csoportos terápia során alapvető fontosságú azon viszonyok kialakítása, amelyben a gyermek
leginkább meg tud nyilvánulni, és

őszintén

tornatermében tartjuk a foglalkozásainkat,
Ayres háló, trambulin, bordásfal,
Először

ki tudja fejezni vágyait, gondolatait, érzéseit. Az iskola
különböző

tomaszőnyeg,

eszközök alkalmazásával: hinta, tányérhinta,

gördeszka, nagy labda, egyensúlyozó tölcsér, pléd.

fejlesztettük: a térérzékelést, az egyensúlyérzéket, az elemi mozgásokat, az érzékszervi

működéseket.

Meglapoztuk a dominanciákat, a finommozgásokat, a testsémát. Fontos volt az elemi
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mozgások összerendezettsége, ezért gyakoroltuk a kúszást, mászást, lábujjhegyen és sarakon járást,
guggolást, szökdelést, fej emelgetését hason és háton fekvésben. E mozgások pontatlan, hibás
kivitelezése összefüggésben van az idegrendszer érettségével, ami megnehezíti az olvasást és az írást.
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Az egyensúlyi rendszer biztonságos működése, statikus és dinamikus egyensúly fejlesztése kiemelten

fontos a tanulási nehézségek és a magatartási problémák kezelése szempontjából. A vesztibuláris
ingerek (hintázás, forgás, pörgés) fokozatosan emelkedő aktivitásemelkedést eredményeznek, egyúttal
a túlmozgás csökkenést és a figyelem fokozódását. Lényeges, hogy belülről fakadó fékező és irányító
erőket

építsünk ki, az önuralom fejlesztése érdekében. Az egyéni terápiák során a hintákkal,

trambulinnal, egyensúlyozó, pörgő, forgó eszközökkel ezen területek fejlődését céloztuk.
A csoportos terápia folyamata jól haladt, a gyerekek örömmel vesznek részt a foglalkozásokon,
bizalmi kapcsolat alakult ki. Lelkesen, motiváltan érkeztek, a mozgásbeli sikerélmények hatására
egyre inkább

erősödött

az önbizalmuk.

Az óvodai célcsoportnál fejlesztésre szoruló területek: téri irányok, szem-kéz koordináció,

azonosság

-

különbözőség

felismerése,

térérzékelés,

kinesztétikus

és

taktilis

érzékelés,
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egyensúlyérzék, elemi mozgások, nagymozgások-, finommozgások koordinációja, keresztcsatomák
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vállöv, csukló, ujjak mozgékonyságát függetlenségét támogatják: a kéz és az ujjak ügyességét, a
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működése,

emlékezet, testséma, dominanciák rendezése, fejlesztése, figyelemkoncentráció.

Lényegét tekintve ez a terápia mozgással

történő

idegrendszeri fejlesztés, melynek célja, hogy

megtanítsa a gyerekeket az érzékletek szervezésére és az ezekre adott hatékony mozgásválasz
kivitelezésére. A

fejlesztő

gyakorlatok egymásra épülnek, az

egyszerűbbtől

a bonyolultabb felé

haladnak. Az adott területen egy-egy feladatot addig gyakorolunk, amíg hibátlanul, könnyedén megy
és csak azután lépünk tovább a nehezebb feladatokra. A feladatok nagy része játékos, általában
mondókával, vagy dallal kísérjük a mozgást.

Mozgásfejlesztő

csoportunk az iskolára való felkésztést

szolgálja, azoknak az alakészségeknek a fejlesztését, amelyeknek a megléte, fejlettsége

elősegíti

a

tanulás sikerességét.
•

Az író-rajzoló mozgásokhoz fontos a vállak, könyök, csukló, ujjak laza, pontos közreműködése, a

pontos finommozgások. A jól irányítható kéz előfeltétele az írástanulásnak. Gyakorlataink a

kézizmok lazasását, a kéz és karmozgások mozgások pontosságát, lazaságát, a kézu]ak megfelelő
együttműködését,

•

a biztos kézdominanciát.

Elemi mozgások összerendezettsége: kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás,

külső

talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros és egy lábon, indián szökdelés, fej emelgetése háton
és hason fekvésben.

l
•

Keresztcsatomák jó

]

működése

végtagjait: a kéz, láb, a

biztosítja, hogy a gyerek egymástól függetlenül tudja mozgatni a

fejbiccentő

izmok és mimikai izmok mozgásainak függetlenítésére

irányuló feladatok.
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•

Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a saját testét, és biztonsággal tudjon tájékozódni rajta: ismerje a
testrészei nevét, ujjai nevét, helyét, stabil testsémával rendelkezzenek. A világot saját magunkhoz
képest tudjuk bemérni, ha ez pontatlan, minden bizonytalanná válhat. Ezzel összhangban
fejlesztjük a térirányok felismerését: a jobb - bal, fent - lent,

•

A jól

rögzíthető
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hátul elkülönítése.

és tartós figyelem elengedhetetlenül fontos az iskolában. A gyerekek nagy része

figyelemkoncentrációs zavarral küzd, amely nagyon megnehezíti az ismeretszerzést. Ez a tünet
gyakran együtt jár súlyos magatartási és beilleszkedési problémákkal. Gyakorlatainkkal
igyekszünk kialakítani a

megfelelő

önkontrollt, amelyben a gyermek képes egy

kitűzött

cél,

megoldandó feladat érdekében a figyelemét, gondolkodását és motoros tevékenyégét optimálisan
beállítani. Fontos, hogy megtanulják, minden cselekvésnek van eleje, lefolyása és vége.
•

Mozgásos feladatainak a
jellemző,

megfelelő

egyéni aktivációs szint megtalálását segítik. A gyerekekre

hogy hamar begyorsulnak, viselkedésük kontrollálatlanná válik, és ekkor már képtelenek

visszafogni, szabályozni magukat. A sok és rosszul strukturált inger túlfuttatja a szervezet
aktivációs szintjét, ezért még kevésbé szervezett a viselkedésük.
•

A foglalkozásaink

előre

haladtával egyre inkább sikerrel próbálkozunk relaxációs gyakorlatokkal.

Ezek a pihenést célzó gyakorlatok a szándékos elengedettség létrehozásával hatnak, miközben
elősegítik a figyelem

befelé fordulását.

A gyerekkel folytatott mozgásfejlesztés hatásai

A tornateremben végzett csoportmunka játékos, de határozott légkörben, sokmozgásos és pszichés
élménnyel történik. A fejlesztés folyamán bevezetett szabály és normarendszer következetes és
egységes, a gyerekek megtanulják a szabályok betartását, energiáik szabályozását. A szenzoros
fejlesztés

elősegíti

az iskolaérettséget biztosító készségek kialakulását és stabilizálódását. A gyerekek

mozgásos válaszai egyre összetettebbekké válnak, mindkét csoportban a gyerekek kb. fele képes a
bonyolultabb mozgástervezéseket kivitelezni. Minden gyerek egyensúlyérzéke intenzíven

fejlődik.

Pozitívan alakul a gyerekek állóképessége, hajlékonysága, mozgáskoordinációja és általános
mozgáskultúrája.
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elől -

Fejlődik

és érik a motoros kreativitásuk. A sikeres és örömteli mozgás növeli a

gyerekek önbizalmát, kompetenciáját (,,meg tudom oldani" élmény). Javul a térbeli tájékozódásuk,
ritmusérzékük, tartós figyelem, hamarabb alakul ki a lateralitás.

Fejlődik

az

együttműködési

képességük, norma és feladattudatuk.
Mozgásos feladatainkat az óvodapedagógusok gyakorolják a gyerekekkel az óvodai hétköznapok
során, amelynek hatására látványos a gyerekek fejlődése.
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Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű
Tagintézménye
A Szőlőskerti Iskolában a következező szolgáltatásokat, foglalkozásokat tartottuk az elmúlt évben:
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Fejlesztő

•

játszóház

Szenzoros Integrációs torna

Fejlesztő játszóház
A játszóházban a szociális munkások, pedagógusok, önkéntes

eszköztárral fogadják a belátogatókat és az életkornak megfelelő tevékenységekkel foglalkoznak,
játszanak a gyerekekkel, fiatalokkal.
fejlesztő

A

játszóházi foglalkozások technika órák keretein belül valósultak meg az

osztályokban. Erre az

osztályfőnököktől

kaptunk

lehetőséget.

A foglalkozás

időtartama

egy tanítási

óra, tehát 45 perc. Keddi napokon a 2. osztályban, illetve a negyedik: osztályban, szerdánként a
harmadik osztályosoknál, péntekenként pedig az első osztályban folyt a kézműves játszóház. Minden
korcsoport számára a saját képességeiknek
illetve helyes használata is

megfelelő

előtérbe helyeződött, ami

feladattal kedveskedtünk. Az olló használata,
a fmom motorika

fejlődésének

szempontjából

lényeges. Fontosnak tartjuk egy olyan egységes normarendszer kialakítását, melyben azonos
elvárásokkal szembesülnek a látogatók. A

megengedő,

baráti, bizalmi légkörben is szükség

van a szabályokra, határokra, hogy egymás és a játékok épségére, a környezet tisztaságára is
vigyázzanak a játszóház használói.

Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia
A terápiát az első osztályban kezdtük el. A nemek aránya kiegyenlítődött. Összeszokott
közösség, enyhe magatartási problémákkal. Az osztályban van kollégista és átmeneti
otthonban

élő

kezdődtek.

Az elmúlt három hónap alatt jelentős fejlődés mutatkozott az osztályközösség

gyermek is, velük nehezebb dolgozni. A foglalkozások szeptemberben

kialakulásában. Mivel első osztályosokról van szó, és rövid ideje tartanak a foglalkozások, a

J

javulás látható, de még nehezen mérhető.

J

Nyíregyháza, 2019. február 13.
Dr. Szoboszlai Katalin, elnök

PERIFERIA EGYESÜLET
Szociális Szolgáltató Központ
4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 1.
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segítők széleskörű

Tel.: (42) 504-617; 504-618
Adószám: 18795079-1 -15
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NYÍREGYHÁZ.A

SZOC!ÁUS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 t~YÍREGYHÁZA, KOSSUiH TÉ.R 1. PF.:&;,.
TELEFON: +36 42 524-:;&5; FAX: +3€. 42 5u;-5&6

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E-MAIL: NYHSZOC@t'1YIREGYHA:ZAHU

Ügyiratszám: SZOC-1290-2/2019.
Ügyintéző: Kissné Orosz Anita

Előterjesztés

-a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoza Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő
„Reménység'' Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának
2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!
A szenvedélybetegek átmeneti elhelyezését a „Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona 2002.
évtől biztosítja. Az intézmény fenntartója 2009 december 31. napjától a Kék Nefelejcs Alapítvány, mely
szervezettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 268/2010.(Xll.16.) számú határozattal
ellátási szerződést kötött, határozatlan időre.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 121. §- a alapján, valamint a
ellátási szerződésben rögzítettek szerint az Alapítvány a szerződésben vállalt kötelezettségének
teljesítéséről beszámolót készít.
A Kék Nefelejcs Alapítvány a fenti jogszabályhelyeknek megfelelően elkészítette és megküldte a 2018. évi
szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 30/2010.(Xl.12.) a Közgyűlés bizottságai feladatai és
hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 13. §. (2.) bekezdése által biztosított jogkörében
eljárva a beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Tisztelt Bizottság jogosult.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2018. évi szakmai beszámolót megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. március 19.

Tisztelettel:
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or. Krizsai Anita
osztályvezető
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SZOCIÁUS és KÖZNEVELÉSl OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZ.A
/\~EGYEi JOGÚ VÁROS

4•W• NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-:;&5; FAX: +3€. 42 524-586

POLGÁRMESTER.! HIVATALA

E-MAIL NYHSZ.OC@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
„./2019. (111.25.) számú
határozata
a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő
„Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának
a 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában
működő „Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2018. évi szakmai beszámolóját
elfogadja.

Nyíregyháza, 2019. március 25.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Kék Nefelejcs Alapítvány „Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
4. irattár
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4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
Tel.: +3642/595-090
Mobil: +3670/601-22-68
E-mail: kelmefelejcs.alapitvany@gmail.com

Bír. bej. sz.: 8.Pk.60.237 /2007 /39.
Adószám: 18818541-1-15
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A Kék Nefelejcs Alapítvány
fenntartásában

„Reménység" Szenvedélybetegek
Átmeneti Otthonának
2018. évi szakmai és pénzügyi
beszámolója

J
J
J
J
l

működő

2019.

1

1
l
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Az intézfnény. alapvető mllködési·adat4i:
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Az Intézmény megnevezése: "Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
l

Székhelye: 4405 Nyíregyháza, Tünde út 18.
Telefonszáma: 06 42 461309
Az. intézmény képviselőjének neve: Szabó Katalin Mónika

Intézmény jogi státusza: Az. intézmény a Kék Nefelejcs Alapítvány által fenntartott, de
önállóan gazdálkodó egység, önálló jogi személyiség
Az. intézmény típusa: Átmeneti elhelyezést nyűjtó intézmény
Férőhelyek

száma: 33 fő

Az. intézmény ellátási területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe

A fenntartó megnevezése: Kék Nefelejcs Alapítvány

A fenntartó székhelye: 4405 Nyíregyháza, Tünde utca 18.
A fenntartó postacíme: 4405 Nyíregyháza, Tünde utca 18.
A fenntartó telefonszáma: 06 70 601 2268
A fenntartó képviselője: Nagy Attila

"Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona 2002 szeptemberében nyitotta meg

kapuit a Tiszalöki Református Egyházközség fenntartásában. Az. intézmény határozatlan idejű
működési

engedéllyel rendelkezik, ellátási területe Nyíregyháza Megyei Jogú Város

közigazgatási területe.

Intézményünk átmeneti elhelyezést biztosító intézmény, az alkohol-, drog- és egye'b
problémával küzdő személyek részére nyűjt ideiglenes elhelyezést. Az. elhelyezés
vonatkozó jogszabályok alapján 1 év, azonban ez az

időszak

függőségi

időtartama

- ha az ellátást igénybe

a

vevő

körülményei (lakhatási, egészségi, szociális) lényegesen nem változnak, családjukba nem
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4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
TeL:+3642/595-090
Mobil: +3670/601-22-68
E-mail: keknefelejcs.alapitvany@gmail.com
helyezhetők

Bír. bej. sz.: 8.Pk.60.237 /2007 /39.
Acl6szám: 18818541-1-15

vissza, - egy alkalommal, egy évvel az intézmény szakorvosának javaslatára

meghosszabbítható. Tehát az intézményünkben eltölthető maximális időtartam 2 év.

Az intézmény 33 fő szenvedélybeteg ember gondozását-ápolását végzi.
,,Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona teljes körű ellátást biztosít. Ennek
keretében a következő szolgáltatásokat biztosítjuk az ellátottak számára:

]

f.J fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására,

J

f.J az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak

J
J
J
J
J

valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására.

egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi,
kórházi ápolás megszervezését.

f.J a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód
megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira.

f.J a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kultmális és szórakoztató tevékenységek
szolgálják az ellátottakat.

f.J az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű
ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson

hozzá
f.J a

folytán

a

társadalomból

kirekesztődött

betegek

visszailleszkedésének elősegítése speciális programok, terápiák alkalmazásával, a

J
]

szenvedélybetegség

társadalmi integráció megvalósítása.

A feladatellátás szakmai tartalmát e szakmai beszámoló II. fejezetében részletesen
mutatjuk be.

J
J
J
J
J

2009. december

31.-től

a Kék Nefelejcs Alapítvány vette át az intézmény fenntartói

jogát.
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A. $zaJgJiai tevékenység
t~i~~ny!fefg~~k 2Qi8~ tfyben

]
]

II.1. A szolgáltatás célja
A szenvedélybetegek átmeneti intézményében folyó munka célja az önálló életvitel

]

feltételeinek fenntartása a szociális segítségnyújtás

lehetőségeinek

felhasználásával és

speciális programok szervezésével (készségfejlesztés, stresszkezelés, munkavállalással

]

kapcsolatos

tréningek,

elősegítése, szabadidős

szociális

esetmunka,

életvezetési

készségek

fejlesztésének

programok).

J

11.2. A:z intézmény feladatai

]

„Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona teljes körű ellátást biztosít. Ennek
keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk gondozottjainak:

]
Fizikai ellátás:

J
J
]

J
J
J
J
J

Az intézmény az ellátottak számára napi ötszöri étkezést -

ebből

legalább egy alkalommal

meleg - biztosít az új közétkeztetési rendeletnek megfelelően. Az intézmény az étkezést az
ellátottak életkori
megfelelően

sajátosságainak és

az egészséges táplálkozás követelményeinek

biztosítja. Az étkeztetést a Szent Katalin Szeretetotthon konyhájáról biztosítjuk

megállapodás alapján.
A fizikai ellátás keretében valósul meg az ellátott személyi és környezeti higiénéjének

biztosítása. A gondozók
takarítónő

közreműködnek

a kliens személyi higiénéjének biztosításában, a

a lakószobák takarításában. Az ellátást igénybe vevő saját ruházatát és textíliáját

használja, amennyiben nem rendelkezik

megfelelő mennyiségű

és

minőségű

ruházattal,

részére az intézmény legalább 3 váltás fehérneműt, hálóruhát, valamint az évszaknak
megfelelő

két váltás

felső

ruházatot és lábbelit biztosít, ezenkívill 3 váltás

textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat.
4
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Egészségügyi ellátás:

1

Az egészségügyi ellátás célja: az intézményben élő szenvedélybetegek egészségi állapotának

romlási folyamatát megállítani, a folyamatot visszafordítani, egészségüket helyreállítani.

1
)

]

Ehhez állandó

ellenőrzésre,

a visszaesés megakadályozására,

kialakulásában szerepet játszó ideg- és elmekórtani problémák feltárására, kezelésére, a
gondozottak mentálhigiénéjének helyreállítására van szükség.
A fenti célok megvalósítása érdekében az egészségügyi ellátás keretében heti 2 alkalommal
orvosi ellátást biztosítunk az ellátottak számára. A

]

a szenvedélybetegség

kereteöen felvilágosító

előadást

tart, gondoskodik a

gyógyító-megelőző
szűrővizsgálatok

tevékenység

időben történő

lebonyolításáról, megszervezi a szakorvosi ellátáshoz való jutást. Ellátja a heveny, valamint

]

idült betegségben

szenvedőket.

Megszervezi a betegellátáshoz, ápoláshoz szükséges

eszközök, gyógyszerek, testközeli és test-távoli gyógyászati segédeszközök beszerzését. Az

]

intézményünk térítésmentesen biztosítja a vonatkozó jogszabály szerint

előírt

gyógyszereket

az ellátottak részére.

J
J
J
]

J
J
J
J
J

Az egészségügyi ellátás keretében heti 1 alkalommal pszichiáter-addiktológus szakorvos

rendel intézményünkben klienseink minél hatelconyabb ellátásának érdekében,
csoportfoglalkozásokat, felvilágosító

előadásokat

aki

is tart, támogatja klienseinket a teljes

absztinencia elérésében.
Gondozottjaink, akik egyrészt érzékenyebbek bizonyos betegségekkel szemben,

másfelől

korábbi életmódjukból adódóan sokféle egészségügyi problémával küzdenek, igénylik a
szakorvosok rendszeres jelenlétét.

Mentálhigiénés ellátás:
A mentális ellátás célja, hogy az ellátott ki tudjon mozdulni az izolálódás, az introvertáltság,
az önbíráskodás és a mások iránti közöny állapotából. Ennek elősegítése érdekében
rendszeres programokra nyílik lehetőség az intézményen belül és kívül, hogy a mindennapok
színesebbek legyenek.
5
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Fontos feladatunk az egyénre szabott bánásmód megteremtése mellett klienseink testi-lelki
megőrzése.

aktivitásának fenntartása,

E célok megvalósítása érdekében rendszeresen részt

vehetnek gondozottaink egyéni és csoportos megbeszélésen, próbálunk számukra tartalmas

1

időtöltést

kezdeményezni az intézmény által szervezett közösségi programok révén.

Alapvető

feladatunk az ellátott támogatása családi és társadalmi kapcsolatainak

]

ápolásában,

]

A hitélet gyakorlására a szomszédos Szent Katalin Szeretetotthon kápolnájában nyi1ik

]

erősítése'ben,

illetve az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok

kialakulásában, működésében.

lehetőség,

itt a történelmi egyházak papjai vasárnaponként szentmisét tartanak.

Foglalkoztatás:

J

Intézményünkben

lehetőséget

foglalkozásokra.

Az.

J

munkaképességének növelése, és ezáltal a kliens felkészítése a

J
J

J
]

J

biztosítunk terápiás munka végzésére, illetve kreatív

intézményünkben

folyó

munkaterápia

célja

gondozottjaink

munkaerőpiacra történő

visszailleszkedésre.
A munkaterápiában részt vevő gondozottjaink munkaterápiás jutalomban részesülnek. Ennek
összege egyénenként változó. A munkaterápiában rend.szeresen részt
5 OOO Ft havonta a munkaterápiás jutalom összege,

ők

naponta

vevő

kliensek esetében

átlago~an

1 - 2 órát

dolgoznak. A többi gondozott az elvégzett munka arányában részesül terápiás jutalomban.

Jelenleg 6 fő azoknak a száma, akik rendszeresen (naponta) részt vesznek munkaterápiában
intézményünkben. Ezek jellege: konyhai

kisegítő

munka (mosogatás), az intézmény

épületének takarításában való segítségnyújtás (segítségnyújtás az intézmény takarításában,
hétvégén az épület folyosójának felmosása), udvari, kerti munka - az intézmény
környezetének, valamint a veteményes kert rendbetétele, portaszolgálat biztosítása.
Kb. 4-5

J
J

fő

az, aki eseti jelleggel kapcsolódik be a munkaterápiás feladatokba.

6

1

1
]

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
Tel.: +3642/595-090
Mobil: +3670/601-22-68
E-mail: keknefelejcs.alapitvany@gmail.com

Bir. bej. sz.: 8.Pk.60.237 /2007 /39.
Adószám: 18818541·1·15

Speciális programok, terápiák:

]

A szenvedélybetegek átmeneti intézményében folyó munka célja az önálló életvitel

]

speciális programok szervezésével.

J

maximális támogatása az önálló életvitel feltételeinek megteremtésében.

feltételeinek fenntartása· a szociális segítségnyújtás lehetőségeinek felhasználásával és

Így intézményünk alapvető feladata - a teljes körű ellátás biztosítása mellett - klienseink

J
J

A ,,Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona ugyan ,,kiemeli" megszokott
lakókömyezetéből

a szenvedélybetegséggel küzdő egyént, de nagy hangsúlyt fektet a családi

kapcsolatok ápolására. Ebben az új környezetben a klienseinknek lehetősége nyílik az
átmeneti elhelyezés

időszaka alatt,

az intézmény által nyújtott speciális programok révén, a

hatékonyabb problémamegoldás és stresszkezelés elsajátítására, amely hosszabb távon

J
J
J
J
J

megakadályozhatja őt abban, hogy probléma esetén, saját lakókömyezetébe visszatérve ismét
a szenvedélybetegség felé forduljon.

Ezen speciális programjaink tartalma a

következő,

mely a mentálhigiénés ellátás sze,,,es

részét is alkotják:

&:J a pszichés állapot felmérése
&:::J a személyes célok felmérése, a személyes célokat akadályozó problémák
feltérképezése

&:::J a problémamegoldó stratégiák meghatározása, a változtatásra motiváló

tényezők

feltárása,

]

&:::J problémamegoldó beszélgetések

J

&:J életvitellel kapcsolatos képesség javítása és fenntartása, tréningek szervezése

J

&:::J problémamegoldó készség fejlesztése

J
J
J

&:::J agresszió kezelése

&:::J tájékoztatás a betegségről a kliens és hozzátartozói számára

l

&:::J kommunikációs készség fejlesztése
&:::J kapcsolattartás segítése a természetes közösségi erőforrásokkal

&:J pszichés problémák kezelésének segítése
&:::J segítő beszélgetés lefolytatása, a szorongás kezelése
&:::J család és pár konzultáció
7
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l
1

&::; munkacsoport működtetése a kliens érdekében
&::; tanácsadás, információnyújtás és közvetítő tevékenység az egészségügyi, szociális
ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási
lehetőségek igénybevételéről,

]

és a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás

&:; munkaerő piaci tanácsadás- munkához való hozzájutás segítése

]

&::; krízisintervenció, a kliens állapotának folyamatos figyelemmel kísérése,

]

&::; szabadidős programok szervezése

]

&:; pszichoedukáció

rosszabbodás esetén jelzés az orvos felé

&:; relapszus prevenció
&:; motivációfokozás

J
]

Ezen feladatok megvalósítása az intézmény valamennyi dolgozójának a feladata, a
feladatmegosztásban nagyobb részt vállal a szociális és mentálhigiénikus munkatárs, a
pszichiáter-addiktológus szakorvos, valamint az

J

J
J

feladatunk az intézményünkben

élő

intézményvezető.

Egyik legfontosabb

szenvedélybetegek egészségi állapotának romlási

folyamatát megállítani, a folyamatot visszafordítani, egészségüket helyreállítani. Ehhez
ellenőrzésre,

állandó

szükség szerinti kezelésre, a gondozottak mentálhigiénéjének

helyreállítására van szükség.
Intézményünkben közösségi keretek között folytatott, rehabilitációt célzó foglalkozásokkal

]

segítjük a károsodott szociális magatartás helyreállítását (szocializációs-, kognitív-,

J

szenvedélybetegeket szakembereink (pszichiáter-addiktológus szakorvos, mentálhigiénés

J
J
J
J

viselkedő

emocionális deficit, alacsony önértékelés,

l

antiszociális viselkedési zavar stb.). A

munkatárs, szociálpedagógus) abban segítik, hogy eltorzult személyiségük

felelősen

személyiséggé fejlődjön, hozzájárulva ezzel a stabil felépüléshez.

1. Szocioterápiás foglalkoztatás (a korábban részletezett munkaterápia)
A gondozó személyzet feladata a gondozottak ösztönzése, bátorítása a foglalkoztatási
leh~tőségek

igénybevételére. A gondozott aktivitásának, érdeklődésének, foglalkoztatásához

való viszonyának változását a gondozó személyzet folyamatosan figyelemmel kíséri.
.;'!
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]

]

]

2. Foglalkoztatási programok (formái, tartalma):
Egyéni foglalkozás: Pedagógiai, andragógia jellegű kötetlen foglalkozás, segítő kapcsolat
(beszélgetés, segítségnyújtás, személyi higiéné, tanítás)
Segítő beszélgetés: pszichoterápiás elemeket

tartalmaz, elfogadó,

megértő, empatikus,

]

támogató beállítással lehetőséget nyújt a gondozott problémáinak megbeszélésére, érzelmi

]

Egészséges életmódra nevelés: Rendszeres séta, kirándulás, tömegsport, játékos gyakorlatok,

J

Stinten tartó foglalkozás: a

J
J

fejlesztése és megőrzése a célja.

J
J
J

J

feszültségeinek csökkentésére.

táplálkozás, életmód, versenyek.

aktivitást, tevékeny

szabadidő

közreműködést

Kreatív foglalkozás: Játékos, népi,
figyelem lekötése, az önkifejezés
Miliőterápia:

hasznos eltöltésére szervezett programok, melyek

igényelnek. Ismeretszerzés-,

művészeti jellegű,

elősegítése,

bővítés,

képességek

alkotó, csoportos foglalkozás. Célja a

az alkotó kedv felélesztése.

Csoportos foglakozás, amely lehet bármilyen közösségi program, így

kirándulás, mozi, színház, TV, teadélután, kulturális program.

Mozgásterápia és Sportprogramok: Csoportos és egyéni foglalkozás gyógytornász vagy erre
képzett gondozó segítségével. Célja a fizikai

terhelhetőség

megtartása, jó kondíció elérése és

biztosítása, feszültség oldása, kapcsolatteremtő készség fejlesztése.

3. Csoportfoglalkozások:
Visszaesést megelőző csoport: Azokkal a kérdéskörökkel foglalkozik, amelyeket tudatossá
téve, a későbbiekben állandóan szem előtt kell tartani az újbóli alkoholfogyasztás elkerülése

J
J
J

végett. A felépülőben lévő szenvedélybetegeknek fontos megtanulnia, hogyan kezelje

J
J

Film csoport: Alternatív és terápiás filmek bemutatása, majd azt követően, annak közös

türelmetlenségét, makacsságát, látszólag ok nélküli depresszióját, frusztráltságát, kerülnie kell
még az apró jelentéktelennek látszó hazugságokat, hogy számára minden hangulatjavító szer
fogyasztása végzetes lehet, hogy hallatlanul fontos a rendszeresség.
(Csütörtökönként délelőtt 9 órakor a kliensek aktív közreműködésével.)

megbeszélése folyik. (Péntekenként délelőtt).
9
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]
]

Aktuális problémák csoport: A gyakorlati, az otthon technikai

működésével

kapcsolatos

észrevételeket taglalja. (Keddenként délután).

]

4. Rekreációs, szabadidős programok

]

Fontosnak tartjuk ezen programok a megszervezését és lebonyolítását, mely rugalmasan
illeszkedik klienseink igényeihez, és hozzájárulhat a mentális állapot erősítéséhez.

]

Rendszeres programok:

]

Intézményünkben rendszeresen szervezünk rendezvényeket, illetve megemlékezést a nagyobb
ünnepeink alkalmával (pl.: farsang, nemzeti ünnepeink, stb.). E programjainkat általában a

]

szomszédos Szent Katalin Szeretetotthon lakóival közösen szervezzük. Klienseink többsége

J
J

J

J
J
1

J

J
J
J
J
J
l

aktívan részt vesz e rendezvényeken, szívesen segédkeznek az

előkészületekben,

a különböző

ünnepek alkalmával az intézmény dekorálásában is részt vállalnak. (Kreatív csoport).
Rendszeres programjaink:
manuális tevékenységek:
gyöngyfűzés,

-

dísztárgyak

készítése

(pl.:

papír-,

terméskép,

agyagtárgyak készítése, gipszképek készítése)

társas játékok, kártyajáték,
Ismeretterjesztő,

valamint szórakoztatást célzó filmek megtekintése.

Kiemelt programok:

&::; Farsangi mulatság-2018.02.22.
Jelmezes felvonulás, tombola, A Szent Katalin Szeretetotthon lakóival közös
táncos mulatság. Ebben az évben lakóink több egyéni, ill. közös produkcióval
is készültek.

&::; Nőnapi ünnepség - 2018.03.08.
,,Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona lakóinak műsora
A Nőnap alkalmával az ünnepi műsort- elmúlt évekhez hasonlóan - ebben az
évben is a Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának lakói adták
elő,

kézzel készített ajándékokkal lepték meg a Szent Katalin

Szeretetotthon hölgy lakóit és dolgozóit.

&::; Március 15. ünnepség-2018.03.14.
10
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A Szent Katalin Szeretetotthon és a ,,Reménység" Szenvedélybetegek
Átmeneti Otthona lakóinak közös műsora
&:>Anyák napi ünnepség - 2018.05. 04.
Szent Katalin Szeretetotthon, valamint a Reménység Szenvedélybetegek
Átmeneti Otthona lakóinak közös műsora
&:)Kirándulás-2018.05.23.
Az eddigi kirándulások nagy sikerére való tekintettel ebben az évben is

szerveztünk egész napos kirándulást gondozottjaink részére, melyen 14 fő lakó
vett részt. E programunk során Hortobágyra látogattunk el, majd délután
grillkolbászt sütöttünk. A kirándulás nagyon jó hangulatban telt el.

&:> Grillezés-2018.06.28.
&:>Szalonnasütés - 2018.07.10.
&:)Augusztus 20.- i ünnepség-2018.08.16.
A Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona és a Szent Katalin
Szeretetotthon lakóinak közös műsora
c!k:)Bűnmegelőzési előadás Rendőrség

2018. 08.22.

munkatársának előadása

c!k:)Grillezés - 2018.08.31.
&:JKirándulás az Állatkertbe - 2018.10.02.
c!k:)Idősek Hete-2018.10.15. -10.19.

A

]

Szent

Katalin

Szeretetotthon

lakóval

közös

program,

mely

rendezvénysorozat során az alábbi programokon vehettek részt gondozottjaink:
játékos ügyességi vetélkedő, filmvetítés, ,,Ki Mit Tud?" vetélkedő, szellemi

J
J
J
J
J

vetélkedő,

&:>
&:>

október 23.-i megemlékezés.

Mikulás ünnepség-2018.12.07.
Karácsonyi ünnepség - 2017 .12.21.
Szent Katalin Szeretetotthon, valamint a Reménység Szenvedélybetegek
Átmeneti Otthona lakóinak közös műsora
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11.3. Az ellátotti kör bemutatása
Több év adatainak összehasonlítása után megállapítható, hogy a lakosság száma folyamatosan
csökken. A szenvedélybetegek aránya viszont egyre növekszik. Magyarországon évtizedek
mértékű

]

óta komoly problémát jelent a túlzott

J
J
J

isznak, de még nem olyan mennyiségben, hogy alkoholistának nevezhessük őket. A nagyobb

J
J
J
J
J

fokozódik, különösen az ifjúság, az

alkohol-fogyasztás, sajnos ebben élen járunk

Európában. Az országban 2-2.5 millió problémaivó van, ami azt jelenti, hogy rendszeresen

]

gond, a nagyjából 1 millió

főt kitevő

alkoholisták tábora. Köztük egyre több a fiatal, de

inkább a 40-es, 50-es korosztályra jellemző. A felnőtt lakosság felének gondot okoz az ivás. A
drog, és egyéb szenvedélybetegségekkel élők száma hazánkban 250-300 ezer. Tehát minden
tizedik lakos hazánkban valamilyen szenvedélybetegség rabja. Nemzetközi adatokkal
összehasonlítva az

első

három ország között vagyunk. Ez a tendencia sajnálatos módon egyre
idős

korosztály és a

nők

aránya kiugró. Azonban ha a

családi összefüggéseket nézzük, szinte nincs is olyan család, melyet ne érintene ez a
probléma.
A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy

helyezhető

el, akinél szakorvosi

(addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra,
és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg.
Intézményünkben az ellátást igénybe

vevők

köre igen heterogén. A

különbözőség érthető

az

életkoruk, szociális-, anyagi helyzetük területén, de akár beszélhetünk a kliensek családi
hátterének változatosságáról is.

Az általunk gondozott

kliensekről

általánosságban

elmondható, hogy igen rossz fizikai és mentális állapotban kerülnek intézményünkbe, így
legtöbben bekerülésüket követően, rendszeres mentális gondozásban részesülnek, kiegészítve
a szükséges egészségügyi ellátással,

J
J
J„
J
J
1

megerősítve

ezzel

őket

a pszichés és fizikai talpra

állásukban.
Klienseink jelentős része elvált, családi kapcsolataik részben vagy egészben megszűntek,
fellazultak. A házasság felbomlásának, a családi kapcsolatok megszűnésének indokaként
szinte valamennyi gondozottunk a saját korábbi alkoholizáló életmódját nevezte meg.
Klienseink elmondása alapján- mivel saját hibájuknak tulajdonították a családjuk felbomlását
-

,,mindent otthagytak nekik", ezáltal

jelentős

rendelkezik.
12
r1

r r "

~~~ \..i:~·~~

t

t.

részük saját lakástulajdonnal nem

1

]

l
)

]
]

1
J

J
J
J
J
J
J

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
TeL:+3642/595-090
Mobil: +3670/601-22-68
E-mail: keknefelejcs.alapitvany@gmail.com

Az aktív korú ellátottak között a betegség progresszív és krónikus volta miatt jellemző, hogy
munkahellyel, állandó keresettel nem rendelkeznek, életútjukban jellemzőek az elkezdett, de
be nem fejezett tanulmányok. Emellett gyakori probléma, hogy nem rendelkeznek
szakképesítéssel, illetve „versenyképes" szakmával, ezért a

munkaerőpiacon jelentős

hátránnyal indulnak. Az ellátást igénybe vevők másik csoportját alkotják azok a kliensek, akik
a korábbi addiktív

életvitelből

adódóan olyan fokú egészségkárosodást szenvedtek, hogy a

munka világába történő reintegrációjuk szinte lehetetlen.
meglehetősen

Mindezekből

következik, hogy

alacsony jövedelemmel rendelkeznek klienseink amely tovább rontja

esélyeiket a későbbi önálló életvitel megteremtésében.

2018. évben az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat 52 fő vette igénybe.

Nemek szerinti megoszlás:
Intézményünk szolgáltatásait 2018. évben 2

fő női,

illetve az 50

fő

igénybe.

~férfi
nő

]

J
J
J
J
J
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Életkor szerinti megoszlás:
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14-17 év

]

Életkori megoszlás ·.

0
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15

Az. életkori megoszlás tekintetében elmondható, hogy jelenleg a 40-59 év korosztályból kerül

ki intézményünk gondozottjainak jelentős része (36,53%-a).

J

Családi állapot:

Családi állapot

IB egyedülálló
2%

l

11 házas

Oelvált

liözvegy

J
J
J
J
J

i

.--··-----·-------·--·-- _______________________ ___!

]

J
J
J

20
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~
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A családi állapot szempontjából

egyértelműen

látszik, hogy az intézményünk szolgáltatásait

igénybe vevők körében változatlanul magas az elvált személyek száma: 35

14

fő.
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Iskolai végzettség:
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8. általánosnál alacsonyabb iit 8 általános

z szakmunkásképző

]

t

i

főiskola,

technikum

J

A diagramból

J

rendelkezik).

J

Függőség:

egyértelműen

38,46%-a nem

rendelkezik szakképesítéssel (8 általános vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel

• alkoholabúzus és
függóség

J

• drog (gyógyszer} abúzus

és függőség

J
J

J

vevők

látszik, hogy az ellátást igénybe

J

J
J
J

i1
·-··- !

egyetem

~

kóros játékszenvedély

l

egyéb

l
!
i

1

-· · · - --- . . l
Az intézményi szolgáltatásokat igénybe

vevők

92,31 %-a „alkoholbeteg" a Reménység

Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában, 1 fő gyógyszerfüggőség (altatók és nyugtatók
okozta

dependencia)

alkoholfüggőség

diagnózissal

került

intézményünkbe,

mellett gyógyszerfüggőség is fennáll.
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3

fő

esetében

pedig
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A függőség rendszeressége:
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Az ellátást igénybe vevők 46,15 %-a vallotta magát absztinensnek, továbbá 40,38%-a

pedig időszakonként él :fiiggőségével, fogyaszt alkoholt.

Jövedelem:

70 001 Ft felett
60 001- 70 OOO
50 001- 60 OOO
40 001- 50 OOO
30 001- 40 OOO
30 OOO Ft alatt
0

.
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A diagramon egyértelműen látszik, hogy meglehetősen magas a 30 OOO Forint alatti
jövedelemmel rendelkezők aránya (aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, rehabilitációs
és rokkantsági ellátások). 8 gondozottunk bár magasabb jövedelemmel rendelkezik, nagyobb
összegű

tartozást halmozott fel (pl.: közüzemi számlákból fennálló tartozás, hitel,

gyermektartás díj, stb.), melyet jövedelmükből havonta részletekben fizetnek meg.
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Ösztönözzük gondozottjainkat a munkavállalás fontossága mellett a takarékoskodásra is.

]

Míg a 2010. évben csak 1 kliens rendelkezett intézményünkben megtakarított összeggel,

)

megtakarított pénzösszeggel rendelkezik.

J
J
J

Az ellátást igénybevevők egyéb tulajdonságai:

jelenleg (a 33 fó aktív ellátott közül) 8 fő az, akinek 1-2 havi, 7 fő pedig ennél nagyobb

J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
l

• Látássérült
• hallássérült
·a mozgáskorlátozott
111 értelmileg akadályozott
ii kolllmunikádóban
számottevő korlátozott

!!!

autizmussal élö"

· súlyosan;. halmózottan

l1
!

·i

l

fogyatékos

j

--····

··-·-··-.:- ---···- ----

...1

fő

él valamilyen fogyatékossággal, közöttük a

.

.

... ---···--·····-·---·-· - ·-- .: .. „---····- --·--·---- ·······- ·- .. .:•.. --·

Az intézményi ellátást igénybevevők közül 18

1

legmagasabb a mozgáskorlátozott személyek száma (17

fő),

akik valamilyen segédeszköz

állandó és szükségszerű használatára szorulnak:.

16
14

12
O

10
8

cselekvőképességet

kizáró

l\1ll cselekvőképességet
korlátozó

6

4

2
0
férfi

nö

--------··-·--------·-·-·----·-------·-------------_!
Az intézményi ellátást igénybevevők közül 17 fő esetében oly mértékben csökkent az ügyek
vitele'hez szükséges belátási képesség, hogy cselekvőképességet korlátozó, illetve kizáró
gondnokság alatt állnak.
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Az intézményi ellátásba "belépők és kikerülők":

2018. évben a ,,Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában az új belépők száma:

]

19 fő.

)

9

ll

s

l

7
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1
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otthonából

J
J
J
J
J
J
J
J

A diagramból
hozzátartozó

kórházból

egyértelműen

más szociáfü,
ellátásból

látszik, hogy az új

lakókörnyezetéből,

5

fő

hajléktalan
ellátásból

belépők

tekintetében 9 fő saját, illetve

kórházból, valamint 5

fő

gyakorlatilag az utcáról

érkezett intézményünkbe.
2018. évben a ,,Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonából kikerülők száma: 19
fő.

7
6

5
4
3
2
l

0
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otthonába

más szociális
intézménybe

elhunyt

egyéb
;

---· i

--1
J

6 fő kliensünk esetében sikerült a hozzátartozókkal való kapcsolatot helyreállítani,
konfliktusokat megbeszélni, így gondozottunk gyakorlatilag saját, illetve hozzátartozó

J
J

lak:ókömyezetébe költözhetett vissza, illetve 4

fő kliensünk albérletbe költözött.
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A beszámolási időszakban 5 fő intézményi ellátott elhunyt.
2 fő kliens pedig az Oltalom Szeretetszolgálat Hajléktalanok Átmeneti Otthonába költözött.

Az intézményi ellátásból egyéb indokkal kikerültek: A beszámolási időszakban 2 fő esetében
az intézmény Házirendjének többszöri súlyos megszegése miatt (agresszív viselkedés,
mások testi épségének veszélyeztetése miatt) kellett az intézményi jogviszonyt megszüntetni.

Az utógondozás és nyomon követés során folyamatosan figyelemmel kísérjük volt betegünk

visszailleszkedését a szűkebb- és a tágabb közösségbe. Általában a klienseink is igénylik
intézményünkkel a kikerülés utáni kapcsolattartást, számos alkalommal visszalátogatnak
intézményünkbe. A jelentési időszakban, az intézményi ellátásból kikerültek közül 11 fő
ellátottal tartjuk a kapcsolatot. (telefonon, illetve személyes látogatás útján.)

fil .A fela~atelláttfssal kapcsolatos_ együiimú'ködések,
kapcs~latr~ndszer
2009. december 31.-én a Kék Nefelejcs Alapítvány lett az intézmény fenntartója A fenntartó
váltást követő kezdeti időszakban felvettük a kapcsolatot, illetve személyesen tájékoztattuk a

J

térségben szenvedélybetegséggel élők ellátásával foglalkozó egészségügyi és szociális

J
J

intézményekkel, szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot:

J
J
J
J

intézmények képviselőit, szolgáltatásainkról, végzett tevékenységeinkről. Az év során további
elsősorban

szenvedélybetegek

közösségi ellátását biztosító szolgáltatókkal, alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtókkal,
nappali és bentlakásos intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, a drogambulanciával,
civil szervezetek.kel, büntetés-végrehajtási intézményekkel.

E célok megvalósítása érdekében az alábbi szervezetek.kel, intézményekkel alakítottunk ki
szorosabb együttműködést:

Szinte napi m1mkakapcsolatot sikerült kialakítani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Oktatókórház

Addiktológiai

Osztályával,

részlegével, szociális munkatársaival. Ezen

19

Rehabilitációs-,
együttműködés

valamint

Pszichiátriai

nemcsak az új kliensek

j

1
1
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felkutatásában., elhelyezéseöen, hanem gondozottjaink szükség szerinti - akár soron kívüli -

1

addilctológiai kezelésében is megmutatkozik.

]

kapcsolatot tartunk fent A Fórum

1

elsősorban

A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal (NYÍRKEF) személyes és rendszeres
közvetítő

szerepet vállalt a hasonló szolgáltatást nyújtó

szervezetekkel való kapcsolattartásunk során.

Hasznos tanácsokkal segítik munkánkat,

más intézményeknél, szervezeteknél bevezetett új módszereket, mintákat

közvetítenek felénk. Munkánkat a kölcsönös párbeszéd jellemzi, fontos közös feladatunk a

]

Nemzeti Drogstratégia helyi megvalósítása, a helyi közösség szükségleteihez, igényeihez való

]

A

J

az elhelyezésig az időtartam kb. 5-6 év.

J
J
J
J
J

(hajléktalan emberekkel, utcai szociális munkával foglalkoznak). A segítségnyújtás

J
J

igazodás.
győrteleki

Szenvedélybetegek Otthonában több kliensünk esetében kérelmeztük a tartós

elhelyezést. Az ellátásra mutatkozó nagy igényt mutatja, hogy a kérelem benyújtását követően
Több éves

együttműködés

jellemzi a Perüéria Egyesülettel fennálló kapcsolatunkat

megosztása rendszeres és folyamatos, mely megmutatkozik a kliensek felkutatásában,
jelzőrendszer

működtetésében,

a

krízishelyzetbe

került

személyek

mihamarabbi

elhelyezésében.
A Kék Nefelejcs Alapítvány, mint a ,,Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Ottho~

valamint a Szent Katalin Szeretetotthon fenntartója,

együttműködési

megállapodást kötött

az Életút Alapítvánnyal, az intézményeket korábban létrehozó szervezettel a magasabb

színvonalú szakmai munka
jelzőrendszer

működtetése

információcserére, közös

elősegítése

mellett

szabadidős,

érdekében. Az
kiterjed

a

együttműködési

szakmai

tapasztalatok

20
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átadására,

rekreációt célzó, kulturális programok szervezésére,

adományok gyűjtésére, rászorulók részére adományosztás megszervezésére.

J
J
J

megállapodás a

l
l
l
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J
]

Az intézmény olyan gyógyulásra motivált szenvedélybetegek ellátását, szükség esetén
ápolását-gondozását végzi, akik alkohol-, drog-, játék-, ill. egyéb függőségük miatt önálló
életvitelre nem képesek, és ezt belátva önként kérik felvételüket.

J

Ahhoz, hogy szolgáltatásaink minden érintett személy számára

J

ellátási területünkön. Az információs anyag tartalmazza az intézménybe kerülés feltételeit, az

J
J
J
J
J

informálva legyenek intézményünk szolgáltatásairól,

J

elérhetők, hozzáférhetők

legyenek, információs anyagot készítettünk, amelyet szórólap formájában terjesztettünk az

általunk nyújtott szolgáltatásokat). Fontosnak tartjuk azt is, hogy gondozottjaink rendszeresen
rendezvényeinkről,

éppen ezért

rendszeresen tájékoztatjuk klienseinket aktuális programjainkról (plakátok készítése).

V. Pénzesi.közök, térítési díj
A ,,Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona az alábbi forrásokból valósította meg a
működéshez

szükséges kiadásinak fedezését:

állami normatíva,
-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott kiegészítő támogatás,
Saját bevétel. (térítés díj, 1 %-os adó felajánlás)

Térítési díj:

]

A vonatkozó jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési

J
J

haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60%-át.

J

személyi térítési díj 40%-át, egyéb okból való távollét esetén a személyi térítési díj 60%-át

díjat kell fizetni. Intézményünkben az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem

Az ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a

megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. A két hónapot meghaladó távollét esetén, ha
a kliens egészségügyi intézményben történő kezelés miatt van távol, a megállapított

J
J
·1
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Afeladateiiátds szeme'lyi, tárgyi feltételrendszerének alakulása

]

2018.évben

]

A "Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona tehát határozatlan idejű működési
engedéllyel rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok szerinti személyi és tárgyi feltételekkel

]

rendelkezik.

J
J

J
J
J
J
J
J

Személyi feltételek:
A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételeket az 1/2000. SzCsM. rendelet
megfelelő

1 fó

előírásainak:

végzettséggel rendelkező szakemberekkel látjuk el az alábbi bontásban:

intézményvezető

- szakvizsgázott szociálpedagógus végzettségű

1 fő orvos

- pszichiátriai és addiktológus szakorvos

1 fő terápiás munkatárs

- szociális asszisztens végzettségű

5 fő gondozó

- 3 fő szociális gondozó és ápoló végzettségű
-2

fő

szociális gondozó és

A gazdasági feladatok a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában

szervező végzettségű

működő

Szent Katalin

Szeretetotthonnal együtt vannak ellátva.
A technikai munkatársak száma: 3 fő. (karbantartók, takarítónők).

Tárgyi feltételek:

J

Intézményünk tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. Az intézmény épülete az

J

Az Intézmény 1 épületből áll. Az épület rendelkezik lakhatásra, személyi tisztálkodásra,

J

Az egészségügyi ellátásra 1-1 helyiség került kialakításra. Étkezésre külön konyha és ebédlő

1/2000. (1.7.) SZCSM rendeletben előírt tárgyi feltételekkel rendelkezik.

közösségi együttlétre, tevékenységre és látogatók fogadására alkalmas helyiséggel.

rész áll rendelkezésre.

J

J
l
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A gondozottak elhelyezésére 3 db kétágyas, és 9 db 3 ágyas szobában van lehetőségünk. A
kétágyas szobák saját zuhanyzóval és WC-vel ellátottak, ezekben lehetőség van a házaspárok,
illetve női kliensek elhelyezésére.

]

Intézményünk tovább rendelkezik egy OPEL VIVARO gépkocsival, melynek célja

J

ügyintézés megvalósítása, közösségi programokon való részvétel biztosítása.

J
J

A Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának helyet adó épület meglehetősen régi,

J

történtek.

J

a szolgáltatásnak helyet biztosító épületet is,

elsőlegesen klienseink

egészségügyi szakellátáshoz való hozzájutásának biztosítása, szociális

hiszen több mint negyven éve épült, korábban munkásszállóként

működött.

Legutoljára a

Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának megnyitása előtt történt nagyobb
felújítás az intézményben 2002.-ben, azóta gyakorlatilag csak kisebb fejlesztések, javítások

A Kék Nefelejcs Alapítvány 2009. december 31.-től vette át az intézmény fenntartói jogát, így
meglehetősen

rossz és elhanyagolt állapotban.

Gyakorlatilag az intézmény valamennyi helyisége felújításra szorul.

J

&d 2010.-től

J

&d 2011. évben

J
J
J
J
J
J
J

&:; 2012. évben az intézmény

megkezdődött

az épületben a közösségi együttlétnek helyet biztosító

klubszoba, a mentálhigiénés csoportszoba, valamint a nővérszoba teljes felújítása.
a fürdőszoba korszerű felújítása valósult meg. (műanyag nyílászárók

beépítése, a korábbi 2 helyett 4 „állásos" zuhanyzó kialakítása, teljes burkolás, festés.)
fűtéskorszerűsítése,

valamint az

étkezőhelyiség

intézmény folyosójának komplex felújítása valósult meg. A
keretében az intézmény elavult nyílászáróit cseréltük ki

és az

fűtéskorszerűsítés

korszerű műanyag

nyílászárókra (ajtók, ablakok), valamint egy nagyteljesítményű kazán is beépítésre
került.
~ 2013.

évben egy korábbi tároló helyiségből főzőfülkét alakítottunk ki gondozottjaink

részére (burkolás, festés); a klubszoba ajtajának cseréje - műanyag nyílászáró
beépítése, valamint a

fürdőszoba

ismételt festése valósult meg, 2013 második

negyedévében megkezdődtek a munkálatok, melyek az intézmény fűtésrendszerének
korszerűsítésére

irányulnak. Ennek keretében az intézményünk technikai munkatársai

a régi, elavult öntvényradiátorokat, csöveket cserélték ki
23

korszerűbbre.
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pedig az intézmény betegszobájának teljes felújítása

(fürdőhelyiség

]

átalakítása, burkolás-festés), valamint az intézmény valamennyi lakószobájának

J

munkája révén.

festése valósult meg az intézmény technikai munkatársai, valamint lakóink közös

&?:)2014. évben kialakításra került az intézmény betegszobája, amely lehetőséget ad az

]

intézményi ellátottak szükség esetén történő elkülönítésére, továbbá a téli krízis

J

linóleumuk cseréje saját forrásból.

időszakban történő

ideiglenes elhelyezésre. Megkezdődött a lakószobákban található

&?:) 2015. évben megtörtént az intézmény

J
J

saját forrásból, amely

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

cseréje.

fűtési

külső hőszigetelése

hőszigeteléstől jelentős

megtakaritásukat várunk a 2016. évi

szezonban. Lebontásra került az intézmény

aminek helyére

hőszigetelt

falazat és

fenntartói és intézményi

könnyűszerkezetes

műanyag

folyosó részre,

nyílászárók kerültek beépítésre.

Megtörtént az intézmény összes lakószobájának, padlóburkolatának PVC bevonatos
Felújításra került

az

intézmény

női

lakószobája,

valamint annak

fürdőhelyisége.

&:; 2016 évben az intézmény valamennyi vizesblokkjának (2 db WC-helyiség,
fürdőszoba,

dolgozók

öltözője,

felújításának befejezése) komplex és

zuhanyzóhelyisége,
korszerű

valamint

mosókonyha

felújítása valósult meg. Ennek során

minden helyiségben álmennyezet megépítése, a vízvezetékek cseréje, burkolás-festés,
új szerelvények felszerelése, ajtók cseréje valósult meg, illetve az intézményt határoló
kerítés ki-, illetve átépítése.

&:; 2017 évben négy lakószoba felújítása Gavítás, festés) történt meg, valamint a
fürdőhelyiség

ismételt festés e, illetve valamennyi lakószobában falvédőlapok lettek

felszerelve.

&::) 2018 évben idáig 5 lakószoba teljes felújítása valósult meg (álmennyezet megépítése,
festés, bútorok cseréje).

24

]
Bír. bej. sz.: 8.Pk.60.237 /2007 /39.
Adószám: 18818541-1-15

: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.
. TeL: +3642/595-090
Mobil: +3670/601-22-68
E-mail: keknefelejcs.alapitvany@gmail.com

]

1
]
]

A szolgálta~as .·továbbjejle~ztést!neklehet~ségei, terveink
Rövid távú terveink között elsődlegesen a ,,Reménység'' Szenvedélybetegek Átmeneti
Otthonának helyet adó épület további infrastrukturális, valamint tárgyi feltételeinek

fejlesztése szerepel, bár az elmúlt évek során megvalósult felújítások révén lényegesen javult

1
J
J

J
J
J

az intézmény épületének állaga. Tisztább, jobb, modernebb környezetet sikerült
kialakítanunk, lakóink is sokkal komfortosabban érzik magukat intézményünkben.

Hosszú távú terveink tekintetében lényeges változás a vonatkozó jogszabályok
módosulása. Az. 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
138 §. (4) bekezdésének értelmében „Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - az éjjeli
menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével - 2022. december 31működhet.„

éig

Tehát

tartós

bentlakásos

még nincs információnk.

Összegzés
A Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonát fenntartó Kék Nefelejcs Alapítvány
kiemelkedően

J
J

01.-től

intézményként működik majd tovább, ám az átalakulás módjáról, annak formájáról jelenleg

J

J

intézményünk 2023. január

fontos feladatának tartja a hátrányos

különös tekintettel a rászoruló gyermek,

idős,

helyzetű

csoportok megsegítését,

élő,

valamint szenvedélybeteg

fogyatékkal

emberek tekintetében.
Úgy

gondolom,

e célok megvalósításában nagy szerepet vállal a Reménység

J

Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona. Célunk a gondozottainkat képessé tenni az

J
J
J

visszailleszkedésre. Ahhoz, hogy a bennlakók a sokszor kisgyermekkortól

J.

önkontrollra és önellátásra, továbbá a családba és társadalomba való eredményes
kezdődött

traumatizációjuk következményeit kompenzálni tudják, egész személyiségüket

komplex támogatásra van szükségük.
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Az előző beszámolási időszakhoz hasonlóan intézményünk legfontosabb törekvése jelenleg és

J
]

1
1
J
J
J

továbbra is klienseink önálló életvitel feltételeinek megteremtése, ezzel
absztinencia kialakítása, az életmódváltási szánde'k
folyamat

eredménye

lehet,

intézményünk

mindent

Bár ez egy hosszabb
hogy

hozzásegítse

tagjai lehessenek, alkalmassá váljanak önálló életvitelre egzisztenciális és pszichés
vonatkozásban egyaránt.

Nyíregyháza, 2019. január 22.
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J
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megtesz,

tartós

gondozottjainkat egy „új élet" kialakításához, hogy ellátottaink újra a társadalom teljes értékű

1

J
J
J

megerősítése.

egyidejűleg

f
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Kék Nefelejcs Alapítvány
fenntartásában működő
Reniénység Szenvedélybetegek
AtDleneti Otthonanak
2018. évi
Pénzügyi Beszá111olója
~

~

J
J
J
J

2018.
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Az időszaki pénzügyi beszámoló a ,,Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának:

]

l
J

J
J

(továbbiakban: Intézmény) 2018. év. január 01. beszámolója, a

Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata és a Kék Nefelejcs

Alapítvány között - a Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona működtetésére kötött
- 268/2010. (XII. 16.) számú ellátási

1. Szervezeti felépítés:

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének
tisztségviselők,

főbb jellemzői,

a

vezető

foglalkoztatott alkalmazottainak adatai az alábbiak:

J
J

Az

J

6. pontja alapján ,,A Fenntartó a támogatás

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya felé.".

J

J
J
J
J
J
J
J

szerződés

felhasználásáról negyedévente, a negyedév utolsó napjával köteles elszámolni Nyíregyháza

Az intézmény vezetését az

J

december 31. napjáig elkészített

intézményvezető

látja el, távollétében illetve akadályoztatása

esetén a gazdasági igazgató.
Intézmény

fóállásban

foglalkoztatott

szociális

szakképesítéssel

rendelkező

alkalmazottainak létszáma 6 fö, továbbá 1 fö részmunkaidejű foglalkoztatott.
Az Intézményben főállásban foglalkoztatott technikai alkalmazottak létszáma 2 fő, valamint 1

fö részmunkaidejű foglalkoztatott.

II. A költségyetési beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések.
Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetére ható

eseményekről

kettős

könyvvitel

rendszerében pénzforgalmi szemléletű nyilvántartást vezet. Jelen beszámoló a 2018. január
01. - december. 31. közötti időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. december 31.

ID. 1. Követelések
Az intézménynek jelen beszámolói időszakban nincs fennálló követelése.

ID. 2. Források

Az Intézmény bevételi forrásai négy jelentős részből áll össze.
Az első a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás az állami normatív támogatás

felhasználására, melynek éves összege 23.865 E Ft. Továbbá szintén az államkincstár által
28
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folyósított összevont ágazati ptólék, valamint bérkompenzáció kötött felhasználású

]

bértámogatása, melynek éves összege 5.893 E Ft.

]

személyi térítési díj. Ezen összeg az ellátott személyek jövedelmének megközelítőleg 60%-a.

J
J

J
J

A:z Intézmény bevételi költségvetésének második

lépcsője

a gondozottak által befizetett

A térítési díjból származó intézményi bevétel összege 13 .931 E Ft.

A:z Intézmény harmadik bevételi forrása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata
által nyújtott kiegészítő támogatás az ellátási szerződés alapján 7.000 E Ft.

2018. évi bevételek
lii Magyar Allamkincstár- Normatíva

lil Magyar Allamkincst<ir- Ágazati Kiegészítés

W Térítési díj

ii Nyiregyháza fv'IJV

J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J

ID. 4. Kötelezettségek
Kötelezettségként a 2018. január 01. - december 31. közötti

időszakára

fennálló közüzemi,

illetve egyéb költségek a az intézmények között fennálló költségmegosztási megállapodás
alapján továbbszámlázással történik, amelyeknek másolatát az év közben negyedéves
beszámolók mellékleteként már korábban csatoltunk. A 2018. január 01. - december 31.
közötti kötelezettség a Szent Katalin Szeretetotthon felé 7.664 E Ft. Ezen fennálló
kötelezettségek számláinak kiegyenlítésére kerül felhasználásra a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata által nyújtott kiegészítő támogatás teljes 7.000 E Ft-os összege.
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1

1

Az Intézménynek fennálló adó- és köztartozása nincs.

1

Az év közben keletkezett Szent Katalin Szeretetotthon felé fennálló kötelezettség, amelyek

1

2018. évben.

]

2018. éves összesített táblázat:

l
J

összegének terhére történt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatásnak felhasználása

2000000Ft

lSOOOOOFt
lOOOOOOFt
SOOOOOFt

OH

]

J
J
J
J

Intézményi tervszámok:

A ,,Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona a fenntartó által jóváhagyott szakmai
prograrnma], SZMSZ-szel, a személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmények sz.akmai

J

feladatairól és feltételeiről szóló 112000. (I.07.) SzCSM. rendelet 1. számú melléklete szerinti

l

Az intézmény szervezeti felépítése a szakmai szempontoknak megfelel, biztosítja a hatékony

J

J
J
J
J

szabályzatokkal rendelkezik. Az alkalmazottak rendelkeznek munkaköri leírással.

működést.

A normatívák fokozatos csökkenése és értékvesztése kapcsán az intézményi

gazdálkodást egyre inkább a költségtudatosság jellemzi
részéről

·'.:

szinten, amely dolgozók

is megvalósul. A szolgáltatás fenntartása a jelenlegi finanszírozás mellett az

intézmény költségvetésére nagy terhet ró.

J

vezetői

„ ·t
\.'i ..,/...:

.1
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Az intézmény szakmai munkájának személyi és tárgyi feltételei:

l

Az intézmény engedélyezett létszáma 33

j

szakmai jogszabályban előírtaknak megfelelően, a továbbképzések a továbbképzési tervben

]

fő,

az álláshelyek betöltöttsége 100%-os, a

szak.képzettek aránya 100%. Az intézményben a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, a

foglaltaknak megfelelően történnek.

Az. intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.
Az. intézmény kihasználtsága folyamatosan 100 %-os, a várakozók létszáma jelenleg 32 fó.

]

Kiemelt feladat a minőségi szolgáltatás. Az elvégzett szolgáltatás csak akkor válik teljessé, ha
megteremtődik a mentálhigiénés munka

J

J
J

segítségével a testi-lelki -szellemi gondozás egysége.

Tisztelettel kérném a Tisztelet Szociális Osztályt beszámolási mellékletünk elfogadására.

Nyíregyháza, 2019. január 23.
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NYÍREGYHÁZA

SZOClÁUS

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

440; NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83
TELEFON: +36 42 524-5 85; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-4651-2/2018.
Ügyintéző: dr. Szakálné Ujhelyi Anita

Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Magyar Vöröskereszt Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezetének NYITOTT - Ház Anya - Gyermek
Segítöotthona „Félutas" Kiléptető Ház 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezet fenntartásában működő „Félutasház"
program 2009 óta működik és nyújt segítséget, megoldást a krízisben lévő, családon belüli erőszakot
elszenvedett, otthontalanná vált anya és gyermekeik számára lakhatásuk megoldása érdekében.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Szabolcs - Szatmár - Bereg
Megyei Szervezete között létrejött feladat ellátási szerződés alapján a szeNezet a végzett tevékenységéről
évente köteles beszámolni.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociálisan rászorult hajléktalan személyek részére
nyújtható lakhatásukat segítő lakbér hozzájárulási szolgáltatásról szóló 2/2008. (1.15.) KGY rendeletének 6.
§ (2) bekezdés f) pontjának megfelelően a lakhatást segítő program keretében az együttműködésre kijelölt
szerv: évente írásos értékelést készít a program végrehajtásáról.
A Magyar Vöröskereszt Szabolcs -Szatmár - Bereg Megyei Szervezetének NYITOTI - Ház Anya - Gyermek
Segítőotthona által működtetett „Félutas" Ház 2018. évre vonatkozó szakmai munkájáról elkészítette a
beszámolót.
Fenti jogszabályokban szabályozott együttműködési kötelezettségének a Magyar Vöröskereszt eleget tett,
mely összefoglaló a mellékletben található. A beszámoló elfogadására átruházott hatáskörben a Tisztelt
Bizottság jogosult.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt 2018. évi szakmai beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. március 14.
Tisztelettel:

v

·~ j .

f;1_

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA

szooAus és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRfvíESTERi HIVATALA

4401 t~YÍREGYHÁZA, l~OSSUTH TÉR 1. PF.: S3.
TELEFON: +36 42 524-58~; FAX: +36 42 524-5S6
E-MAIL: NYHSZOC@l\'YIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
.../2019. (111.25.) számú
határozata
a Magyar Vöröskereszt Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezetének Anya - Gyermek Segítőotthona
„Félutas" Kiléptető Ház 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Magyar Vöröskereszt Szabolcs - Szatmár -

Bereg Megyei Szervezetének Anya - Gyermek Segítőotthona „Félutas" Kiléptető Ház 2018. évi szakmai
beszámolóját elfogadja.
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dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Magyar Vöröskereszt Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezete
4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.
4. irattár
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NYÍREGYHAZA

Szakmai Beszámaló

A Magyar Vöröskereszt
Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezetének
Anya - Gyermek Segítőotthona
Kríziskezelő - hálózat keretében megvalósult
Félutasház működéséről

2018.év

Azonosító adatok:

A fenntartó neve: Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Malom út 3. sz.
Képviselő:

Gurály Edina Erzsébet, megyei igazgató

Cégjegyzékszám: 7. P.k.61118/1993/4 - 5525
Adószám: 19202451-2-15
Határozat száma: 282/2008. (X.20.) számú határozat
Tevékenység: Félutasház működtetése
A Megvalósulás helyszíne: 4481 Nyíregyháza .: Sóstóhegy, Gulyás Pál út 2. sz.
(A cím nem nyilvános.)

A ház működése:

A „Félutasház" programunk, 2009 óta

működik.

A céblak

megfelelő

családi ház csendes,

külvárosi környezetben helyezkedik el Célja, hogy a családok átmenti otthonából, pályázati
úton kiírt feltételeknek

megfelelő

bántalmazott nő és gyermeke számára lakhatást biztosítson

oly módon, hogy önálló életvitelt folytassanak, de még kapjanak hozzá segítséget.
Ez az ellátási forma hidat képez az átmeneti gondozás és a társadalomba való beilleszkedés
között, párhuzamosan védelmet biztosít a rászoruló család/családok részére, a segítségnyújtás,
a támogatott életvezetés mellett.
A

segítő

munka folyamán az önálló életbe való kilépéshez több szakember

(szociális munkás, szociálpedagógus, pszichológus). A természetes
mozgósítása mellett a F élutasház

lehetőséget

működik

erőforrások

együtt

elérése és

teremt a család számára, hogy jövőképe szerint

megválassza a legmegfelelőbb hosszú távú stratégiát saját maga és gyermekei számára.
Az ingatlan címét a kliensek védelme érdekében a nyilvánosság számára titkosan kezeljük.

Erre kérjük minden együttműködő partnerünket is.
Az adatvédelmi szabályok figyelembevételével kérjiik, hogy a házban lakókra vonatkozó
információkat fokozottan bizalmasan kezeljék.
A programba való bekerülés önkéntes alapon történil: pályázati rendszerben, az intézmény
és a

kérelmező

között kötött írásbeli megállapodás alapján. A programban való részvétel

maximum 5 évre szól, de a megkötött megállapodást évenként felülvizsgáljuk.

A bekerülés feltételei:
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•

Állandó bejelentett munkahely: a munkahely megléte nemcsak a megélhetést
szavatolja, hanem a társadalomba való teljes visszailleszkedés

•

Stabil

jövőkép

is.

és reális megvalósítási terv: a család tervének részletesnek kell

lennie, betartható

határidőkkel,

vállalt feladatokkal. A család tervét szakmai stáb

fogadja el. A szakemberek folyamatosan

•

előfeltétele

Elő-takarékosság:

ellenőrzik

annak betartását.

A család bankszámlát nyit egy általa kiválasztott bankban és az

esetmenedzserrel közösen meghatározott összeget (a család gazdálkodásának,
kiadásainak és bevételeinek figyelembevételével) ott havonta elhelyez. A vállalt
takarékosság feltételeit írásban rögzítik, melyben meghatározzák a takarékosság célját
is. (pl. albérleti díj,

önerő

banki hitelhez, önálló lakás vásárlásának illeték és

ügyintézési költségei, stb.)

2018. évi családgondozás tapasztalatai

Sz. A. 2016 óta a callcenteres munkahelyén sikeresen teljesített, így viszonylagos anyagi
biztonságban élnek. Keresetét beosztja, igyekszik megtakarítást képezni. Gyermekét
megfelelően ellátja. A gyermek a Szent Imre Katolikus Gimnázium Általános Iskola

tanulója. Az anya ügyei intézésében önálló, ritkán igényel beavatkozást.

Felnőtt

korú fiával,

és családjával (menyével, unokájával) rendszeres kapcsolatot tart, ebben a személyes
látogatások is szerepelnek.
A család a megállapodásban

szereplő

feltételeknek, az elvárásoknak eleget tesz. Minden

hónapban rendezi a közüzemi díjaikat, emellett a lakás

elő-takarékossági

számlájára is

érkeznek a befizetések.
Jelenleg egyedül él a házban gyermekével, így a rezsiköltségek sokkal

megterhelőbbek.

Az

elmúlt évben nem sikerült másik családot találnunk mellé, mivel a pályázati feltételeknek
megfelelő

ellátottak az ingatlan rossz állapota miatt nem vállalták a költözést.

Az anya az ingatlant sajátjaként kezeli, gondozza, az udvart és a kertet rendben tartja. Nyáron
a kialakított konyhakertben termett zöldségek, gyümölcsök fedezték a család szükségleteinek
egy részét.

Az anya továbbra is jó kapcsolatot ápol a közvetlen szomszédokkal, az utca lakóival.

Az

anya

elfogadja

együttműködő

az intézmény szociális

szakembereinek életvezetési tanácsait,

helyzetük megoldása érdekében. Sz. A. 2018-ban többször igénybe vette az

.
intézmény jogászának tanácsadását. Felkínáltuk a mentálhigiénés illetve pszichológusi
megsegítés

lehetőségét

is, de ezzel nem éltek.

A család rendszeresen és aktívan részt vesz az intézmény által szervezett rendezvényeken,
emellett az adományainkból is részesültek. Segítséget nyújtottunk az iskolakezdéshez
felszerelések,

ruházat biztosításával.

Az

évszakváltásoknál

a

gyermek ruházatának

kiegészítését segítjük ruhaadománnyal.
A család rendszeresen részesült élelmiszer adományból az Élelmiszerbankkal megvalósult
együttműködés

ideje alatt.

Az idei évben a ház karbantartására,

állagmegőrzésére

fokozott figyelmet fordítottunk.

Így például:
•

A konyhabútor cseréje megtörtént.

•

A

•

A

fürdőszobai

és konyhai csap cseréje megtörtént.

fűtésszezon előtt

az összes gázkészülék felülvizsgálata megtörtént. A

konyhai és a legkisebb szobai gázkonvektor javítása a

fűtésszezonban

többször

is szükségessé vált.

Problémák és nehézségek:
A szabad

férőhelyekre

folyamatosan próbálunk új családot keresni, azonban a pályáztatás

eddig sikertelen. Az ingatlant több, a pályázatnak megfelelő család, is megtekintette, azonban
a beköltözésre nem került sor, elutasították a
ingatlan állapota állt. Az épület

műszaki

lehetőséget.

állapota

Az elutasítás hátterében mindig az

erősen

romlásnak indult. A nyílászárók

elkorhadtak, a födém szerkezete megromlott, a vakolat a szigetelés nélküli falról több helyen,
nagy felületen hiányzik. A ház
következtében -

csővezetékeinek

állapota szintén kritikus. Ezen okok

különösen hidegebb telek alkalmával -

a közüzemi számlák díjai

kezdő

anyák számára óriási terhet

megemelkedtek, amelyek teljesítése az önálló életet
jelentenek, szinte teljesíthetetlenek.

A 2018. évben az önkormányzat, mint tulajdonos, felmérte az ingatlan állapotát, ígéretet tett
a felújítási munkák elvégzésére (szigetelés, nyílászáró csere, csatorna csere). A munkálatok
2019. januárban elkezdődtek.

A kollégák által végzett szakmai tevékenységek:

•

kommunikációs technikák ismertetése
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•

problémamegoldó szituációs technikák átadása

•

együttműködés

•

segítő

•

pszichológus, mint szakember együttműködése

•

jövőkép

•

családi, rokoni kapcsolatok megtartása érdekében együttműködés

•

a család biztonságérzetének növelése

folyamatos motiválása

beszélgetések

tervezése

• anya-gyermek kapcsolat erősítése

•

gyermekek iskolájával/óvodájával történő kapcsolattartás

• együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal
• együttműködés a védőnővel
• takarékosság, pénzbeosztás megtanítása, folyamatos figyelemmel kísérése

•

álláskeresési tanácsadás

• életmód tanácsadás megszervezése, életvezetési problémák feltárása tekintettel az új
lakhatási helyzetre

• önbizalom, önértékelés erősítése

•

személyiség fejlesztő,

erősítő

beszélgetések

• hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtás
•

jogok és érdekek védelme és képviselete, az

•

karbantartási munkálatok

•

adománygyűjtés

esélyegyenlőség

megteremtése

~yíregyháza,2019.02.27.
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intézményvezető

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: 42/ 524 - 585

JELENLÉTI ÍV
2019. március 25-én megtartott bizottsági ülésről

Dr. Rákóczi Ildikó (elnök)
Vassné Harman Gyöngyi
Mussó László
Andó Károly
Jeszenszki András
Czura Gabriella
Dr. Hudákné Fábián Nóra
Dr. Újhelyi János
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Kósa Árpád
Dr. Juhász Szabolcs
Dr. Erdélyi Ágnes
Lengyelné Pogácsás Mária
Dr. Gaál Sándor
Vári Zoltán
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Nyíregyháza, 2019. március 25.

A kiadmány hiteléül:

.

Dr. Krizsai Anita
a Bizottság titkára

a Bizottság elnöke
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