JEGYZŐKÖNYV

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottságának 2019. november 19-én tartott nyílt üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Rákóczi Ildikó: Nagy szeretettel üdvözölök mindenkit az első bizottsági ülésünkön. Engedjék meg,
engedjétek meg, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt egy kicsit ilyen rendhagyó módon, mivel első
bizottsági ülésünk van egy kis bemutatkozással szeretném kezdeni. Üdvözölök mindenkit a
képviselőket, a külsős tagokat, illetve nagy szeretettel köszöntjük azért a vendégeinket, illetve az
állandó tagjainkat, akik segítik a bizottság munkáit. A Jegyzői Kabinetnek a munkatársait, illetve a
Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét és munkatársát. Azt terveztem, hogy egy nagyon rövid
gondolatot, hogy mindenki egy bemutatkozással kezdje. Akkor szeretném, ha az Osztályvezető Asszony
magáról mondana egy-két szót. Mindenki megismerje, együtt fogunk dolgozni S évig. A kedves
vendégeinket a napirendi pontok tárgyalásánál ugyanerre fogom kérni majd. Egy nagyon rövid
gondolatot.
Dr. Krizsai Anita vagyok a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője egyrészt, másrészt pedig ennek a
Bizottságnak a titkára már nagyon rég óta. Lehet hozzám fordulni bizalommal bármilyen ügyben.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen és kedves munkatársa Tóthné Csatlós Ildikó, aki éppen a munkáját
látja el. Kérlek Ildikó hogy, mert, hogy ő is segíti a mi munkánkat.
Tóthné Csatlós Ildikó vagyok a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa, Anitával végezzük
tevékenységünket a Szociális és a Köznevelés területén.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen és megszólítottam a Jegyzői Kabinet munkatársát szeretném, ha
Faragóné Széles Andrea is egy gondolatot mondana.
Faragóné Széles Andrea vagyok, a régiek már ismertek az újak még nem hiszem, megismerkedünk
majd . A Jegyzői Kabinet vezetője vagyok. Nem én leszek, aki majd bejön egyébként, csak most az első
bizottsági ülést én is megtisztelem. Reméljük sikerese n fogunk együttműködni, és amiben tudunk
abban a bizottság rendelkezésére fogunk állni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen és a köszöntésemben külön nem emeltem ki Jászai Menyhért
Alpolgármester Urat és Kósa Árpád Kabinetvezető Urat. Kérem, hogy akkor kis egy-egy gondolattal.
Jászai Menyhért vagyok. Én a negyedik ciklusomat kezdem most itt egyéni önkormányzati képviselő,
illetve harmadik olyan ciklust, amelyben, mint alpolgármester kezdem működésemet. Gondolom
sokan ismernek, engem is nyugodtan lehet keresni, ha bárkinek van valamilyen gondja vagy
problémája.
Kósa Árpád vagyok a Polgármesteri Kabinet vezetője, engem is lehet nyugodtan keresni, általában
operatív kérdésekkel foglalkozom, külön szeretem már most ezt a Bizottságot, mert a sport áll hozzám
a legközelebb és ide került a sport területe, ezért tényleg megkülönböztetett figyelemmel kísérem
majd a Bizottságnak a munkáját és mindenkinek állok rendelkezésére.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. Köszöntjük körünkben Címzetes Főjegyző Urat és egy rövid
gondolatot szeretnék elmondani. Bemutatkozással kezdtük és szeretettel köszöntünk téged is és egy

gondolatot, ha megosztanál velünk.

Dr. Szemán Sándor: Lehetőségemhez mérten megpróbálok rövid lenni. A következőt szeretném
elmondani, hogy ebben a ciklusban sem változik az a rendszer, ha jól értettem erről beszéltél Elnök
Asszony, hogy a szakmai munkák előkészítésében a teljes Hivatal részt vesz és ugye a jogi kontrollt, azt
pedig, illetve a jogi segítséget a Jegyzői Kabinet adja. Andi most kivételesen van itt, az a lényeg, hogy
mindig lesz a Jegyzői Kabinet részéről valaki. Én mind a 6 Bizottságnál az első Bizottsági ülésre a
Közgyűlés előtt eljövök. Én megtisztelem a Bizottságot, remélem mások is így fogják fel és végig itt
vagyok ezeken a Bizottsági üléseken. Egyébként is szokásom volt az elmúlt időszakban, hogy a belső
megegyezés alapján a Jogi Ügyrendi és Etikai Bizottság valamennyi ülésén részt vettem, míg a másik S
Bizottságnak az ülésein szükség szerint, de inkább azt mondom, hogy viszonylag ritkán, bár azt hiszem
ez a Bizottság volt ahol még elő-elő fordulgattam egy évben kétszer, háromszor, legalábbis. Szeretnék
megnyugtatni mindenkit, hogy ez a jövőben sem lesz másképp, de úgy ahogy eddig ebben a ciklusban
is azt tudom ígérni, hogy a Hivatal mindenlel fog követni annak érdekében, hogy továbbra is jól
előkészített anyagok kerüljenek ide. A Bizottság témájánál fogva ide általában meghatározott belső
szervezeti egységek kerülnek, de mind a 14-ből bárki ide kerülhet. Én az egész Hivatalért vállalom a
felelősséget, ugye ezt ígérem és ajánlom a segítségünket, személy szerint a magamét is, illetve
valamennyi munkatársamét is és erre az S éves ciklusra a Bizottságnak nagyon jó és eredményes
munkát kívánok, mind a véleményező hatásköre gyakorlásában mind, pedig amikor Közgyűlés által
átruházott hatáskörben, ügydöntő hatáskörben jár el, abban a munkájában is. Köszönöm szépen a
lehetőséget Elnök Asszony.
Dr. Rákóczi Ildikó: Mi is nagyon szépen köszönjük és számítunk továbbra is a munkára az osztálynak is
és a Kabinetnek is.
Halkóné dr. Rudolf Éva vagyok, harmadik ciklusomat kezdem Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzati képviselő-testületének tagjaként. Az elmúlt S évben a Jogi Bizottság tagja, illetve a
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság Elnökeként végeztem feladataimat. Hogy miért mondtam ezt
el, azért, mert az azt megelőző 4 évben pedig a Szociális Bizottság tagja is voltam, tehát nem idegen
tőlem ez a terület. Mondhatnám azt, hogy egy picit hazajöttem a következő S évre. Bízom abban, hogy
munkámmal segíteni fogom a Bizottságnak a munkáját akár átruházott hatáskörben, akár pedig
véleményező feladatkörről van szó.
Vassné Harman Gyöngyi vagyok, a Szociális Bizottságban harmadik ciklusomat kezdem, képviselőként
a másodikat. Először külsős tagként vettem részt a munkában. Ennyi, hogy most harmadszor vagyok
itt, reméljük, hogy most is olyan konstruktív lesz, mint az előzőekben. Úgyhogy azért egy folyamatot
már láttunk itt, akik régebb óta itt vagyunk. Óvónőként dolgozom egyébként, Telephelyfelelős vagyok,
hogyha még ennyit el lehet mondani, már 37 éve és több mint 20 éve Mandabokorban dolgozom, ahol
élek és lakok is, mint külterületi Képviselő. Ott tevékenykedem már most a második ciklusom lesz,
előtte pedig segítettem a munkáját az előttem lévő képviselőnek. Úgyhogy igazából 2010 óta veszek
részt az Önkormányzat Bizottsági munkájában is és a közösségi munkában is.
Nagy Szabina vagyok, a 2. számú egyéni választókerületben vagyok Képviselő a Jósavárosban. Az első
ciklusom, az első ilyen jellegű munkásságom. A Jósavárosiakat igyekszem majd képviselni és a szociális
területen tevékenykedem én is a mindennapokban.
Szenti Tibor vagyok nős két gyermek édesapja. A magánéletemben két fronton vállalkozóként
teljesítek szolgálatot, egyrészt egy családi vállalkozást vezetek kereskedelmi vonalon és saját
vállalkozásként mintegy egyéni vá llalkozó pénzügyi vonalon. Első delegáltságom és külsős tagként
vagyok jelen.

Póka

Imrének hívnak, én 1998-ban kezdtem a Bizottsági munkát, akkor lettem először Képviselő és

tulajdonképpen a sportot követve még Szociális Bizottságba nem voltam sose. Most kerültem be, a
sportot úgy látom, hogy követnem kellett és azt gondo lom, hogy mivel sporttal foglalkozom
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testnevelőként is. Tulajdonképpen, hogy ha visszaszámolok 20 éve dolgozom a Kulturá lis és Sport

Bizottság területén, nagyon sok tapasztalattal, nagyon sokat tanultam az itt dolgozó emberektől és azt
gondolom, hogy azért remélhetőleg sikerült néhány olyan jó tanácsot adni, amit a Bizottság
megfogadott részemről is, tehát ebben próbálok továbbra is pozitívan hozzá állva erős íteni a
Bizottságot.
Smidt Ferencnek hívnak egyéni Önkormányzati Képviselőségem első ciklusát kezdem a 4. számú
Választókerületnek vagyok a Képviselője . Az előző S évben külsősként az Oktatási Kulturális és Sport
Bizottságnak voltam a tagja . Végzettségemet tekintve tanár vagyok biológia-technikkörnyezetvédelem szakos, illetve szociálpolitikus. Huszonkettő-három évig inkább tanítással és
kevésbé szociálpolitikával foglalkoztam, jelenleg Családsegítő vagyok a Gyermekjóléti Központban,
most inkább gyermekvédelemmel foglalkozom .
Dr Pápai László vagyok, külsős Bizottsági tag. Koromnál és érdeklődési körömnél fogva elég sok
mindennel megismerkedtem már a pályafutásom során, így a közigazgatási területtel, a lakásügyi
területtel, a környezetvédelmi területtel, illetve a lakásépítés területén lakhatás probléma körében
rendelkezem tapasztalatokkal, ismeretekkel és ezzel a területtel szeretnék én is hozzájárulni a
Bizottság munkájához.
Dr. Ujhelyi János gyermekorvos vagyok 40 éve a városban. A közéleti tevékenységem, ami az
Önkormányzatot illeti az elmúlt S éves ciklusban ennek a Bizottságnak a tagja voltam, örülök egyébként
hogy Sport Bizottsággá lett, mert ahhoz is van kötődésem és nagy várakozással tekintek erre a ciklusra .
Megyei Szakfelügyelő és Címzetes, koromnál fogva Címzetes Főorvos vagyok, nagy várakozással
tekintek, mondom erre az időszakra és a magam eszközeivel mindent megteszek, hogy ezek a
feladatok, ami az egészségügyet és a sportot előre viszik, azt szolgálhassam.
Dr. Rákóczi Ildikó vagyok Egészségügyi végzettségem van, felsőoktatásban dolgozom, de az
nem esik messze, mert ugye az Egészségügyi Karon oktatok. Második ciklusomat
kezdtem meg ugye most így októberben. Az előző ciklusban is a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság Elnökeként tevékenykedtem, ugye most itt változás van. Az fogalmazódott meg bennem ,
hogy sport nélkül nincs egészség, ilyen szempontból jó helyen van a történet, tehát remélem, hogy
ebben az ötéves ciklusban is nagyon jó és konstruktív és jó együttműködést fogunk tudni magunk
mögött zárni, mint ahogy az előző S évben sem volt én azt gondolom, hogy semmi olyan, ami
nehézséget okozott volna és nem tudtunk volna konszenzusra jutni. A magam részéről is kívánok jó
munkát nektek, Önöknek, magunknak. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Akkor
kezdjük a mai munkát. Első körben, tehát szavaztatnék a napirendről. Aki a napirenddel, annak
sorrendjével egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
egészségügytől

Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokat.
1.

Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításra

Dr. Rákóczi Ildikó: Első napirendi pontunk előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29 .) önkormányzati rendelet módosításról. Szeretném
megkérdezni a Bizottság tagjait, hogy van-e az előterjesztéshez kérdésük? Kérdést nem látok,
véleményt, megjegyzést kíván-e valaki tenni? Amennyiben nincs, akkor szavaztatnék. Itt van egy
rendelet tervezet, amelyben formai nyomtatványok, formai dolgok változtak akkor első körben
szavaztatnék a rendeletről. Kérem, hosy aki a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért

kézfelemeléssel jelezze.
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Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 75/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.
2.

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 66/2019.(IV.25.) számú

határozatával kiadott tulajdon fenntartási nyilatkozatok módosítására
Dr. Rákóczi Ildikó: A második napirendi pontunk előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 66/ 2019.(IV.25 .) számú határozatával kiadott tulajdon fenntartási nyilatkozatok
módosításáról szól. Ehhez a napirendi pont tárgyalásánál Kőhalm i Richárd Ügyvezető Urat
köszönthetjük. Szeretném megkérdezni a Bizottság tagjaitól, hogy az előterjesztéshez van-e kérdésük?
Én nem látom, hogy kérdés lenne, vélemény, megjegyzés. Nem, tehát egyértelmű, ami le van írva .
Kérem szavazzunk, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetéfti kézfelemeléssel jelezze.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta a 76/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.
Dr. Rákóczi Ildikó: Abban egyeztünk meg, hogy a kedves vendégeinket
bemutatkozásra . Richárd egy mondatot., ha mondana.

első

körben kérjük egy rövid

Kőhalmi Richárd vagyok a Nyíregyházi Sportcentrum Ügyvezetője . Sportban dolgoztam gyakorlatilag
az egész életemet. Testnevelő tanári végzettséggel bírok és tavaly június óta vagyok a Sportcentrum
Nonprofit Kft. vezetője és egy nagyon fontos feladatnak szeretnék eleget tenni. Mi hagyományosan a
Sportcentrum keretein belül december S-én szervezünk egy évzáró nagyszabású rendezvényt, ami egy
mikulás ünnepséggel és fenyő ünnepséggel összekötött, úgyhogy a Sport Bizottság tagjait nagy-nagy
szeretettel várjuk erre a rendezvényre . A meghívókat természetesen hivatalosan is ki fogjuk küldeni,
úgyhogy szeretném, ha ott lennének és azonosulnának a mi munkánkkal egy kicsit.

Dr. Rákóczi Ildikó: A harmad ik napirendi pont előtt megkérném Hornyák Enikőt, és ő, mint ügyintéző
mindenhol ott szerepel. Mondjon néhány gondolatot.
Hornyák Enikő: 2011. óta dolgozom itt a Városházán, első perctől, mint Sportreferens. Nyolc és fél
éven keresztül a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság ülésein vettem részt, de nagyon bízom
benne, hogy legalább olyan hatékonyan, együttműködően tudunk dolgozni. Bármilyen operatív
ügyben, tehát ami tehát a mindennapokat érinti a főépületben az 1. emeleten a 108/B irodában van az
irodánk. Tényleg nyugodtan lehet keresni, e-mailjeink végén ott van mobil telefonszám, tehát ott is
elérhetőek vagyunk. Tehát tényleg bármilyen effektíve kérdés merül fel, nagyon sokrétű a sport fogják
látni, ez egy picit újabb terület. Sok ismerős arc van, remélem, hogy nagyon sikeres S év áll előttünk és
tényleg bátran keressetek, keressenek.
Kósa Árpád: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Hagyományosan megrendezésre kerül a
Sportgála, itt ugye a legkiválóbb sportolókat, szakvezetőket, akár iskolákat is ünnepeljük és díjazzuk.
Most november 25-én lesz a Continentál Arénában, volt BUSZACSA 14.00. órakor. Körbe megyek és
mindenkinek átadom a meghívót erre az eseményre és tényleg mindenkit szeretettel várnánk. Azokat
is, akik a sportban kevésbé vannak otthon, de ezt a következő S évben biztosan sokszor el fogom
mondani, hogy egészségügyi és szociális részlegnek.
Dr. Rákóczi Ildikó: Az egészségügy és a sport ké z a kézben jár.
3.

Előterjesztés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a

4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény- fejlesztési
támogatás II. ütem ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Visszatérnénk a harmadik napirendi pontunkhoz. Annyit szeretnék kérdezni, hogy
van-e szóbeli kiegészítse az előterjesztőknek?
Hornyák Enikő: Annyit szeretnék elmondani Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság, hogy kettő órától
a Városstratégiai Bizottság tárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadta és a Tankerület részéről
akkor jelen volt a Gazdasági Igazgató, aki most elnézését kéri rajtam keresztül, nem tudtak maradni a
három órási egyeztetésre, mert egy belső egyeztetésre vissza kellett mennie, de Közgyűlésen jelen
lesznek és ők is maximálisan támogatják és kérik a Bizottságot is, hogy az előterjesztést támogassa a
Közgyűlés.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a kiegészítést. A Bizottság tagjaitól kérdezem, hogy van-e kérdés
az előterjesztéshez? Nem látom, vélemény, megjegyzés? Amennyiben nincs, szavaztatnék. Kérem,
hogy aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 77/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.
4.

Előterjesztés az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére

Dr. Rákóczi Ildikó: A negyedik napirendi pontunk tárgyalásánál köszöntjük meghívott vendégeinket és

kérem, akkor mondjanak egy gondolatot.
Nagy-Sain Alexandra vagyok az ismertebb nevén FUTUROBI Játszóház vezetője, ettől az évtől
kezdődően

látom el ezen feladatot. Nagyon szépen köszönjük az eddigi segítséget a városnak és
nagyon reméljük, hogy a további években is együtt fogunk tudni működni. Nagyon szívesen várjuk a
gyerekeket a vendégeinket és reméljük, hogy mindenki megismerte vagy pedig a továbbiakban még
inkább meg fogja ismerni a játszóházunkat.
Dr. Magyar Zoltán vagyok. Tisztelettel köszöntök mindenkit. A Polgármesteri Hivatal egyik
jogtanácsosa, Illetve a Vagyongazdálkodási Osztály helyettes vezetője, most én képviselem az osztályt,
Osztályvezető Asszony helyett. Amennyiben bármilyen jellegű problémájuk, kérdésük, segítségre
szo rulnak osztályunkat illetően akkor bátran forduljanak hozzánk bizalommal.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e

kérdésük az

előterjesztőhöz?

Dr. Magyar Zoltán: Egy tájékoztató jellegű információt szeretnék a Tisztelt Bizottsággal megosztani.
Tehát a tegnapi nap folyamán ezt az előterjesztést tárgyalta a Jogi 1 Ügyrendi, illetve a Kulturális
Bizottság is. A Jogi Bizottsági ülésen képviselői észrevétel hangzott el, ennek kapcsán szeretném
megjegyezni, hogy egyik észrevétel az volt, hogy az adott előterjesztésben szereplő sze rződés tervezet
nem tartalmazta az Alapítvány nyilvántartási számát, adószámát. Ezt orvosoltuk, pirossal kiemelten az
előterjesztésben láthatja a Tisztelt Bizottság. Másik észrevétel arra irányult, hogy ugye az Alapítvány
nem tett eleget a közhasznúsági beszámoló feltöltésére vonatkozóan a 2016-os évnek. Ezt bátorkodom
az Alexandra helyett is mondani, hogy a jogelődje helyett Ö munkájáért felelőséget nem tud vállalni,
de ígéretet kaptunk arra ezt a jövőben ezt orvosolja és akkor ennek a törvényi kötelezettségnek eleget
fog tenni a jövő év május végéig. Tehát ezzel az észrevétellel fogadta el a Jogi Bizottság is, illetve
elhangzott az a felvetés, hogy ezt az ingatlant nem pályáztatjuk. Itt Dr. Ulrich Attila Alpolgármester Úr
révén abba az irányba mentünk el, hogy változatlan tartalommal egyenlőre a Tisztelt Bizottság

tárgyalja. El is fogadta azzal a kitétellel, hogy egyrészt nem hozzuk kellemetlen helyzetbe magát az
alapítványt azzal, hogy október végén lejárt a szerződés és ugye most novembert írunk, amikor be
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tudjuk vinni közgyűlésre. Másrészt ugye nem hagyunk egy Önkormányzati tulajdont úgymond
parlagon, üzemeltető nélkül, azért mégis valamilyen bevételünk származik ebből és így az elkövetkező
egy év 14 hónap vonatkozásában, ideje alatt akkor megvizsgáljuk azokat a feltételeket, hogy akkor
ennek az ingatlannak a vonatkozásában hogyan lépünk tovább és azt akkor azt a év végével, jövő év
végével majd megtesszük vagy pályáztatjuk vagy a városvezetéssel ahogy megbeszéltük abba az
irányba indulunk el, hogy még hatékonyabban működjünk, illetve tudjuk ezt az ingatlant hasznosítani.
Ezekkel a kiegészítésekkel, feltételekkel tárgyalta már a Kulturális Bizottság és úgy került elfogadásra .
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést ez mindenképpen nagyon fontos volt. Ennek
tükrében kérdezem meg, hogy van-e kérdés a Bizottság tagjaitól? Nem látom, hogy kérdés lenne, én
kérdésként teszem föl bár nem tudom, hogy a második oldalon van egy első pontban, hogy a bérleti
jogviszony időszaka, itt fel van sorolva egy 2019. november hónaptól december. Ez így rendbe van ez
így egyértelmű, de ha tovább gördítem és a következő oldalon, ahol már az ingatlan bérleti sze rződ és
alatt a 6-os pontnál. Lehet, hogy csak én nem néztem jól meg esetleg. 2019. november hónaptól,
december hó lenne esetleg?
Dr. Magyar Zoltán: lgen 1akkor az egy elírás szerintem.
Dr. Rákóczi Ildikó: Ide 2020 van írva és ez így nem stimmel az előzőhöz képest. Kérem szépen, hogy ez
javításra kerüljön.
Dr. Magyar Zoltán: Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Jó, akkor nekem nincs több kérdésem, a Bizottság tagjaitól kérdezem, hogy
vélemény, megjegyzés? Nincs, akkor a szóbeli kiegészítés, illetve az észrevétel mellett teszem
szavazásra. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért azzal a kiegészítéssel kérem
kézfelemeléssel jelezzen.
Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság
erről meghozta az 78/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.
S.

Előterjesztés

a Nyíregyháza Tigers AFC által az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása
keretre kapott 2019. évi támogatás felhasználási területének a módosítási kérelmével
kapcsolatos döntésre

Dr. Rákóczi Ildikó: Újra visszakanyarodunk a sporthoz, ötödik napirendi pontunk következik, ehhez a
napirendi ponthoz van-e szóbeli kiegészítés? Amennyiben nincs, a Bizottság tagjaitól szeretném
megkérdezni, hogy van-e kérdésük? Amennyiben nincs kérdés, megjegyzés, vélemény? Szavaztatnék,
aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért,kérem kézfelemeléssel jelezze.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 79/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.
6.

Előterjesztés a Kölcsey DSE által a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keretre
kapott 2019. évi második félévi támogatás támogatási céljának a módosítási kérelmével
kapcsolatos döntésre

Dr. Rákóczi Ildikó: A hatodik napirendi pontunk következik, ehhez van-e a Bizottság tagjainak kérdés,
szeretném megkérdezni? Kérdést nem látok, vélemény, megjegyzés? Amennyiben nincs, akkor
szavaztatnék, ez is Bizottsági hatáskör, Bizottsági döntés. Kérem, hogy aki a határozat-tervezetben
foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
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A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangulag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 80/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.
7.

Előterjesztés

a 2019. évi Diáksport kereten lévő megtakarítás felhasználásával kapcsolatos

döntésre
Dr. Rákóczi Ildikó: A hetedik napirendi pontunkhoz szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli
kiegészítés az előterjesztőknek?
Hornyák Enikő: Talán annyi lenne, hogy az elmúlt években kialakult pár olyan szokásrend az előző
Bizottságnál, hogy nagyon ügyesen gazdálkodnak az év folyamán és a tartalékokat pedig az évvégén
nagyon hasznosan javasolja elosztásra és ennek egyik része, hogy a Diáksport Gálán a jövő hét hétfőn
az iskolák eredményességi díjazásként ezáltal egy magasabb összeghez juthatnak, amit szabadon
felhasználhatnak. Ezért javasoljuk, hogy a fennmaradó kereten lévő 1.450.000.-Ft-ot, mint láthatja a
Bizottság részletesen kidolgozva,az éves eredményesség alapján három csoportba sorolva kaphassák
meg a legeredményesebb intézmények, illetve van két intézményünk, aki az év folyamán nagyon aktív
a városi rendezvényeken, ők pedig külön kategóriaként kapjanak még jelképes támogatási összeget.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a kiegészítést. A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy
van-e kérdés? Kérdést nem látok, vélemény, megjegyzés?
Póka Imre: A Diáksport mellet nekem nem illik elmenni, ezzel foglalkozom. Tulajdonképpen csak egy
mondat, hogy a hagyományokhoz híven nagyon jól elő lett készítve ez az előterjesztés, úgy gondolom,
hogy tényleg hűen tükrözi az adott iskoláknak az adott évben végzett munkáját. Ez a pontrendszer jól
ki van dolgozva és hát azért azt gondolom, hogy 100 %-an éltek is a lehetősséggel, ha voltak is iskolák,
akik nem éltek a lehetőséggel, szerintem már nem igen. Azt gondolom, hogy az aktivitást is figyelembe
véve egy korrekt előterjesztést elfogadása.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen, további vélemény, hozzászólás? Akkor szavaztatnék, kérem,
hogy aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja az e l őterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 81/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.
8.

Előterjesztés

a 2019. évi Sport célfeladatok kereteken
kapcsolatos döntésre

lévő

megtakarítások felhasználásával

Dr. Rákóczi Ildikó: A következő napirendi pontunk, szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli
kiegészítése az előterjesztőnek?
Hornyák Enikő: Annyi lenne a kiegészítés, hogy ezt anno 2,5 millió forint összeggel indítottuk, tavaly
már 4 millió forintot takarított meg a Bizottság az Óvodák számára . Idén, mint láható az
előterjesztésben 4,9 millió forint, tehát ez azt jelenti, hogy azért, hogy megduplázódott három év alatt
az óvodákra szánt összeg és ezáltal van még egy plusz 3 millió forintos keretösszeg, amit pedig nagyon
jó két programnak a támogatására javaslunk átcsoportosítani a Sportcentrumnak. Nagyon élvezik a
gyerekek mind az Ovi Korit, illetve mind a nagycsoportos úszásprogram azért, főleg a Városi Uszoda
jövőbeni megnyitása új távlatokat nyit és ehhez egy nagyon nagy segítséget jelent, hogy a
megtakarításokat ezekre az óvodás programokra tudjuk fordítani, ha a Bizottság támogatja.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen, valóban tényleg látható az összeg, illetve mennyi sok gyerek

mosoly lesz majd mögötte. Köszönjük szépen. A Bizottság tagjaitól kérdezem1van-e kérdés? Nem látok,
vélemény, megjegyzés?

Halkóné dr. Rudolf Éva: Enikőhöz csatlakozva, ahogy elmondtuk a Sport Célfeladatoknál eszközölt
megtakarítások felosztásnál említetted a korizást , az óvodásokat 1az úszást és el kell mondanom a
tegnapi Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsági ülésen a négy székhely intézmény vezetői ott voltak
egy szakmai beszámoló okán és ott külön is kiemelték a korcsolyázást, az úszást és azoknak a
jelentőségét, azoknak a sportoknak a jelentőségét, ami számukra a gyerekek nevelésében óriási
segítséget jelent. Csupán annyit mondott egyik vezető óvónő, hogy legtöbbet az jelentett számára,
hogy amikor az óvodás csoportok megérkeztek a korcsolyázásból kipirult arccal 1nagyon könnyű volt
őket lefektetni és csend volt a teremben, tehát ez a pozitív hozadéka azon kívül, hogy egészséges és
úgy gondolom, hogy mi szülők, nagyszülők nem biztos, hogy kellő időt tudunk arra fordítani, hogy
megtanítsuk őket sportolni, korcsolyázni, de ez is lehetőséget teremt minden kisgyermek számára,
hogy a sport valamennyi ágával megismerkedhessenek. Köszönjük szépen a lehetőséget.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen, parancsolj Gyöngyike.
Vassné Harman Gyöngyi: Óvónőként szeretném megköszönni, hogy a város kiemelten támogatja az
óvodákat minden területen. Igaz ez a sportra is és azért nagyon-nagyon jó, mert mi azért tudjuk, hogy
mindig vannak olyan eszközök, amelyek elhasználódnak, amelyek cserére szorulnak, vagy kiegészíteni
kell őket és igazából így tudjuk pótolni leginkább ezeket a dolgokat, hiszen azért tárgyi eszközökre is
szükség van. Ez az egyik módja a másik ugye a Bozsik program által, amelyben minden óvoda részt vesz,
úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon jó szemléletformálás a szülők részére is, hogy milyen fontos
a sport az egészségünk megóvása szempontjából. A gyerekek nevelésében pedig egy nagyon-nagyon
jó eszköz, hiszen a sporttal, a gyerekekkel nemcsak a viselkedését tudjuk formálni, hanem tényleg azért
az értelmi képességekre is nagyon-nagyon hat. Ezt mi tudjuk és ezt a szülőkben is tudatosítjuk, mert
még azért a szülők között azért nincs mindenki tisztában. Úgyhogy nagyon-nagyon megköszönjük és a
többi óvónéninek is a köszönetét szeretném most itt tolmácsolni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen, további vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, nem látok,
szavaztatnék. Kérem, hogy aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze .

A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 82/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.
9.

Előterjesztés a Truck Race Promotion Kft. által a 2019. évi Rally Hungary-11. Nyíregyháza Rally
támogatása céljából beérkezett rendkívüli kérelemmel kapcsolatos döntésre

Dr. Rákóczi Ildikó: A következő napirendi pont tárgyalásánál szeretettel kérjük
hogy ossza meg a gondolatát.

Kabinetvezető

Urat,

Kósa Árpád: Köszönöm szépen a nyolcas pontban megtett hosszas bevezetőm után most szimplán
elmondom. Én nagyon nagyra tartom azt, hogy ez a város egy ekkora Európa Bajnokságot le tudott
bonyolítani. Bár voltak előtte kétségek. Nagyjából itt, ha csak a versenyzőket nézzük a csapatokat,
akkor itt 20.000 embert fogadott Nyíregyháza ezekben a napokban. A Nyírvv Kft is óriásit teljesített, a
Közterület Felügyelet, ha csak a Hivatalt nézzük. Ugyancsak a Rendőrség fantasztikusan dolgozott és
egyáltalán Nyíregyháza városa, infrastruktúrája most már alkalmas arra, akár a szállodákat a már
megépült szállodákat nézve, akár az úthálózatot és sok minden mást, hogy egy ilyen versenyt le tudjon
bonyolítani ez egy fantasztikus dolog. Értelemszerűen a különböző vállalkozások azért nagyon komoly
extra bevételhez jutottak a városban . Azt hiszem egy Városvezetésnek, egy Bizottságnak is ezt is
figyelemmel kell kísérni, és még egy amiért igazából szót kértem . Még egy körülményre érdemes
odafi5yelni, ho5y az nyilvánvaló, ho6Y ennek a versenynek és ennek a sikeres megszervezése az
előszobája annak, hogy Nyíregyháza közelében megépülhessen majdan egy MotoGP pálya. Ezt
legalábbis a sajtóból nagyon sokan látták, hallották, olvasták, hogy Észak-Kelet Magyarországon, tehát

nagyjából tudható, hogy valahol Nyíregyháza közelében fog megépülni ez a pálya . Ez egy Hungaroring
mértékhez hasonlatos pályáról beszélünk és sejteni lehet, hogy ennek milyen turisztikai és nem csak
turisztikai bevételei lehetnek, majd amikor ez megépül. Egészen más rangra, egészen más minőségre
került Nyíregyháza városa és én azt gondolom, hogyha ez megvalósul és ennek volt az előszobája ez a
verseny, illetve a tavalyi verseny. Én, amit hallok, lehet más mást hall . Én úgy hallottam szakmai
berkekből, hogy akár az Európai Szakmai Szövetség a Magyar Szövetség és ugye a versenyzők azok
nagyon magas szinten említették ezt a versenyt. Úgyhogy jó eséllyel nézhetünk a jövőbe . Bízom benne,
hogy Nyíregyháza meg tudja ugrani majd azt a lépcsőt is . Köszönöm szépen .

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. Kérdés a Bizottság tagjaitól?
Dr. Ujhelyi János: Én végig élveztem ezt a versenyt tavaly is meg most is. A Luther házban lakom,
úgyhogy ott volt a forduló, mégis azért egy kicsit árnyaltabbak ezek a dolgok. A lakosság is keményen
hozzájárult ehhez, mert ugye 1 napig le volt zárva, voltak kényelmetlenségek is. Talán nem kellene
olyan hosszú ideig teljesen, hermetikusan lezárni, mert hogyha egy fél órával a verseny előtt lezárják,
miután a teszt kocsi végig megy az esetleg elegendő . Tehát a szervezéshez ez. Az anyagból azt nem
értettem, ha jól tudom, akkor itt már kifizetett az Önkormányzat 15 millió forintot vagy nem? Valami
utólagos elszámolásra utaló tényező vagy mondat van ebbe és hát ugye akkor itt csak rá lehet bólintani
valamire és azt gondolom, hogy amikor az Önkormányzat egy komoly tételt kifizet akkor nyilván a
jövőre is gondol, meg az, hogy ezek nagyszerű lehetőségek a későbbiekben, meg a bevétel, hogy
történt-e ilyen számítás, mert ugye végeredményben most csak mínusz 15 millió forint az egyenleg.
Azt, hogy most hány vendégszoba, meg hány vendég éjszaka volt az most vagy. Tehát nem tudom
előzetes számítás ilyen értelemben történt-e? Illetve ez az utólagos elszámolás kicsit olyan számomra
érthetetlen módon volt megfogalmazva, esetleg ha ezt rávilágítaná, hogy hogy is kell érteni.
Kósa Árpád: Kifizetés nem történt értelemszerűen. Itt az nehezítette az ügyletet, hogy az
Önkormányzati választás volt és nem volt Közgyűlés, tehát ezt az okozta . A számítást nézve ugye, csak
azt nézzük az újonnan megnyílt szállodával 126 szoba van és ezeknek a szobáknak mindegyikét
lefoglalták. A Pangea Hotel 100 %-os lefoglaltságban volt és az összes magánszállás, ami Nyíregyházán
fellelhető és fellelhető egyébként interneten azok szintén teltházzal működtek akkor. Ilyen számítás az
én tudtommal nem történt, viszont nem nehéz egyébként fejszámítással sem annak utána számolni,
hogy most én nem számolom az éttermeknek, akár ezeknek a bevételét. Csak a szálláshelyből adódó
bevételt és az ahhoz vonatkozó adó bevételt nézzük, akkor ez minden bizonnyal ez a verseny. 20 ezer
emberről beszélünk, legalább én most direkt alá lövöm, hogy ne extra számokat kell mondani, de ez
biztosan mondható, hogy nyereséges az Önkormányzat számára. Nominálisan is. Ami viszont ennél
jelentően fontosabb és nagyon jó felvetés, mert ezt is érdemes. Nagyon jó felvetés és azt látom és
jelzem, hogy a Nyíregyháza lakossága is megoszlik ebben a tekintetben. Ugye pont ez a zaj hatása
ennek a versenynek. Én azt érzékeltem, közlekedtem a verseny közben Nyíregyházán. A Nyíregyháziak
nagyon bölcsen egyébként nem mentek ki személyautóval az utcára. Rendesen tudtam a nem lezárt
helyeken közlekedni . A jövőben a Rallyt lehet-e ennél jobban szervezni a tekintetben, hogy kevésbé
zavarja a városiakat, azt én most nem tudom megmondani. Az is biztos, hogyha ennél kevésbé veszünk
részt Nyíregyháza közigazgatási területével a versenyen, akkor nehezen tudjuk Nyíregyházinak nevezni
ezt a versenyt. Ugye ez korábban Zemplén Rally volt,beszéljünk erről is világosan. Ugye ez a verseny
most is zömében a Zemplénben zajlik. Városmarketing szempontból nagyon fontos nekünk, nemcsak
városmarketing1 mondhatom MotoGp összefüggést is. Fontos volt, hogy ez Nyíregyházi Rally legyen .
Nem biztos, hogy igaz, amit most mondok, ez csak egy gondolat. Szerintem, hogyha ennél kevésbé
veszünk fizikálisan részt, ez egy nagyon valós felvetés. A Városvezetés részéről is. Ha ennél kevésbé
vennénk részt ebbe a versenyben, akkor nagyon nehezen tudnánk vélhetően magyarázni a
szervezőknek. Akár még a Magyar Szövetségnek, nem csak az Európainak, hogy miét ne legyen ez
Zemplén Rally. usye azért més egyszer mondom1szerintem nem végeztem ilyen számítást, szerintem
jóval kevesebb, mint 10 %-a zajlik Nyíregyháza közigazgatási területén, ha az egészet nézzük. Föl lehet
mérni, lehet még ebben egy picit kockáztatni én, aki itt lakok, minél kevesebb problémával jár nekem

ez a verseny én is annál jobban örülök egyébként. Ebben egyetértünk, és pláne ha Ön ott lakik közel1
tényleg el tudom képzelni. A harmadik felvetése, csak azért Enikőt kérném meg, ez az elszámolással
kapcsolatban bár már mondtad nekem, ugye te készítetted elő megmondom őszintén, hogy a sok ügy
mellet én most elfelejtettem.

Hornyák Enikő: Mivel támogatásról van szó és a Sport rendelethez szerettük volna igazítani ezt is, hiába
nem sport célfeladatok terhére kerül a finanszírozás a városi nagyrendezvényeknél a tavalyi évben,
mikor elkezdjük tervezni a következő évi költségvetést1akkor már ugye biztos volt, hogy Nyíregyházán
Rally Európa Bajnokság lesz. Ennek idézőjelben van egy rendezési költsége 1mint házigazda szoktak
vállalni, s effektíve mi már akkor a tervezésnél ezt a 15 mil lió forintot a nagyrendezvények sorra
beterveztük. Ugye eléggé óvatos Polgármester Úr és a Városvezetése, megvártuk egyrészt, hogy milyen
sikeres lesz ez a rendezvény, másrészt pedig ugye szerettük volna egy kicsit mi is belelátni magába az
egészbe, hiszen új mindenkinek ez a terület. Ezért szigorítottuk a feltételeket és nem egyszerűen
megpályáztattuk vagy odaadtuk egy szervező cégnek, hogy itt a keret, biztosítva van a költségvetésben.
Ugye ezt is lehetett volna. Szerettük volna, ha úgymond egy kicsit belelát a Bizottság is, hiszen fontos
sport területet érint, ezért a Sport Rendelethez igazodva majd egy utólagos elszámolást kell neki
benyújtania, hogy ezt a 15 millió forintot, amit meg kap a várostól azt ő ténylegesen mire fordította.
Ha megnézi a Bizottság azért 177 millió forint a költségvetése, amit ők ugye a pályázatban leírtak. Ez
azt jelenti, hogy közel 10 %-al járulna hozzá a város egy ilyen nagyszabású rendezvényhez és még egy
megjegyzést, ugye belvárosi futam, az orosz versenyzőnek a közösségi oldalán az első nap azt a 4
perces kört, amit feltett 16 ezren látták, csak az első nap. Ez egyrészt városmarketing szempontjából
szerintem megfizethetetlen, hogy egy Európa Bajnoki Futam. Másrészt pedig Nyíregyháziak
igyekeztünk szervezőként tényleg tavaly novemberben lezajlott a t avalyi Rally és már elindult a
következő előkészítése és mert tavaly pénteken volt ezért jött a városlakóknak nagyobb megterhelést
jelentett, ezért átkerült vasárnapra. Az útlezárásokat sajnos olyan szigorú biztonsági előírások vannak,
parkoló autó nem lehet a közelben. Ezért is rövidített lett a kör, tehát aki visszaemlékszik tavaly azért
másfélszer ekkora volt a kör, idén azért jóval le is lett csökkentve. Igyekezett tényleg maximálisan mind
az Európai Szövetség, mind a Magyar Szövetség, mind a főszervező Race Promotion igyekezett a
Nyíregyházi érdeket figyelembe venni, de tényleg minden javaslatot mi megköszönünk, továbbítunk és
az utólagos elszámolás az tényleg egy kicsit ilyen szigorítás1 majd be fogjuk hozni ugyan úgy Bizottság
elé, mint minden más támogatást, hogy ő erre szerette volna felhasználni és erre is használta fel.
Dr Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. Kabinetvezető Úr.
Kósa Árpád : Sok baja lesz velünk a Bizottságnak sportosokkal. Egy mondat és egyáltalán nem tartozik
ehhez a napirendhez. Sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne Nyíregyházát a sport térképre
minél jobban fölvinni. Sajnos olyanok a saját csapataink amilyenek, mármint a sport csapataink, én
ilyenkor elsősorban a futball csapatra gondolok, de Imre ezt pontosan tudja. Ezért kell, hogy legyenek
olyan rendezvények.

Dr. Ujhelyi János: Húzó ágazat.
Kósa Árpád: Szóval kellenek olyan rendezvények Nyíregyházán, amikkel felkerülünk arra a bizonyos
térképre. A Rally biztos, hogy ilyen. Ugye azzal, hogy az Atlétikai Centrum megépül, azt várjuk, hogy ott
is világszínvonalú versenyek érkeznek, érkezhetnek ide Nyíregyházára. Az, hogy a belvárosban meg van
most már a Continentál Aréna. Most már volt Európa Liga Röplabda, volt néhány Európai szintű
rendezvényünk. Az, hogy ott van az uszoda egyben azt gondo lom, hogy például a sportturizmus a
különböző válogatottak ez igaz az Atlétikai Centrumra is inkább fognak Nyíregyházára érkezni, eddig
azért nem nagyon volt így. Elvitte most a nagyokat mondom Tata, de elvitte Debrecen például, vagy
Nagyvárad is elvitte azokat a komoly sporteseményeket, amelyeket Nyíregyháza nem tudott
megpályázni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ide tudjunk vonzani olyan eseményeket, amivel
kapcsolatban az ország meg akár bizonyos szinten Európa is ránk tud figyelni. A Rally én azt gondolom,

hogy ilyen és a Bizottságot is, ha kérhetem. Én arra kérném má r most az elején, hogy ebben
gondolkodjunk közösen, mindenkinek van saját elképzelése, tudása, érdeklődési köre, hogy a mi saját
lehetőségeinkkel, infrastruktúránkkal mik lehetnek azok a sportágak, területek, amiket az eddigieknél
jobban Nyíregyházára tudunk hozni. Az atlétika mondom most már vélhetően biztos lesz, de én azt
hiszem most már még tágabbra nyithatjuk a kört, utána lesz stadionunk, de stadionja van másnak is.
Dr. Ujhelyi János: Tisztelt Elnök Asszony még egy mondatot, hogy lássák, hogy miről van szó. Ez mégis

csak egy Rally verseny volt, ilyen még nem volt. Tehát ez egy szép dolog, pozitív oldalról közelítem meg
én is, de mégis én is egy lakó vagyok a városban, mellesleg engem nem zavart, mert boroztam a
teraszon és úgy néztük. Még élveztem is. Hanem arra gondoltam, amikor én este megnéztem a Kossuth
téren az ünnepséget vagy hát valószínűleg ezek nem egy ilyen szegény szakadt emberek, mert olyan
bulit csináltak, hogy a 15 milliót meghaladta csak a bulijuk. Na, most ezért vetődött föl bennem, hogy
mire kellett nekik a 15 millió értem a százhetvenvalamennyi milliós költségvetésre végül is ezt meg a
város fizeti ki, de tetszett már rá válaszolni, szokásjog. Legyen ez, mert én tudnék más helyet is találni
a 15 milliónak, de ha ez a szokásjog, akkor legyen szokásjog. Csak az ember elgondolkodik rajta, hogy
ilyen tehetős sport mellet ez majdnem semmise költségvetésbe, de ha ez a szokásjog ám legyen és
örülök, hogy itt volt ez a rendezvény mellesleg.
Dr Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen, további kérdés?
Szenti Tibor: Nekem nem kérdésem van, nekem megjegyzésem van. Először is szeretném megköszönni

mindazoknak, akik a Rally szervezésében részt vettek. Ugyanis a tavalyihoz képest ez, ahogy Enikő
mondta,jóval szervezettebben és kisebb kör volt. Én személy szerint a Református Egyház nevében
szeretném megköszönni, mert nekünk a vasárnapi Istentiszteletünk ott volt és meg kell, hogy
mondjam, hogy ilyen kulturált, ilyen intelligens pályamunkások, szervezők, nagyon kevés
rendezvényen vannak. Ahol a pálya lezárása, illetve a korlátozás ellenére megengedték mind
Istentisztelet elején, mind Istentisztelet végén, hogy gyülekezeti tagjaink a két irányba, a két oldalsó
irányba távozzanak és még ők kértek elnézést többször, hogy ez kellemetlenséget jelent nekünk.
Úgyhogy én mind a lezárással, mind a résztvevőkkel, a szervezőkkel tökéletesen meg voltunk elégedve .
A zajhatás az zajhatás az biztos, viszont ugyanígy a Református Egyházon belül volt a konfirmációs
délután,100 fiatalnak szerzett örömöt ez a Rally. Nagyon nehezen akartak bemenni konfirmációs
alkalomra, inkább nézték volna a Rallyt, viszont bent, zárt ajtók mögött tökéletesen mehetett az
alkalom . A második és harmadik dolog, amit ide felírtam az már elhangzott, de én szeretném
kihangsúlyozni és ugyanúgy aláhúzni, hogy a város hírnevének óriási promóció, mert a Tv, internet és
írott sajtó erről beszélt 3-4 napig és ami nekünk mindannyiunknak úgy gondolom legfontosab~én ott
láttam a belvárosba azt az embertömeget. Ez kiemelten nagyon sok helyen elhangzik, hogy egy
sportesemény akkor sportesemény, ha az családi program. Na, itt aztán kőkeményen családi
programot láttunk, mert a legkisebbtől a legid ősebbig együtt voltak, nyakába volt. Úgyhogy én csak
ennyit szerettem volna és köszönöm szépen.
Dr Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen a hozzászólást, további vélemény, hozzászólás? Én már nem

akarom a szót szaporítani, de én magam is akkor esete egy ilyen vendéglátóhelyen voltunk. Olasz
fiatalemberek, Milánóból érkeztek, beszélgettünk is. Tehát egyébként lehet egy sima novemberi
délután nem találkoznék éppen Milánóból, aki erre akarna ugye elutazni. Városmarketing szempontból
tényleg óriási. Ha nincs több hozzászólás, szavaztatnék. Kérem, hogy aki a határozat-tervezetben
foglaltakkal egyetért1kézfelemeléssel jelezze.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 83/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.
10. Előterjesztés a Szigligeti Gyermeküdülő 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadására
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Dr. Rákóczi Ildikó: A következő napirendi pont tárgyalásához Dr. Hudákné Fábián Nórát köszöntjük.
Még mielőtt a tárgyaláshoz kezdünk Nóra 11égy szíves egy gondolatot, persze kettőt is megosztani
velünk.
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid leszek. 33 éve
dolgozom kint a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc Tagintézményben, 2003-tól a Sóstóhegyi Közművelődési
Színteret vezetem és 9 éve pedig a Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő
Gyermeküdülőnek vagyok szakmai koordinátora és táborvezetője.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen, és akkor most a szakmai beszámoló elfogadásához érkeztünk,
ugye a Gyermeküdülő programjáról, illetve a lebonyolításáról. Szeretném megkérdezni, hogy kívánsze szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez?
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Nem,köszönöm szépen .
Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés? Kérdést nem látok,
vélemény?
Póka Imre: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Szerintem tavaly is felvetettem a beszámoló
kapcsán, hogy azt olvassuk az anyagban, hogy 16 gyerek után egy kísérő pedagógus részvétel ebben az
évben is ingyenes volt. Ezek a kollégák ingyenes részvétel mellet szerény anyagi elismerésben is
részesültek. Ezt a szerény anyagi elismerést szeretném kiemelni. Szerintem túl szerény ez az anyagi
elismerés az információink szerint. A kérdésem az, hogy van-e lehetőség azt javasolni, hogy igeniS)akik
24 órás szolgá latot látnak el ebben a feladatban, ahol felügyelni kell az úszástól kezdve a kirándulást.
Voltam én is táboroztatni, meg a mai napig is járok. Azt gondolom, hogy annak a lehetőségét vizsgáljuk
meg, dolgozzuk ki, hogy hogyan tudnánk lega lább egy jelentős összeggel megemelni ezeknek a
pedagógusoknak a bérezését. Konkrétan én egy nettó 10.000.-Ft-os emelésre teszek javaslatot. Nem
tudom erre van-e lehetőségem, de mindenképpen ebben való gondolkodásra szeretném se rkenteni a
Bizottságot.
Dr. Hudákné Fábián Nóra : Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Én a tábor szakmai vezetését és a
tábor vezetést viszem. A pénzügyi beszámoló az a Nyirvv-hez tartozik, tehát a pedagógusoknak a
bérezése is.
Póka Imre: Mennyi pénzről beszélünk?
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Hát én most nem tudom, hogy erről beszélhetek-e? A pénzügyi beszámolót
majd fogja tárgyalni gondolom a pénzügyi bizottság és én csak arra vagyok feljogosítva, hogy a
szakmáról kérdezzetek vagy kérdezzenek, mert a pénzügyi vonalon nem kaptam felhatalmazást. Én,
mint pedagógus, mint táborvezető tisztában vagyok vele, hogy nagyon sokat dolgoznak a kollégák. Én
leírni leírhatom, amikor összeállítom a jövő évi szakmai programot megkérhetem, de igazából ahogy
említettem csak a szakmai részéről tudok tájékoztatást adni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen, szeretném átadni a szót Címzetes Főjegyzőnek .
Dr. Szemán Sándor: Elnök Asszony. Ritkán szólok bele a vitába, főleg ügyrendi kérdésben. Tisztázni
kell, hogy ez most üzleti titok vagy nem, amennyiben nem üzleti titok, akkor ennek a Bizottságnak
minden tagjának lehetősége van minden információt megismerni. A Bizottsági tagokon kívül pedig
esküt tett köztisztviselők vannak jelen, ugyanúgy, ahogy a Bizottság tagjai is esküt tettek. Tehát ha ez
nem valami szigorú üzleti titok és biztos vagyok benne, hogy nem1akkor ez természetesen megtárgyalás

kérdése, de legyünk állszemérmesek. Elnézést kérek. Ha ez egy nyilvános és ismert információ, akkor
nyugodtan lehet róla beszélni.

Dr. Rákóczi Ildikó: jó akkor beszéljünk, mennyi bért kapnak?
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Én tudomásom szerint bruttó 35.000.-Ft-ot kapnak a pedagógusok.
Dr. Rákóczi Ildikó: Egy hétre? Mi a szakmai beszámolót tárgyaljuk, gazdasági oldalról a Pénzügyi

Bizottság.
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Én ezért nem készültem ezekkel a mondatokkal, de én is tisztába vagyok
vele . Tehát én ezt kérhetem, leírhatom, de igazából majd amikor a Pénzügyi Bizottság tárgyalja majd a
Nyirvv-nek a pénzügyi vonalát akkor lehetne feltenni a kérdést, meg javaslatot lehet erre az összegre
tenni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Én értem a hozzászólást, hogy olyan felelősségteljes feladatról van szó, ami esetleg.
Póka Imre: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Ez az anyag magától beszél szerény anyagi
elismerésben részesül. Tehát erre nyugodtan felfigyelhet egy szakbizottság, hogy ez ne legyen szerény.
Tehát miért ne tehetne a Bizottság egy javaslatot az irányba, hogy ez a mondat másképp hangozzon
következő évben. Tehát magyarul arra kérem a Bizottságot szavazzunk arról, hogy ezt a szerény anyagi
elismerést a jövőben tudjuk megemelni.
Jászai Menyhért: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Én azt gondolom, hogy most egy lezárt
programról, egy lezárt évről van szó. A következő évnek a büdzséje januárban lesz tervezve. Én nem
látnám azt cé lszerűnek, nyilván a Bizottság úgy dönt majd, ahogy dönt, hogy a jövőre vonatkozóan
elkezd elkötelezni, anyagi elköteleződést kezd el vállalni az Önkormányzat nevében. A tárgyalásokon
Nóráék ott szoktak lenni, számolják ki és ott kell szerintem ezt elővezetni. Én nem gondolom, hogy
most ilyen döntést kellene hozni a Bizottságnak. Egy múltbeli beszámolóval kapcsolatban.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen 1tovább adom a szót.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Nekem is az a javaslatom, osztom Alpolgármester Úr által elmondottakat.
Ügyrendi javaslatom, hogy semmiképpen ne szavazzunk arról, amit Póka Képviselő Úr mondott, de
mindenképpen, hiszen ez jegyzőkönyvben foglaltatik ez a mondat, amit ő javaslatként fogalmazott
meg, de nem az anyaghoz csatlakozó módosító javaslatként fogalmazzuk meg. Most az anyagról
szavazunk, de a jegyzőkönyv alapján, ahogy Alpolgármester Úr is mondta a következő évi költségvetési
tárgyalások során ez jogalapja lehet annak, hogy ezt az úgynevezett szerény anyagi elismerés
magasabbá tétele megfontolás tárgya lehet a költségvetési tárgyalásoknak. Ennyi, de nem javaslom
semmilyen körülmények között ezt módosító javaslatként szavazásra bocsájtani mostani Bizottsági
ülésen. Ha elfogadjátok.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen, Főjegyző Úr.
Dr. Szemán Sándor: Köszönöm szépen. Elnök Asszony, nagyon egyszerű helyzetben vagyok, mert
mindenkinek tökéletesen igaza van jogilag meg szakmailag is. Igaza van a beszámoló szakmai
vezetőnek abban, hogy nyilván ő nem akart abba a részbe belemenni, ami egyébként nem az ő asztala.
Teljesen igaza van a Képviselő Úrnak, amikor azt mondja, hogy itt szakmai alapon a Bizottság bármilyen
javaslatot megtehet. Teljesen igaza van a jelenlévő Alpolgármesternek és Bizottsági tagnak, amikor azt
mondja, hogy ez most nem módosító indítvány. Mindezek mellett azt mondom, hogy mindenkinek
igaza van jogilag, tehát ezzel együtt Póka Képviselőnek joga van feltenni egy kérdést, amit majd a
Bizottság eldönt, megszavaz. Tehát ő azt mondja, annyit mondott, hogy vizsgálja meg a Közgyűlés a
következő pénzüsyi év előkészítése során. Én ezt megpróbáltam lefordítani, hogy ebben bármilyen

módon tudna előre lépni. Az is igaz, amit Évike meg Alpolgármester Úr is elmondott, hogy már a
jegyzőkönyvi felvetése alapján és ezt nyilván meg fogjuk vizsgálni, de ha Képviselő Úr raga szkodik
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hozzá, akkor ezt Elnök Asszony ezt szavaztatni fogja . Ilyen egyszerű a kérdés, egyébként ritkán szólok
bele ilyen szakmai jellegű vitákba. Én úgy éreztem, hogy ez túl megy a szakmai vitán, ennek azért jogi
vonzata is van meg ügyrendi vonzata, ezért elnézést kérek és hogy megnyugtassak mindenkit, azért
keveset fogok ennyit szerepelni, mert nem nagyon leszek itt. Ennyit szerettem volna elmondani.
Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Jó1köszönjük szépen.
Jászai Menyhért: Én azt gondolom nyilván, ahogy az Főjegyző Úr mondta a Képviselő Úr fenntartja ezt
mint, vagy megszavazni, mint módosító indítványt meg lehet, lehet erről szavazni. Azt nem tartom
szerencsésnek, hogy év közben, mikor még közel sincs az, hogy tervezzük a következő kö ltségvetési
évet egyedi esetekben feljöhet még hasonló esetekben száz hasonló ügy és determináljuk a tárgyaló
feleket, hogy milyen döntéseket hozzanak akkor, ami ráadásul nekik nem kötelező érvényű . Van a
programnak egy vezetője Nórika személyében a költségvetés összeállításánál a folyamatban részt
vesznek. ő vette ezt a jelzést, ő is látja, hiszen együtt dolgozik a tanárokkal, haddjuk meg ezt a jövő
Közgyűlés jövő kompetenciájának a közgyűlés a költségvetésről hogyan dönt. Én magát a módot
tartom veszélyesnek, hogy előtte néhány hónappal már elkezdünk olyan döntéseket hozni a Bizottság
formájában, ami kihatással van a költségvetésre. Nyilván a Bizottság dönt, ahogy dönt, én nem
támogatom a magam részéről, hogy köteleződjün k el.
Póka Imre: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Igen, mert én is megfogalmaztam konkrét
számokat is, tehát azt gondolom, jó hogy beszéltünk erről, de azt gondolom, ahogy Főjegyző Úr
fogalmazott igen egy előre gondolkodás. Mindenképpen akkor én is szeretnék megfogalmazni egy
konkrét 10.000.-Ft-os összeget, emelést. Én akkor vissza lépnék ettől a javaslattól valóban és egy
1
konstruktív előre gondolkodó megoldást találjunk ennek a szerény anyagi dolognak a megoldásában .
Ebben egyetértett a Bizottság, ezt ki is fejezheti szerintem, egyetértését, hogy bíztassuk ennek
kidolgozását. Nem tudom, hogy erre van-e lehetőség? Egyetért a Bizottság, hogy egyálta lán ezzel a
felvetésemmel?
Dr. Szemán Sándor: Hadd javasoljam 1szavaztassa Elnök Asszony. Íeljesen világos 11mre fenntartja a
javaslatát csak nem konkrétan, hanem elviekben. A Bizottság megszavaztatja Elnök Asszony, hogy
megszavazza-e vagy nem? Ilyen egyszerű ez a történet.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Most miről szavazunk?
Dr. Rákóczi Ildikó: Arra szavazunk, hogy támogatjuk szakmailag a magasabb javadalmazást.
Dr. Szemán Sándor: Elmondta Alpolgármester Úr, hogy ő ezt sem támogatja, én megértettem az
indokait, hiszen itt bármilyen döntést lehet hozni 1ez a Bizottság bölcsen eldönti, de ha ez nem világos
valakinek, akkor szerintem Alpolgármester Úr még egyszer el tudja mondani, hogy miről szól ez a
történet. Számomra teljesen egyértelmű .
Jászai Menyhért: Szerintem fölösleges szaporítani a szót.
Dr. Fábiánné Hudák Nóra: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Ha most a beszámolóm
elfogadásra kerül, akkor ez által én felhatalmazást is kapok, hogy a 2020-as nyári táboroztatást
elkezdjem szervezni. Amikor én elkezdem a szervezést, én egy szakmai programot és mellé azért
összegeket is szoktam írni, tehát én, mint szakmai koordinátor és szakmai vezető én le fogom írni, hogy
én a 2020-as nyári tábort hogyan szeretném indítani és lebonyolítani. Én úgy gondolom, hogy amikor
a Nyirvv ü5yvezető Asszonyához és Polsármester Úrhoz kerül, akkor lehet erről beszélni és lehet majd
támogatni, hogy igen ezt javasolják. Most a szakmai részét szeretném, ha a Bizottság támogatná .
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Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy a vitát lezárhatjuk. Képviselőtársunk is akkor
kifejtette, hogy akkor mi volt a javaslata. Akkor a szakmai beszámoló elfogadására teszek javaslatot.
Vassné Harman Gyöngyi: Nem beszéltünk a szakmai beszámolóról.
Dr. Rákóczi Ildikó: Kérem, aki a szakami beszámolóhoz kérdéiszeretne föltenni akkor, tegye meg.
Dr. Ujhelyi János: Én nem kérdést szeretnék. Most úgy elmentünk ettől a témától, hogy lassan egy
negatív benyomás marad az emberekben, holott ez
évtizedek óta egy kitűnően működő rendszer,
ami követendő és hálásak vagyunk, hogy ennyi sok nagyszerű programot csináltak és ez maradjon már
bennünk el sősorban, nem pedig a negatív, úgyhogy én ezt akartam megerősíteni, hogy ne
szomorkodjunk a dolgok felett, hanem örüljünk, hogy ilyen nagyszerű lehetőség van .
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen János, további kérdés? Tisztázzuk, van-e kérdés? Nem látom,
hogy kérdés van, vélemény?
Vassné Harman Gyöngyi: Én is csatlakozni szeretnék Képviselőtársamhoz, hogy egy nagyon jól
szervezett szakmai programmal ellátott nyári táboroztatásról beszélünk immár több éve. Nórika a
táborvezető nagyon nagy tapasztalattal és szakmailag nagyon felkészülten vezeti a tábort. A gyerekek
visszajelzéseiből nagyon sok személyes tapasztalatom is van erről. Ugyan én még nem voltam, de a
gyerekek élményei, elmondása alapján tudom, hogy nagyon-nagyon jól érzik magukat. Olyankor is
nagyon jól érzik magukat és élményekkel teli jönnek haza 1amikor esetleg nincs strandidő, mert ugye
ilyen is van, ez kiszámíthatatlan. Én azt gondolom, hogy ez a városnak nagyon jó hírét viszi a családok
körében, ugye támogatjuk is a rászoruló gyermekeket, családokat pénzösszegekkel is és azt gondolom,
hogy a pedagógusok, akik elkísérik a gyerekeket nagyon jól felkészültek, elhivatottak és nem
gondolom, hogy igazából az befolyásolná őket, hogy vállalják-e ezt a táboroztatást, hogy milyen
jövedelmezést kapnak. Igazából a pedagógusok számára ez egy önként vállalt lehetőség és olyanok
jelentkeznek arra, akik igazából ennyiért is el tudják vinni a gyerekeket. Nyilván elhivatottnak kell lenni,
24 órás szolgálat, nem egyszerű, ahogy Képviselőt társam is elmondta és nagy felelősség mind a
szervezők mind a kísérő tanárok részéről1 úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, én
1
mindenképpen gratulálni szeretnék Nórikának, mert minden évben egy kicsit megújulnak a
programokkal, a szervezéssel a táborokkal és hát a városnak is nem kis feladata, dolga van ebben, hogy
felújítja, ahogy tudom most is felújításra kerültek, meg benne van az anyagban az infrastruktúra, a
környezet, úgyhogy én ezt szeretném kiemelni és köszönöm szépen. Nórikának pedig gratulálok.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a kedves és elismerő szavakat.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Nórika én is gratulálok az anyaghoz. Sokan ott voltunk ennek a Szigligeti
táboroztatásnak 1 a minőségi fejlesztésnek a szülőszobájában . Én úgy gondolom, hogy jelentős
változáson ment keresztül az elmúlt években mind infrastrukturális fejlesztésekben, mind
szellemiségében . Ehhez szeretnék gratulálni, külön köszönjük a gyakorló iskola nevében is azt a
lehetőséget, hogy a gyakorló iskolás gyerekek is részt vehetnek.
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Az egyházi iskolák is.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Pontosan, az anyagban benne van, hogy első ízben a Szent Imre Katolikus
Gimnázium gyerekei is ott voltak, úgyhogy ezt külön is köszönjük szépen és a további munkához
sikereket kívánunk, erőt és egészséget.
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Köszönöm szépen .
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszö njük szépen, további vélemény, hozzászólás?
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Dr. Szemán Sándor: Elnézést kérek, már megint nem jogi kérdésben fogok hozzászólni. Én úgy
gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a vita volt, ez egy építő jellegű vita volt. Én úgy gondolom,
hogy abszolút pozitív volt az egész vitának az alapja hiszen arról szólt, hogy el lehet-e jobban anyagilag
ismerni azokat, akik szabad idejüket, nyári szünetük egy részét nagyjából önzetlenül, mert ez tényleg
nem nagy pénz szentelik ennek a feladatnak és én lezártam ezt a témát. Én két dolgot szeretnék
mondani, az egyik az, hogy ezt a tábort én magam is ismerem nem azért, mert 21 éve vezetem ezt a
Hivatalt és nyilván ebbe a 21 évbe is láttam a fejlődését. Én ismerem ennek a tábornak a történetét,
hogy hogyan szerezte meg annak idején a város. Azért azt látni kell, hogy Nyíregyháza egyik kincse,
tehát az, hogy évente több száz gyerek többnyire, zömében olyan gyerek, akinek semmilyen más
lehetősége nem lenne, hogy Balatont lásson, hogy vizet lásson, hogy igazi üdülést lásson. Elmehet egy
hétre egy nagyszerű, gyönyörű környezetbe a Balaton Északi partjának egyik gyöngyszemébe az
megfizethetetlen, pénzben nem kifejezhető és az ahogy a táboroztatás zajlik az a szakmai munka az az
anyag alapján is kiderül az dicsérendő, megköszönendő . Én annyit szeretnék mondani és ezt
megfontolásra ajánlom minden Bizottságnak, hogy vannak olyan kincsei a városnak, nem feltétlenül a
városban vannak, de nem is külföldön. Kezdődik egy S éves ciklus, ennek a Bizottságnak ez a
napirendjébe vág és ez nagyon fontos történet. Én nem tartanám ördögtől elvetendő ötletnek
bizottságoknál is úgy ahogy vannak kihelyezett ülések mondjuk az Állatparkba vagy van kihelyezett ülés
egy szociális intézménybe vagy egy oktatási intézménybe vagy a Continentál Arénába . Az öt év alatt
egyszer eljut a Bizottság odáig, hogy mindenki számára megfelelő alkalommal, nyilván valóan nem
amikor a gyerekek táboroznak, de táborozás előtt, a táborozás után amikor az intézmény elő van
készítve, akár úgy, hogy kicsit húzós reggel elmenni este visszajönni. Az infrastrukturális feltételek
adottak ahhoz, hogy egy éjszakára megaludjon a Bizottság és én kifejezetten támogatnám nem csak
Szigliget vonatkozásban, de belátható közelségben van, hogy az S év alatt ne csak beszéljünk róla lássa
is a Bizottság ezeket a helyszíneket és úgy gondolom, hogy egy S éves ciklus során olyan elképzelések,
amelyek. Nem azt mondom ezek nem üdülések, de ezek a napi munkájához is minden szempontból
segítséget nyújtanának. Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Alpolgármester úr, parancsoljál.
Jászai Menyhért: Főjegyző Úr földobta a labdát. Aki nem tudja, annak elmondanám 1973-ig Nyírszőlős
önálló település volt és ezt a Nyíregyháza gyöngyszemét Nyírszőlős hozta be ebbe a közös házasságba
és nagyon sokunknak személyes közreműködése és munkája volt abba a tábor kiépítésébe. Nekem volt
annak idején szerencsém diákként részt venni még, nagyon régen táborozni. Ez egy Nyírszőlősi
hozomány ebbe a közös házasságba .
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen, további megjegyzés. Valóban ez a kihelyezett Bizottsági ülés ez
már egyébként is napirendi ponton volt a korábbi. Én azt gondolom, hogy akár helyben, biztos, hogy
megoldható, tehát beszélnünk kell róla. Köszönöm szépen.
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Én meg nagy szeretettel várom.
Dr. Rákóczi Ildikó: Akkor szavaztatnék, akkor, aki a szakmai beszámolót elfogadja, kérem
kézfelemeléssel jelezze.

A Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a
Bizottság erről meghozta az 84/2019. (Xl. 19.) számú határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
75/2019. (Xl. 19.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és anna k ta rta lma alapján a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2019. novem ber 19.
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Dr. Rákóczi Ild ikó
a Bizottság elnö ke

A határozatról értesülnek:

1. Címzetes főjegyző
2. Szabo lcs - Szatmár-Bereg Megyei Ko rmányhiva t al

3. Irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

76/2019. (Xl. 19.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 66/2019.(IV.25.) számú határozatával kiadott
tulajdon fenntartási nyilatkozatok módosításáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 66/2019.(IV.25.) számú határozatával kiadott tulajdon fenntartási nyilatkozatok

módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2019. november 19.

y GL-s.:__
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
l. Címzetes főjegyző

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

0.

'\. ...,'

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
77/2019. {Xl. 19.) számú
határozata
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény- fejlesztési támogatás II. ütem ügyében
kért tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400
Nyíregyháza, Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény- fejlesztési támogatás II. ütem
ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2019. november 19.
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Dr. Rákóczi ifcJiR'ó- -a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1. Címzetes fője8yző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

78/2019. (Xl. 19.) számú
határozata
az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötéséről

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján az Egészséges és Fenntartható Jövőért
Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti
szerződés megkötésével egyetért.

Nyíregyháza, 2019 . november 19.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
l. Címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
79/2019. {Xl. 19.) számú
határozata
A Nyíregyháza Tigers AFC által az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre kapott
2019. évi támogatás felhasználási területének a módosítási kérelmével kapcsolatos döntésről

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról
szóló 30/ 2010.{Xl.1 2.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a
következő határozatot hozta :
a PKAB/35- 10/2019. számú szerződés 3.3.1 pontjának sportszolgáltatás vásárlásának költségeivel
történő kiegészítését jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. november 19.
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Dr.
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül :

1./ címzetes Főjegyző
2./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
3./ Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
80/2019. (Xl. 19.) számú
határozata
A Kölcsey DSE által a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keretre kapott 2019. évi
második félévi támogatás támogatási céljának a módosítási kérelmével kapcsolatos döntésről

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról
szóló 30/2010.{Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a
következő határozatot hozta:
a PKAB/61- 11/2019. számú szerződés 3.1 pontjának NB. II. Ifjúsági bajnokságban szereplő csapat
működtetésével történő kiegészítését jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. november 19.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1./ címzetes Főjesyző
2./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
3./ Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
81/2019. (Xl. 19.} számú
határozata
A 2019. évi Diáksport kereten lévő megtakarítás felhasználásával kapcsolatos döntésről

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról
szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a
következő határozatot hozta :
elfogadta a határozat melléklete alapján az intézmények 2018/2019-es tanévre vonatkozó
eredményességi jutalmazását a 2019. évi Diáksport keret terhére a Nyíregyházi Városi Diáksport
Egyesület részére 1.450.000,- Ft összeg biztosításával.

Nyíregyháza, 2019. november 19.

~Q_~
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
3./ Irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
82/2019. (Xl. 19.) számú
határozata
A 2019. évi Sport célfeladatok kereteken lévő megtakarítások felhasználásával kapcsolatos
döntésről

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról
szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a
következő határozatot hozta :
- a városi óvodák részére a Kiemelkedő sportrendezvények támogatása keretről 1.600.000,- Ft. és a
Szabadidősport keretről 3.300.000,- Ft, azaz összesen 4.900.000,- Ft átcsoportosítását javasolja az
Önkormányzat által fenntartott és működtetett 35 óvoda számára az óvodai létszám alapján
sporteszközök beszerzésének céljára,
- a Nyíregyházi Sportcentrum részére a Parasport keretről 1.000.000,- Ft, az Olimpia felkészülés
támogatása keret terhére 1.000.000,- Ft, a Sportösztöndíj keret terhére további 1.000.000,- Ft, azaz
összesen 3.000.000,- Ft. átcsoportosítását javasolja az óvodai sportprogramok (Ovi-Kori és
Nagycsoportos Úszásprogram) minél hatékonyabbá tételé érdekében felmerül ő kiadások
biztosítására .
utasítja

a Gazdasági Osztály vezetőjét és a Polgármesteri Kabinet vezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére
határidő :

2019. november 25.

Nyíregyháza, 2019. november 19.

L Q.J-

A.

dr~ Rákóczi Ildikó...._

a Bizottság elnöke
A határozatról értesülnek:
1./ cím zetes Főjegyző
2./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
3./ Gazdasági Osztály
4./ Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

83/2019. (Xl. 19.) számú
határozata
A Truck Race Promotion Kft. által a 2019. évi Rally Hungary-11. Nyíregyháza Rally
támogatása céljából beérkezett rendkívüli kérelemmel kapcsolatos döntésről

a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról
szóló 30/2010.{Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdésében, valamint Nyíregyháza Megyei
Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/ 2019 .(IV.26.) önkormányzati
rendelet 11.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
a Városi sportrendezvények/ Városi sport nagyrendezvények keret terhére a Truck Race Promotion
Kft. által szervezett 2019. évi Rally Hungary-11. Nyíregyháza Rally költségét 15.000.000,- Ft összegben
támogatja azzal a feltétellel, hogy az összeg felhasználásáról a Kft. a hatályos városi sportrendelet
előírásainak megfelelő pénzügyi-és szakmai beszámolót készít 2020. január 31-ig.
utasítja

a Gazdasági Osztály és a Polgármesteri Kabinet vezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére
határidő

: 2019. november 30.

Nyíregyháza, 2019. november 19.

~ Rik~
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
3./ Gazdasági Osztály
4,/ Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
84/2019. (Xl. 19.) számú
határozata
A Szigligeti Gyermeküdülő 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján és a Szigligeti
szakmai beszámolóját elfogadja.

Gyermeküdülő

Nyíregyháza, 2019 . november 19.

~{l.~

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

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

2019. évi

~
V~Y

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYIREGYHÁ2A, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: t36 42 524-585; FAX: +36 42 524 58f
E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHA2A.HU

Ügyiratszám: SZOC-7022-3/2019
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita

Elöterjesztés
- a Közgyűléshez -

- a generációk egyOttmüködését segít6 karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására
benyújtott pályázatok elbírálására
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alpolgármester
/\

-

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
végzc5 személyek aláfrása

~
Dr. Szemán Sándor
cfmzetes f6jegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU

REGYHÁ ZA

NYÍREGYHÁZA
M EGYEi JOGÚ VÁROS

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

POLGÁ RMESTERI HIVATALA

4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyalés 1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről

szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § rendelkezései alapján a Szociális és

Egészségügyi Alap terhére (a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási keret 30 %-a, 2019
évben 7.500.000 Ft) a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények
lebonyolftásának elősegítésére pályázatot hirdetett meg a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság. A
pályázatokat november 10-ig lehetett benyújtani.

Határidőig 107 darab pályázat érkezett be. A táblázatban az 55. sorszám alatt szerepló szervezet hiányosan
nyújtotta be pályázatát, ezért a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság nem javasolja támogatás
megállapítását. A támogatásra javasolt szociális, egészségügyi és köznevelési tevékenységet végző
önszerveződő közösségek {egyesületek, alapítványok) pályázataikat karácsonyi programok (elsősorban
rászorulók számára nyújtott ajándékozás, ünnepség, műsorok, ételosztás, stb.) lebonyolítására nyújtották
be. A pályázott összegek mértéke és a programban részesülők száma eltérő.

A Bizottság a benyújtott pályázatokat tartalma, költségvetése alapján bfrálta el és a határozat-tervezet
mellékletét képező táblázatban foglaltak alapján összesen 7.500. OOO Ft támogatás megállapítását javasolja
a nsztelt Közgyúlésnek elfogadásra.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat·
tervezetet és annak mellékletét elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. november 19.
Tisztelettel:
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
.4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +3612 5241 585; FAX: +3612 5241-586
E-MAIL: NVHSZOC@NVIREGVHAZA.HU

Melléklet a SZOC· 7022-3/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÜLtStNEK
„.K„/2019. (Xl. 21.) számú

határozata
- a generációk együttmüködését segítc5 karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására
benyújtott pályázatok elbírálásáról

A Közgyűlés
előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a határozat mellékletében foglalt
táblázat szerint a megállapított támogatásokat - a Szociális és Egészségügyi Alap terhére
meghirdetett pályázatok támogatására - jóváhagyja.

1. Az

2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a támogatási szerzc5dések aláírására.
3.

Megblua a Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjét a támogatási szerződések elc5készltésével.

Felelős:

Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője
2019. november 30.

Határidő :

4.

Megbízza a Gazdasági Osztály vezetőjét a támogatások utalásával.

Felelős:

Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője
folyamatos, de legkésőbb 2019. december 20.

Határidő :

Nyíregyháza, 2019. november 21.
A határozatot kapják:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

- ---------
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Pályázó neve

'h . '

Pályázó dme

h
A projekt leírása

A projekt
helysdne és
időpontja

1

Nyíregyházi Körúti
Nyugdíjas Egyesület

Javaslat

Indokolás

kért
támogatás
összege

Nyh., Városmajor

Civilház, 2019.

Tanulók megvendégelése 30

u. 2.

december 19.
14.00 óra

fő, ünnepség szervezése,
vacsora tagok és tanulók

8437-1/2019

Jelen
pályázaton

ldöskorúak érdekeinek
120000

90000

védelme, képvíselete / a
pályázat hiánytalan

részére 44 fő
2

Szabolcsi Honvéd

Nyh., Színház u. 2.

Műszaki

Katonai műszaki örökség és
hagyományok megóvása.

2019. december Generácíók együttműködését
segítő ünnep megrendezése
20.
(tagok és gyerekek 51 fő)

HagyománycSrző

150000

Bajtársi Egyesület 8870

40000

Tudományos tevékenység,
kutatás, ismeretterjesztés,
oktatás-nevelés / a pályázat

1/2019

hiánytalan

3

Nyíregyháza-

Nyh., Igrice u. 6.

Sóstófürdói-Sóstóhegyi
Nyugdíjasok

Időskorúak

2019. december Tagok és unokáik, valamint
19.
iskolások számára ünnepség
szervezése, ajándékozás 84 +

érdekeinek

védelme, képviselete/ a
220000

90000

pályázat hiánytalan

30fő

Társadalmi Szervezete
8759-1/2019
4

Római Katolikus

Nyh., Kossuth tér 4.

Nyugdíjas Egyesület
8687-1/2019
5

"Nyugodt Életet" Klub
8451-1/2019

2019. december Közös ünneplés a tagokkal,
16. Római
unokákkal és a Szent Imre
Katolikus Plébánia Gimnázium tanulóival {150 fő)

Nyh., Szabadság tér
2.

2019. december Karácsonyi ünnepség és
17. 14.00 óra
ajándékozás a tagokkal és
Hotel Korona
unokáikkal 50 fő +10 gyerek

200000

60000

Egészségmegőrzés, szociális
tevékenység /a pályázat

hiánytalan
Időskorúak

150000

90000

érdekeinek

védelme, képviselete,
egészségügyi és kulturális
szükségleteinek kielégítése /
a pályázat hiánytalan

6

Örökzöld Nyugdíjas

Nyh., Városmajor

Egyesület 8 594-1/2019 u.

nr

..r 'r .:-'' ifi

s.

Nyíregyháza,

Tagok megajándékozása,

Városmajor u. 5. megvendégelése 75 fö
2019. december

200000

110000

Szociális tevékenység,
érdekképviselet/ a pályázat
hiánytalan

19.

1

7

Nyíregyháza és Térsége Nyh., Városmajor
Nyugdíjas Szövetség
u. 2.
8449-1/201S

2019. december
17.

Karácsonyi ünnepség és

Nyugdíjasok érdekvédelme,

óévbúcsúztató (ajándékként
84 főnek 4000 Ft összegben)

egészségmegörzés, szociális
tevékenység/ a pályázat
hiánytalan

372000

150000

és szervezési költség
8

9

Dialóg Nyugdíjas
Nyh., Szabadság tér
Egyesület 8.tlS0-1/2019 2.

Luther Rózsa
Evangélikus Nyugdíjas

Nyh., Luther tér 14.

2019. december Közös karácsonyi ünnepség,
18. 14.00 óra
vacsora 77 fő, ajándékcsomag
15 f6 óvodás gyereknek
Hotel Korona
2019. december

10 Simeon és ~nna

gyerekeknek 35 fő
Nyh., Bercsényl u.

Nyugdíjas Egyesület
8787-1/201 '9

7.

11 Konzervgyári Nyugdíjas Nyh. Árpád u. 63.
Egyesület 8875-1/2019 11/8.

2019.12.16

120000

oálvázat hiánvtalan
ldóskorúak érdekeinek

Karácsonyi ünnepség a
tagoknak és fellépő

Egyesület 8873-1/2019

265700

146000

70000

ajándékozása, fellépő
gyerekek ajándékozása,

176500

70000

Nyh., Gulyás P. u.
1.

300000

80000

2019. december 48 fő óvodás részére
17.

Egyesület 8fi81-1/2019

ajándékcsomag, 41 fő részére
vacsora

13 Európa Egyesület 9122- Nyh., Rákóczi u. 18- Rákóczi u. 18-20. Karácsonyi ünnepség a
1/2019
20.
2019. december nyugdljas tagoknak (45 fő)

14 Alvégesi Nyugdíjas

Nyh „ Honvéd u. 41.

Egyesület 9:141-1/2019

2019. december

szociális segítés/ a pályázat
hiánytalan
Időskorúak

vendéglátás kb.80 fő
12 Nyíregyházi Aranykor
Nyugdíjas Klub

védelme, egészségmegőrzés
fa pályázat hiánytalan
Tagok érdekképviselete,

Vendéglátás, karácsonyi

csomag tagoknak, unokáiknak
és tanulóknak 38 tag és 30
gyerek és 2 fő pedagógus
2019. december 70 - 95 éves idősek

Érdekképviselet,
egészségvédelem, szociális
rászorultak támogatása/ a

276100

90000

érdekvédelme,
egészségvédelem, szociálisan
rászorultak támogatása / a
pályázat hiánytalan
Kulturális tevékenység,
szociális tevékenység/ a
pályázat hiánytalan
Egészségmegőrzés, szociális

100000

35000

Közös ünnepi ebéd és
ajándékozás a tagoknak 87 fő
120000

80000

tevékenység, családsegítés /
a pályázat hiánytalan
Magyar állampolgárok és
nyugdíjasok közéletbe való
bevonásának megteremtése
/a pályázat hiánytalan
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Holdfény Nyugdíjas
Nyh., Hősök tere S.
Egyesület 8686-1/2019

16 Jósavárosi t rtelmlségi Nyh., Korányi F. u.
Egyesület 9208-1/2019 15/a.

17 Ifjak és Örök Ifjak
Nyh., Kinizsi u. 30.
Egészségéért Egyesület
8850-1/201~

18 Borbánya! Margaréta
Nyugdíjas Egyesület
9042-1/2019

Nyh., Margaretta u.
50.

2019. december Generációs Karácsonyi
Ünnepség tagoknak 48 fő, és
20.
25 fö óvodásnak, iskolásnak
2019. december Mikuláscsomag 75 fő részére,
karácsonyi csomagok 30 fő
(egyedülállók, nagycsaládosok
részére)
2019. december Karácsonyi svédasztalos
vacsora a tagok és érdeklődök
számára

2018. december Az egyesület tagjainak
ajándékcsomag, karácsonyi
ebéd (65 fő)

19 Gyertyafény Nyugdfjas Nyh., Ungvár stny.
Egyesület 8749-1/2019 33.

2019. december Ajándékcsomag és
17.
vendéglátás 41 főre

20 Ezüst-kor Egészségügyi Nyh., Szent 1. u. 68.
Nyugdfjasok Egyesülete
8606-1/201.9

2018. december Ünnepi vacsora és
20. 14.00 óra
ajándékcsomag 65 fc5 részére

21 Orosi Nyugdfjasok
Egyesülete 92121/2019

2019. december Karácsonyi készülődés advent
alatt, karácsonyi koncert, 30 fő
részére ajándékozás

Nyh., Deák F. u. 3.

22 Felső-Tisza Vízügyi
Nyh., Széchenyi u.
Nyugdfjas Klub
19.
Egyesület 9039-1/2019

120000

250000

40000

Nyugdíjasok, illetve
időskorúak érdekvédelme / a
pályázat hiánytalan

50000

Érdekképviselet, megfelelő
továbbképzés biztosítása a
tagoknak /a pályázat
hiánytalan

400000

50000

130000

60000

100000

50000

80000

40000

200000

60000

A nyugdíjasok jogainak
érvényre juttatása,
érdekeinek védelme,
képviselete/ a pályázat
hi<invtalan
Nyugdfjasok, illetve
időskorúak érdekvédelme/ a
pályázat hiánytalan
Szociális tevékenység,
családsegítés, időskorúak
gondozása /a pályázat
hlánvtalan
A kórház egykori dolgozói
közösségi életének
szervezése /a pályázat
hiánytalan
A nyugdíjasok jogainak
érvényre juttatása,
érdekeinek védelme,
képviselete / a pályázat
hiánytalan
A vízügyi ágazatban az
egyesületi tagok között a

2019. december 9. "Téli ünnepkör-2019" tagok
számára ünnepség
230000

40000

szakmai és emberi kapcsolat
fenntartása/ a pályázat
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23 Nyíregyházi Belvárosi
Nyugdíjas Egyesület
8786-1/2019

Nyh., Vasvári P. u.
16.

2019. december Karácsonyi ünnepség az ÉVISZ
diákjaival (ajándékcsomag 50
felnőtt 25 gyerek részére és
tagoknak vendéglátás)

24 Fegyveres El"ők és
Nyh„ Szlnház u. 2.
Rendvédelmi Szervek
Nyugdíjas KI ubja 91441/2019
25 Idősekért és
Nyh., Vécsey köz 2.
Fogyatékosokért
Jószolgálat Alapítvány
9015-1/2019

Klubtagok 45 fc5, unokák és
óvodások S fő karácsonyi
rendezvénye (vacsora és
ajándékcsomag)
2019. december Ajándékcsomag 200 fő részére
és vendéglátás

26 Micimackó Alapítvány
8785-1/2019

2019. december

Nyh. Stadion u.
8/A.

27 Alapítvány Bölcsődés
Nyh., Malom u. 5.
Gyermekeirtk Jövőjéért
9137-1/2019

Civilház, 2019.
december 13.

Karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó programsorozat

2019. december Karácsonyi programok,
ünnepség, ajándék a bölcsődés
gyermekeknek és szüleinek
(100 fő)

2019. december Az ünnepeket megelőző
várakozás alatt hagyományok
felelevenítése szülőkkel,
nagyszülőkkel (123 óvodás, 16
dolgozó, 75 vendég)
29 Búzaszem óvodásokért Nyh., Búza u. 7-17. 2019. december 2- Karácsonyi programok
Alapítvány 912120.
szervezése, vendéglátás,
1/2019
kézműves tevékenységek

28 "Tégy a gyermekekért" Nyh., Ferenc krt. 1.
Alapítvány 91291/2019

30 Almácska AI apítvány
9211-1/201'9

11
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Nyh„ Etel köz 13.

110000

107800

40000

70000

gyermekcsoportok számára,
ajándékeszközök beszerzése

Érdekvédelem és
érdekképviselet/ a pályázat
hiánytalan
Idős

400000

90000

250000

70000

120000

50000

400000

400000

50000

65000

2019. december Ajándékozás a
10-21.

A nyugdíjasok jogainak
érvényre juttatása,
érdekeinek védelme,
képviselete/ a pályázat
hiánytalan

200000

50000

személyek támogatása,
önálló életvitelük segltése /a
pályázat hiánytalan
Bölcsődei ellátás
feltételeinek javítása/ a
pályázat hiánytalan
Magasabb szintű bölcsődei
ellátás feltételeinek segítése

/a pályázat hiánytalan
Gyermekek
egészségvédelme/ a pályázat
hiánytalan

A gyermekek egészséges
életmódra nevelése/ a
pályázat hiánytalan
Az óvodai neveléshez
szükséges eszközök bővítése
/a pályázat hiánytalan

n'·t-'..
. :
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31 "Csillagszem
Nyh.-Nyirszólós,
Alapítvány" a
Kollégium u. 50.
nyírszőlösi óvodásokért
8548-1/2019

2019. december Ajándékozás 100 gyermek
17.
részére, megvendégelés

32 Krúdy Gyula óvoda
Aprónép Alapítvány
8854-1/2019

Nyh., Krúdy Gy. u.
27.

2019. december Karácsonyi ünnepség,
18.
ajándékozás gyerekek részére
170 gyerek, ünnepi vacsora a
dolgozóknak és
nyugdijasoknak (20 fő)

33

Nyh., Kert köz 8.

"Játékkal a Kert közi
óvodásokért"
Alapítvány 91281/2019
34 Nyitnikék Alapítvány

2019. december

Az óvodásoknak játszóház
szervezése, nyugdíjasok és
dolgozók megvendégelése (50

Együtt a Gyermekekért Nyh., Koszorú u.
Alapítvány 914210.
1/2019

2019. december

400000

50000

50000

Kézműves

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

2019. december Karácsonyi ünnep az
17.
óvodában, Tündérkert
Szeretetotthonban és az
n.:„lrn7o;:;i

36 Eszterlánc Alapítvány
8872-1/2019

130000

70000

Gyermek -és Ifjúságvédelem,
tárgyi feltételek javítása / a
pályázat hiánytalan

Mozgásfejlesztés, gyermekek
személyiségfejlesztése/ a
pályázat hiánytalan

fő)

Nyh., Jázmin u. 10.

9023-1/2019

35

340000

óvodás gyermekek testi,
szellemi, szociális jólétének
támogatása/ a pályázat
hlánytalan

Nyh., Tas u. 1-3.

11Ju11orHi:11c:

350000

250000

50000

120000

Nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, gyermekés ifjúságvédelem/ a
pályázat hiánytalan
Hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatása/
a pályázat hiánytalan

1<l11hh::in

2019. december Karácsonyi ünnepség az
16-20.
óvodásokkal, iskolásokkal és
nyugdíjas kollégákkal együtt

Az óvodába járó gyermekek
érdekében
220000

50000

betegségmegelőzés,
egészségmegőrzés/ a

pályázat hiánytalan
37 "Gyermekeink
Harmonikus

Nyh., Fazekas J. tér
25.

Fejlődéséért"

2019. december Játék és könyv vásártás az
óvodások számára

Gondozás, nevelés /a
pályázat hiánytalan
200000

50000

Alapítvány 90441/2019

~-i
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38 Sóstóhegyi
Gyermekvilág
Alapltvány 84911/2019

Nyh., Muskotály u.
37.

"Százszorszép
Nyh ., Kállói u.
Alapítvány" a
109/a.
Borbányai Óvodásokért
9095-1/2019
40 Kutyafája Közhasznú
Nyh., Mester u. 19.
Egyesület 8302-1/2019

39

2019. december "Varázslatos Karácsony", VIII.
Generációs Karácsonyi
18.
Ünnepség (300 fő részére)

2019. december Karácsonyi műsor az óvodában
és a Móra Ferenc Általános
Iskola Petőfi Sándor
Ta2intézménvében
2019. december Ajándék, vendéglátás
bokortanyákban élő hátrányos
helyzetű gyermekek, családok

230000

92740

100000

50000

210000

90000

300000

120000

számára (60 csomag)
41 " Gyermekeinkért 16"
Alapítvány 85971/2019

42 Szent Imre l<atolikus
Alapítvány 91361/2019

Nyh., Kollégium u.
54.

Nyh., Ungvár stny.
19.

43 Szent Imre J<atolikus
Nyh., Ungvár stny.
Szülök Egyesülete 9150 19.
1/2019
44 Gyermekmosoly
Alapltvány 86351/2019

··~

\~~

Nyh., Stadion u.
32/A.

2019. december
19. Vasutas
Múvelódési Ház és
Könyvtár

Karácsonyi koncert (szoclálisan
rászoruló gyerekek
megajándékozása, Idősek
klubja tagjai megvendégelése,
fellépők és hozzátartozók
megvendégelése)

Szent Imre
Katolikus
Gimnázium 2019.
december
Szent Imre
Katolikus
Gimnázium 2019.
dPrPmh"'r
2019. december

50 család megajándékozása,
4000 Ft/fö

68 család részére
élelmiszercsomag
adományozása { 4000 Ft/fö)
Közös ünneplés az óvoda gyeden lévő és nyugdljas
munkatársaival, szomszédos
iskola tanulóival

300000

90000

272000

70000

200000

50000

A sóstóhegyi gyermekek
nevelési, oktatási, sport,
szabadidös tevékenységének
támogatása /a pályázat
hiánytalan
Képességfejlesztés, gyermekés ifjúságvédelem / a
pályázat hiánytalan
Hátrányos helyzetüek
segítése, szociális és
gyermekvédelmi
szolgáltatások/ a pályázat
hiánvtalan
Hátrányos helyzetü
gyermekek támogatása,
szociális tevékenység/ a
pályázat hiánytalan

Oktatás, hátrányos helyzetO
családok egyszeri
támogatása /a pályázat
hiánvtalan
Hátrányos és nehéz
helyzetben lévő családok
támogatása / a pályázat
hiánvtalan
Gyermek és ifjúságvédelem /
a pályázat hiánytalan

•\,;ÍJ ~'.~
.J tj· ~~ (,J
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45 Az "Orosi lskolásokért" Nyh., Fó u. 60.
Alapítvány 92071/2019

2019. november Mikulásvárás, Adventi
25- december 22. készülődés az Iskola tanulóival,
óvodásokkal, idősekkel

46 Bethlen Gábor Oktatási Nyh., Gomba u. 7.
Alapítvány 92161/2019

2019. december Karácsonyi élelmiszercsomag
az Ingyenkonyhát látogatók
számára {130 fő)

47 Gyerekek, Családok,
Anyák Kreatívan
Közhasznú Egyesület
9125-1/2019
48 Orosi Gyermekekért

2019. december Adventi és Mikulás műsor,
kézműves műsor, önkéntesek
megvendégelése

Nyh., Geduly u.
15/B.

Nyh., Deák F. u. 2.

Alapítvány 92131/2019

49 Agrárifjúságért
Alapítvány 9099-

Nyh. Krúdy Köz 2.

1/2019
50 "óvodától Iskoláig"
Alapítvány 91261/2019

Nyh., Fazekas J. tér
14.

51 Idegennyelvi
Oktatásért Alapftvány
9145-1/2019

Nyh., Krúdy Gy. u.
29.

52 Életfény Alapltvány
9096-1/2019

Nyh., Ungvár stny.
22.

·•
ld '~: 0
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2019. december óvodás, Iskolás gyerekek
számára, az ldós Otthon lakói
és dolgozói, valamint a
Nyugdijas Klub tagjai részére
ünneoséR szervezése
Krúdy köz 2. 2019. Ajándékozás hátrányos
december 20.
helyzetű tanulók részére és
ünnepség
2019. december Adventi Készülődés az
óvodában Uátszóház, szülői
est, Stb.)

2019. december Az iskolai ünnepséghez
szükséges eszközök
{dekoráció, mikroport)
beszerzése
2019. december Ajándékozás hátrányos
helyzetű tanulók részére és
ünnepség

260000

200000

80000

50000

A tanulók és pedagógusok
elismerése, az iskola tárgyi
eszközeinek felújítása / a
pályázat hiánytalan
Szociális tevékenység,
családsegítés/ a pályázat
hiánytalan
Egészségmegőrzés,

45000

45000

betegségmegelőzés/a

pályázat hiánytalan

Az intézmény gyermekeinek
100000

50000

az egészséges életmódra
való szoktatása / a pályázat
hiánytalan
Esélyegyenlőség,

100000

125000

50000

50000

hátrányos

helyzetűek támogatása / a

pályázat hiánytalan
Az örökösföldi óvodába járó
gyermekek testi, szellemi és
szociális Jólétének anyagi
támogatása / a pályázat
hiánytalan
Tehetséges, de szociálisan
hátrányos helyzeta tanulók

400000

200000

50000

50000

egyenkénti támogatása/ a
pályázat hiánytalan
Szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók támogatása
/a pályázat hiánytalan

~
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53 "Együtt a Cséiládért"
Kulturális Egyesület

Nyh., Ungvár stny.
20. 10/42.

8448-1/201S

54 A Gyermekekért, a
Fiatalokért és a
Családokért Egyesület
9140-1/201..9

Nyh., Május 1. tér
10. fsz/4.

2019. december Jósavárosban élők számára
Jósavárosi
generációs programsorozat
Művelődési Ház (40 fő)

2019. december

Karácsonyra készülődés és
Mlkulásünnepség
(ajándékcsomag és a program
költségei)

SS Három Királyfi
Nyh. Fózde u. 41.
Nagycsaládos
Egyesület 9267-1/2019

2019. december Karácsonyi ünnepség
nagycsaládosoknak (61 tag
család), nyugdíjasoknak

56

2019. december Családi délután interaktív
meseelóadás keretében

Lógjunk Anvuval
Nyh., Vénusz u. 6.
Kulturális és Szabadidő
Egyesület 85961/2019

57 Nyíregyházi Görög
Nyh., Bethlen G. u.
Katolikus Ifjúsági
7.
Egyesület 9098-1/2019
58

Luther Márton
Kollégium Tanulóiért
Alapítvány 9217-

Nyh., Iskola u. 2.

1/2019
59 Vöröskereszt Szabolcs- Nyh., Malom u. 3.
Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete 90261/2019

„

-

J

~

100000

180000

200000

400000

2019. november Karácsonyi kézmüves este 40
29.
fő részére

2019. december 1- Karácsonyi ünnepség a
20.
kollégium tanulóinak, a Joób
Olivér Szeretetintézmény
nyugdíjas klubja tagjainak
2019. december Melegétel osztása a
hónap
rászorulóknak,
élelmiszercsomag
adományozása helyi rászoruló

40000

55000

45000

0

30000

40000

A néptánc megismertetése,
tehetséggondozás családok
és fiatalok egészséges
életmódra nevelése/ a
pályázat hiánytalan
A gyermeknevelés
könnyítése, családi
kapcsolatok harmonizálása/
a pályázat hiánytalan
Szociális tevékenység,
családsegítés/a pályázat
hiányos
A családi értékek szem előtt
tartásával szabadidős,
kulturális programok
szervezése/ a pályázat
hiánytalan
Rendezvények, konferenciák
szervezése / a pályázat
hiánytalan
Hátrányos helyzetü tanulók
társadalmi

100000

40000

esélyegyenlőségének

segítése / a pályázat
hiánytalan
Szociális gondok enyhítése/
a pályázat hiánytalan
300000

330000

lakosok részére (500 fc5)

-
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60 Ízületi Betegek
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei

Nyh., Szántó K. J. u.
2. fsz/2.

Eizvesülete 874861 Magdaléneum
Alapltvány 9146-

Nyh., Korányi F. u.
160.

1/2019

Jósa András
Oktató Kórház

Karácsonyi ünnepség tagoknak
50 ft5, önkéntesek munkájának
megköszönésére ajándék

50000

30000

lakóival és hozzátartozóival

340000

110000

2019. 12. 10.
14.00óra
2019. december Szeretetvendégség az otthon
250fö

62 Patrónus Egyesület
8680-1/2019

Nyh., Közép u. 19.

63 Halmozottan Sérültek Nyh., Ungvár stny.
és Szüleik Szabolcs5. 10/39.
Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete 90181/201.9
64 Szellemi Fogyatékos,
Nyh., Kéz u. 12.
Béna és Epilepsziás
Tóth Edit, valamint az
Epilepsziás Fogyatékos

2019. december 30 fő részére karácsonyi
20.
vacsora és ajándékcsomag

2019. december 70 család részére
ajándékcsomag, 100 gyermek
részére mikuláscsomag

Az fzületi betegséggel és
fogyatékossággal élök
érdekvédelme /a pályázat
hlánvtalan
Egészségügyi otthonban élök
helyzetének javítása / a
pályázat hiánytalan
Hátrányos helyzetü fiatalok

89400

310000

50000

70000

segrtése, szociális segítés/a
pályázat hiánytalan
Halmozottan sérült
gyermekek érdekképviselete,
családsegltés/a pályázat
hiánytalan

2019. december 60 család részére
ajándékcsomag és 80 fő,
fogyatékosokat nevelő család
megvendégelése

Fiatalok
Megsegítéséért

Hátrányos helyzeta
csoportok
esélyegyenlőségének

210000

60000

elősegltése/a pályázat

hiánytalan

Alapltvány 90191/2019
Nyh., Szabadság tér
65 Nyíregyházi ILCO
Egyesület 8886-1/2019 9.

2019. december Stomás betegek
15.
megajándékozása

A megyében és Nyiregyházán
élö stomaviselök
400000

66 Pszichotikus

Nyh., Sóstói u. 62.

Betegségben
Szenvedők Sz.SZ.S.
Megyei Érdekvédelmi
Egyesülete 91241/2019. ( .

fi•

„

90000

érdekvédelme / a pályázat
hiánytalan
Érdekvédelem, szociálisan

2019. december Ajándékcsomag, rendezvény
80 fő részére

rászorulók támogatása/a
pályázat hiánytalan
190000

30000

1

!1
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67 Nylrségi Diabéteszes
Kótaj, Katona P. u.
Gyermekekért és
26.
Fiatalokért Egyesület
9147-1/2019
68 Omnis Alapltvány 8855 Nyh., Gömb u. 4.
1/2019

2019. december

Alvégesi
Művelődési

Központ
2019.12.13
69 Cukorbetegek
Nyh., Városmajor
Nyíregyházi Egyesülete u. 2.
868S-1/2019

70 Fehérbot
Sportegyesület 88531/2019

Nyh., Dózsa Gy. u.
10.

Adventi délután, 40
gyermeknek ajándék, 60 főnek
vendéglátás
Csoda New Yorkban címmel
musical bemutatása (42 fő
ellátott)

2019. december
18.

Karácsonyi ünnepség
keretében fogyatákkal élök
megajándékozása (30 fő)

72

Vakok és Gyengénlátók Nyh., Búza tér 20.
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Egyesülete 887473 Mozgáskorlátozottak
Nyh., Tiszavasvári
Szabolcs-Szatmáru. 41.
Bereg Megyei
Egyesülete 87581/2019

2019. december
17.

74

2019. december Karácsonyi müsor és
ajándékozás fogyatékkal élő
gyermekek számára

. ~·
.l ...
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170000

60000

2019. december Vitamin injekció vásárlása és
ajándékozása

v

180000

40000

30000

20109. december Tagok vendéglátása (SS fő),
gyerekek részére ajándék

71 Vesebetegek Szabolcs- Nyh., Szent 1. u. 68.
Szatmár-Bereg Megyei
Egyesülete 92101/2019

Rejtett Kincsek Down
Nyh., Közép u. 17.
Egyesület 9148-1/2019

Egészségmegőrzés,

91000

220000

Karácsonyi ünnepség,
ajándékozás a látássérült
tagoknak 120 fő

Esély Centrum
Karácsonyi ünnepség,
2019. december ajándékosztás 120 fő részére
20. 14.00 óra

pályázat hiánytalan
Rászorulók szociális
gondozása, ellátása /a
pályázat hiánytalan

50000

Egészség megőrzés,
egészségügyi rehabilitációs
tevékenység/ a pályázat
hiánytalan

30000

A fogyatékkal éők sportolási
lehetőségének biztosítása /a
pályázat hiánytalan

30000

240000

60000

325000

40000

100000

betegségmegőrzés /a

40000

A vesebetegség különböző
stádiumaiban lévő emberek
sajátos érdekeinek
képviselete / a pályázat
hiánytalan
Vak, aliglátó vagy
gyengénlátó személyek
érdekvédelme /a pályázat
hiánytalan
Érdekvédelem, szociálisan
rászorulók támogatása/ a
pályázat hiánytalan

A fogyatékost nevelők és a
fogyatékkal élők
támogatására létrehozott
szolgáltatási rendszer
segltése és fejlesztése/ a
pályázat hiánytalan

10
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Fiatal Fogyatékkal Élők Nyh., Gömöri u. 1.
Otthonáért Egyesület
BSll-1/2019

76 Együtt Veled
Alapítvány 8636-

Nyh., Közép u. 17.

2019. december
Örökösföldi
Közösségi Ház

V. FIFOT Karácsony
(vendéglátás és a rendezvény
költségeire) SS fő (egyesület

tagjai és partner szervezetek)
2019. december Ajándékcsomagok a Szent
17.
József Védőotthon lakóinak 36
fő,

1/2019

lakók és szülők

120000

126000

40000

40000

A fogyatékkal élő fiatal
felnőttek önálló
életvitelének elősegítése /a
pályázat hiánytalan
Hátrányos helyzetO fiatalok
segitése/ a pályázat
hiánytalan

megvendégelése

77 "Romano Trajo" Cigány Nyh., Hegyi u. 7.
Kulturális és
Közművelődési

2019. december Az egyesülettel kapcsolatban
álló roma, nem roma de
közepe
hátrányos helyzeta gyermekek

Egyesület 9127-1/2019

és családok részére karácsonyi
ünnepség szervezése

78 Roma Nagycsaládosok Nyh., Tompa M . u.
Regionális Szervezete 16. fsz/1.
9044-1/2019

2019. december

Nyh., Zrínyi 1. u. 2.

Római Katolikus
Templom

79 Teréz Anya Egyesület
9123-1/2019

Karácsonyi
80 Joób Olfvér Gondozó és Nyh., Benkőbokor
Rehabilitációs Otthon 23.
Fejlesztéséért
Alapítvány 9218-

Ajándékcsomag gyerekeknek
és családoknak (200 Fő)
Élelmiszercsomag
adományozása 300 család
részére

81 Periféria Egyesület

Nyh., Eötvös u. 1.

9016-1/2019

soooo

4SOOO

Roma integráció segítése / a
360000

300000

30000

100000

Ünneoséae
2019. december Joób Olivér Szeretetintézmény
karácsonyi programja a
tanyákon élő időseknek
óvodás-és Iskolás korú
gyerekek bevonásával

1/2019

Roma integráció segítése / a
pályázat hiánytalan

2019. december Az Egyesület programjában
résztvevő hátrányos helyzeta
gyermekek részére ünnepség

pályázat hiánytalan
Karitatív munka, betegápolás
/a pályázat hiánytalan

Joób Olivér Gondozó és
Rehabilitációs Otthon
22SOOO

40000

Fejlesztése /a pályázat
hiánytalan

A társadalom és egyének
200000

70000

közös érdekei kielégítése / a
pályázat hiánytalan

rendezése, 160 db
ajándékcsomag

-·j
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82 Generációk
Mandabokori Szociális
és Kulturális Egyesülete
8783-1/2019

Nyh., Kalászos u. 2. 2019. december 2- Civil Karácsony Felsősimán,
23.
Vajda bokorban,
Mandabokorban és
Rozsrétszőlőben hátrányos

245000

130000

Kulturális tevékenység,
szociális tevékenység /a
pályázat hiánytalan

helyzetü családoknak
Nyh., Kemecsei u.

83 "Együtt az úton"
Közhasznú Egyesület
9139-1/2019

48-50.

84 Területi Művelődési
Intézmények

Nyh., Rákóczi u. 1820.

2019. december

Mikulás csomag és karácsonyi
ajándék 290 fő részére

Szabolcs u. 10.

A Művelődési Ház nyugdíjas

2019. december

klubjai és a klubtagok unokái
részére karácsonyi ünnepség

Egyesülete Móricz
Zsigmond Művelődési
és Ifjúsági Ház
Közhasznú Alapítványa

72 fő részére

A fogyatékkal élők számára
355000

80000

segítő tevékenység /a

pályázat hiánytalan
Egészségmegőrzés, szociális
tevékenység, családsegítés/
a pályázat hiánytalan

240600

50000

9021-1/2019
85 Zöld Kerék Alapítvány
9017-1/2019

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

Arany J. u. 7. 2019. Többgenerációs program
december 13-14. diákok bevonásával,
ajándékozás 50 fő, vacsora 50

Szabadidős

100000

40000

tevékenység,
egészségmegőrzés /a
pályázat hiánytalan

fő

86 HUMAN-NET
Alapítvány 9138-

Nyh., Semmelweis
u. 24.

2019. december

1/2019

Craftábor karácsony
gyermekek, fiatalok és szüleik
részére (előadói dlj 3 fö,

A humán erőforrás tudás-és
175000

40000

étkezési költség 30 főre)
Nyh., Toldi u. 23.
87 VOKE Vasutas
Müvelődési Ház és
Könyvtár 9029-1/2019

2019. december " Karácsony a Vasutasban",
19. Vasutas
Adventi Program a Vasutasban
Művelődési Ház és karácsonyi ünnepség a
mGvelődési házban működő
Könyvtár

képességszi n tjé ne k
fejlesztése / a pályázat
hiánytalan
Idősek, fogyatékosok
szociális ellátása/ a pályázat

hiánytalan
195000

90000

egyesületek, klubok tagjainak,
gyerekeknek

88 Nylrségl fzklrályok
Egyesülete 8883-

Nyh., Fejedelem u.

16.

1/2019

Karácsony előtt 4 A városlakók számára
alkalommal a
belvárosban

·1.
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lapcsánka sütése és kiosztása
450-500 fő

A magyar étkezési kultúra
410000

300000

színvonalának emelése/a
pályázat hiánytalan

12

Nyh., Míves u. 19.
89 Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Gasztronómiai
Közhasznú Egyesület
8664-1/2019
Nyh., Korányi F. u.
90 Észak-Kelet
Magyarországi Cukrász 23/a.
Ipartestület 8881-

Advent utolsó
vasárnapja

Vendéglátás, nevelés és

500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

400000

300000

300000

Cukrász iparosok, vállalkozók
szakmai gazdasági
érdekvédelme/ a pályázat
hiánytalan

300000

vasárnapján

Az ifjúság, az új nemzedék
támogatása / a pályázat
hiánytalan

Generációk Karácsonya
ünnepségén résztvevő

A hátrányos helyzetú
társadalmi csoportok

2019. december 500 adag étel osztása a
városban advent egyik
vasárnapján

400000

1/2019
91

Jövő-Kép

Alapítvány

8878-1/2019
92 Dominó Egyesület
8784-1/2019

Nyh., Dózsa Gy. U.
4-6. 5/3.
Nyh., Jegenye u.

2019. december

2019. december

13.

oktatás, képességfejlesztés
/a pályázat hiánytalan

500 adag étel osztása a
városban advent egyik

gyerekek megajándékozása
170 fő

400000

211800

50000

társadalmi
esélyegyenlőségének

segltése /a pályázast
Nyh ., Meggyes u.
93 Orosért Közéleti
Egyesület 9014-1/2019 76/a .

2019. december Adventi programsorozat,
évértékelő karácsonyi vacsora,
tagok részére ajándékcsomag

94 "Szent István Nemesi

Nyh., Templom u.

Rend" Első Alapítványa 49.

2019. december Hátrányos helyzetű családok
támogatása, 45 fő és az
20.
Alapítvány tagjainak
megvendégelése 40 fő

8206-1/2019
95 Talentum Európai

Nyh., Kassa köz 3.

2019. december

Fejlődésért Közhasznú
Alapítvány 9032-

96

1/2019
Most Élsz Egyesület
8684-1/2019

kliens kör részére 60 fő
2019. december

378250

40000

80000

Közös karácsony a Bárczi
Gusztáv Általános Iskolával
(ajándékcsomag 230 fő

helytörténet kutatása/ a
oálvázat hiánvtalan
Kulturális tevékenység,
karitatív tevékenységek
támogatása /a pályázat
hiánytalan
Szociális és gyermekvédelmi

Karácsonyi program (músor,
közös ebéd) szenvedélybeteg

Nyh., Városmajor
u. 2.

170000

hiánvtalan
Karitatív tevékenység,
ifjúságvédelem, orosi

190000

45000

szolgáltatások létesltése / a
pályázat hiánytalan
Az autisták egészségi

390000

85000

állapotának javltása/ a
pályázat hiánytalan

részére)

,.„ „
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97 A népi hagyományok
ápolásáért Alapítvány

Nyh., Izabella u. 2.

9135-1/2019
98 Nyírség Könyvtár
Alapítvány 9143-

2019. december "Mesés Karácsony"
rendezvény (táncház, népi
vetélkedő} civil szervezetekkel

Nyh., Ungvár stny.

2019. december

5.

18.

részvételével

99

Együtt Egymásért Kelet Nyh., Ferenc krt.
Magyarországon
33. 4/14.

40000

Hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi

"Jósaváros karácsonya"
Mikulás futás, Kreatív MOhely,
Karácsonyi Ünnepség 70 fc5

1/2019

100000

191000

60000

esélyegyenlőségének

segítése, könyvtár
mOködtetése/a pályázat
hiánytalan
Emberi és állampolgári jogok

2019. december Tagoknak ajándékcsomag és
21.
közös vacsora (35 fő)

védelme, egészségmegőrzés,
80000

Egyesület 8180-1/2019

Az Igrice Néptáncegyüttes
munkájának segítése/ a
pályázat hiánytalan

30000

betegségmegelőzés/ a

pályázat hiánytalan
100 Szabolcsi

Nyh., Báthory u.

"Esőemberekért"

30.

Szabolcs-Szatmár-Bereg

2019. december Autista gyerekek és családjuk
részére vendéglátás és

Alapítvány 92191/2019

ajándékozás

250000

50000

megyében és környékén lakó
autista gyermekek korai
fejlesztése /a pályázat
hiánytalan

101 Váci Mihály Társaság
Kulturális Egyesület

Nyh., Városmajor
u. 2.

2019. december

Segíti és támogatja az aktlv

Karácsonyi ünnepség
szervezése a tagoknak
300000

8928-1/2019
102 4 for Dance Tánc,
Sport és Kulturális

Nyh., Sólyom u. 7.
1/5.

Egyesület 8757-1/2019
103 Nylrségi Turista
Nyh., Vasvári P. u.
Egyesület 9209-1/2019 81. 3/10.

40000

Utánpótlás-nevelés, néptánc

2019. december Karácsonyi évzáró rendezvény
az egyesület tagjainak és
hozzátartozóinak
2019. december 7. Sóstói erdőben és környékén
Mikulás napi túra

kulturális tevékenységet/ a
pályázat hiánytalan

100000

40000

82000

30000

és népzenei értékek
felkutatása /a pályázat
hiánytalan
Kulturális és egyéb közösségi
programok szervezése / a
pályázat hiánytalan
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104 Kelet Népe Szabolcs-

Nyh., Czuczor

Térségfejlesztés a civil szféra

2019. december 7. Egyesületi tagok (30 fö) és

Szatmár-Bereg Megyei Gergely u. 16.

támogató tagok (250 fc5) és

Egyesület 8126-1/2019

családjaik részére, valamint

segftségével, szociális
400000

30000

karácsonyi rendezvény
105 Old Blkers Egyesület
8181-1/2019

Nyh. Vasvári P. u.

pályázat hiánytalan

2019. december 7 . Közösségi ételosztás 100 adag,

56. 1/2.

vacsora 50 fö részére

tevékenység, családsegítés,
időskorúak gondozása/ a

határon túli partnerek részére

A biztonságos motoros
350000

30000

közlekedésre nevelés/ a
pályázat hiánytalan

106 52 Hét Egyesület 8001- Nyh., Rozmaring u. 2019. december 6. 25-30 gyerek vendéglátása
1/2019

2.

16.00 INDEX

Egészségmegórzés, szociális

játszóházban

Élménycentrum

tevékenység, családsegítés,
400000

40000

időskorúak gondozása/ a

pályázat hiánytalan
107 Ezüstcsikó Egyesület

Nyh., Rózsa u.19.

2019. december

Életminőség javltásának

Karácsonyi évzáró rendezvény

9149-1/2019

elösegítése, lovassport,
190000

30000

harcmOvészet
népszerűsítése/ a pályázat

hiánvtalan
7 500000
Nyíregyháza, 2019. november 19.
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4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: JKAB/579-2/2019.
Ügyintéző: dr. Berényi Judit

dr. Augusztinyi Krisztina
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyaléshez a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosítására
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p;Jj_ster {
Dr. Ulrictí Attila
alpolgármester
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Doka Diána
kulturális osztály vezetője
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Farag'óné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője
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Dr.Krizsai Anita
szociális és köznevelési osztály vezetője

városfejlesztési és városüzemeltetési
osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személy alá ír.

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Farigóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője
Véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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Tisztelt KözgyOlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a helyi

önszerveződő

közösségek pénzügyi

támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján
elismeri és támogatja azt a tevékenységet, melyet a településen

élő

állampolgárok

önszerveződő

közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, polgárok közéletbe történő
bevonása, település fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, a közbiztonság mértékének
növelése, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és hagyományok ápolása, a lakosság
művelődése,

érdekében a

szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében. Ezen célok megvalósulása
Közgyűlés

állapít meg az

az önkormányzat éves

önszerveződő

közösségek közötti

költségvetéséről

szóló rendeletében keretösszeget

közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az

esélyegyenlőség

önszerveződő

biztosítására támogatási-pályázati rendszert vezetett be,

melynek feltételeit és az eljárás rendjét e rendelet szabályozza.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendeletben (továbbiakban Ör.) a szabályozásra került pénzbeli ellátások fedezetét
az Önkormányzat saját költségvetési forrásából biztosítja.
A rendelet legutóbbi módosítása óta eltelt

időben

módosult az államháztartásról szóló 2011. évi

CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (Xll.31.) Korm. rendelet, mely módosítások helyi
rendeleti szinten történő nyomon követése szükséges. Ezen túlmenően a rendelet módosítását
indokolja a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével a támogatott szervezetek által - a
jogszabályi rendelkezéseknek

megfelelően

- a pályázathoz csatolandó mellékletek kitöltésében

történő nagyobb segítségnyújtás.

Az Ör. S.§ (1) bekezdése értelmében, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése minden év
november 30. napjáig határozattal dönt a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására
szolgáló következő évi keretösszegről.
A fent leírt paragrafusban foglaltakra hivatkozva, javasoljuk a Tisztelt Közgyűlés részére, hogy a
2020. évi költségvetési rendeletben a helyi önszerveződő közösségek támogatására 25.000.0000
forint keretösszeg kerüljön megállapításra.
Az előterjesztés 1. számú melléklete az előzetes hatásvizsgálatot, a 2. számú melléklete a rendelettervezetet, a 3. számú melléklete a határozat- tervezetet tartalmazza.
Kérjük a Tisztelt KözgyOlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen!
Nyíregyháza, 2019. november 12.
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1. számú melléklet a JKAB/579-2/2019. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály módosítás szükségességének a célja

A rendelet módosítását indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
végrehajtásáról szóló 368/2011 (Xll.31.) Korm. rendelet módosítása, továbbá a gyakorlati
tapasztalatok figyelembevételével a támogatott szervezetek által - a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően - a pályázathoz csatolandó mellékletek kitöltésében történő nagyobb segítségnyújtás.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendeletben a szabályozásra került pénzbeli ellátások fedezetét az Önkormányzat
saját költségvetési forrásából biztosítja.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet szabályainak végrehajtása a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek
többlet adminisztrációs terhet jelentenek, a támogatásban részesülő szervezetek adminisztrációs
terhei nem növekednek.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendeletben szabályozott pénzügyi támogatások biztosításáról az Önkormányzat, a Közgyűlés és
Bizottságai és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. A személyi
és tárgyi feltételeknek a megnövekedett adminisztrációs teher kezelése érdekében történő
rendelkezésre állítása folyamatosan zajlik.

S. Környezeti és egészségügyi következményei
Konkrét környezeti és egészségügyi következmények nem ismeretesek.
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2. számú melléklet a JKAB/579-2/2019. számú előterjesztéshez
Rendelet - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„. / ....(...) ö n k o r m á ny z a ti
rendelete
a helyi önszerveződlS közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosltásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ (3) Civil Alap: az önszerveződő közösségek által kiemelkedő szakmai programok szervezése,
kiemelkedő szakmai programokon történő részvétele, működési költségei finanszlrozásának,
alkotások, kiadványok megvalósításának támogatására."
2.§ Az ör. 7.§ (6) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„ f) hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez."
3.§ (1) Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Polgármester a pályázati időszak zárónapját követő 45. napig gondoskodik a
szakbizottságok javaslatait összesítő előterjesztés elkészítéséről és a soron következő közgy(l(és
elé terjesztéséről."
4.§ (1) Az ör. 1. melléklete „Pályázati adatlap" helyébe az 1. melléklet lép
(2) Az Ör. 1. melléklete „Pályázati adatlap 2. melléklete" helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 1 melléklete a 3. melléklettel egészül ki.
(4) Az Ör. 2. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
S. § (1) Ez a rendelet 2019. november 21-én ... óra ... perckor lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
(2) Az Ör. rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

NYÍREGYHÁZA
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l.melléklet a .„ ../.„ ...... „.( ..... „„) önkormányzati rendelethez
Pályázati Adatlap
önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatása iránt

Az önszerveződő közösség neve:
Az önszerveződő közösség székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma :
Számlavezető

pénzintézet megnevezése, számlaszám:

A szervezet jogállása: közhasznú
•megfele lő

-

nem közhasznú

jogállás aláhúzandó

Képviselőjének

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

A bírósági/törvényszéki nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzés száma, kelte:
A nyilvántartott tagok létszáma:
Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?
2019. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás( ok)
típusa és összege:

-

közbiztonsági alap

.„„.„„.. „„„ ... „.. „„ .. „... „„„.Ft

-

kulturális alap

.. „„„ ... „„ ... „ . . „.„ ... „.. „ ....... Ft

-

civil alap

............................... „ .......... Ft

-

szociális és egészségügyi alap

.•.•........ „ .•••.••••.•.•

-

városfejlesztési és környezetvédelmi alap „.... „.„.„ .. „„.„.„ ..„.„.„ .. „„.Ft

-

pályázati

önerő

és tartalék alap

A jelen pályázatban kért támogatás összege:

"' ....,.:l..~.0)
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A kért összeg tervezett felhasználása (célja), rendezvények, programok megnevezése:
(Felsorolás konkrét meghatározott tevékenységenként/költség-nemenként, minden
rendezvényhez, programhoz külön költségvetést kell készíteni és a
rendezvények/programok lényegét külön-külön pontokban kell leírni a pályázatban)

Összeg:

1)
2)
3)

A megvalósítás és finanszírozás tervezett

időbeni

ütemezése:

A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban):
„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az allamháztartás központi alrendszeréb61 igényelt, kapott egyéb koltségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összeget, és
- az államháztartáson belüli szervezettc51, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezett61, ezen szervezetek tulajdonosi
J<>ggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettc51 vagy alapítói ioggyakorlása a1á tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt
és kapott egyéb támogatás összegét"

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,

b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely
részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) Az

önszerveződő

közösség 2020. évi tervezett céljai, feladatai (munkaterv),

bb) Az önszerveződő közösség 2020. évi tervezett céljaihoz, feladataihoz
kapcsolódó tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke,
be) Az önszerveződő közösség 2020. évi 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 jogdmenként - részletezve.

~WW. W'r„lG'f'HAJ.A . M U
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c)

az

önszerveződő

közösség 2019. évi

tevékenységéről

szóló tájékoztatót, különös

tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az
közösség 2019. évi - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt
évről

szóló számviteli beszámoló

egyszerű

önszerveződő

megelőző

- üzleti

másolatát, a pályázat benyújtását

megelőző évről szóló 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)

e)

f)

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
megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága),
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
nyilatkozat az Ávr.75 .§ (2) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 6.sz.
melléklete),

g)

nyilatkozat arról,
követelményeinek,

hogy

megfelel

h)

nyilatkozat de-minimis támogatásokról,

a

rendezett

munkaügyi

kapcsolatok

i)

áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,

j)

nyilatkozat Ávr. 75 .§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7.sz.
melléklete),

k) hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére
bocsátja:

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által
igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 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.
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. A fenti a), b) pontokban
meghatározott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény
benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbi.
Nyíregyháza, 20 ..... „

.. . .... . .

a szervezet képviselőjének aláírása
p.h.
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2. melléklet a .... ./...........•( .........) önkormányzati rendelethez

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 igazolás6nak módjáról
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
levelezési címe:
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
nyilvántartási száma :
adószáma :
számlavezető

pénzintézet neve:

számlaszám:
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 2017. évi CL törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdésében és
1. melléklet 3. pontjában vagy 16.§ (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, illetve 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,
c) 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

WYtw ....v„lG VHAJ A.MO
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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

f) az

egyenlő

vonatkozó, az Mt. 215 . § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint
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 meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.
Nyíregyháza, 20 ............. „

•.••••. „ .•••...••

a szervezet

képviselőjének

aláírása

p.h.
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3.

melléklet a „„./„.„ ..„ ... (..„. „„) önkormányzati rendelethez

A pályázati adatlap 8. sz. melléklete

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez
Adatkezelő

megnevezése:
Adatkezelő megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatkezelő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l.
Adatkezelő elérhetősége : adatvedelem@nyiregyhaza.hu; telefon: 06 42/524-524
Adatkezelő képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Alulírott ... „ „ .„ .. „ ..... „ „ .„...... „„„ .. „ ••• „„ ... „„............ hozzájárulok, hogy személyes adataimat
„ .„ ..„„„ ... „ „ . .. „ .. „ ....
pályázat
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
a
benyújtásakor/elbírálásakor valamint a támogatási szerződés előkészítése, a támogatási összeg
folyósítása és az elszámolás során kezelje .
Az adatkezelés célla: a benyújtott pályázat alapján a döntés meghozatala, szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, t ájékoztatás nyújtása
Az adatkezelés jogalapja: jelen adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul
A kezelt adatok köre: az érintett neve, lakóhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma,
adóazonosító száma
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig

Az adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon
Az érintettek jogainak érvényesítése:
Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (lnfotv.) meghatározottak szerint megilleti a jog, hogy:
személyes adatai kezeléséről az adatkezelést megkezdését megelőzően tájékoztatást
kapjon,
kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az
Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását, illetve az adatok
törlését.

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak.
Az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének felülvizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál vizsgálata kezdeményezhető. A Hatóság a panaszokat csak abban
az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már megkereste az
Adatkezelőt a bejelent ésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban .

ŐJ
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
honlap: http:Uwww.naih.hu
telefon : 06 1 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett az lnfotv.-ben meghatározottak szerint a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben
az Adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30 napon belül
bírósághoz fordulhat. Az ügyben a bíróság soron kívül ár el. A pert az érintett-választása szerint a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kell megindítani.

Kijelentem, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen, a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

megfelelő

tájékoztatás és a

Nyíregyháza, 20... „ .• „ ......•.• „ .............. „ .••••.• „ . ... .

aláírás
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4. melléklet a ..... / .......„ ... ( ..... „.. ) önkormányzati re ndelethez
TÁMOGATÁ SI SZERZőots

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,(székhelye: 4400.
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., adószáma:......... „....„... „ ..

képviselője :

polgármester) mint

Támogató,
másrészről
„....... „ .... ... „.„........ „... .„.Szervezet,
(székhelye:.................. „.. ,
adószáma:.„„.„.„.„.„.„..„„.„.„ ...képviselője: „ .. „ .. , Támogatónál vezetett nyilvántartásban
rögzített azonosítója:„.. ) mint Támogatott között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1.) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a ... évi költségvetése .„„ .. terhére ........ - Ft.,

azaz ......... forint összegű vissza nem térítendő 100%-os t ámogatási Intenzitású
támogatást nyújt Támogatott részére az Önkormányzat ......... Alapra benyújtott
támogatási kérelme, Támogató Közgyűlésének „./.... (.„„.) önkormányzati rendelete,
valamint a ....../.... („. ) számú határozata alapján.
2.) Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott
azaz „ ............... forint összegO támogatást Támogatott részére
Támogatott„......... -nál vezetett „ .. „„. számú számlájára - a támogatott pályázatára
figyelemmel - 20............ napjáig átutal.
............ Ft.-,

3.) Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten
nyilvántartani, valamint a hatályos számviteli, pénzügyi, adó és egyéb gazdálkodási
jogszabályok szerint kezelni, s ezen szabályokat gazdálkodási tevékenysége során
megtartani.
4.) Támogatott a támogatás összegét - a támogatott pályázatára figyelemmel - jelen
szerződésben

foglaltak szerint 20„ .. decem ber 31-ig kizárólag az alábbi célra/célokra

használhatja fel.
A támogatási tevékenység/tevékenységek időtartama a ......... „„ ............ „ ..... „.....Alapra
beadott pályázatban meghatározott időtartam .
Elszámolható költségek: Támogatott a támogatási összeget a .. „.„„„.„„„ .. Alapra
beadott

pályázatban

meghatározott

és

a

Közgyűlés

által

jóváhagyott

célok/rendezvények megvalósításához szükséges az alábbiakban felsorolt kö ltségekre
fordíthatja:

6)
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A támogatási cél/célok meghiúsulása illetve a támogatási összeg fel nem használása
vagy csak egy részének felhasználása esetén Támogatott köteles - 8 napon belül Támogatót írásban értesíten i és a támogatás teljes vagy fel nem használt összegét
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ...... „ .... -nál vezetett„ ............számú
költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni, valamint a visszafizetést igazoló
banki igazolást a Támogatónak köteles a visszafizetéstől számított 8 munkanapon belül
elküldeni.
Amennyiben

a

Támogatott

a jelen

szerződés

4.

pontjában

meghatározott

kötelezettségét elmulasztja a támogatási összegen felül a folyósítás napjától a
visszatérítés napjáig számított mindenkor hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő

késedelmi kamatot köteles fizetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata ............ -nál vezetett... ........„ .számú költségvetési elszámolási számlájára.
S.) A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város címerét és logóját a
támogatással érintett tevékenység színhelyén. Támogatott a címert és logó használatát
igazoló dokumentumokat (pl. : fénykép) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló
mellékleteként minden esetben köteles csatolni.
6.) Amennyiben Támogatott a támogatást nem a jelen támogatási szerződésben
meghatározott célra használja fel, azt a felek

szerződésszegésnek minősítik,

melynek

alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés
napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal
növelten Támogató költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni és a Támogatott
nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban .
7.) Támogatott a támogatás jogszerű felhasználásáról köteles elszámolni a tárgyévet
követő

év január 31. napjáig, és kötelezettséget vállal arra, hogy január 31. napjáig

szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen támogatási szerződés mellékletét
képező

„Elszámolás"

című

formanyomtatvány, valamint a támogatás összegének

felhasználásáról szóló eredeti számlák, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat,
illetve kiadási pénztárbizonylat - Támogatott által - hitelesített másolati példánya.
Támogatott köteles az eredeti számlákat a következő záradékkal ellátni:
............ Alap terhére „„„ .„.„„„.. „.„.önkormányzati azonosító számon nyújtott vissza
nem

térítendő

támogatás felhasználása, a támogatási összeg más célra nem lett

elszámolva.
Támogatott köteles a számlamásolatokat, valamint a kifizetés tényét igazoló
bankszámlakivonat másolatát, illetve kiadási pénztárbizonylat másolatát a következő
hitelesítő

záradékkal ellátni:

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat (dátum, aláírás bélyegzc5).
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A költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat, valamint a
költségvetési támogatással

kapcsolatos iratokat a támogatott a vonatkozó

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időtartamig köteles megőrizni.
8.) Az elszámolás késedelme esetén, Támogatott köteles a késedelembe esés napjától a
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának napjáig a támogatás 1%-ának megfelelő
mértékű napi késedelmi kötbért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata .....-

nál vezetett ....... számú költségvetési elszámolási számlájára megfizetni. A késedelmi
kötbér mértéke nem haladhatja meg a támogatás összegének 30%-át. Nem
részesíthető

pénzügyi támogatásban egy naptári év

időtartamban

a Támogatott,

amennyiben az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt
el, és ezt a közgyűlés határozatban megállapította.
9.) Amennyiben Támogatott a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását a 7 .) pontban
meghatározott

határidő

lejártát

követő

60 napon belül sem teljesíti, a támogatott

köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított
jegybanki alapkamat kétszeresének

megfelelő

késedelmi kamattal növelten Támogató

költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni és a Támogatott nem részesíthető
pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban.
10.)Támogató rendjéről

közgyűlésének

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának

szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében valamint a részletes

pályázati kiírásban foglaltak szerint - jogosult a szakmai és pénzügyi beszámolót
elbírálni.
Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai
jogosultságát és összegszerűségét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és
számviteli szabályoknak való megfelelésen
ellenőrzést

túlmenően

a helyszínen is jogosult

folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az

ellenőrzéshez

szükséges

rendelkezésére
Számvevőszék

bocsátani.

adatokat,

dokumentumokat

A támogatás

összegének

az

ellenőrzést

felhasználását

végző

az Állami

is jogosult vizsgálni.

11.)Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás
és a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló

szerződést

értékű,

áru

kizárólag írásban

köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés
is. Az írásbeli alak megsértésével kötött

szerződés

teljesítése érdekében történt

kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
12.)Köteles a támogatott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban
bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott

teljes körű felelősséggel tartozik. A 368/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet 96. §
rendelkezései alapján, illetve amennyiben a támogatási

ő
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támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan
tartalmú adatszolgáltatás) miatt meghiúsul a támogató a támogatási
megkötésétől

szerződés

eláll.

13.) A Támogatott jelen

szerződés

4. pontjában meghatározott támogatási összeg

visszafizetésével egyidejűleg a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül
elállhat a támogatási szerződéstől. A Támogatott az elállás tényéről köteles írásban
értesíteni a Támogatót és köteles a támogatási összeget a jelen támogatási szerződés
4. pontjában meghatározott költségvetési elszámolási számlára visszafizetni, valamint
a visszafizetést igazoló banki igazolást a Támogatónak köteles a visszafizetéstöl
számított 8 munkanapon belül elküldeni.
14.)Jelen támogatási

szerződésben

nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a

Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Vitás
kérdésekben felek Támogató Közgyűlése előzetes egyeztető döntését követően a
hatáskörrel

rendelkező

nyíregyházi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.

15.)Jelen támogatási

szerződést

Jelen támogatási

szerződés

a felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.
három eredeti példányban készült,

melyből

egy eredeti

példányt a Támogatott, két eredeti példányt a Támogató átvett.

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

Támogató

P.H.

Pénzügyileg ellenjegyezte

G
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A Támogatási szerződés 1. számú melléklete
ELSZÁMOLÁSI TÁ BLÁZAT

Szervezet neve:
Támogatási szerződés iktatási száma:
Feladat megnevezése:
Szerződés szerinti támogatási összeg:
Az elszámolás módja (az ÁFA-levonási Bruttó
nyilatkozatnak megfeleltJen, aláhúzandó)
Nettó

Sorszám Bizonylatszám

Számla
kiállítója

Megnevezés/ Teljesítés Kifizetés
Felhasználás időpontja dátuma

Számla Számla Elszámolni
nettó
bruttó
kívánt
összeg
összege összege

1
2
3
4

s
6
7
8
9

10
ÖSSZESEN:

Büntet6jogí felel6sségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak
Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata felé, a .•.................•.••..... „ iktatószámú
szerződéssel kapcsolatban lettek elszámolva.
Igazolom, hogy az e/számolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint
kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. Az eredeti bizonylatok a szervezetnél
megtalálhatóak.
Az elszámolás kelte: „.„„ .• „„ ••. „ ..••••••..• „„„.„„ ..• „ ........ „

P. H.

a képviseletre jogosult személy aláírása
Az elszámolást szakmai jogosultság és összegszerűség szempontjából

ellenőrizte:

Nyíregyháza, 20.„„.„.„.... „..„ „ . „•.

az ellenőrzést végző aláírása

NYÍREGYHÁZA
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Besz6mol6
pénzügyi beszámo/6

2 ........... ÉV

Támogatási szerződés száma:
---~--+-------~~---~~~~
Támogatott neve:
Támogatás időtartalma :

1. Termék/ Szolgáltatás megnevezése

- -

összeg

sz

-

--

Termék/ Szolgáltatás

összesen

1. Személyi költségek

sz

összeg

-

ŐJ
·1

I~

,

\,

,,)~

„i L (j

l
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--

---,

Személyi költségek összesen

2. Egyé b költségek (nevesítve)
sz
,_

__

összeg

-

--

-

~-

-

1

1

-

1

-

1

--

--

Egyéb költségek összesen

1

Támogatási szerződés összege

1

1

Felhasznált támogatás
Megjegyzés:

Kelt:

1
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Szakmai beszámoló

A

szövegszerkesztővel

kitöltött

beszámolót

nyomtatott

formában

kell

eljuttatni

az

Önkormányzathoz.

Szakmai beszámoló formanyomtatvány
Kérjük, hogy a válaszadáshoz szükség szerint bővítsék a kérdések alatti területet.

1. A Támogatott adatai:
A támogatási szerződés száma
Támogatott neve
Székhelye
Levelezési címe
Hivatalos képviselő neve
Telefonszáma (vezetékes vagy
mobil)
Kapcsolattartó neve,
telefonszáma
E-mail címe

1. Eredeti célok a pályázatban leírtak szerint:
2. Volt-e eltérés a megvalósítás során az eredeti
indokoljanak.

tervektől?

Kérjük, minden egyes eltérést

3. Az elvégzett tevékenységek áttekintő táblázata. Kérjük, szükség szerint bővítsék a táblázat

sorait!
wwW.HYt•rGYMAJA.tlU
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Tevékenységei

4.

Kezdete

Vége

Felelős

Elért eredmények

Kérjük, fejtsék ki részletesen a támogatás céljainak a megvalósítását, a

kitűzött

szakmai

célok és tevékenységek elérésének a teljesülését.

Kérjük, hogy a beszámolóval együtt küldjék el számunkra azokat az anyagokat, amelyek
illusztrálhatják az elvégzett munkát!
Köszönjük!

Dátum:

Támogatott hivatalos képviseléSjének aláírása:

PH.

NYfREGYHÁZA
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Általános indokolás
a helyi önszervezódő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló „„/„.(„.) önkormányzati rendelet-tervezethez

A rendelet módosítását indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
végrehajtásáról szóló 368/2011 (Xll.31.) Korm. rendelet módosítása, továbbá a gyakorlati
tapasztalatok figyelembevételével a támogatott szervezetek által - a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően

- a pályázathoz csatolandó mellékletek kitöltésében történő nagyobb segítségnyújtás.
Részletes indokolás

a helyi önszervezéSdő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéréSI szóló 24/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló „„/...(...) önkormányzati rendelet-tervezethez
1. §-hoz
A Civil Alap támogatási területe kiegészítésre került.
2. §-hoz
A pályázathoz csatolandó mellékletek listája kiegészült a személyes adatok kezelésére
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozattal.
3. §-hoz
A pályázatok elbírálásának határideje vonatkozó rendelkezés módosult.
4. §-hoz
A rendelet mellékleteiben történt módosításokat tartalmazza.
S. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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3. számú melléklet a JKAB/579-2/2019. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

..../2019. ( Xl.21.) számú
határozata
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására szolgáló 2020. évi keretösszeg
meghatározásáról
A Közgyűlés

1./ az

előterjesztést

megtárgyalta és a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésében 25.000.000 forint, azaz huszonötmillió forint
keretösszeget biztosít.
rendjéről

2./utasítja a gazdasági osztály osztályvezetőjét, hogy a 2020. évi költségvetésbe a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására 25.000.000 forint, azaz huszonötmillió forint
keretösszeget terveuen be.
Felelős:

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztály osztályvezetője
2020. február 15.

Határidő :

Nyíregyháza, 2019. november 21.

Erről

1)
2)

értesül:

A Közgyűlés tagjai
A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

ŐJ

NYÍREGYHÁZA

11

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYlREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: PKAB/143- /2019.
Ügyintéző: Hornyák Enikő/ Dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

Nyfregyháza Megyei Jogú Város KözgyGlésének 66/ 2019.(/V.25.) számú határozatával kiadott tulajdon
fenntartási nyilatkozatok módosítására

~~~~·~~~··
polgármest~

. ...ó..\.. . ... .::'..~.- az

Kósa Árpád
szakmai

előterjesztés

előkészítéséért felelős
kabinetvezető

.

~~~~ ~· tfl
Kovácsné Szatai Ágnes
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Véleményező

bizottság vagy bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
-Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH T ÉR 1. Pf'.: 83.
T ELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524?01
E·MAfl: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

POLGÁRMESTERE

Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 66/2019.(IV.25.) számú határozatával elfogadta a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft. által a 2019/2020-as tao-program keretében benyújtandó létesítményfejlesztési pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására és a tulajdonosi hozzájárulások kiadására vonatkozó
előterjesztést .

Az előterjesztés elfogadásával a Tisztelt Közgyűlés hozzájárult a Sportcentrum Nonprofit Kft. általi pályázatok
szakági szövetségek felé történő benyújtásához az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon található
sportlétesítmények TAO-s forrásból történő felújítása, korszerűsítése, vagy új, modern létesítmény
kialakítása tekintetében, illetve a szükséges önerő, valamint a szükséges nyilatkozatok - így a munkálatok
elvégzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok, valamint a létesítmény felújítását, vagy
megépítését követően a sportcélú üzemeltetéshez szükséges tulajdon fenntartási nyilatkozatok Polgánnester Úr általi aláírásához, azok kiadásához.
A szakági szövetségek hiánypótlási megkeresésére tekintettel a Sportcentrum Nonprofit Kft. egy személyes
egyeztetés során jelezte az Önkonnányzat irányába, hogy a kiadott tulajdon fenntartási nyilatkozatokat
módosítani szükséges oly módon, hogy az Önkormányzat a tulajdonjogának fenntartása, valamint a 15 éven
át tartó sportcélú működtetésen felül járuljon hozzá, a beruházás keretében megvalósuló létesítményt az
üzembehelyezést követő 15 évben az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. mint pályázatot benyújtó fél - használhassa .
Tekintettel a szakági szövetségek hiánypótlási megkeresése során előírt szigorú határidőre, a beruházás
fontosságára, a gördülékeny előrehaladás érdekében a tulajdon fenntartási nyilatkozatok módosítása,
aláírása megtörtént, melynek utólagos jóváhagyását kérjük a Tisztelt Közgyűléstől.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a
melléklet szerint jóváhagyni szíveskedjen .

Nyíregyháza, 2019. november 12.
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH ltR 1. PF.: 113.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Melléklet a PKAB/143-

/2019. számú

előterjesztéshez

Határozat-tervezet
NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

„ .„„„ /2019.(Xl.21.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 66/2019.{IV.25.) számú határozatával kiadott tulajdon
f enntartási nyilatkozatok módosításár6J

A Közgyűlés

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által a látvány csapat sportágak fej lesztése program keretében
benyújtásra került tulajdon fenntartási nyilatkozatok módosításával, Polgármester Úr általi aláírásával
utólag osan egyet ért.

Nyíregyháza, 2019. november 21.

Erről

értesülnek:
1.) A Közgyűlés t agjai
2.) A címzet es főjegyző és a Polgármesteri Hivat al be lső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TtR t . PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-501
E·MAIL: POLGARMESTI;R@NYIREGYHAZA.HU

TULAJDON FENNTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzatának
(4400 Nyíregyháza Kossuth Tér L sz.) képviseletében eljárva

nyilatkozom,

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban

lévő

1391. helyrajzi számon nyilvántartott és

bejegyzett, természetben a Nyíregyháza Sóstói út 24. szám alatt található Városi Stadion kerítésén
belül elhelyezkedő Stadion Csarnok épület objektumán a Magyar Röplabda SZÖvetség felé benyújtott
látványsportágak TAO-pályáz.ati forrásból
Megyei Jogú Város tulajdonába

kerülő

történő

fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza

beruházás vonatkozásában a

műszaki

átadás-átvétel napját

követő 15 év időtartamig az Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem idegeníti el, valamint 15

éven át sportcéllal

működteti.

A fentieken túl hozzájárulok ahhoz, hogy a beruházás keretében

megvalósuló létesítményt az Uzembehelyezést követő 15 évben az üzemeltetési kötelezettség lejártáig
a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. hasmálhatja.

Nyíregyháza 2019. október 11.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NVfREGVHAzA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAXi +36 42 524"501
E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGVHAZA.HU

TULAJDON FENNTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgánnester Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzatának
(4400 Nyíregyház.a Kossuth Tér 1. sz.) képviseletében eljárva

nyilatkozom,

hogy a 100 száz.alékban önkormányzati tulajdonban

lévő

6098 helyrajzi sz.ámen nyilvántartott és

bejegyzett. természetben a Nyíregyháza Kiss Emő u. 8. sz.ám alatt található Vasvári Pál Gimnázium
udvarának sportpályáin a sportági szakszövetség felé benyújtott látványsportágak T AO- pályázati
forrásból
kerülő

történő

fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonába

beruházás vonatkozásában a

műszaki

átadás-átvétel napját

követő

15 év

időtartamig

az

Önkonnányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem idegeníti el, valamint 15 éven át sportcéllal működteti.
A fentieken túl hozz.ájárulok ahhoz, hogy a beruházás keretében megvalósuló létesltményt az
üzembehelyezést követő 15 évben az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a Nyíregyházi Sportcentrum
Kft. használhatja.

Nyíregyháu 2019. október 11.
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NYfREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH IlR t. PF.: 83.
TELEFON: +36 41 514-soo
FAX: +36 41524-so1
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

TULAJDON FENNTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgánnester Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkonnányzatának
(4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviseletében eljárva

nyilatkozom,

hogy a 100 százalékban önkonnányzati tulajdonban lévő 31653/ 1 helyrajzi számon nyilvántartott és
bejegyzett. tennészetben a Nyíregyháza Tiszavasvári u. 12 sz.ám alatt található tornacsarnok épületén
a Magyar Röplabda Szövetség felé benyújtott látvány sportágak T AO- pályázati forrásból
fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonába

kerülő

történő

beruházás

vonatkozásában a műszaki átadás-átvétel napját követő 15 év időtartamig az Önkonnányzat a
tulajdonjogát fenntartja, nem idegenfti el. valamint 15 éven át sportcéllal működteti. A fentieken túl
hozz.ájárulok ahhoz, hogy a beruházás keretében megvalósuló létesítményt az üzembehelyezést
követő

15 évben az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. használhatja.

Nyíregyháza 2019. október 11 .
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NYfREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH ftR f, PF.: 83.
TELEFON: +36 42 S24-SOO
FAX: +)6 41 S24-SOI

E·MAIL: POLGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU

TULAJDON FENNTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkonnányzatának
( 4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviseletében eljárva

nyilatkozom,

hogy a 100 százalékban önkormányzati tulajdonban

lévő

16004. helyrajzi számon nyilvántartott és

bejegyzett, természetben a Nyíregyháza Kollégium u. 54. szám alatt található Arany János
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlöskerti Angol Kéttannyelvü Tagintézménye
tornacsarnokának épületén a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé benyújtott
látványsportágak TAO- pályázati forrásból
Megyei Jogú Város tulajdonába

kerülő

történő

fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza

beruházás vonatkozásában a

műszaki

átadás-átvétel napját

követő 15 év időtartamig az Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem idegeníti el, valamint 15

éven át sportcéllal

működteti.

A fentieken túl hozzájárulok ahhoz, hogy a beruházás keretében

megvalósuló létesítményt az Uzembehelyezést követő 15 évben az üzemeltetési kötelezettség lejártáig
a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. használhatja.

Nyíregyháza 2019. október 11.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 4l 524-500
FAX: +36 42 524101
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

TULAJDON FENNTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkonnányzatának.
(4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviseletében eljárva

nyilatkozom,
hogy a 100 százalékban önkonnányzati tulajdonban lévő 3092/3. helyrajzi számon nyilvántartott és
bejegyzett, tennészetben a Nyíregyháza István u. 17. szám alatt található épületen a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé benyújtott látványsportágak T AO- pályázati forrásból
történő

fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonába kerülő

beruházás vonatkozásában a

műszaki

átadás-átvétel napját

követő

15 év

időtartamig

az

Önkonnányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem idegeníti el, valamint 15 éven át sportcéllal működteti.
A fentieken túl hozzájárulok ahhoz, hogy a beruházás keretében megvalósuló létesítményt az
üzembehelyezést követö 15 évben az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a Nyíregyházi Sportcentrum
Kft. használhatja.

Nyíregyháza 2019. október 11.
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NYÍREGYHAZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYlRECiYHÁZA, l<OSSUTH TtR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 41524-soo

FAX: +36 42 Sl4-S01
E-MAIL: POLCiARMESTER@NYIRECiYHAZA.HU

TULAJDON FENNTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgánnester Nyíregyháza Megye Jogű Város Önkonnányzatának
(4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviseletében eljárva

nyilatkozom,
hogy a l 00 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő 1618/6. helyrajzi számon nyilvántartott és
bejegyzett, természetben a Nyíregyháza Epreskert u. 10. szám alatt található Bem József általános
Iskola tornacsarnokának épületén a Magyar Röplabda Szövetség felé benyújtott látványsportágalc
TAO-pályázati forrásból történő fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
tulajdonába

kerülő

beruházás vonatkozásában a

műszaki

átadás-átvétel napját

követő

15 év

időtartamig az Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem idegeníti el, valamint 15 éven át

sportcéllal működteti. A fentieken túl hozzájárulok ahhoz, hogy a beruházás keretében megvalósuló
létesítményt az Uzembehelyez.ést

követő

15 évben az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a

Nyíregyházi Sportcentrum Kft. használhatja.

Nyíregyháza 2019. október 11.
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NYfREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍRECiYHAZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: &3.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POlGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU

TULAJDON FENNTARTÁSI NYILATKOZAT
Alulírott Dr. Kovács Ferenc polgánnester Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkonnányzatának
(4400 Nyíregyháza Kossuth Tér 1. sz.) képviseletében eljárva

nyilatkozom,
hogy a 100 sz.áz.alékban önkonnányzati tulajdonban lévő 2766/2. helyrajzi számon nyilvántartott és
bejegyzett, természetben a Nyíregyháu Bujtos Városliget terilletén található aszfalttal borított
kosárlabdapályán a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé benyújtott látványsportágak
TAO- pályázati forrásból
tulajdonába

kerülő

történő

fejlesztés keretében megvalósuló, Nyíregyháza Megyei Jogú Város

beruházás vonatkozásában a

műszaki

átadás-átvétel napját

követő

15 év

időtartamig az Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja, nem idegeníti el, valamint 15 éven át

sportcéllal mííködteti. A fentieken túl hozzájárulok ahhoz, hogy a beruházás keretében megvalósuló
létesítményt az üzembehelyezést

követő

15 évben az Ozemeltetési kötelezettség lejártáig a

Nyíregyházi Sportcentrum Kft. használhatja.

Nyíregyháza 2019. október 11.
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

NYÍREGYHÁZA

TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Ügyiratszám: PKAB/ 252-1/2019.
Ügyintéző : Hornyák Enikő/ Dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

-a

Közgyűléshez

-

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza
Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
tan uszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesftmény-fejlesztési támogatás II. ütem ügyében
kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására

„.c-r:„„.„„ . „„„.
~Uo~á~s Feren9\

polgármester ( "'

l{

J)

Kósa Árpád
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

e.~..
. . „\. .„. ..„.„"l. .' „.„.„
{0

„

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

bizottsáe vaeY bizottsáeok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlése 187 /2018. (Xl.29.). számú határozatával rendelkezett az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Magyar Úszó Szövetég 2018. évi sportlétesítmény- fejlesztési
elképzeléseinek támogatása érdekében az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
tanuszodájának fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról.
A támogatás kedvezményezettje és egyben a fejlesztés lebonyolítója az EMMI által megbízott BMSKBeruházási, Műszaki és Közbeszerzési Zrt., aki a beruházást a befejezését követően a létesítmény
tulajdonosának kívánja térítésmentesen átadni.
A beruházó a terveket elkészíttette, mely alapján kiegészítő forrás bevonása vált szükségessé, melyet az
Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési kerete terhére további 60
millió forint összegben kíván biztosítani.
A fenti támogatás bevonásának egyik feltétele a létesítmény tulajdonosa
hozzájárulás és a sportcélú hasznosításra vonatkozó nyilatkozat

részéről

kiadott tulajdonosi

A fenitek ismeretében és a támogatási összeg mértékének figyelembevétele alapján javasoljuk az EMMI
által kért, az előterjesztés mellékletét képező Nyilatkozat kiadását.

Kérem a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést

az

előterjesztést

megtárgyalni és a határozat-tervezetet jóváhagyni

Nyíregyháza, 2019. november 14.

WWW.NYIREGYHAZA.H U

NY Í RE GY HÁ Z A

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-501
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGVHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Melléklet a PKAB/ ..... -1 /2019. számú előterjesztéshez

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Közgyűlésének

..„ „ -„.„/2019.(Xl.21.) számú

határozata

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza
Ungvár stny. Z2. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
tanuszodájánakfejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatása II. ütem ügyében
kért tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetért
Hozzájárul, a Magyar Úszó Szövetség elnöksége az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős
Államtitkársága 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítására rendelkezésre álló
bruttó 60.000.000,- Ft támogatási összegnek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonát képező 2263/61. helyrajzi számú ingatlanon, természetben az Ungvár stny 22. szám alatt
található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tan uszodájának II. üteme fejlesztéséhez
történő felhasználásához és vállalja, hogy a sportcélú üzemeltetést 15 éven keresztül biztosítja.
Felhatalmazza:

Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a határozat
mellékletét képező Nyilatkozat, valamint tárgyi üggyel kapcsolatban a jövőben
esetlegesen felmerülő egyéb dokumentumok aláírására.

Nyíregyháza, 2019. 11. 21 .

Erről értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ a Nyíregyházi Tankerületi Központ
4./ a BMSK- Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
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FAX: +36 •P 514-so1
E·MAtL; POLCiARMESTER@NYIRECiYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Melléklet a ...... /2019. (Xl. 21.) számú határozathoz

az Emberi

NYILATKOZA Tt
Minisztériuma (EMMI) részére

Erőforrások

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. - a továbbiakban:
Tulajdonos - tudomással bír arról, hogy a MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020
közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a támogatása keretében, az EMMI a központi
költségvetésből származó forrás terhére biztosítandó pénzügyi támogatásban kívánja részesíteni a
Magyar Úszó Szövetség 2019. évi fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítása érdekében, a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), a továbbiakban: Kedvezményezettet, a
„Nyíregyháza- Tanuszoda- teljes körű műszaki felújítás II ütem 4400 Nyíregyháza Ungvár stny 22. hrsz:
2263 / 61" sportlétesftmény-fejlesztés megvalósításához.
A fenti sportlétesítmény-fejlesztés nem építési engedély köteles építési tevékenység.
A támogatás biztosítása történhet a sportlétesítmény-fejlesztés költségeinek a teljes vagy részbeni
támogatásával (a továbbiakban: EMMI támogatás).
A s ortlétesítmén -fe-lesztés hel színe ln atlan ok
Ingatlan 1. - megnevezése:
Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollé ium tanuszodá'a

bejegyezett

cím

4400 Nyíregyháza Ungvár stny 22.

ada:
házi Tankerületi Köz ont
A Tulajdonos képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint a Tulajdonos önálló képviseletére
jogosult, a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fenti sportlétesítmény-fejlesztés a fentiek
szerinti EMMI támogatása esetén, a Tulajdonos biztosítja az lngatlan(ok)on a sportlétesftményfejlesztés a Kedvezményezett általi megvalósítását és gondoskodik a megvalósított fejlesztés,
illetve a fejlesztéssel érintett lngatlan(ok) sportcélú fenntartásának, üzemeltetésének, a
Kedvezményezett a támogatás felhasználására vonatkozó beszámolójának, elszámolásának a
Támogató általi jóváhagyásától számf tott 15 (tizenöt) évig történő, folyamatos biztosításáról.
Kijelentem, hogy az lngatlan(oka)t érintően - a Vagyonkezelő kivételével- harmadik személy(ek)nek,
akár az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzetten, akár az ingatlan-nyilvántartáson kívül, nincsen olyan
joga, követelése, ami a Tulajdonos fenti kötelezettségvállalásának a teljesítését akadályozza, illetve
kizárja, illetve az ilyen jogosult(akk)al a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
megállapodás(oka)t a Tulajdonos, olyan időben, hatállyal és feltételekkel, hogy az(ok) a
sportlétesítmény-fejlesztést ne akadályozzák, illetve hiúsítsák meg, megköti.
Tulajdonos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EMM I támogatásra vonatkozó szerződés
megkötésére, a támogatás folyósítására és felhasználására a jelen nyilatkozata szerinti
kötelezettségvállalására tekintettel kerülhet sor, ezért a kötelezettségvállalásának a megszegése
esetén, a Kedvezményezett a támogatástól eleshet, illetve a támogatás és járulékai visszafizetésének a
1 Három (3) példanyban l..érJlll alá1mi és letti\ (2) példányt, a m<:llél::lc1.eU.cl a llMSK Zn -nek v1ssza1ut1a1111
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-soo
FAX: +36 42 524-501
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

kötelezettsége és egyéb hátrányos jogkövetkezmények sújthatják, amelyekből folyó igény(ei)t
érvényesítheti a Tulajdonossal szemben.
Tulajdonos vállalja, hogy a sportlétesítmény-fejlesztésre vonatkozó, a jelen nyilatkozatban nem
szabályozott kérdésekben, a Kedvezményezettel külön szerződésben állapodik meg.
Dátum: 2019. 11. 21.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képv.: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Tulajdonos
P.H .
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám : VAGY/649/2019.
Ügyintéző : Kabai Klára

ELŐTERJESZTÉS

- a

Közgyűléshez

-

Az Egészséges és Fenntartható Jöv6ért Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére

Dr.Ko~renc4
polgármester

~c 1v.-t-' ~ Rf
Kovácsné Szatai Ágnes ,

'f--

Vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző

sze;?,:::J
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

<.
~{
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

Véleményező

kabinet vezetője

bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
WWW. lf'l'lltlC.YH4'A. MU
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

239/ 2009. (X.26.) számú határozata alapján Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az E - Misszió Természetvédelmi Egyesület (4400
Nyíregyháza Szabolcs u 6. képviseletében: Tömöri László), valamint az Egészséges és Fenntartható
Jövőért

Alapítvány (2112, Veresegyház, Bárdos L. 15/a; képviseletében: Szelei Szabolcs), mint

bérlőtársak

létre,

(továbbiakban:

Bérlőtársak)

között 2009. októberében ingatlanbérleti

szerződés

jött

mely szerint az Önkormányzat „Interaktív Multimédiás Ökojátszóház és Játszótér

Nyíregyházán"

című

pályázat megvalósítása céljából a fejlesztési beruházás megvalósulásától

számított 5 (öt) éves időtartamra ingyenesen bérbe adta a tulajdonát képező 15162/4 hrsz-ú, 4092
m2 területű, üdülőépület és udvar megnevezésű, a valóságban a Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát u.
7. szám alatti ingatlant.
Bérlőtársak

konzorciumban projektet nyújtottak be a KEOP-2009-6.2.0/B 45.000.000.-Ft keretösszegű

pályázati kiírására,

melyből

a fenti ingatlanon egy interaktív multimédiás öko-játszóházat, és öko-

játszótéret hoztak létre Nyíregyházán.
Az ingatlanbérleti szerződés 2019 . október 31. napjával

megszűnt.

Az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány képviseletében Nagy-Sain Alexandra
2019. október 11. napján az Önkormányzathoz eljuttatott megkeresésében kérte, hogy az
Önkormányzat támogassa az EFJKA Alapítvánnyal egy új határozott 1 év időre szóló ingatlanbérleti
szerz6dés megkötését.
Korábban az Emisszió Egyesület, valamint az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú
Alapítvány albérleti szerződéssel együttesen bérelték a fenti ingatlant, és az Önkormányzat felé
vállalt szolgáltatásokat teljesítették. Ettől az évtől az Egyesület nem kíván bérlőtársként részt venni a
bérletben, kizárólag szakmai segítséggel, valamint programokkal szeretne hozzájárulni a Futorobi
Ökojátszóház sikeres működéséhez.
A Kuratórium elnöke az alábbi kedvezményes feltételek biztosítását kérelmezte, amelyek
megegyeznek az elmúlt években biztosított feltételekkel :

1. A létrejött bérleti jogviszony időszaka alatt 2019. november hónaptól 2019. december hó
végéig és 2020. május hónaptól 2020. december hó végéig (8 hónap) tartó időintervallumban
bruttó 80.000.-Ft/ hónap, azaz bruttó 640.000.-Ft/év kedvezményes bérleti díj megfizetése
2. A fennmaradó négy hónapban - január és április közötti időtartamban - az Alapítvány
gazdaságilag nem tartja reálisnak bármely összegű bérleti díj kigazdálkodását, ezért ennek
ellentételezéseként Nyíregyháza Város és az Önkormányzat részére az alábbi szolgáltatásokat
vállalja biztosítani térítésmentesen az ÚJ ingatlanbérleti jogviszony időszaka alatt:
A bérleti jogviszony ideje alatt 10 hátrányos helyzetű gyermekcsoport ingyenes 2 órás
játszóházi látogatása
A bérleti jogviszony idej e alatt S alkalommal környezettudatos nevelésre épülő szabaduló
szoba használata hátrányos helyzetű gyermekcsoportok körében térítésmentesen
A bérleti jogviszony ideje alatt 3 alkalommal Fogyatékkal élő gyermekcsoportok fogadása
térítésmentesen .
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Jeles napok (Mikulás, Húsvét) alkalmára az Önkormányzat dolgozói vagy Szakszervezete
részére hely biztosítása a szervezett program lebonyolításához.

Önkormányzati dolgozók részére Családi nap lebonyolítása során bográcsos főzéshez és
szalonnasütéshez eszközök és hely biztosítása mellett ingyenes játszóház, valamint
kültéri játszótér és focipálya használat.

Az Egészséges és Fenntartható JövéSért Közhasznú Alapítvány a díjat mindig pontosan fizette, a
helyiséget színvonalas formában üzemeltette, továbbá a jó gazda gondosságával kezelte, karban
tartotta.

A kérelemben foglaltakat megvizsgáltuk és javasoljuk egy új határozott
ingatlanbérleti szerződés megkötését.

időtartamra

szóló

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az ügyben döntésüket meghozni
szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. 11. 05.

Tisztelettel:
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Melléklet a VAGY/ 649 /2019. számú előterjesztéshez

Határozat - tervezet
NY{REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÜLÉSÉNEK

„.„./2019.(Xl.21.) számú
határozata
Az Egészséges és Fenntartható Jövóért Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötéséről

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata másrészről az
Egészséges és Fenntartható Jövöért Közhasznú Alapítvány (4431 Nyíregyháza, Berenát u. 7.;
képviseletében: Nagy-Sain Alexandra) mint
időtartamra

bérlő

(továbbiakban:

Bérlő)

közötti új határozott 1 év

szóló ingatlanbérleti szerződést a mellékletben foglaltak szerint elfogadja .

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterét a határozat
mellékletét képező ingatlanbérleti szerződés aláírására .
Utasítja:

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

2019. 11.30.

Nyíregyháza, 2019. 11. 21.

Erről

értesül:
1. a Közgyűlés tagjai
2. a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3. Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány
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Melléklet a „ ../2019. („ ......) számú határozathoz
INGATLANBÉRLETI SZERZŐDÉS
egyrészről Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
sz., adószám : 15731766-2-15, KSH szám: 15731766-8411-321-15, képviseletében Dr. Kovács
Ferenc polgármester mint, bérbeadó (a továbbiakban : bérbeadó) között az alulírott
másrészről az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány

(4431 Nyíregyháza,

Berenát u. 7.; képviseletében: Nagy-Sain Alexandra) mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között az
alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1)

Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi 15162/ 4 hrsz-ú, 4092 m 2 területű, kivett
üdülőépület és udvar megnevezésű, a valóságban a Nyíregyháza-Sóstófürdő, Berenát u. 7.
szám alatti ingatlan bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi.

2)

Szerződő

felek megállapítják, hogy az 1.) pont szerinti ingatlan vonatkozásában külön
átadás-átvételi eljárás lefolytatására nem kerül sor, tekintettel a felek között korábban
érvényben volt ingatlanbérleti szerződésre.

3)

Az 1.} pontban megjelölt ingatlan használatának joga a bérlőt 2019. november 01. napjától
2020. december 31. napjáig illeti meg.

4)

Bérlő az

1.) pont szerinti ingatlant interaktív multimédiás öko-játszóház, és öko-játszótér

tevékenység céljára használhatják, azt más személy, szervezet, társaság használatába nem
adhatják.

5)

Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül
felmondhatja, 1 {egy) hónap felmondási idővel. A felmondás a hónap utolsó napjára
szólhat.

6)

Az 1.) pont szerinti ingatlan bérleti díja 2019. november hónaptól 2020. december hó
végéig és 2020. május hónaptól 2020. december hó végéig tartó időintervallumban
62.992.-Ft/hó + ÁFA, melyet a Bérlő minden hónap 15. napjáig előre kötelesek a bérbeadó
OTP
Bank Nyrt-nél
vezetett 11744003-15402006-00000000 sz.
pénzforgalmi
bankszámlájára befizetni.

7)

Bérlő

az 6.) pont szerinti bérleti díjon felül a létrejött bérleti jogviszony időszaka alatt az
alábbi szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítják Bérbeadó részére :
A bérleti jogviszony ideje alatt 10 hátrányos helyzetű gyermekcsoport ingyenes 2 órás
játszóházi látogatása
A bérleti jogviszony ideje alatt 5 {öt) alkalommal környezettudatos nevelésre épülő
szabaduló

szoba

térítésmentesen

használata

hátrányos

helyzetű

gyermekcsoportok

körében

A

bérleti

jogviszony

ideje

alatt

3

(három)

alkalommal

Fogyatékkal

élő

gyermekcsoportok fogadása térítésmentesen
Jeles

napok

(Mikulás,

Húsvét)

alkalmára

az

Önkormányzat

dolgozói

vagy

Szakszervezete részére hely biztosítása a szervezett program lebonyolításához
Önkormányzati dolgozók részére Családi nap lebonyolítása során bográcsos főzéshez
és szalonnasütéshez eszközök és hely biztosítása mellett ingyenes játszóház, valamint
kültéri játszótér és focipálya használat.

8)

Bérbeadó az 1.) pont szerinti ingatlan per-, igény-, és [a 10. pont kivételével]
tehermentesen tehermentességért szavatosságot vállal.
Szerződő felek megállapítják, hogy a 15162/4 hrsz-ú ingatlant terhelik:

9)

az ingatlan tulajdoni lapján a Ill. rész 3. sorszám alatt a NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS
TÉRSÉGE VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ZRT. javára bejegyzett használati jog hidrogeológiai
védőterület biztosítására.

•

10) A

Bérlőt terhelik az ingatlan fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan

felmerülő közüzemi költségek, melyeket az esedékesség időpontjában köteles az illetékes

szolgáltató felé kiegyenlíteni.
Bérlő a jelen szerződés valamely pontját megszegi, úgy kötelezettséget vállal
arra, hogy külön bírósági vagy más eljárástól függetlenül az ingatlant a bérbeadó
felszólítására visszaadják a bérbe adó részére .

11) Amennyiben

12)

Bérlő ebben az esetben kötelezik magát, hogy bérbeadó felmondási nyilatkozatában
megjelölt időpontra a bérleményt kiüríti és visszaadja a bérbeadónak.

13)

Bérlő

a bérleti jogviszony tartama alatt köteles a helyiséget a jó gazda gondosságával
kezelni, állapotát megóvni, karban-, és tisztántartani oly formában, hogy a baleseti és
egészségvédelmi óvórendszabályok maradéktalanul betartásra kerüljenek. Felelős minden
olyan kárért, amely e kötelessége elmulasztásából adódik.

14) A szerződés

időtartama

alatt a Bérlő teljes körű kártérítési felelőssége mellett felelős az 1.)
pontban megnevezett ingatlanokkal kapcsolatos, a tűzvédelmi, munkavédelmi és
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
betartásáért és betartatásáért.

15) A kötelezi magát, hogy jelen

szerződés

időtartama

alatt az ingatlanra általános
épületbiztosítást köt, illetve a meglévő biztosítást hatályban tartják.
Bérlő

16)

tudomásul veszi, hogy amennyiben a használat során a bérelt ingatlanban kárt okoz,
úgy kötelesek az okozott kárt megtéríteni.

17) Bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Bérlő az 1.) pont
szerinti ingatlan rendeltetését vagy művelési ágát hozzájárulás nélkül, vagy hozzájárulással
de a jogszabályok megszegésével megváltoztatja.
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Szerződő

18)

felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bérbeadó az 1.) pont szerinti
ingatlanon jelentős felújítási, vagy más hasonló munkákat kíván végezni, Bérlő az ezzel
szükségszerűen együtt járó zavarást köteles tűrni, azzal kapcsolatban a bérbeadó felé sem
kártérítési, sem más hasonló igényt nem érvényesíthet.

19)

Bérlő

az ingatlanon - felülépítményen - építési (bontási, átalakítási) munkát előzetes
bérbeadói és - az építésügyi jogszabályokban meghatározott esetekben - építésügyi
hatósági engedéllyel végezhet.

20) A Bérlő bérleti jogának átruházásához, cseréjéhez, albérletbe adásához, valamint más célra
történő

felhasználásához a bérbeadó hozzájárulása szükséges. E hozzájárulás
megkérésének elmulasztása a bérleti szerződés felmondását eredményezheti.

2 1) Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles az ingatlant üres, tiszta használati
állapotban bérbeadó birtokába visszaadni, az állag sérelme nélkül eltávolítható berendezési
és egyéb tárgyakat kártalanítási igény nélkül elszállítani.
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,
a 27/2003. (V. 29.) sz. Önkormányzati rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013 . évi V. törvény, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997 (Vll.18.) Kormányrendelet illetve e
rendelkezéseket módosító vagy azokhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

22) Jelen

23)

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitákat
elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a

nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek
m indenkor alávetik magukat.

24)

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Egészséges és Fenntartható Jövőért
Közhasznú Alapítvány

képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

bérlő

bérbeadó

Jogilag ellenjegyezte :

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum: .. „

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

Aláírás : .. „

.. .. „ . „ .. .. „.„ ..•...

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +)6 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 54-10/ 2019.
Ügyintéző: Hornyák Enikő

Előterjesztés

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Nyíregyháza Tigers AFC által az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre
kapott 2019. évi támogatás felhasználási területének a módosítási kérelmével
kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!

A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 35/2019. (11.26.) sz. ha tározatába n döntött a Nyíregyháza
Tigers AFC egyesület 2019. évi Egyéb csapat és egyéni s portágak támogatása keret terhére tö rté nő
2.000.000,- Ft összegű támogatásáról. A bizottsági döntés a lapj á n a támogatási sze rző dés 2019. március
26-án megkötésre került (1 . sz. Mell éklet a zárt ülés anyagai között) .
Az egyesület által versenyeztetett DIV.I felnőtt és U19-es junior csa pat kö ltségeire kapott támogatás még
hatékonyabb felhasználása érdekében az egyesü let 2019. szeptember 17-én kérelemmel fordult a
Bizottság felé, mely szerint a támogatás fe lhasználási célját szeretné sportszolgáltatás vásárlásána k
költségeir e kiegészíteni (2. sz. melléklet).
A döntés a bizottság hatáskö rébe tartozik. A hatályos sportrende let e l őírása it figyelembe véve a kérelem
támogatható, ezért javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a felhaszná lási terület kiegészítésének
engedélyezését a kérelemben foglaltaknak m egfe l előe n.

Nyíregyháza, 201 9-11-14
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-<141
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
.„/2019. (XI..„) számú
h a t á r o z a t-t e r v e z e te
a Nyíregyháza Tigers AFC által az Egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása keretre kapott
2019. évi támogatás felhasználási területének módosítási kérelmével kapcsolatos döntésről

A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűl és és bizottságai feladatai és hatáskörei
megá lla pításáról szóló 30/2010.(Xl.1 2.) önkormá nyzati rendelet 10_§ (3) bekezdés á ltal
biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a PKAB/3 5- 10/20 19. számú szerződés 3 .3. l pontjának sportszolgáltatás vásárlásának költségeivel
történő kiegészítését jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2019. Xl.· --

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1./ Szociális, Egészségügyi és Sport bizottság tagjai
Főjegyző

2./ címzetes

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra

4./ Irattár
WWW,NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524·544i FAX: +36 42 311 ·041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 61-1/ 2019.
Ügyintéző: Hornyák Enikő

Előterjesztés

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Kölcsey DSE által a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keretre kapott
2019. évi második félévi támogatás támogatási céljának a módosítási kérelmével
kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!

A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 34/2019. (11.26.) sz. határozatában döntött a Kölcsey DSE
2019. évi Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keret terhére történő 2.000.000,- Ft összegű
támogatásáról. A bizottsági döntés alapján a támogatási szerződés 2019. március 14-én megkötésre
került (1 . sz. Melléklet a zárt ülés anyagai között).
Az egyesület az általa NB. 11-ben versenyeztett női felnőtt kézilabda csapat költségeire kapott
támogatást. Az egyesület elnökének tájékoztatása alapján a 2019/2020-as bajnoki szezonban
sérüléshullám és egyetemre történő felvételik miatt a támogatás céljának módosítása érdekében az
egyesület 2019. szeptember 3-án kérelemmel fordult a Bizottság felé, mely szerint szeretné a második
félévi támogatást az NB. II-es Ifjúsági bajnokságban versenyző csapat költségeire felhasználni (2. sz.
melléklet). Az egyesü let félévi elszámolási kötelezettségeinek az előírásoknak megfelelően eleget tett,
de Bizottság tárgyi kérelemmel kapcsolatos döntéséig a második félévi támogatás összeg kiutalása
felfüggesztésre került.
A döntés a bizottság hatáskörébe tartozik. A hatályos szerződés módosításával a kérelem támogatható,
ezért javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak a támogatás céljának kiegészítésének engedélyezését a
kérelemben foglaltaknak megfelelően.

Nyíregyháza, 2019-11-14
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POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
„./2019. (XI„ .. ) számú
h a t á r o z a t-t e r v e z e te
a Kölcsey DSE által a Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása keretre kapott 2019. évi
második félévi támogatás támogatási céljának módosítási kérelmével kapcsolatos döntésről

A Bizottság
az e l őterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei
megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés által
biztos ított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

a PKAB/6 1- 1/2019. számú szerződés 3. 1 pontjának NB. II Ifjúsági bajnokságban
működtetésével történő kiegészítését jóváhagyja.

szerep l ő

csapat

Nyíregyháza, 2019. Xl. ...

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1./ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai

2./ címzetes

Főjegyző

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra

4./ Irattár
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 S24-544i FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/66-39/2019.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
Előterjesztés

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a 2019. évi Diáksport kereten lévő megtakarítás felhasználásával kapcsolatos döntésre
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2019. (lV.26.) önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről előírása i alapján
Nyíregyháza MJV Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága dönt a sportcélú kereteken lévő
összegek felhasználásáról.
A Bizottság a 02/2019. Diáksport 2019. évi támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatokkal
kapcsolatosan hozott 72/2019. (IV.9.) számú határozatában 33 intézményt részesített sportcélú
támogatásban, valamint 1.450.000,- Ft összeget helyezett a kereten tartalékba az intézmények
eredményességi jutalmazása céljából.
A városi diáksport területén már hagyomány, hogy a diáksport terén végzett tevékenységükről minden
évben beszámolót nyújtanak be az intézmények a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület részére és az
legeredményesebb iskolákat az Önkormányzat az Egyesület részére adott éves működési támogatás
terhére a Városi Sportgálán pénzbeli jutalomban részesíti.
A 2018/2019-es tanévre vo natkozó beszámolókat 2019. október 7- ig kellett megküldeni, mely
határidőre 32 intézmény tett eleget kötelezettségnek. A beérkezett eredmények alapján (1. sz.
melléklet) kezdeményezzük a kategóriák 3 legeredményesebb intézményének, valamint a városi
szabadidős rendezvényeken legaktívabb iskoláknak a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesületen
keresztül történő kiemelt jutalmazását.
Javaso ljuk a Tisztelt Bizottságnak előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a 2018/2019-es tanév
eredmé nyei a lapján az intézmények jutalmazásának a támogatását.
Nyíregyháza, 2019-11-14

Kósa Árpád

WWW.NYIREGYHAZA.HU

R EGYHÁ ZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311·041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZAHU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2019. (Xl....) számú
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e
a 2019. évi Diáksport kereten

lévő

megtakarítás felhasználásáról

A Bizottság
az e l őterj esztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai fe ladatai és hatáskörei megállapításáról
szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés által biztosított jogkörében eljárva a
következő hatá rozatot hozta:
elfogadta a határozat melléklete alapján az intézmények 2018/2019-es tanévre vonatkozó
eredményességi jutalmazását a 2019. évi Diáksport keret terhére a Nyíregyházi Városi Diáksport
Egyesület részére 1.450.000,- Ft összeg biztosításával

Nyíregyháza, 2019. Xl.

„.

dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1./ Szociális, Egészségügyi és Sport bizottság tagjai
2./ címzetes

Főjegyző

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

POLGÁRMESTERI HIVATALA

TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E·MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet melléklete
Intézmény neve

Kategória helyezés/ elért eredmény

Vasvári Pál Gimnázium

testnevelési gimnázium
13 798 pont
városi rendezvényeken aktív részvétel
alapfokú iskolák- 350 fő alatti 1. helyezett
1859 pont
alapfokú iskolák- 351-550 fő 1. helyezett
5 456 pont
alapfokú iskolák- 551 fő feletti 1. helyezett
11438 pont
középfokú iskola- gimnázium 1. helyezett
8 226 pont
középfokú iskola- szakközépiskola 1.
helyezett 5 639 pont
alapfokú iskolák- 350-550 fő 2. helyezett
1 201 pont
alapfokú iskolák- 351-550 fő 2. helyezett
5 186 pont
alapfokú iskola- 551 fő feletti 2. helyezett
10 729 pont
középfokú iskola- gimnázium 3. helyezett
4 038 pont
középfokú iskola- gimnázium 2. helyezett
5 022 pont
középfokú iskola- szakközépiskola 2.
helyezett 4 225 pont
alapfokú iskolák- 350 fő alatti 3. helyezett
1 028 pont
alapfokú iskola- 350-550 fő 3. helyezett
4 910 pont
alapfokú iskolák- 551 fő feletti 3. helyezett
8 898 pont
középfokú iskola- szakközépiskola 3.
helyezett 2 369 pont
városi rendezvényeken aktív részvétel

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda
Móricz Zsigmond Általános Iskola
Apáczai Csere János Általános Iskola
és AMI
Nyíregyházi Krúdy Gyu la Gimnázium
y SZC W esselény i Miklós
Szakgimnázium, Szakközépisk.
Ara ny János Gimnázium és Általános
Isko la Szőlőskerti Tag.
Arany János Gimnázium és Általános
Isko la Zelk Z. Tagint .
Arany János Gimnázium és Általános
Isko la

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium
NySZC Sipkay Barna
Kereskedelmi , Vendéglátóipari,
Mó ricz Zsigmond Általános Iskola
Vécsey Károly Tagintézmény
Kodály Zoltán Álta lános Iskola
Nyíregyházi Eötvös József Gyakorló
Ált. Isko la és Gimn.
YSZC Széchenyi 1. Közgazd.,
l nform. Szakgimn . és K ollégiuma
Móricz Zsigmond Általá nos Iskola
Kertvárosi Tagintézmény
Ö SSZESEN

Támogatás javasolt
összege
150.000,- Ft.
50.000,120.000,120.000,120.000,120.000,120.000,80.000,80.000,80.000,40.000,80.000,80.000,40.000,40.000,40.000,40.000,50.000,1.450.000,- Ft.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 S24-S44i FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA-HU

PKAB/ •. -„„/ 2019. sz. Előterjesztés 1. sz. melléklete
Nyíregyházi iskolák eredményességi pontversenyen elért eredményei
2018/2019-estanév
Alapfokú iskolák

1. Kategória /350 fő alatti/
1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda
2. Arany J Gimn. és Ált Isk. Szőlőskerti Tagintézmény
3. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény

1859 pont
1 201 pont
1 028 pont

4. Sója Miklós Görögkat. óvoda és Ált. Isk.

537 pont

S.

429 pont

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimn . 5-8 évf.

II. Kategória /351-550 fő/
1.
2.
3.
4.
5.

Móricz Zsigmond Általános Iskola
Arany J Gimn. és Ált Isk. Zelk Z. Tagintézmény
Kodály Zoltán Általános Iskola
M óricz Zs. Ált Isk. Kertvárosi Tagintézmény
Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény

5 456 pont
5 186 pont
4 910 pont
3 140 pont
2 024 pont

6. Túróczy Evangélikus Ált. Isk.

1338 pont

7. Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény

1 110 po nt

8. Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény

819 pont

Ill. Kategória / 551 fő feletti/

1. Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI
2. Arany János Gimnázium és Általános Iskola
3. Nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Ált. Iskola és Gimn.
4. Bem József Általános Iskola
5. Móra Ferenc Általános Iskola
6. Jókai Mór Református Ált Isk.

11438 pont
10 729 pont
8 898 pont
4 633 pont
1 641 pont
1129 pont

Középfokú iskolák
Testnevelési Gimnázium kategória:

1. Vasvári Pál Gimnázium
Gimnáziumok:
1. Nyíregyházi Krúdy Gyu la Gimnázium
2. Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
3. Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Álta lános Iskola
4. Zrínyi Ilona Gimnázium
5. Nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Ált. Iskola és Gimn.

6. Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

14 360 pont

8 226 pont
5 022 pont
4 038 pont
3 981 pont
1838 po nt

1600 pont
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Szakközépiskolák:

1.

YSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szal...középiskolája
és Ko llégiuma

5 639 pont

1.

yíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépisko lája és Ko llégiuma

4 225 pont

3. NSZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
4. NYSZC Bá nki Donát

Műszaki

Középiskolája és Kollégiuma

2 369 pont

1 80 5 pont

5.

YSZC Vásá rhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi Vízügyi Szakgimnázium a

1 756 pont

6.

YSZC Inczédy György Szakgimnázium, Szakközépiskolája
és Kollégiuma

709 pont

7. NYSZC Benes László Szakközépiskolája

422 pont

8. Westsik Wi lmos Szal...gimnázium , Szakközépiskola

400 pont
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NYÍREGYHÁZA

POLGÁRMESTERI KABINET

M EGYEi JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E·MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/251-1/2019.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
Előterjesztés

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a 2019. évi Sport célfeladatok kereteken lévő megtakarítások felhasználásával
kapcsolatos döntésre
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről előírásai alapján
Nyíregyháza MJV Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága dönt a sportcélú kereteken lévő
összegek felhasználásáról.
2019-ben eddig 3 sportkeret esetében zajlott le támogatási eljárás, valamint további 4 keret esetében
került sor pályázati e lj árás lefolytatására, melyek á ltal közel 200 kérelmező részesült sportcélú
támogatásban.
Tekintettel arra, hogy az év során a városi óvodák nem részesültek direkt sportcélú támogatásban, a
korábbi évekhez hasonlóan a karácso ny közeledtére való tekintettel kezdeményezzük a kereteken lévő
megtakarítások óvodák részére történő átcsoportosításával a 35 önkormányzati óvoda számára az
sporteszközök vásárlását.
Az év során fennmaradó további összegeket javasoljuk a városi óvodai sportprogramokat (úszás és
korcsolya) koordináló Nyíregyházi Sportcentrum részére átcsoportosítani a programok még
hatékonyabbá tétele érdekében felmerülő kiadások biztosítása céljából.
Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak előterjesztésünk határozat-tervezete a lapján az Önkormányzat á ltal
fenntartott és működtetett óvodák számára - az adott óvodában járó óvodások létszáma alapján egyenlő arányban sporteszközök vásárlásának a lehetőségé nek a támogatását, valamint az óvodai
programok még hatékonyabbá tétele érdekében a Sportcentrum által koordinált sportprogramok
támogatását
Nyíregyháza, 2019-11-14
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POLGÁRMESTERI KABINET

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2019. (XI.. ..) számú
h a t á r o z a t -t e r ve z e t e
a 2019. évi Sport célfeladatok kereteken

lévő

megtakarítások felhasználásáról

A Bizottság
az e l őterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskö rei megállapításáról
szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdés álta l biztosított jogkörében eljárva a
következő határozatot hozta:
- a városi óvodák részére a Kiemelkedő sportrendezvények támogatása keretről 1.600.000,- Ft. és a
Szabadidősport keretről 3.300.000,- Ft, azaz összesen 4.900.000,- Ft átcsoportosítását javasolja az
Önkormányzat álta l fenntartott és működtetett 35 óvoda számára az óvodai létszám alapján
sporteszközök beszerzésének céljára,
- a Nyíregyházi Sportcentrum részére a Parasport keretről 1.000.000,- Ft, az Olimpia fe lkészülés
támogatása keret terhére 1.000.000,- Ft, a Sportösztöndíj keret terhére további 1.000.000,- Ft, azaz
összesen 3.000.000,- Ft . átcsoportosítását javasolja az óvodai sportprogramok (Ovi-Kori és
Nagycsoportos Úszásprogram) minél hatékonyabbá tételé érdekében felmerülő kiadások biztosítására.
a Gazdasági Osztály vezetőjét és a Polgármesteri Kabinet
intézkedések megtételére

utasítja

határidő:

vezetőjét

a szükséges

2019. november 25.

Nyíregyháza, 2019. Xl. ...

dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság e lnök
A határozatot kapják:
1./ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai
2./ címzetes

Főjegyző

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Gazdasági Osztály
S./ Irattár
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POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ügyiratszám: PKAB/250-1/ 2019.
Ügyintéző : Hornyák Enikő
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Truck Race Promotion Kft. által a 2019. évi Rally Hungary- II. Nyíregyháza Rally támogatása
céljából beérkezett rendkívüli kérelemmel kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésé n ek 2/2019.(11.7.) önkormányzati rendelete a 2019. évi
és a költségvetés vitelén ek szabályairól 4. számú mellékletének 108. sora rendelkezik a
Városi sportrendezvé nyekről 36.300.000,- Ft keretösszegben.
költségvetésről

A költségvetés indoklásakor rögzítésre került, hogy a kereten belül a Városi sportnagyrendezvények
terhére összesen 22.000.000,- Ft összegben valósulnak meg 2019-ben az alábbi városi
nagyrendezvények: Rally EB, Bringa Piknik és Bringa Város.
Előterjesztésünk

leadásakor elmondható, hogy mindhárom nagyrendezvény sikeresen valósult meg, a
Rally Hungary által pedig városunk felkerült Európa sport térképére. Ezen nemzetközi sportesemény
támogatására nyújtott be kérelmet a rendezvény főszervezője, a Truck Race Promotion Kft. Kérelmüket
e l őterjesztésünk l. sz. melléklete tartalmazza (megtekinthető a zárt ülés anyagai között).
Tekintettel a rra, hogy az esemény támogatására a városi költségve tés fent nevezett sora fedezetet
biztosít, javasoljuk a kérelem támogatását.
Kérjük a tisztelt Bizottságot
döntés meghozatalára.

e l őterjesztésü nk

határozat-tervezete alapján a kérelemmel kapcsola tos

Nyíregyháza, 2019-11-14
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
.../2019. (Xl. ....) számú
h a t á r o z a t-t e r v e z e te
a Truck Race Promotion Kft. által a 2019. évi Rally Hungary- II. Nyíregyháza Rally támogatása
céljából beérkezett rendkívüli kérelemmel kapcsolatos döntésről

A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról
szóló 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdésében, valamint Nyíregyháza Megyei
Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019.(IV.26.) önkormányzati
rendelet 11.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
a Városi sportrendezvények/ Városi sport nagyrendezvények keret terhére a Truck Race Promotion
Kft. által szervezett 2019. évi Rally Hungary- II. Nyíregyháza Rally költségét 15.000.000,- Ft
összegben támogatja azzal a feltétellel, hogy az összeg felhasználásáról a Kft. a hatályos városi
sportrendelet előírásainak megfelelő pénzügyi-és szakmai beszámolót készít 2020. január 31-ig.
utasítja

a Gazdasági Osztály és a Polgármesteri Kabinet
megtételére
határidő:

Nyíregyháza, 2019. Xl.

vezetőjét

a szükséges intézkedések

2019. november 30.

„„

dr. Rákóczi Ildikó
a bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1./ Szociál is, Egészségügyi és Sport bizottság tagjai
2./ címzetes

Főjegyző

3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Gazdasági Osztály
5./ Irattár
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA

NYÍRW
NONPROFIT KFT.

NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ
ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.
4 4 03 NYÍREGYHÁZA, TOZ~R u. 2-4.
L EVELEZ~S I CÍM: NYÍREGYHÁZA, PF.: 14 4403
TELEFO"l: +36 42 548-460; FAX: +36 42 548-461
E-MAIL: VAROSUZEMELTCTES@NYIRW.HU

ELŐTERJESZTÉS
- a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elé Szigligeti Gyermeküdülő 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlés 160/2011. (VIII.25.) számú KGY határozatával a
NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adta a Szigligeti Gyermeküdülőt (8264 Szigliget,
Majális domb, hrsz 0144/2).
A tábor működéséről szóló szakmai beszámolót mellékelten megküldöm.
Kérem a Tisztelt Bizottságot előterjesztésem megtárgyalására és elfogadására.

Nyíregyháza, 2019. október 15.

NYfRW Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyház.a, Tüzér út 2-4.
-1-

4./1•

{j.../j
Ignéczi Csabáné
ügyvezető

WWW.NYIRVV.HU
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NY RVV
NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ
SZIGLIGETI GYERMEKÜDÜLŐ
2019. évi működéséről

Nyíregyháza, 2019. szeptember 12.

Készítette:

(~_ Y\1 ~0l_r ~~
1

Dr. iliitiikné1!ibián Nóra
szakmai koordinátor
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A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Szigligeti Gyermeküdülő szakmai koordinálását
Dr. Hudákné Fábián Nóra végzi, aki a táborvezetői feladatokat is ellátja.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. az elmúlt évek során arra törekedett, hogy minél több
gyermek számára biztosítson felhőtlen, élményekben gazdag kellemes kikapcsolódást a
Balaton partján. Idén 806 - nyíregyházi székhelyű, alapfokú iskolában tanuló -gyermek
és 300 felnőtt üdülhetett a Szigligeti Gyermeküdülőben. Az első turnus június 17. napján
kezdődött, az utolsó augusztus 17. napján ért véget. A turnusok hétfőtől-szombatig
tartottak. Ebben az évben is biztosítottunk a nyíregyházi civil szervezetek, Nyugdíjas
klubok, óvoda pedagógusok részére időpontot utószezonban (2019. augusztus 17.
napjától - szeptember 02. napjáig).
Az Önkormányzat döntésének megfelelően a részvételi lehetőség kiterjesztésre került a
gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló diákokra, a fenntartó intézmény
státuszától függetlenül.
Idén a kilenc turnusra jelentkezett gyerekekre nagyon gondosan kiválasztott felügyelő
tanárok vigyáztak az ott eltöltött idő alatt. A gyerekek megérkezésükkor balesetvédelmi
oktatásban is részesültek.
A nyári táboroztatás szervezése januárban kezdődött. A jelentkező iskolákból az
intézmények igazgatói egy kapcsolattartó személyt jelöltek ki, akik segítettek a szervező
munkában Gelentkezési lapok begyűjtése, táborozási díj beszedése).
A táborozási díj a költségek számbavétele, valamint a tervezett létszám alapján került
megállapításra. Az általános iskolások 35.000,- Ft/fő költségtérítést fizettek
turnusonként. A felnőttek vendégház árat fizettek, attól függően, hány fő volt a házban
elhelyezve. A táborozás díja 6 napra és 5 éjszakára lett tervezve. A befizetett összeg
tartalmazta a résztvevők útiköltségét, a közüzemi díjakat, a strandbelépőt, a szállás és a
háromszori étkezés költségét, valamint a szakmai programok díját.
A táborozó gyerekek nem egyformán fizettek, mivel a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok
végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII.16.) KGY rendelet lehetővé tette, hogy az
önkormányzat üdülési támogatást biztosítson a nyíregyházi lakóhellyel (állandó
lakcímmel) rendelkező nyíregyházi székhelyű, alapfokú tanintézettel tanulói
jogviszonyban álló gyermekek részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, vagy tartósan beteg, vagy akinek a szülője három vagy több kiskorú
gyermekről gondoskodik.
A támogatást évente egy alkalommal (10.000,- Ft/fő) lehet a gyermeküdülőben történő
üdüléshez felhasználni. Ezzel az összeggel a részvételi díjak költségeit lehetett
csökkenteni.

2

Összesen 204 fő nyíregyházi általános iskolás tanuló kapott 10.000,- Ft egyszeri
támogatást:
Fő

Támoeatott intézmények
Jókai Mór Református Altalános Iskola
Nyíregyházi Móra Ferenc Altalános Isko la
Petőfi Sándor Tagintézménye
Nyíregyházi Bem József Altalános Isko la
- Gárdonyi Géza Tagintézménye
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Altalános
Isko la és Gimnázium
Nvíre2:vházi Apáczai Cs.J. Gyakorló Alt.Isk. és AMI
Nyíregyházi Kodály Zoltán Alta lános Isko la
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Altalános Iskola és
kollégium
- Szölöske rti Tagintézménye
- Szabó Lőrinc Tagintézménye
- Zelk Zoltán Tagintézménye
Ny íregyházi Móricz Zsigmond Altalános Isko la
Kertvárosi Tagintézménye
Vécsey Károly Tagintézmény
Szent Imre Katolikus Gimnázium. Altalános
Jskola.Kollégium, Ó voda és Alapfokú Művészeti Isko la

Összesen:

14
4
10
12

18
8
16
25
30
5
9
12
9
9
4

19

204

A programok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével kerültek
összeállításra, így sok ismeretet szerezhettek a Balaton nevezetességeiről és
környékéről.

Voltak olyan gyerekek is, akik életükben először jártak a Balatonon, esetleg földrajz
órán tanultak csak a látottakról, de voltak olyanok is, akik már sokadik alkalommal
vettek részt a programokon, mivel tudták, jó kaland vár rájuk.
A táborban tej-, cukor- vagy lisztérzékenységben szenvedő tanulók is táborozhattak.
A tartalmas programok mellett a mindennapos strandolást is beterveztük.
Ebben az évben új elemmel bővült a tábor programjának a kínálata. Badacsonyba
adrenalin hajó kirándulást szerveztünk.
A gyerekek a Balatonban való fürdőzést várták a legjobban. A szerencsés nyári időnek,
verőfényes napsütésnek köszönhetően a csoportoknak minden nap volt erre lehetősége.
A fürdés és napozás mellett érdekesebbnél-érdekesebb programokon vettek részt.

•!• Kedden a Sárvári Gyógy-és
egész napos

Welnessfürdő

programlehetőséget

nyújtott.
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megszámlálhatatlan csúszdájával

•:• Szerdai keszthelyi kiránduláson - ahol a gyerekek szabad program keretében
sétálhattak a belvárosban
megvásárolhatták apró ajándékaikat,
sétakocsikázhattak a belvárosban, megtekinthették a csodálatos Festetics
Kastélyt, mely Magyarország leglátogatottabb kastélya. A programot a
Madárház, Hintómúzeum és a Vadászati kiállítás megtekintésével zártuk.
•:• Csütörtök délelőtt és délután is a fürdőzés volt a meghatározó. Este badacsonyi
adrenalin hajókirándulás várta a gyerekeket. A hajóút során a gyönyörű,
kivilágított Balatonban is gyönyörködhettek.
•:• Péntek délelőtt a Szigligeti váré volt a főszerep, ahol megbizonyosodhattak saját
szemükkel arról, hogy miért is nevezik e várat a Nyugat-Balaton ékének, s arról,
hogy valóban csodálatos panorámát kínál a tóra.
•:• Szombaton a tábor lakói feltöltődve, de mindakkor szomorúan készülődtek a
hazautazásra azzal a reményben, hogy jövőre ismét ellátogatnak a
gyermektáborba.
A szervezett programok mellett a kísérő pedagógusok esténként különböző vetélkedőket
szerveztek a tábor lakóinak. A kollégák lelkiismeretesen, jól látták el a munkájukat.
Az üzemeltető mindent megtett annak érdekében, hogy a gyerekek számára minél
kényelmesebbé, kellemesebbé tegyék a táborozást, ezért a gyermeküdülő felújítására,
fejlesztésére az utóbbi években több millió forintot költöttek annak érdekében, hogy a
tábor lakóinak a komfortérzetét növeljék.
A gyermeküdülő üzemeltetője az étkezés minőségére és az utaztatásra is nagy hangsúlyt
fektetett.
A gyerekek részére 6 db 8 ágyas, 5 db 9 ágyas szoba állt rendelkezésre, a pedagógusok
2 db 4 ágyas, a buszsofőrök 1 db 3 ágyas fürdőszobás házban kerültek elhelyezésre.
Ezen felül 5 db 4 ágyas fürdőszobás ház volt biztosítva a fizető vendégek számára.
16 gyermek után egy kísérő pedagógus részvétele - ebben az évben is - ingyenes volt.
Ezek a kollégák az ingyenes részvétel mellett szerény anyagi elismerésben is
részesültek.
A tábort egy táborvezető felügyelte, aki koordinálta a napi programokat, kísérte a
kirándulásokra a gyerekeket, balesetvédelmi oktatást tartott, illetve ha valamelyik
táborlakó beteg lett, gondoskodott az orvosi ellátás azonnali igénybevételéről , valamint
a folyamatos működés során felmerülő problémák azonnali megszüntetéséről,
megoldásáról.
A gyermekek utaztatását a Trans-Tour 90 Kft. végezte. Az utazás minden esetben
problémamentes volt. A buszok a hat nap alatt lent maradtak a csoporttal.
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A táborban 1 fő gondnok és 2 fős takarító személyzet dolgozott, akiket az üzemeltető
foglalkoztatott. A turnusok idején egy 9 fős kisbusz és utánfutó állt rendelkezésre. Ezzel
oldottuk meg a csomagok, illetve a beteg gyermekek, a nyugdíjasok és mozgásukban
akadályozott üdülő gyerekek, vendégek szállítását.
A tábor körülményei, felszereltsége kielégítő és megfelelő. Tiszta szobák, mosdók,
kulturált ebédlő, sok-sok virág várta a táborozókat.
Az étkezést a Napkorona Udvarház Kft. biztosította, naponta háromszor. Az ételek
ízletesek és finomak voltak. Az ebédlőben a Napkorona Udvarház Kft. büfét is
üzemeltetett. Az étkeztetés kulturált körülmények között zajlott.
Egész héten színes programok várták a diákokat. A hat nap alatt sokat játszottak, érdekes
dolgokat láttak, finomakat ettek, táncoltak, új barátságok szövődtek, és sok-sok
élménnyel gazdagodtak. A dolgozók mindig mosolyogva, figyelmesen és segítőkészen
álltak a tábor lakóinak a rendelkezésére. A táborvezető kedves szavai oldotta az izgalmat
a gyerekekben. Érezték, hogy jó helyen, biztonságban vannak és egy kellemes hét előtt
állnak.
A Festetics Kastély, a sétakocsikázás, a Badacsonyba vezető adrenalin hajóút, a
Szigligeti vár, a Sárvári Élményfürdő lenyűgözte a csoportokat, csodálták az ott
látottakat.
A strand, a játék, a programok olyan élményeket nyújtottak a résztvevőknek, amit nem
fognak elfelejteni. Az időbeosztás átgondolt volt. A programok zökkenőmentesen,
rugalmasan zajlottak.
Őszinte örömmel tapasztaltuk, hogy a Szigligeti Gyermeküdülő egyre népszerűbb. A
telt ház, valamint a gyermekek és a pedagógusok visszajelzései is azt mutatják, hogy
munkánk nagyon eredményes.

A sajtó és a helyi televízió is segítségünkre volt. A Nyíregyházi Naplóban, a KeletMagyországban több, összefoglaló cikk is megjelent a Szigligeten táborozókról.
Nyíregyháza honlapján - minden héten - a táborozó iskolák fotóit, élménybeszámolóit
is figyelemmel lehetett kísérni.
A turnusok ebben az évben is elégedettségi felmérő lapokat töltöttek ki. A kérdőíveken
a szülők, gyerekek, vendégek hetente véleményt nyilváníthattak, valamint javaslatokat
tehettek a jövőre vonatkozóan a következő témákban:
•
•
•
•
•
•
•

a tábor programja, minősége
ételek mennyisége, minősége
a táboroztató nevelők felkészültsége
a táborvezető személy hozzáállása
az utaztatást végző cég alkalmazottainak segítőkészsége
más programok beiktatása
a kapott információkkal való elégedettség

• egyéb észrevétel, javaslat.
5

Az elégedettségi felmérő lap alapján a következő évben figyelembe vesszük a szülők,
gyerekek visszajelzéseit és arra törekszünk, hogy minél újabb, színvonalasabb
programokat szervezzünk.
Az elmúlt nyár tapasztalatai alapján köszönetünket fejezzük ki Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesterének, az Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztály
vezetőjének, munkatársainak, hogy továbbra is üdülhettek a gyerekek a Balatonnál.
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1. turnus
Jókai Mór Református Általános Iskola
2019.06.17-2019.06.21.

Szeretném megköszönni valamennyi Jókais diák nevében a június 17. - 2 l. közötti kellemesen
eltöltött időt.
Az utazás gördülékeny, zökkenőmentes. a gépjármű vezetők segítőkészek voltak. Az egész
heti programok megfe lel ően lekötötték a gyerekeket. élménydússá tették napjaikat.
Szuper jó volt a szigl igeti Balatoni fürdőzés , Sárvári élmény fürdőzés, felejthetetlen élmény a
Festetics-kastély, a fogatos városnézés. a hintó múzeum és a Vadász múzeum, valamint
Badacsony és az új adrenalin hajózás.
Köszönet az élményekkel teli napokért, és remélem, hogy a következő évben is lesz
alkalmunk. arra hogy együtt töltsünk el egy újabb kellemes hetet.
Külön megszeretném köszöni táborvezetői munkádat.
Tisztelettel:
Ballai Henriett

II. turnus
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola
2019.06.24-2019.06.29.

Iskolánk első ízben kapott lehetőséget, hogy Nyíregyháza Önkormányzatának
szigligeti táborában diákokat nyaraltasson.
A nyaralás kényelmes utazással indult. A balatoni

fürdőzés

mellett bőséges

programkínálat várt minket. Kulturális-, és sportprogramok egyaránt színesítették napjainkat.
Az ellátás bőséges és nagyon ízletes volt, a szálláshelyek retro stílusa igazi tábori hangulatot
varázsolt.
Köszönettel a Szent Imre
Katolikus Gimnázium diákjai és
tanárai
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III. turnus
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Zelk Zoltán
Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény
2019.07.01-2019.07.06.

2019. július l-6-a között a Zelk Zoltán Angol-Német Kéttannyelvű Tagintézmény 65 tanulója
és négy pedagógusa tölthetett el egy élményekben. programokban gazdag hetet Szigligeten,
Nyíregyháza gyermeküdülőjében.
A gyerekek és a pedagógusok többsége már rutinos táborozó, ami azt bizonyítja, szí\'esen
vesznek részt újra és újra a Balatonközeli tábor nyújtotta programokon. A Festetics kastély a
pálmaházzal és a vadászkiállítással, a Szigligeti vár gyönyörű panorámája, az Adrenalin-hajó
szívdobogtató száguldozása a csodálatos naplementével feledhetetlen élményt adott nekünk.
Időn k nagy részét természetesen vízközelben töltöttük, illetve a Balatonparton. A .,magyar
tenger„ mellett Sárváron is fürdőzhettek tanulóink. A Nyírsző l ős i fiatalokkal közösséggé
verbuválódva vidám estéket töltöttünk el. A gyerekek röplabdáztak, pingpongoztak,
kártyáztak, hintáztak, beszélgettek. Egy-egy éjszakai csínytevés is szerepelt a repertoárban,
am it a kísérő pedagógusok éjszakai kávézással igyekeztek kordában tartani.

A tábori személyzet szeretettel, odafi gyeléssel gondoskodott a táborozókról. A speciális
étkezési igényeket igyekeztek maximálisan kiszolgálni. amit ezúton is köszönünk!
Vezetőnk, dr. Hudákné Fábián Nóra végtelen szeretettel és türelemmel leste tanulóink
visszajelzéseit, kéréseit.

Az üdülőben megfelelő körülmények várták a gyerekeket. Hamar beilleszkedtek és
alkalmazkodtak egymáshoz a ,,szobatársak''.
Péntek este zenés-táncos záróbulival köszöntünk el a tábortól, ahol új barátságok szövődtek,
megannyi élmény alakul át még sokszor felidézhető emlékké, de a legnagyobb visszaigazolást
a könnyes szemmel pakoló gyerekek adták.
Üdv: Görömbeiné Zsóka
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IV. turnus

Nyíregyháza Bem József Általános Iskola
2019.07.08-2019.07.13.

Iskolánkban évek óta hagyomány a szigligeti táborozás. melyet a gyerekek nagy lelkesedéssel
várnak. Különleges

lehetőség

számunkra. hogy csodálatos környezetben. a Balaton pa11ján

tölthetünk el egy hetet, melynek során számos izgalmas programban lehet részünk.
Már az első napon kegyeibe fogadott minket az

időjárás.

hiszen rögtön megérkezésünk

után megmártózhattunk a Balatonban. Kedden Sárvárra utaztunk, ahol az

élményfürdőben

töltöttük a napot. Szerdán várt ránk a Festetics kastély Keszthelyen, amelynek megcsodálhattuk
gyönyörű

parkját, sétakocsikázhattunk a városban, valamint megtekinthettük a Történelmi

Modellvasút Kiállítást és Vadászati Múzeumot. Különleges növényeket és állatokat láthattunk
a Pálmaházban. A legjobban mindenkinek a virágzó kaktuszok és a fekete hattyú tetszett.
Évről évre rendszeresen meghódítjuk a szigligeti várat, ahonnan lélegzetelállító balatoni

panoráma tárul a szemünk elé. A legizgalmasabb program a badacsonyi kirándulás volt,
melynek során gyorshajón utazhattunk! Adrenalinszintünk gyorsan megemelkedett, ahogy
száguldoztunk a Balaton vizén. Gyönyörködhettünk a Badacsony bazaltorgonáiban. a környező
táj

festői

látványában. A hetet egy igazán jó hangulatú diszkóval zártuk.

A táborlakókat a felejthetetlen. együtt átélt élmények igazi közösséggé kovácsolták.
Mindezért köszönet Dr. Hudákné Fábián Nóra

táborvezetőnek,

mindent megtesz azért. hogy jól érezzük itt magunkat!

Jövőre

aki

évről-évre

nagy szeretettel

is visszatérünk!

A Bem JózsefÁltalános Iskola és a Gárdonyi Gé::a Tagintézmény tanulói
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V. turnus
Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
2019.07.15-2019.07.20.

A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola diákjai már évközben nagyon várják a szigligeti
tábort. mert tudják. hogy színes programokban lesz részük a balatoni fü rdőzés mellett. Idén is
hamar elrepült az egy hét - július 15-20 között - a 78 kodályos és 6 kísérőjük számára. Sok
gyermeknek kedvence a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő. mert kics ik és nag) ok egyaránt jól
szórakoznak a különböző medencékben fürödve. vagy csúszdázva. Keszthelyen a programok
mindig elvarázsolják a táborozókat. a kastélylátogatás és a lovaskocsikázás mellett a Pálmaház
kertjében a gyerekek kacsát és hattyút is etettek. A szerdai szigligeti vár látogatásán tanárunk.
Tisza Balázs előadását a többi látogató is szívesen hallgatta a Ba laton történetével és
fö ldrajzával kapcsolatban. Természetesen esténként. amíg a kisebbek a j átszótéren hintáztak.
addi g a nagyobbak fociztak vagy röplabdáztak a táborban. A legizgalmasabb program mégis az
utolsó estére maradt, az Adrenali n bul ihajó izgalmas élmény volt, amely Szigliget és Badacsony
között oda-vissza szállította a diákokat. Néhány mondat, amit a gyerekek fogal maztak meg a
hazafelé vezető úton: ..Szomorúan vettünk búcsút a tábortól, jövőre új ra ellátogatunk ide." ..•Az
Adrenalin hajó életem legjobb élménye volt.", ..Köszönjük ezt a fergeteges hetet dr. Hudákné
Fábián Nóra néninek! Szeretnénk a következő nyarat is a Gyennektáborban tölteni:'
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VI. turnus
Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI
2019.07.22-2019.07.27.

„Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre,
égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton!
Arcát a hold benned elmélázva nézi,
s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon.
Leülök egy kőre s elmerengek hosszan
az éjjeli csendben az alvó fa alatt.
Nem is vagyok tán itt. csupán csak álmodom:
Balatont álmodom s melléje magamat:•

Nos, nekünk nem kellett álmodnunk, hogy átéljük mi is Gárdonyi Géza versének hangulatát,
miközben a Szigligeti

Gyenneküdülőben

tölthettünk egy csodálatos hetet. 2019. július 22- 27.

között 38 apáczais és 40 mórás diák élvezhette a Nórika néni (dr. Hudákné Fábián Nóra) által
szervezett változatos és gyermekközpontú programokat. A táj egyedi szépsége, a hegyek,
dombok által körülvett Balaton
gyerekeket és a

felnőtteket

hűsítő

vize és mindig más-más arcát mutató képe

a

egyaránt. A sok-sok különleges rendezvény. program közül nehéz

kiemelni egyet, talán nem is lehet, de az biztos, hogy a Sárvári Gyógy- és
tett látogatás és a

lenyűgözte

Szigligetről

Wellnessfürdőben

Badacsonyba utazás gyorshajóval hagyta a legmélyebb nyomot

tanítványainkban. Köszönjük a

lehetőséget,

a kiváló szervezést!

Gazdag Károlyné és Leszkoven Beáta
Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI pedagógusai
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VII. turnus
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye,
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly
Tagintézménye
2019.07.29-2019.08.03.

2019. július 29-tő l augusztus 3-ig Szigligeten táborozott az Eötvös József Gyakorló Á ltalános
Iskola és Gimnázium 44 tanulója 3

kísérőtanárral

/Bán Piroska, Hudák Katalin, Nagyné Mussó

Jud it/, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének 32
tanulója
2 kísérőtanárral /Roma Ádám, Erdélyi-Szabóné Srankó Hona/, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond
Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményének 14 tanulója 1 kísérőtanárral /Jakab László/.
A jól sikerült változatos és gazdag programért köszönet Dr. Hudákné Fábián Nóra
táborvezetőnek.

A táborozók élményeiket az alábbi versben fogalmazták meg:

Szigligeti emlékeink

Vakáció. nyári tábor és jókedv.
tárt kapukkal várt bennünket Szigliget.
Odautunkat hűvös

eső

mosta,

Míg érkezésünket napsütés fogadta.
Kegyes

időnk

egész héten kitartott.

Programunk így zavartalanul zaj lott.
Sárvár, Keszthely és Badacsony oly csodás:
élményfürdő,

csúszdák és kocsikázás.

Szigliget a fürdőzés és hegymászás,

1„· '

s egy újdonság: a balatoni adrenalin hajózás.
aponta csobbantunk a nagy tó
barátságok sora

szövődött

hűvös

vizében.

ezen a héten.

Mindennap sok finomságot ehettünk,
a palacsinta lett a

legfőbb

kedvencünk.

Lehetsz Petőfi -s. Vécsey-s. akár Eötvös-ös,
a pályán. kondi parkban szerzett élmény közös.
Szép volt a táj , a Balaton, a játék és a nyaralás.
Bízunk benne, hogy ez a tábor jövőre is visszavár!

Szigliget. 2019. augusztus 03.

0861-16
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A táborozó diákok és

kísérőik

VIII. turnus
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium,
Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI
2019.08.05-2019.08.10.
2019. augusztus 5-10. között az Arany János Gimnázium és Általános Iskola 60 tanulója és 3
kísérő neve lője. illetve az Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI 24 tanulója és 1
kísérő nevelője tölthetett egy élményekkel teli hetet a Balaton partján a Szigligeti
Gyermeküdülőben.

A tartalmas hét az alábbi verset ihlette:
Hétfőn

reggel útra keltünk. hosszú út állt mielőttünk.

Utunk dugók tarkították, megnövelték az út hosszát.
Délutánra megérkeztünk. a szállásunkat elleptük.
Izgatottan kipakoltunk, gyorsan

fürdőruhát

húztunk.

A Majális-dombon leereszkedtünk, a Balaton
A vacsorát mind megettük, az ágyunkba

hűs

vizébe mi belemerültünk.

beledőltünk.

Kedden izgatottan keltünk. napunkat a sárvári

élményfürdőben

töltöttük.

Élveztük a medencéket. csúszdákat, örvényeket. hullámokat, várakat.
Szerdán Keszthelyre utaztunk. a Festetics kastélyt láthattuk.
A városban lovas kocsikáztunk, és érdekes vízimadarakat tápláltunk.
Csütörtökön a szigl igeti várat támadtuk, nyelvünk lógott. mire a csúcsára jutottunk.
Kedvünket az

eső

ízlelőbimbónkat

se rontotta,

egy gömb fagyi jutalmazta.

Új program az adrenalin buli hajó, a hullámokat felkorbácsoló.
Zene, buli, sikítozás ... , badacsonyi kiruccanás.
Pénteken kiélveztük a

hűsítő

habokat,

úsztunk, napoztunk. fociztunk,
röplabdáztunk és diszkóztunk.
Legutolsó nap a tavon: PÁ BALATON!!!

Kísérő

pedagógusok:

friss Melinda, Haj la Mariann. Majoros Renáta és Pásztor Tünde
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IX. turnus
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola és a Kertvárosi
Tagintézménye
2019.08.12-2019.08.17.

Augusztus közepén a kertvárosi iskola diákjai és a móriczos gyerekek együtt vették
bírtokba a Szigligeti Gyermeküdülőt.
3-tól 8. osztályosig mindenki nagyon jól érezte magát. A közös élmény és játék, a sok
program összekovácsolta a közel l 00 fős csapatot.
Több gyermek most járt először a Balatonnál, számukra még nagyobb élmény vo lt felkeresni
ezt a csodálatos tavat.
Az időjárás nem volt mindig kegyes hozzánk, de nem tudott minket eltántorítani attól, hogy
élvezzük a nyaralást. Volt úgy. hogy a víz melegebb volt (23 °C), mint a levegő hőmérséklete.
A tőkés récéken kívü l csak mi fürödtünk a Ba latonban. A felettünk elröpülő hattyúpár is
csodálkozva tekintett le a bátor lubickoló csapatra. A sárvári gyógyfürdőben a vi llámlás
kergetett ki minket a medencéből.
A Szigligeti várnak és a szigligeti fagylaltnak párja nincs. Gyönyörű a táj, a kilátás,
mindenkinek csak ajánlani tudjuk; megérte az erőfeszítés, a mászás.
A motorcsónakázás életre szóló élmény volt mindenkinek. A kikötőtől a táborig vezető utat teli
torokból, vidáman énekelte végig a csapat.
Meglátogattuk a Festetics kastélyt, amelynek szép parkjában sétáltunk és lovas-kocsikáztunk.
Sok születésnap jutott erre a hétre, ezekről sem feledkeztünk meg.
Az egész hetes aktív pihenést mozgással zártuk: péntek este diszkót rendeztünk.
Megérte a hosszú út! Hazafelé repült az idő, ahogy a buszon szundikálva próbáltuk kipihenni
ennek a fantasztikus nyaralásnak a csodálatos élményeit.
A résztvevők szerint egy nagy hibája volt a szigligeti táborozásnak: hogy csak egy hétig
tartott.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki lehetővé tette ezt számunkra.
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Kertvárosi Iskola szigligeti táborozása
Iskolánkban évek óta hagyomány a balatoni táborozás, melyet a gyerekek nagy örömmel
várnak. Minden tanuló számára kiváló lehetőség . hogy csodálatos környezetben. a szigligeti
gyermeküdülőben tölthessen el egy hetet, melynek során a balatoni fürdőzés mellett számos
izgalmas program várja.
Már az első naptól kegyeibe fogadott minket az időjárás. hiszen megérkezésünket követően
megmártózhattunk a Balatonban. Kedden Sárvárra utaztunk - az élményfürdőben töltöttük el a
napot. ahol a fürdőzés minden változatát élvezhették a diákok. Szerdán várt ránk a Festetics
kastély Keszthelyen, melynek megcsodálhattuk gyönyörű parkját, séta-kocsikázhattunk a
városban, valamint megtekintettük a Vadászati Múzeumot. Évről évre meglátogatjuk a
szigligeti várat. ahonnan csodálatos balatoni panoráma tárul a szemünk elé. A gyerekek
beszámolója alapján a legizgalmasabb program a badacsonyi gyorshajó kirándulás volt. Ennek
során az adrenalinszint hihetetlen magasságokba emelkedett, amikor a hajók a Balatonon
száguldoztak. A felejthetetlen és balesetmentes hetet egy jó hangulatú diszkóval zártuk.
A táborban tartózkodó két intézmény. a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Kertvárosi
Tagintézménye diákjai és pedagógusai az együtt átélt élmények hatására igazi kis közösséggé
kovácsolódtak össze. Mindezért köszönet a tábor minden dolgozójának, elsősorban Dr.
Hudákné Fábián Nóra táborvezetőnek. aki minden évben óriási lelkesedéssel, szeretettel és
odafigyeléssel tesz meg azért mindent. hogy ezek az élmények maradandóak legyenek.
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Utószezon
Szabó

Lőrinc

Tagintézmény

2019.08.21-2019.08.25

A Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány szervezésében csodálatos öt napot tölthettek el a Szabó
Lőrinc Tagintézmény tanulói és szülei a Szigl igeti Gyermeküdülőben. A programokban
szerepelt a szigligeti várlátogatás, tapolcai tavas barlang. a Sárvári Wellnessfürdő az
Adrenalin bulihajózás Szigliget és Badacsony között izgalmas élmény volt. A fantaszt ikus
időjárásnak köszönhetően sokat fürödhettünk a Balatonban.
Köszönjük Nyíregyháza Megyei Jogú Városnak ezt a csodálatos üdülési lehetőséget! A
változatos és gazdag programokat köszönjük dr. Hudákné Fábián Nórának!
Reméljük. hogy Jövőre veled, ugyanitt!

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: 42/ 524 - 585

JELENLÉTI ÍV
2019. november 19-én megtartott bizottsági
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Dr. Rákóczi Ildikó (elnök)
Halkóné Dr. Rudolf Éva
Nagy Szabina
Vassné Harman Gyöngyi
Dr. Újhelyi János
Póka Imre
Smidt Ferenc
Szenti Tibor
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Dr. Pápai László

Dr. Ulrich Attila
Jászai Menyhért
Dr. Szemán Sándor
Kósa Árpád
Dr. Juhász Szabolcs
Gaszperné Román Margit
Kőhalmi

Richárd

Nagy-Sain Alexandra
Hornyák Enikő
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Nyíregyháza, 2019. november 19.

A kiadmány hiteléül :

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

