JEGYZŐKÖNYV

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottságának 2019. szeptember 9-én tartott nyílt üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Rákóczi Ildikó: Nagy szeretettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelent képviselőket,
kedves vendégeinket és az osztály munkatársait. Első körben szavaztatnék. A meghívóban kiküldött
napirendi pontokról. Kérem, aki a napirendi pontok sorrendjével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság hét igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokat és annak sorrendjét.
1.

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi
fordulójához való csatlakozásra

Dr. Rákóczi Ildikó: Az első napirendi pontunk a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
pályázat 2020 évi fordulójához való csatlakozásról szól. Szeretném megkérdezni, hogy van-e
kiegészítés ehhez a kiküldött anyaghoz?
Dr. Krizsai Anita: Igen, tisztelt bizottság, tisztelt elnökasszony. Abban az esetben, ha a közgyűlés
jóváhagyja, hogy csatlakozzunk a Bursa Hungaricához, ahogy az eddigi években, akkor a bizottság
kompetenciája meghatározni a jövedelemhatárt. Eddig viszonylag alacsonyan volt meghatározva és
ezért tavaly és tavalyelőtt tapasztaltuk, hogy egyre kevesebb a kérelem, így javasolnánk egy magasabb
összeghatárt megállapítani. Mi azt javasolnánk, hogy 71.250-Ft-ban állapítsuk meg, ez az öregségi
nyugdíjminimum két és félszerese és akkor remélhetőleg több hallgatót fogunk tudni támogatni és
szerintünk a forrás elég lesz.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a kiegészítést. Valóban az önkormányzat idén is 7 millió forinttal
támogatja . Szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Kérdés
nincs. Vélemény, megjegyzés? Akkor szavaztatnék, azzal a kiegészítéssel, amit

osztályvezető

asszony

elmondott, hogy az összeg 71.250-Ft és aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság kilenc igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 54/2019. (IX. 9.) számú határozatát.
2.

Előterjesztés

az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló
85/2019. (V.30.) számú határozat módosítására

Dr. Rákóczi Ildikó: A második napirendi pontunk az Egészségügyi Támogató Alapprogram 2019. évi
működtetéséről szóló 85/ 2019. számú határozat módosításáról szól. Alpolgármester úr most nem
tudott részt venn i ezen a bizottsági ülésen, esetleg osztályvezető asszony kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni ezzel kapcsolatban?
Dr. Krizsai Anita: Leírtuk az előterjesztésben, hogy 6 millió forintot biztosítottunk eredetileg, azonban
jóval több volt az igény és javasoljuk, hogy mivel a 12 millió összegű keret rendelkezésre áll, hogy ezt
az összeget hagyja jóvá utólag a közgyűlés .

Dr. Rákóczi Ildikó: A bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés az előterjesztőhöz?
Kérdést nem látok. Hozzászólás, vélemény? Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben
foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, a bizottság tagjai 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadták a határozat-tervezetben foglaltakat.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 55/2019. {IX. 9.) számú határozatát.
3.

Előterjesztés

- a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények
lebonyolítására - pályázati felhívás meghirdetésére

Dr. Rákóczi Ildikó: A 3. napirendi pontunk a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok
és rendezvények lebonyolítására pályázati felhívás meghirdetéséről van szó. Szeretném megkérdezni,
hogy van-e szóbeli kiegészítése osztályvezető asszonynak?
Dr. Krizsai Anita: Köszönöm, nincs.
Dr. Rákóczi Ildikó: Hát én azt gondolom, hogy ismert előterjesztés és ilyenkor megígérem magamnak,
hogy nem jegyzem meg, hogy milyen hamar eltelik egy év és újra itt van ez az előterjesztés előttünk.
Szeretném megkérdezni a bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Nem látok.
Vélemény, megjegyzés? Nincs. Akkor kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, a bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
határozat-tervezetben foglaltakat.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 56/2019. (IX. 9.) számú határozatát.

4.

Előterjesztés

a Nyíregyháza 35. számú háziorvosi körzet feladatellátási

szerződésének

módosítására
Dr. Rákóczi Ildikó: Az

előterjesztés

a Nyíregyháza 35. számú háziorvosi körzet

szerződésének

módosításáról szól. Ehhez a napirendi ponthoz köszönthetjük Gulyás Gábor doktorurat, foglaljon
helyet. Szeretném megkérdezni az előterjesztőket, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Csikós Péter: Nincs. Bocsánat. Tisztelt elnökasszony, tisztelt bizottság ez egy adminisztratív változás.
Dr. Rákóczi Ildikó: Önnek van-e szóbeli kiegészítése?
Dr. Gulyás Gábor: Annyi, hogy cégformát váltottam, de mindent ugyanúgy vállalok, mint eddig.
Dr. Rákóczi Ildikó: Igen, ez benne is volt. Jó, akkor van-e a bizottság tagjaitól, kérdezem, kérdés?
Vélemény? Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 9 igen szavazattal a bizottság elfogadta. Köszönjük szépen.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 57/2019. (IX. 9.) számú határozatát.
S.

Előterjesztés

elfogadására

a 2019. évi január-július havi egészségügyi céltartalék felhasználásának

Dr. Rákóczi Ildikó: Az S. napirendi pontunk, előterjesztés a 2019. évi január-július havi egészségügyi
céltartalék felhasználásának elfogadásáról. Ennél a napirendi pontnál szintén köszöntöm Csikós Péter
igazgató urat és szeretném megkérdezni, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Csikós Péter: Köszönöm tisztelt bizottság, nem kívánok.
Dr. Rákóczi Ildikó: Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez,
Nem látom, hogy kérdés lenne. Vélemény, megjegyzés? Nem látom, akkor
szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Köszönöm, a bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat.
Köszönjük szépen.
előterjesztőkhöz?

A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 58/2019. (IX. 9.) számú határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

54/2019. (IX. 9.) számú
hat á rozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához
való csatlakozásra
a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartal ma alapjá n a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról szóló
előterjesztés

elfogadásáva l egyetért azzal, hogy az egy fő re eső jövedelemhatárt az öregségi

nyugdíjmin imum 250 %-ában (71.250 Ft) határozza meg.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 9.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A hat ározatról értesülnek:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhiva tal
3. irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

55/2019. (IX. 9.) számú
határozata
az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.)
számú határozat módosításáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján az Egészségügyi Támogató Alap
Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú határozat módosításával
egyetért.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 9.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

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

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

56/2019. (IX. 9.) számú
határozata
- a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények
lebonyolítására - pályázati felhívás meghirdetéséről

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján - a generációk együttműködését
segítő

karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására -

meghirdetésével a határozat a mellékletben foglaltak szerint egyetért.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 9.

Ráko-czi

Dr.
Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
irattár

pályázati felhívás

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA
57/ 2019. (IX. 9.) számú
határozata
a Nyíregyháza 35. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosításáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tarta lma alapj án a Nyíregyháza, 35. számú háziorvosi
körzet feladatellátási

szerződésének

szerint hozzájárul, a f eladatellátási

módosításához az 1. számú mellékletben foglaltak
szerződést

a módosításokkal egységes szerkezetben

foglalva a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 9.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

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

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA

58/2019. {IX. 9.) számú
határozata
a 2019. évi január-július havi egészségügyi céltartalék felhasználásának elfogadásáról

a Bizottság

1. az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a 2019. évi január-július havi
egészségügyi céltartalék felhasználását elfogadja.

Nyíregyháza, 2019 . szeptember 9.
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Dr. Rákóczi
a Bizottság elnöke

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

címzetes főjegyző
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
irattár

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREG\'HÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 4~ 524-585; íAX. -36 42 S24·S86
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-3367-5/2019
Ügyintéző: dr. Szakálné Ujhelyi Anita

Előterj esztés

- a Közgyűléshez -

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. év i fordulójához való
csatlakozásra
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Jászai Menyhért
Alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociá lis és Köznevelési Osztály vezetője
az e lőterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző

személyek aláírása:
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Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző
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Fa ragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

J egyzői

Az előterjesztést véleményezi:
Szociális, Egészségugyi és Ifjúsági Bizottság
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SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

Tisztelt

.1401 NVIREGYHAZA, KOSSUTH TER 1. PF.: ó3.
TELEFON: .,.36 42 524-i;85; FAX: •36 42 )24-586
E.-MAIL: NYHSZOC@NYtRE.C YHAZG..HU

Közgyűlés!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított
ösztöndíjrendszer. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind
önkormányzati forrásokat is mobilizál
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban:
Támogatáskezelő) meghirdette a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulóját.

A Támogatáskezelő összeállította tájékoztató csomagját a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben résztvevő
települési önkormányzatok számára. A tájékoztató csomag a 2020. évi fordulóval kapcsolatos általános
információkat, a 2020. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételeit és a pályázat lebonyolításának
rendjére vonatkozó információkat tartalmazza.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a
települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok és intézményi támogatásként az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatása.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat évek óta nem csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi évek tapasztalata alapján átlagosan 85-140 fő,
szociálisan hátrányos helyzetű, állandó nyíregyházi lakhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló („A"
típusú), vagy tanulni szándékozó („B" típusú) hallgatót támogat , az idei évben 7 millió Ft biztosításával.
A települési önkormányzat maga Jogosult a pályázat kiírására, melynek feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a
pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerhez történő csatlakozást 1s magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáske2elő
által biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően valósulhat meg.
A Támogatáskezelő által közzétett tájékoztató szerint a csatlakozási nyilat kozat beküldési határideje:
2019. okt óbe r 2. A pályázat („A" és „B" típusú) kiírásának határideje 2019. okt óber 4., a pályázatok
benyújtásának határideje 2019. november 5. A pályázatok elbírálását követően a települési önkormányzat
2019. december 9-ig köteles nyilvánosságra hozni döntését az önkormányzat hirdetőtábláj án és a
helyben szokásos módon, továbbá köteles döntéséről és annak indokairól az EPER-BURSA rendszeren
keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.
A települési önkormányzat a pályázatok elbírálása során a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásáról
és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjéről szóló szabályzat alapján jár el.
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SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHAZA. KOSSUTH TER 1. Pí.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS

TELECON: +36 4l 524-585; FAX: ~36 42 524-)86

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E-MAIL: NYHSZOC@NYIREC VHAZA.HU

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 3.
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SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHAZA. KOSSUTH TER 1. PF.: 83.

POLGÁRMESTERI HIVATALA

iElEFON; •36 42 524-sss; •l\.X: ·36 42 S24-SS6
E-MAIL: NYHSZOC@NYIRECYHAZA.HU

Melléklet a SZOC-3367-5/2019. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET

NY{REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

„„/2019. (IX.12.) számú
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való
csatlakozásról
A Közgyűlés
1.) Az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozással, felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc
polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős :

Dr. Kovács Ferenc - polgármester

Határidő : 2019. október 2.

2.) Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztályt a pályázat meghirdetésével.
Felelős:

Dr Knzsai Anita - osztályvezető

Határidő:

2019. október 4.

3.) Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztályt a pályázat lebonyolításával.
Felelős: Dr. Krizsai Anita - osztályvezető
Határidő :

folyamatos

4.) Megbízza a Gazdasági Osztályt a 7 millió forint pénzügyi fedezetnek, az Önkormányzat 2020. évi
költségvetésében történő biztosításával és a pályázati támogatás folyósításáva l.
Felelős: Pató né Nagy Magdolna - osztályvezető
Határidő :

folyamatos

A határozatot kapják:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Emberi Erőforrások Támogatáske ze lő 1381 Budapest, Pf.: 1418
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Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó
Előterjesztés
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Közgyűléshez -

az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/2019. (V.30.) számú
határozat módosítására
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ászai Menyhért
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2019.(V.30.) számú határozatával döntött az Egészségügyi
Támogató Alap Program 2019 évi működtetéséről, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére
kötendő megállapodás jóváhagyásáról, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező

pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyásáról.

A határozatban foglaltaknak megfelelően a pályázat meghirdetésre került. A 2019. évi pályázati program
keretében elsősorban a
1. a betegellátást szolgáló, a gyógyító munkát segítő fejlesztéseket (pl. : orvostechnikai eszközök
beszerzése),
2. népegészségügyi, preventív célú szolgáltatások biztosítását (ingyenes védőoltások, prevenciós
rendelés, rendelési időn kívül tanácsadás, a praxishoz tartozó lakosok egészségi állapot felmérése,
promóciós anyagok beszerzése)
3.

valamint a betegek komfortérzetét javító fejlesztéseket (pl. klíma berendezés) kívánta támogatni az
ETAP .

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 60-50 %-os intenzitású volt.
A pályázat benyújtására 2019. Június 15-től volt lehetőség . Rövid időn belül 25 pályázat érkezett be. A
pályázók által igényelt összeg 8.412 .690 Ft volt. A 85/2019. {V.30.) számú határozatban foglaltak szerint az
Alap működéséhez a rendelkezésre álló 12 millió Ft összegű támogatásból (2/2019 . (11.7.) önkormányzati
rendelet) 6 millió Ft összegű támogatás volt biztosítva.
A beérkező igényekre és a költségvetésben biztosított támogatás összegére tekintettel Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesterének 1/2019. (Vll.23.) Szoc. számú határozata alapján az Önkormányzat az ETAP
működtetésére 8.412.690 Ft keretösszeget biztosított. E határozat alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között
támogatás közvetítésére létrejött Megállapodás is módosult.
A fentiek miatt a Közgyűlés májusi határozatának módosítása szükséges, amelyben az ETAP működéséhez
szükséges 8.412.690 Ft keretösszeg szerepel.
Kérjük a Tisztelt Köz.gyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2019. szeptember 2.

-

nsztelettel:

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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Melléklet a SZOC-4613-9/2019 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT - TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

..../ 2019. (IX.12.) számú
hatá rozata
az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetéséről szóló 85/ 2019. (V.30.) számú
határozat módosításáról

A Közgyű lés

1. az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az Egészségügyi Támogató Alap Program
(ETAP) 2019. évben történő működtetéséről szóló 85/2019 . (V.30.) számú határozat módosításával
egyetért.
2.

Az Alap működéséhez a rendelkezésre álló 12 millió fo rint összegű ke retből 8.412.690 Ft össz egű
forrást biztosít a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvá ny
közreműködésével.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 12.

A határozatról értesül :
1. A Közgyűlés tagjai
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásé l énkítő Alapítvány
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Ügyiratszám: SZOC--7022/2019
Ügyintéző : Dr. Krizsai Anita
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz -

- a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására- pályázati
felhívás meghirdetésére

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlésének

a helyi

önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatásának

rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 7. §rendelkezései alapján a

Szociális és Egészségügyi Alap terhére a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és
rendezvények lebonyolításának elősegítésére 2019. szeptember 30-ig jogosult a Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság a pályázatot meghirdetni.

Az Ör. rendelkezései alapján Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve
tevékenységét ezen a területen kifejtő -bíróság által - nyilvántartásba vett önszerveződő közösségek a
pályázat meghirdetését követően 2019. november 10-ig nyújthatják be pályázatukat.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozat-tervezetet és annak mellékletét
képező

pályázati felhívást és annak mellékleteit elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. 09 . 04.

Tisztelettel:
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Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTISÁGA

„./2019. (IX. 9.) számú
határozata
- a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására- pályázat
felhívás meghirdetéséről

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján - a generációk együttműködését segítő
karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására- a pályázati felhívás meghirdetésével a határozat
mellékletében foglaltak szerint egyetért.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 9.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önszerveződő közösségek számára

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága tájékoztatja a
Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét ezen a területen
kifejtő -bíróság által - nyilvántartásba vett önszerveződő közösségeket, hogy 2019. november 10-ig
pályázatot nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.
Támogatás célj a: A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények
lebonyolításának elősegítése
Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszerveződő közösség: az
egyesülési jogról, a közhasznú j ogá llásról, valamint a civil szervezetek támogatásáró l szóló 2011. évi CLXXV.
törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a
politikai tevékenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött alapítvány (ide
nem értve a közalapítványt) .
Támogatás nem igényelhető: ingatlan vásárlásához, építéshez, gépkocsi vásárláshoz, természetbeni
juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli segélyre.
A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
tartalmazza.
A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell
eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. - Szociális és
Köznevelési Osztály titkársága) címére.
A pályázati adatlap és pályázati felh ívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán vehető át, vagy
letölthető a www.nyiregyhaza.hu honlapról.
Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítására nyújthatja be pályázatát.
A pályázat keretében kizárólag a 2019. december 31. napjáig megvalósuló programok, rendezvények
lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra .
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Nyirkos
Mária ügyintézőtől, a 42/ 524-585-ös melléken kérhető.
Pályázati keretösszeg: 7.500.000 Ft, - azaz hétmillió ötszázezer forint.
Az önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a 2019. évi költségvetésből biztosított
pénzügyi alapból (Szociális és Egészségügyi Alapból) finanszírozza .
Elszámolható költségek: Megrendezésre ke rülő programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.
WWW.NYIREGYllAZA.HU
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El nem számolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlásának költségei,
természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány, egyszeri pénzbeli segély.
Az elnyerhető költségvetési támogatás alsó és felső határa: 30.000 Ft-tól 400 OOO Ft-ig.

Támogatás folyósítása: A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 10
napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja
elő .

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 10.
Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstől számított 5 napon belül kell
teljesíteni. A mennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat elutasításra
kerül.
A határidő után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság indoklással ellátott javaslata alapján
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése végzi.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja
elő .

Az adatlaphoz valamennyi pályázónak mellékelni kell:
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti
törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát és
az önszerveződő közösség - képviselője által hitelesített - alapszabályát vagy működésének egyéb
alapdokumentumát;
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes
tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai,
bb) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész
vállalásának tervezett mértéke.
be) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati források,
lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke.
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az Önkormányzattól
kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként - részletezve .
e) Az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet
megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló
egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1)
bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe
helyezéséről szóló igazolást.
d) Nyilatkozat
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da) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § {1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti
vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való
megfelelésről,

db) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007 . évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség
fennállása esetén,
dc) arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
dd) arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs fo lyamatban,
de) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
df) de-min imis támogatásokról,
dg) Áfa-levonási jogosultságról.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd álta l
ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített
másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának
eredeti példányát.
c) Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot
ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem
változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban
pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerződésben foglaltak szerint a tárgyévet
követő év január 31. napjáig kell igazolni.

Nyíregyháza, 2019. 09. 09.

Szociális, Egészségügyi,
és Ifjúsági Bizottság
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Pályázati Adatlap
önszerveződő

Az

önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatása iránt

közösség neve :

Az önszerveződő közösség székhelye (címe):

Az

önszerveződő

közösség adószáma:

A szervezet jogállása :

Képviselőjének neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Pénzkezelő intézet neve, címe:

Számlaszám:
A bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés száma, kelte:

A nyilvántartott tagok létszáma :

Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?

Az

előző

évben kapott támogatás összege:

A jelen pályázatban kért támogatás összege :
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A kért összeg tervezett fe lhaszná lása (célja):
(Felsorolás konkrét meghatározott tevékenységenként/költség nemenként) :
Összeg:

1)
2)
3)

Stb.

A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban) :

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket:
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti
törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát és
az önszerveződő közösség - képviselője által hitelesített - alapszabályát vagy működésének egyéb
alapdokumentumát;
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes
tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról :
ba) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai,
bb) az önszerveződő közösség tá rgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész
vállalásának tervezett mértéke .
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be) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati források,
lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke .
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az Önkormányzattól
kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként - részletezve .
e) Az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet
megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló
egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1)
bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe
helyezéséről szóló igazolást.
d) Nyilatkozat
da) az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjában és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való
megfelelésről,

db) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség
fennállása esetén,
dc) arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
dd) arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban .
de) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
df) de-minimis támogatásokról,
dg) Áfa -levonási jogosultságról.

Nyíregyháza, 2017 •••••..••.•.•.••••

a szervezet képviselőjének aláírása
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A pályázati adatlap 1. sz. melléklete

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
1. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott, .......................................................(név), mint a ............................................................................... ............
(cég)név .........................................(adószám) törvényes képvise lője nyilatkozom, hogy az általam képviselt
szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint (aláhúzandó)
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / [önkormányzat megnevezése] helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam megnevezése] szabályozott
piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, ezért átlátható szervezetnek minősül.
II. Az 1. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek

1. Alulírott, .............................................. (név), mint a .................................................................................... .
(cégnév) .................................(adószám) törvényes képvise lője nyilatkozom, hogy az általam képviselt
szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a
2. pontban nyilatkozom, és
ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban/
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van [a
•1 Ie/o
" a Ia'huzan
'
do'] , es
' ez az orszag:
' ....................................................................... [orszag
' megnevezese
, ] , es
'
megJe
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetette n több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében az aa}, ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban
nyilatkozom . 13
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2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy{ek) a tényleges tulajdonosa(i)* :
Sorsz.

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

*A 2013. évi V. törvény 8:2. § rendelkezése alapján
Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással
rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.
A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja
vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megválasztására, illetve visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a
befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül
gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a 2013. évi V. törvény 8:2 § (1)-(2)
bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.
Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező
más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi
személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi
személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással
rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását
teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyása ként kell figyelembe venni.
A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell
számítani.
Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:
Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban
van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük
adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó
szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka
az összes bevételének, az alá bbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük
újabb táblázat kitöltését):

1.1.

adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az

illetőség

szerinti

termelő,

mezőgazdasági,
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befektető i,

valamint kereskedelmi
származó
bevételének aránya az összes
bevételhez képe st

tevékenységéből

(pályázat
benyújtásának
éve)
(utolsó lezárt
adóév)
1.2.

Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföld i ellenőrzött társaság.

2.

Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati
joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet átláthatóságáró l

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet{ek) és adóilletőségük :
Adószám
Részesedés
Adó illetősége
Sorsz.
Gazdálkodó szervezet neve
mértéke %-ban

2.1.

2.2.

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa{i) :

Sorsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

2.3 .

Tényleges
tulajdonos{ ok)

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni
hányad

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági*
minősítése

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő, feldolgozó, mezőgazdaság i, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevétele hány száza léka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését) :
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Gazdálkodó szervezet neve

adóév

Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének
aránya az összes bevételhez képest

(pályázat
benyújtásának
éve)

...
.„

...
(utolsó
adóév)

lezárt

*Ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű
(a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban:
részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei
többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az
adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap
[csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és
az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy
negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e
rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős
adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai
által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből
származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;
b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az
értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi
szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve
engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának
engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap,
társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági
adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több
társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10
százalékot;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig
lezárult utolsó adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban
lévő telephelyére is;
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f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi
társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával
vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával meghatározó befolyással rendelkezik;
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már
legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján
legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik.
1.

Civil szervezetek, vízitársulatok

1.

Alulírott, „ .„„„„„„„„„„„„„.„.„„.„„„„„„„„„„ {név), mint a „ .„.„.„ .. „„...... „.„„„ „ .. „„.„ ....... „ ..............„„„.„„
{civil szervezet, vízitársulat neve) .„ ..... „.„„ ... „ .... „ .... „ .. „.(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § {1)
bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Sorsz.
Vezető tisztségviselő

Adószám/adóazonosító

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:
Adószám
Sorsz. Vezető tisztségviselő
Szervezet neve
Részesedés
mértéke

c)

Ab) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a
2. pontban nyilatkozom,
eb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
ee) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
ed) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az
ea), eb) és ce) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
ca)

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
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A b} pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finansz írozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek} a tényleges tulajdonosa(i}* :
Tényleges tulajdonos

Sorsz.

3.

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

Ab) pont szerinti szervezet(ek} adóilletősége
3.1.
Sorsz.
Gazdálkodó szervezet neve
Adószám

Részesedés
mértéke %-ban

Adó illetősége

Ab} szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése
3.2 .
Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja
meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az
adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az
alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését}:
adóév

Gazdálkodó szervezet neve, adószáma

Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének
aránya az összes bevételhez képest

(pályázat
benyújtásának
éve)
„ •
.„
.„

(utolsó
adóév)

lezárt

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó
szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó
részesedéssel rendelkeznek

4.
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Sorsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

adóév

Adószám
1

1
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Részesedés
mértéke%ban

Gazdálkodó szervezet neve, adószáma

1

Adóilletősége

tényleges
tulajdonos( ok)

tényleges
tulajdonos
adószáma

termelő,

feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének
aránya az összes bevételhez képest

(pályázat
benyújtásának
éve)

...
...
...
(utolsó
adóév)

lezárt

Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam képviselt szervezet a ........... „.„ ... „
sz. projekt benyújtásának időpontjában ( ........ „ „ . „ .......... „ .. ) is megfelelt.

.. „ ... .

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére) .

Kelt: Nyíregyháza, ........................... „ ....•• ...

a szervezet

képviselőjének

aláírása

P.H.
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A pályázati adatlap 2. sz. melléklete

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt rendezett munkaügyi kapcsolatokra
NYILATKOZAT

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése :
nyilvántartási száma :
adószáma:
számlavezető bank neve:
bankszámlaszáma :
képviselője büntetőjogi felelősségem

tudatában
n y i 1a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdés a) pontjában
vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11.
§-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség
elmulasztása,
b} az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre
(ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
e) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív
szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések
megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a
továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű
képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül történő foglalkoztatása,
e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint
f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban : Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző
két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős
bírósági határozattal az S. §-ban meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.

Kelt: Nyíregyháza, .................................. .
a szervezet képvise lőj ének alá írása

P.H .
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A pályázati adatlap 3. sz. melléklete
Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségéről.
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma :
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az „.pont alapján

D

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az „.pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

D

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: Nyíregyháza, ..... „

. .... .. .... .. „ ... „ . ... „.„ „

Aláírás/Cégszerű

aláírás

P.H.
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CU<XXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A Pályázó
Neve:
Székhelye :
Képviselőjének

neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma :
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése :
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §
(1) bekezdés szerinti érintettség a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a pályázó
o
o
o

o

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy e személy közeli hozzátartozója,
nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személy közeli hozzátartozója,
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, vagy e személy közeli hozzátartozója
tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személy
közeli hozzátartozója tulajdonában álló gazdasági társaság,
olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
amelyben a fenti pontokban felsorolt személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja .

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó}:
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányu ló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó}:
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő,
országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, po lgármester, alpolgármester, főpolgármester,
főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete
bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője
és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostohaés nevelőszülő, testvér
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Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően . A
nyilatkozatban szereplő adatok a va lóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt: Nyíregyháza, ........................ .
Aláírás
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A pályázati adatlap 4. sz. melléklete
Nyilatkozat
de minimis támogatás igénybevételéről

NÉV:
-------------------~
SZÉKHELY:
----------------~
ALAPÍTÓ OKIRAT/ CÉGJEGYZÉK SZÁM:
-------VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY SZÁMA:
-------~
ADÓSZÁM:

---------

Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ..............................
Bizottságához benyújtott
tárgyú pályázat/ kérelem beadását megelőző
két pénzügyi évben, illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során

a) az általam képviselt vállalkozás nem részesült de minimis, azaz csekély
szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban.
b)

összegű

támogatásokról

az általam képviselt vállalkozás részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról
szólórendelet
hatálya
alá
tartozó
támogatásban,
melynek
bruttó
támogatás
tartalma:
Ft, azaz
Ft.

Tudomásul veszem, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.................................................... Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt
külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel.

Kelt: Nyíregyháza, ................. .

aláírás

P.H.

* a megfelelő rész aláhúzandó
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX:+ 36 42 524·586
E-MAIL: NYHSZOC@NVIREGYHAZA.HU

A pályázati adatlap S. sz. melléklete
ÁFA NYILATKOZAT

Alulírott

(név),

mint

a(z)

(székhely:: .................................................................... ...... adószám: ________ - _ - __) képviseletére
jogosult büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a támogatás tárgyát képező
tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
ÁFA tv.) alapján 1

0

1. Nem vagyok alanya az áfának. Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül
figyelembevételre .
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó)
összeg kerül figyelembevételre .

0

2. Alanya vagyok az áfának, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán áfa levonási
jog nem illet meg (tárgyi adómentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó
tevékenységet végzek).
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó)
összeg kerü l figyelembevételre .

0

3. Alanya vagyok az áfának, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeimhez
kapcsolódó áfára vonatkozóan adólevonási jog illet meg.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó)
összeg kerül figyelembevételre.

0

4. Alanya vagyok az áfának, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az áfára
vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a szerződésben megjelölt tevékenységgel
kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem és az ezekhez kapcsolódó áfára
vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a
szerződés érvényességi időtartamán belül.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó)
összeg kerül figyelembevételre.

0

S. Alanya vagyok az áfának és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással
állapítom meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét. Kijelentem, hogy elszámo lásnál az
arányosítás számítását mellékelem.

1

Kérjük azon szövegrész elötti négyzetben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve ellentmondásos
nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.
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Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a költségek
ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre .

0

6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó)
összeg kerül figyelembevételre .

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban
változás következik be, arról Támogatáskezelőt haladéktalanul, legkésőbb a változást követő munkanapon
tájékoztatom .
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ÁFA tv. 142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék
beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó
megfizetésére, továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet{ek)ről a
beszámoló mellékletét képező nyilatkozatban külön beszámolok és az ügylet(ek)et alátámasztó
bizonylatokat a támogatási útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkülönítetten nyújtom be.
Tudomásul veszem, hogy az intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra azok az adók, amelyek
bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy ellentételezhetők
és nyilatkozatomat ennek tudatában t eszem.
Hozzájá rulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség
esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból az
Nemzeti Adó és Vámhivatalt megkeresse.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése végett
valótlan tartalmú nyilatkozatot teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel,
bűncselekményt követek el, és ez minden esetben feljelentést von maga utá n.
Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges képviselőm által az eljárás bármely szakában tett
valótlan, hamis adatszolgáltatás, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a Támogató / Lebonyolító a
támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt történő behajtása iránt a
támogatási szerződés mellékletét képező beszedési megbízás alapján haladéktalanul intézkedik.
Tudomásul veszem, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító az általános forgalmi adóval kapcsolatos
jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.
Kelt: Nyíregyháza,

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .. „

aláírás

P.H.
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Ügyiratszám: SZOC/6688-4/2019 .
Ügyintéző: dr. Vachler Péter
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz A Nyíregyháza, 35. számú háziorvosi körzet feladatellátási

szerződésének

módosítására

Tisztelt Bizottság!
Dr. Gulyás Gábor vállalkozó háziorvos, a 35 . számú háziorvosi körzet háziorvosa 2019.08.22-én kérelmet
nyújtott be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melyben jelezte, hogy az egyéni
vállalkozás keretében folytatott családorvosi tevékenységét a jövőben egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaság formájában kívánja folytatni.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19/C. - D. § -a 2019.07 . 10-től
biztosít lehetőséget arra, hogy az egyéni vállalkozás jogutódjaként egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaság alapítására kerüljön sor. Az e formában működő egyszemélyes gazdasági társaság alapításában az
egyéni vállalkozón kívül más személy nem vehet részt. Nem alapíthat korlátolt felelősségű társaságot a
tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama alatt. A korlátolt felelősségű társaság
bejegyzését követő öt évig az alapító egyéni vállalkozó nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős
tagja, valamint nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói jogviszonyt. A korlátolt felelősségű társaság
előtársaságként nem működhet. Az alapítás az egyéni vállalkozóval szemben fennálló követeléseket nem
teszi lejárttá . A cégbíróság a korlátolt felelősségű társaságot bejegyző végzésben rögzíti az e törvény szerinti
alapítás tényét, valamint az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát.
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdése
alapján az egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyokban kerülhet sor:
-

sza badfoglalkozás keretében,
egyéni egészségügyi vállalkozóként,
társas vállalkozás tagjaként,
közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban,

-

munkaviszonyban,
közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban,
szolgálati jogviszonyban,
egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja ként,
önkéntes segítőként,
egyéni cég tagjaként.

-

Fentiek alapján tehát korlátolt felelősségű társaság tagjaként egészségügyi tevékenység végzésének nincs
akadálya.
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A háziorvos kezdeményezésében foglaltak szerint a feladatellátás egyéb körülményeit a módosítás nem
érintené
Fenti okok miatt - a Bizottság egyetértése és támogatása esetén - szükséges a feladat - ellátási szerződés
módosítása. A fentiek mellett a szerződés módosítása miatt indokolt az időközben bekövetkezett
körzetváltozás átvezetése is. Tekintettel arra, hogy a módosítások a hatályos szerződés jelentős részét
érintik, illetve az egyéni vállalkozók esetében használt szerződésmintát a gazdasági társaságokra
alkalmazott szerződésminta váltja fel, így a módosítás átvezetésére egységes szerkezetű szerződés
megkötésével kerül sor.
A szerződésmódos ítás akkor lép hatályba, ha az abban foglaltaknak megfelelő egészségügyi szolgáltatás
gyakorlására az érintett szolgáltató engedélyt szerez.
A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 13.§ (S) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva dönt a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
működtetési jog átruházásával kapcsolatos feladatokról, szerződések és fe ladat - ellátási szerződések
megkötéséről.

Fentiek alapján kérjük a Bizottságot, hogy a feladat - ellátási szerződés módosításához a mellékelt határozat
- tervezet elfogadásával szíveskedjen hozzájárulni.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 04.

Tiszte lette1:

SZOCIÁl. S és KÖZf\f\ ELES! OSZT ÁL v

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOG VÁROS

440.1.:\ ~EG ~.Áz~, 1:cs~·.r!- T~R 1 r>r · r;
TELF.F.:1N ~;,:, 'Í. /l4?l') F\X. 3€ ~: ~~„-srC>
E-MAIL;!'; ·r;_,z·,::@lll'IRt:..::Yt-: f~f..t·IJ

POLGÁRIV.ESTERI HiVATALA

Melléklet az

előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
.„ ........ /2019.

(IX.09.) számú

határozat-tervezet
A Nyíregyháza, 35. számú háziorvosi körzet feladatellátási

szerződésének

módosításáról

a Bizottság
a Nyíregyháza, 35. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosításához az 1. számú
mellékletben foglaltak szerint hozzájárul, és a feladatellátási szerződést a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 09.

Dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
A Címzetes Főjegyző
DR. GULYÁS GÁBOR MEDICAL Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( 4400
Nyíregyháza, Körte u. 16/B. fszt. 1. )
Irattár

2.
3.
4.
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1. számú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
_)2019. (IX.09.) számú határozatához
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

(Háziorvos egyéni vállalkozóként)
1. számú módosítás
amely létrejött egyrészről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1., képviselője : Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,
valamint DR. GULYÁS GÁBOR VÁLLALKOZÓ
továbbiakban : Háziorvos,

HÁZIORVOS

(4400 Nyíregyháza, Körte u. 16/B., asz.: 64003128-1-25) a

együttesen továbbiakban : Felek, között alulírott helyen és időben, a területi ellátási kötelezettséggel járó
háziorvosi feladatok ellátása tárgyában, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények

1.1. Felek rögzítik, hogy Önkormányzat valamint Háziorvos 2013.02.21. napon Feladat-ellátási
szerződést kötöttek háziorvosi feladatok ellátása tárgyában (nyilvántartásba véve: SZOC/218471/2013. iktatószámon).
1.2. Felek megállapítják, hogy a Háziorvos, a 35 . számú háziorvosi körzet háziorvosa 2019 .08.22-én
kérelmet nyújtott be Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melyben jelezte,
hogy az egyéni vállalkozás keretében folytatott családorvosi tevékenységét a jövőben egyszemélyes
korlátolt felelősségű társaság formájában kívánja folytatni.
2. A szerződés tárgya
2.1. A fenti okok miatt a felek az 1.1. pontban hivatkozott Feladat-ellátási szerződést felülvizsgálják,
az alábbiak szerint módosítják, és egységes szerkezetbe foglalva elfogadják.
2.2. Az 1.1. pontban hivatkozott szerző dés elnevezése 11 Háziorvos egyéni vállalkozóként 11 helyett 11
11
Háziorvos gazdasági társaságban 11 •
2.3. Az 1.1. pontban hivatkozott szerződésben a felek elnevezése az alábbiak szerint módosul :
11
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye : 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.,
képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban : Önkormányzat, valamint a DR.
GULYÁS GÁBOR MEDICAL Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
4400 Nyíregyháza, Körte u. 16/B. fszt. 1. ajtó, képviseletében: Gulyás Gábor háziorvos, a
továbbiakban: Háziorvos) 11 •
2.4. Az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 1. 1. pontjába a következő rendelkezés kerül:
11
Felek rögzítik, hogy Dr. Gulyás Gábor Háziorvos a területi ellátásból származó kötelezettségeit a
DR. GULYÁS GÁBOR MEDICAL Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
4400 Nyíregyháza, Körte u. 16/B. fszt. 1. ajtó képviselője: Dr. Gulyás Gábor) gazdasági társaságon
keresztül személyesen látja el, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyeket kizárólag a Háziorvos
személyéhez fűződően kell teljesíteni. 11
2.5 . Az 1.1. pontban hivatkozott szerződés II. 1. pontjába a következő rendelkezés kerül:
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" Felek megállapodnak abban, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a háziorvosi
körzethatárok meghatározásáról szóló 25/2016.(Xll.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklet
szerinti, Nyíregyháza 35. számú háziorvosi körzetének területi ellátása érdekében egymással
együttműködnek. A háziorvosi körzet meghatározását jelen szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza."
11
2.6. Az 1.1. pontban hivatkozott szerződés IX. pontja a " 2. alponttal, és az alábbi szövegrésszel
egészül ki :
" Jelen egységes szerkezetű megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az egészségügyi
tevékenység végzésének engedélyezésére hatáskörrel rendelkező hatóság a jelen módosított
megállapodásnak megfelelő tevékenység gyakorlását az egészségügyi szolgáltató részére
véglegessé vált döntésével engedélyezi. "
2.7. Az 1.1. pontban hivatkozott szerződés IX. pontja a " 3 . " alponttal, és az alábbi szövegrésszel
egészül ki :
" A felek között hatályban lévő, 2013 .02.21. napon létrejött, SZOC/21847-1/2013. iktatószámon
nyilvántartásba vett Feladat-ellátási szerződés hatályát veszti, amikor jelen egységes szerkezetű
megállapodás hatályba lép. 11
2.8. Az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen megállapodás
módosítás 1. melléklete kerül.
3. Záró rendelkezések
3.1. Jelen dokumentumot a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
3.2. Jelen szerződés - módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Nyíregyháza, 2019. " _11 •
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1 számú melléklet a feladat ellátási szerződés módosításához
1. számú melléklet a feladat-ellátási szerződéshez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló többször
módosított 25/2016.(Xll.16.) számú rendelet 1. melléklet szerinti Nyíregyháza 35 . számú háziorvosi
körzetébe az alábbiak tartoznak:
35. számú körzet:
4400 Nyíregyháza, Körte utca 16/B.
Árnika

utca

teljes

Berek

utca

teljes

Borsikafű

utca

teljes

Ciklámen

köz

teljes

Ciklámen

utca

teljes

Csatorna

utca

teljes

Cserje

utca

teljes

Csutorás

utca

teljes

Dolmány

utca

teljes

Ferenc

körút

Gerbera

utca

teljes

Gólyahír

köz

teljes

Gólyahír

utca

teljes

Gomolya

utca

teljes

Gyopár

utca

teljes

Gyöngyike

utca

teljes

Homok

sor

teljes

Illés

utca

teljes

Kakukkfű

utca

teljes

Kard

utca

teljes

1-47

páratlan

Katáng

utca

teljes

Kikerics

utca

teljes

Kincs

köz

teljes

Kincs

utca

teljes

Koronafürt

utca

teljes

Kökörcsin

utca

teljes

Kraszna

utca

teljes

Májusfa

utca

teljes

Pajta

utca

teljes

Pajzsikafű

utca

teljes
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Pipitér
Szamos

utca

teljes

utca

teljes

Százszorszép

utca

teljes

Szegély
Szekér

utca
utca

Szél
Sziget

utca
utca

teljes
teljes

Vadalma

utca
utca

teljes

Westsik Vilmos

\1
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1/A-89

páratlan
teljes

teljes
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2. szám ú melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociá lis, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
_)2019 . (IX.09.) számú határozatához

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(Háziorvos gazdasági társaságban)
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva -

amely létrejött egyrészről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhelye : 4401
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., képviselője : Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat,
valam int a DR. GULYÁS GÁBOR MEDICAL Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Körte u. 16/B. fszt. 1. ajtó, képviseletében : Gulyás Gábor háziorvos, a
továbbiakban: Háziorvos),
együttesen továbbiakban : Felek, között alulírott helyen és időben, a területi ellátási kötelezettséggel járó
háziorvosi feladatok ellátása tárgyában, az alábbi feltételekkel:

1.
A területi ellátási kötelezettség ellátásának formája
1.
Felek rögzítik, hogy Dr. Gulyás Gábor Háziorvos a területi ellátásból származó kötelezettségeit a DR.
GULYÁS GÁBOR MEDICAL Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400
Nyíregyháza, Körte u. 16/B. fszt. 1. ajtó képviselője: Dr. Gulyás Gábor) gazdasági társaságon keresztül
személyesen látja el, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyeket kizárólag a Háziorvos személyéhez
fűződően kell teljesíteni.
II.
A körzet meghatározása
1.
Felek megá llapodnak abban, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a háziorvosi
körzethatárok meghatározásáról szóló 25/2016.(Xll.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti,
Nyíregyháza 35 . számú háziorvosi körzetének területi ellátása érdekében egymássa l együttműködnek. A
háziorvosi körzet meghatározását jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza .
Ill.
A Háziorvos kötelezettségei
1.
Háziorvos ellátja a szerződés melléklete szerinti működési területén lakó, tartózkodó, illetve a hozzá
bejelentkezett és az általa elfogadott 14 év feletti személyeket, illetve mindazon személyeket, akiknek
ellátását jogszabály kötelezően előíqa .
2.
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a Háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi
állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg
gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, valamint mindazon feladat melyet a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/ 2000. (11. 25 .) EüM rendelet feladataként határoz meg.
Ellátja továbbá azokat a feladatokat, melyet jogszabály feladatkörébe utal.
3.
Háziorvos tevékenységét a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabá lyok, szakmai szabályok és
protokollok szerint végzi, a feladatok ellátásához szükséges érvényes és hatályos engedélyek birtokában.
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4.
Háziorvos saját maga biztosítja a rendelés személyi és tárgyi feltételeit.
5.
Háziorvos - az Önkormányzat felkérésére - a Közgyűlés vagy annak szakmai bizottsága előtt
tájékoztatást ad tevékenységéről, a körzete és a hozzá bejelentkezett betegek morbiditási és mortalitási
helyzetéről, a körzet közegészségügyi helyzetéről.
6.
Háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy a praxisjog elidegenítése esetén a vele szerződéses
jogviszonyra lépő felet tájékoztatja arról, hogy Önkormányzat a praxisjog megszerzőjével csak a mindenkor
hatályos jogszabályok által meghatározott személyi és tárgyi feltételek megléte esetén lép a körzet
háziorvosi feladatainak ellátására irányuló szerződéses jogviszonyra.

IV.
Az Önkormányzat kötelezettségei
1.
Önkormányzat térítésmentesen vállalja a háziorvosi tevékenység során keletkezett veszélyes
hulladékok jogszabály szerinti gyűjtését, az ehhez szükséges speciális gyűjtőedények biztosítását, illetve a
hulladék elszállíttatását. Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja továbbá a veszélyes hulladék
kezelésével összefüggő adminisztráció vezetését.
V.
Rendelési idő meghatározása
1.
Háziorvos a folyamatos ellátás keretében munkanapokon legkevesebb 3 órát rendel, mely több
telephelyen történő rendelésnél vagy egy rendelőben délelőtti délutáni váltásban megosztható. A rendelési
időt úgy kell meghatározni, hogy hetente minimum 1 alkalommal, a rendelés 15 és 18 óra között történjen.
A rendelési idő részletezését a működési engedély tartalmazza.
VI.
Ügyeleti szabályok
1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város központi orvosi ügyeletének a működtetője az Önkormányzat által
létrehozott, önálló költségvetési szervként működő Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság. Háziorvos - az
érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos és meghatározott időben történő alapellátási szintű
sürgősségi ellátásának biztosítása érdekében - az ügyeletet működtető Igazgatóság vezetőjének felkérésére
személyesen vesz részt az Önkormányzat által szervezett központi orvosi ügyelet munkájában az
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.)
ESzCsM rendelet 15. § (1) bekezdése, a hatályos Ügyeleti Szabályzat alapján, valamint az ügyelet
működtetőjével megkötött külön megállapodás szerint.
2.
A Háziorvos akadályoztatása esetén - az ügyelet működtetőjének történő jelentési kötelezettség
mellett - maga gondoskodik helyettesítéséről. Amennyiben a Háziorvos a helyettesítésről nem tud
gondoskodni, köteles haladéktalanul tájékoztatni az ügyelet működtetőjét.
3.
Háziorvos a központi ügyeletben való részvétel során biztosítja szakdolgozó részvételét.
VII.
Helyettesítés
1.
Háziorvos helyettesítéséről és a helyettesítés pénzügyi feltétele iről a Háziorvos gondoskodik.
Háziorvos köteles legalább két helyettesítő személyről gondoskodni, akiknek személyét hitelt érdemlő
módon (a működési engedély bemutatásával) igazol az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetőjénél.
Amennyiben Háziorvos a helyettesítést a helyettesítőként megnevezett orvosokon kívül más orvossal
biztosítja, a helyettesítés megkezdését megelőzően legalább 24 órával korábban be kell jelentenie az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetőjének.
2.
Háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi
feltételeknek megfelel, és rendelkezik a helyettesítéshez szükséges engedéllyel.
3.
Háziorvos indokolt esetben a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként
tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos
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kezdeményezésére a kistérségi népegészségügyi intézet - lehetőség szerint az érintettek véleményének
figyelembevételével - dönt, amelyről tájékoztatja az Önkormányzatot is .
4.
A helyettesítő orvos nevét és elérhetőségét, a rendelés helyét és idejét, a helyettesítés időtartamát
minden esetben jól látható helyen ki kell függeszteni a helyettesített háziorvos rendelőjében .

VIII.
Az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések
1.
A háziorvos tevékenységét ápoló igénybevételével végzi. Az ápoló munkáját a gyógyító megelőző
ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a Háziorvos irányítja . Az ápoló a szakképzettségének
megfelelő feladatokat önállóan végzi.
2.
Ahol terhes-ellátás is történik, a Háziorvos feladatait védőnő közreműködésével látja el.
IX.
A szerződés időtartama
1. Jelen szerződés határozatlan időtartamra szól, melyet a felek 6 hónapos felmondási idővel, a szerződés
megkötését követően legkorábban S év elteltével mondhatják fel.
2. Jelen egységes szerkezetű megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az egészségügyi tevékenység
végzésének engedélyezésére hatáskörrel rendelkező hatóság a jelen módosított megállapodásnak
megfelelő tevékenység gyakorlását az egészségügyi szolgáltató részére véglegessé vált döntésével
engedélyezi.
3. A felek között hatályban lévő, 2013.02 .21. napon létrejött, SZOC/21847-1/2013. iktatószámon
nyilvántartásba vett Feladat-ellátá si szerződés hatályát veszti, am ikor jelen egységes szerkezetű
megállapodás hatályba lép.
X.
A felmondásra vonatkozó szabályok
1. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja,
ha
a.
a Háziorvos jelen feladat-ellátási szerződésben vál lalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
b.
Háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.
Xl .
A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések
1.
Önkormányzat a jelen feladat-ellátási szerződés 11/1. pontjában nevezett körzet módosítása vagy
megszüntetése miatt bekövetkezett, a Háziorvost ért kár esetén kártalanítási kötelezettséggel tartozik,
amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a Háziorvos által a finanszírozás keretében kapott egy
éves összeget.
XII.
Finanszírozás
1.
Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Háziorvos az egészségbiztosítóval szerződéses jogviszonyra
lépjen az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások, ellátások állam által történő finanszírozása érdekében.
2.
Háziorvos az ügyeletben való részvételt, a keresőképesség elbírálásán, illetve a gyermekápolá s
címén a jogosult keresőképtelen állományba vételén túlmenő szakértői tevékenységét, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati intézmények orvosi feladatait külön díjazás ellenében végzi.
XIII.
Egyéb rendelkezések
1.
Szerződő Felek jelen feladat-ellátási
törvény 2/B. §-a alapján kötik.
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2.
Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen feladat-ellátási szerződés aláírásával egy időben az
egészségügyi alapellátás biztosítására kötött előző megállapodás hatályát veszti.
3.
Szerződő Felek kijelentik, hogy az egészségügyi alapellátás céljára szolgáló ingatlanok
vonatkozásában a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2001 (11.26) számú határozatában
foglaltakat tekintik magukra nézve kötelezőnek.
4.
Jelen szerződésben nem vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.
S.
Szerződő Felek jelen jogügyletből keletkezhető minden vitás kérdés eldöntésére nézve kikötik a
Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen okiratot három példányban, a Szerződő Felek elolvasás és teljes megértés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019. "_". " __ ".

Dr. Kovács Ferenc

Dr. Gulyás Gábor

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
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1. számú melléklet a feladat-ellátási szerződéshez
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló többször
módosított 25/2016.(Xll.16.) számú rendelet 1. melléklet szerinti Nyíregyháza 35. számú háziorvosi
körzetébe az alábbiak tartoznak:
35. számú körzet:
4400 Nyíregyháza, Körte utca 16/B.
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Árnika

utca

teljes

Berek

utca

teljes

Borsikafű

utca

teljes

Ciklámen

köz

teljes

Ciklámen

utca

teljes

Csatorna

utca

teljes

Cserje

utca

teljes

Csutorás

utca

teljes

Dolmány

utca

teljes

1-47

Ferenc

körút

Gerbera

utca

teljes

Gólyahír

köz

teljes

Gólyahír

utca

teljes

Gomolya

utca

teljes

Gyopár

utca

teljes

Gyöngyike

utca

teljes

Homok

sor

teljes

Illés

utca

teljes

Kakukkfű

utca

teljes

Kard

utca

teljes

Katáng

utca

teljes

Kikerics

utca

teljes

Kincs

köz

teljes

Kincs

utca

teljes

Koronafürt

utca

teljes

Kökörcsin

utca

teljes

Kraszna

utca

teljes

Májusfa

utca

teljes

Pajta

utca

teljes

Pajzsikafű

utca

teljes

Pipitér

utca

teljes
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Szamos

utca

teljes

Százszorszép

utca

teljes

Szegély

utca

Szekér

utca

teljes

Szél

utca

teljes

Sziget

utca

teljes

Vadalma

utca

teljes

Westsik Vilmos

utca

teljes
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Iktatószám:5 l-7/2019
Tárgy: Előterjesztés a 2019. évi január-július
egészségügyi céltartalék felhasználásának
elfogadására
Melléklet:

Hivatkozási szám:
Ügyintéző:

Rákóczi Ildikó
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Elnöke
NYÍREGYHÁZA
Kossuth tér 1.
4400

Tisztelt Elnök Asszony!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott, Nyíregyháza MJV
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 .(II.07.) számú rendeletének 19. számú
melléklete tartalmazza az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által, az egészségügyi célfeladatok
ellátásának pénzügyi fedezetét. Ennek az intézményünk költségvetésébe történő lebontására,
átcsoportosítására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többször módosított 9/2011.(III.10.) számú rendelete alapján a Bizottság
jóváhagyását követően kerülhet sor.
Ennek megfelelően a 2019. január - július hónapi céltartalék felhasználását az alábbiak szerint
kérjük jóváhagyni.
adatok Ft-ban
-1
Feladat megnevezése
Július 31-ig
Költségvetésben a
felhasznált összeg
feladatellátás várható
költsége 2018-ban
Rendelők bérleti díja
2.500.000
975.626

1

--f

...

Keszé!yes hulladék szállítása_ ± pület karbantartás
-

L

L--

Összesen:

__[__

-

-

.

...

6.000.000
2.000.000

-

_J_

10.500.000

+

±

-l

3.182.946
537.811

- --

4.696.383

Az épület karbantartás, előirányzatot meghaladó kiadásaira a fedezetet a veszélyes hulladék szállítás
előirányzata terhére kérjük biztosítani, így kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy egyúttal az említett
jogcímek közötti átcsoportosítást is jóváhagyni szíveskedjék
Kérem Tisztelt Elnök Asszonyt, hogy kérelmünket jóváhagyás céljából a Bizottság elé terjeszteni
szíveskedjék.
Nyíregyháza, 2019. augusztus 15.

igazgató
Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf. 91 , Telefonszám : (42)417-803
r r- .(·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..
E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu;
. ._. - 1
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Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
„./2019. (IX .. „) számú
határozata
a 2019. évi január-július havi egészségügyi céltartalék
felhasználásának elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a 2019. évi január-július havi
egészségügyi céltartalék felhasználásának elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadásával
egyetért.

Nyíregyháza, 2019. szeptember ...

Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1.címzetes főjegyző
2.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3.Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent 1. u. 14.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel. : 42/ 524 - 585

JELENLÉTI ÍV
2019. szeptember 9-én megtartott bizottsági ülésről

Dr. Rákóczi Ildikó (elnök)
Vassné Harman Gyöngyi
M ussó László
Andó Károly
Jeszenszki András
Czura Gabriella
Dr. Hudákné Fábián Nóra
Dr. Újhelyi János

Szőke Ádám László
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Virág Gyuláné
Jászai Menyhért
Dr. Szemán Sándor
Kósa Árpád
A

Dr. Juhász Szabolcs
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Csikós Péter
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Dr. Gulyás Gábor
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Nyíregyháza, 2019 . szeptember 9.

A kiadmány hiteléül:

Dr. Krizsai Anita
a Bizottság titkára
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

