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Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottságának 2020. február 4-én tartott nyílt üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Rákóczi Ildikó: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Bizottsági ülésünkön.
Köszöntöm Címzetes Főjegyző Urat, Alpolgármester Urat, Kabinetvezető Urat és köszöntöm minden
kedves vendégünket, aki a napirendi pontok tárgyalásához megjelent. Mielőtt a napirendi pontok
sorrendjét megszavaztatnám, egy kiegészítéssel szeretnék élni. Egy napirendi pont bekerülne a
napirendek közé az Integrált Településfejlesztési Stratégia, amit a Közgyűlési napirendi pontokban a
kedves bizottsági tagok olvasták, benne van. Ez helyi kiosztással kerül majd tárgyalásra . Ezzel a
kiegészítéssel szavaztatnám meg a napirendi pontokat. Aki a napirendi pontokkal és az általam
elmondott ponttal kiegészítve egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság
9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

1.

Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm a kedves munkatársakat. Ez a költségvetésről szól. Szeretném
megkérdezni, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez?
Patóné Nagy Magdolna: Köszönöm szépen Elnök Asszony! Én is tisztelettel köszönötöm a Bizottságot.
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a 14. oldalon, ami a Bizottságot érinti volt egy táblázat az
indokolásban és azt a táblázatot cseréltük. úgy szerepelt az eredeti 2019. eredeti; módosított
előirányzat és a 2020-as terv. A jelenlegi táblázat pedig a 2019-es eredetit, a 2020-as tervet tartalmaz
és egy eltérést. Nem kell megijedni, mert itt több tételen is negatív előjel szerepel, de amíg nem
nyilvánosak a 2019-es évi beszámolónak az adatai, de megnyugtatom a Tisztelt Bizottságot, hogy
bőven belefér. Ezért is tudtunk az osztály vezetésével, a szakosztály vezetésével egy bizonyos
csökkentésben megegyezni a költségvetés készítése során. Köszönöm szépen ennyit szerettem volna
elmondani.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen a kiegészítést. A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy
van-e kérdés az előterjesztőhöz? Nem látom, hogy lenne kérdés, szeretném kérdezni, hogy van-e
vélemény? Megjegyzés az előterjesztéshez? Amennyiben nincs akkor szavaztatnék. Kérem, hogy aki a
rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel S igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellet egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 8/2020. (II. 04.) számú határozatát.
2/a. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.
(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni
a kiküldött anyaghoz?
Dr. Krizsai Anita: Köszönjük Elnök Asszony nincs, technikai

tulajdonképpen a2 elmúlt év tapas2talatai alapján.

jellegű

módosításokról van szó

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen, valóban azt látjuk, a számok azt tükrözik, hogy egy népszerű
dolog és akkor ennek a módosítását olvashattuk, illetve összegszerű változás is történt. Szeretném
megkérdezni a Bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés? Én nem látom, hogy kérdés lenne. Vélemény?
Hozzászólás? Nem látok, akkor szavaztatnék. Kérem, hogy aki a rendelet-tervezettel egyetért
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 9/2020. (II. 04.) számú határozatát.
2/b. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő,
hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció
Nyíregyháza szegreált területein" című TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú
projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló
tájékoztató elfogadására
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés az
tájékoztató.

előterjesztőknek .

Ez egy

Dr. Krizsai Anita: Köszönjük szépen nincs.
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni a Bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés az
Nem látom, hogy kérdés lenne. Vélemény? Megjegyzés? Nem látom, akkor
szavaztatnék, kérem, hogy aki a tájékoztatót elfogadja kézfelemeléssel jelezze.
előterjesztéshez?

Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel S igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellet egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 10/2020. (II. 04.) számú határozatát.
Halkóné Dr. Rudolf Éva: Természetesen a saját kíváncsiságom, megtudhatjuk esetleg, hogy tudhatunk
valami indokot a tartózkodások miatt. Mi az, ami az előterjesztésben?
Smidt Ferenc: Tisztel Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Nő! Az az oka a
tartózkodásunknak, hogy az elmúlt nap volt Oktatási Bizottsági ülés és bár nem mindenki, tehát a tagok
különböznek itt a bizottságba és a frakciónk a Keleti Lakótelep felszámolásával kapcsolatban intézett
egy írásbeli kérdést az osztály felé és arra várjuk a választ. Akár szóban, akár írásban és gyakorlatilag
ezért van ez, hogy jelenleg tartózkodtunk az anyag elfogadásával kapcsolatban.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen .
2/c. Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztéshez?
Dr. Krizsai Anita: Köszönjük szépen nincs Elnök Asszony.
Dr. Rákóczi Ildikó: Jó itt egy nagyon aktuális dologról van szó, szeretném megkérdezni a Bizottság
tagjait, hogy van-e kérdés ehhez a napirendi ponthoz? Ugye a lakások bérletéről és lakbértámogatás
megállapításáról szóló rendeletmódosításról van szó. Gondolom akkor ez is csatlakozik az előző Önök
által?
Smidt Ferenc: Igen.
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Dr. Rákóczi Ildikó: Van-e valakinek további kérdése? Nem látom. Vélemény, megjegyzés? Akkor

amennyiben nincs szavaztatnék. Kérem, hogy aki a rendelet módosítással egyetért kézfelemeléssel
jelezze .
Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel S igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellet egyetértett, javasolja elfogadni a Közgyűlésnek és a Bizottság erről meghozta a 11/2020. (II. 04.)
számú határozatát.
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra
készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm Hagymási Gyula Referatúravezető Urat és munkatársait a napirendi pont
tárgyalásánál. Szeretném megkérdezni, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni a kiküldött
anyaghoz?
Hagymási Gyula: Köszönjük nem .
Karóczkai Adrienn: Köszönjük Elnök Asszony, nem .
Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaitól szeretném kérdezni, hogy van-e kérdés az előterjesztőhöz?
Látom mindenki nagyon olvas, ugye még a kiküldött napirendi pontok tárgyalásánál tartunk, akkor
ehhez kérdeztem, hogy van-e kérdés? Nem látom. Vélemény, megjegyzés? Nem, akkor szavaztatnék.
Kérem, hogy aki a határozat-tervezetben foglaltakka l egyetért kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a Bizottság jelenlévő 9 tagja az előterjesztéssel 9 igen szavazattal, egyhangúlag
egyetértett és a Bizottság erről meghozta a 12/2020. (11. 04.) számú határozatát.
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
(ITS) módosítására
Dr. Rákóczi Ildikó: Most a helyben kiosztott napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. Akkor itt egy pár
perc átolvasás szerintem . Szeretném megkérdezni, hogy kívántok-e szóbeli kiegészítést tenni?
Megkönnyítve azt, hogy helyben lett kiosztva .
Hagymási Gyula: Igen köszönjük szépen, egyébként holnap lesz egy hete, hogy hivatalosan leadtuk az
előterjesztést, valamilyen technikai probléma adódott és ezért nem jelenhetett meg az informatikai
felületen. Ezért elnézést kérünk. Az előterjesztés egy technikai előterjesztés, igazából arról van szó, a
Keleti lakótelep és a Huszár lakótelepnek a pályázati oldalról történő olyan módon történő
megközelítése, egy akcióterületté kell módosítani. Ez egy pályázati követelmény, magában az integrált
területi stratégiában meg kell jelenjen, és az irányító hatóság kér ehhez egy Közgyűlés i határozatot.
Úgyhogy tényleg egy technikai dologról van szó és még egyszer elnézést az informatikai bakiért.
Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a Bizottság tagjaitól kérdezem van-e kérdés az előterjesztéshez?
Smidt Ferenc: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor ez
lényegében azért történik. Vagyis először azt szeretném kérdezni, hogy a Guszev az jelenleg is
szegregátumként szerepel ugye? És akkor ugye, ha jól olvastam az anyagban nem növekedhet a
szegregátumban élőknek a száma vagy nagysága a projekt idejében, vagy a projekt keretein belül? Mint

hogyha ezt olvastam volna az előző anyagban és ugye azért kerül sor a két terület összekapcsolására,

hogy akkor gyakorlatilag nem lesz létszámnövekedés. Át kellett költöztetni a Keleti Lakótelepről, ugye
átköltöztetnek családokat a Guszevbe. Vagy akkor nem jól értelmeztem?
Jászai Menyhért: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nincsenek ilyen összefüggések, mint ami a
kérdésben szerepel. Vannak persze adatok a lakosságszámról. Alapvetően, hogy most az elmúlt 10 év
távlatába nézzük egyrészt, akkor voltak szegregációval veszélyeztetett területek, amelyek hála
istennek nem lettek szegregátumok. Viszont volt olyan pl. Polyákbokor, ami idő közben
szegregátummá vált. Mind a mellett, hogy jelentősen megszigorodott az a terminológia, ami szerint
szegregátumnak minősül egy adott lakókörzet. Korábban 50 %, illetve 50 fő szükséges volt az illető
népcsoporthoz tartozónak lenni, ahhoz, hogy szegregátum legyen. Ez lement 35% alá . Tehát
szigorodtak a feltételek. A 10 éves tendenciában mondhatom, hogy a Keleti lakótelepen alapvetően
nőtt a lakosságszám, a Huszár telepen csökkent és összességében a 10 év időtávlatából nézve is. Én az
IVS és az ITS-t hasonlítom össze. Összességében csökkent a szegregátumban élőknek a száma és most
is megfelelünk ennek a kritériumnak, hogy a szegregátumban élőknek a száma, a lakosságszám nem
fog növekedni. Itt van egy természetes mozgás egyébként kifelé is. Egy irányba nincsen mozgás 2013ban mi állítottuk le azt a lehetőséget, hogy a Keleti Lakótelepen nem utalunk ki lakást. Ezzel együtt,
hogy nem utalunk újabb lakást a két szegregátumban a lakosság szám csökken. Tehát erre mi is
odafigyeltünk és ez egy fontos pontja volt ennek és ez a módosítás ezzel nincsen összefüggésben.
Részben egyébként a feltett kérdésekre is azt hiszem, hogy válaszoltam ezzel, mert, hogy ebben az
újabb kérdésben benne lehet több kérdés. Nincsen összefüggés közte és egyértelműen csökkent a
szegregátumnak a száma. Ha azt a 10 éves idő intervallumot nézem a két programozás között IVS és
ITS között. Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen Alpolgármester Úr a kiegészítést. Van-e további kérdés szeretném
megkérdezni? Vélemény? Megjegyzés?
Szenti Tibor: Nekem a véleményem a kedves Bizottsági tagok felé lenne, hogy azért vigyázzunk már a
kifejezésekkel, kijelentésekkel. Ez eléggé úgy hangzott, hogy kényszeresen költöztetnek át valakiket.
Erről szó sincs és ez felháborító.
Smidt Ferenc: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Elég nagy mennyiségű anyagot kell átolvasni
és meg sem fordult a fejemben, amit a társam mond. Én csupán csak erre lettem volna kíváncsi, hogy
ez ezért történt-e vagy sem és ilyen dolgok nem fordultak meg a fejemben.
Szenti Tibor: Köszönöm szépen .
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Vélemény? Megjegyzés? Amennyiben nincs akkor 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 13/2020. (II. 04.) számú határozatát.
S./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében
működtetett bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni, hogy kívánsz-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Nagy Erzsébet: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nem kívánok kiegészítést tenni,
kérdéseket szívesen fogadok.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen, ugye ez már minden évben visszatérő bizottsági munkánkba,
amikor erről informálódni kell, hogy hol lesz, hogy lesz a bölcsődei nyitva tartás. Szeretném

megkérdezni a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdés? Ne látom. Vélemény, megjegyzés? Amennyiben
nincs akkor szavaztatnék. Kérem, 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 14/2020. {II. 04.) számú határozatát.
6./ Előterjesztés Dr. Kónya Éva fogszabályozási magántevékenységének gyakorlásához
történő hozzájárulásra

Dr. Rákóczi Ildikó: A következő napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Csikós Péter Igazgató Urat az
Egészségügyi Alapellátástól. Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az
e lőterjesztéssel kapcsolatban?
Csikós Péter: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Igen, a Dr. Kónya Éva Nyíregyházán a
fogszabályozást látja el OEP finanszírozottan évek óta ugyan ebben a rendelőben, amit az
Önkormányzat biztosít neki, de az OEP finanszírozza. Gyakorlatilag ugyanígy folytatna plusz 3 óra
fogszabályozási tevékenységet, aminek a költségei eddig is és ezután is őt terheli. Plusz költséggel nem
jár az Önkormányzat részére.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. Fontos információ. Szeretném megkérdezni
a Bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Nem látok. Vélemény, megjegyzés? Akkor
szavaztatnék. Kérem, 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 15/2020. (II. 04.) számú határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

8/2020. (II. 04.} számú
határozata
a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés
vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
rendelet megalkotásával egyetért.

Nyíregyháza, 2020. február 4.

\1-_C-~
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző

2./

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

9/2020. (II. 04.) számú
ha t á r o z a t a

az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. {IV.26.}
önkormányzati rendelet módosításáról

a Bizottság
az e l őterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az első lakáshoz jutók
t ámogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. {IV.26.} önkormányzati rendelet
módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2020. február 4.

L~
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzet es Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
10/2020. {II. 04.) számú
határozata
az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal
rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegreált
területein" című TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő
költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadásáról

a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az önkormányzati
bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező
lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegreált területein"
című TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001
azonosító számú projekt keretében történő
költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadásával
egyetért.

Nyíregyhá za, 2020. február 4.

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

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

3./ Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

11/2020. (11. 04.) számú
határozata
az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(11.20.}
önkormányzati rendelet módosításáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgya lta és az abban foglalta k ala pján az önkormányzati lakások
bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(11.20.) önkormányzati rendelet
módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2020. február 4.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozat ról értesü lnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Sza bolcs-Szat már-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

12/2020. {II. 04.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési

időszakra

készített Integrált

Területi Program módosításának jóváhagyásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város
2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának
jóváhagyásával egyetért.

Nyíregyháza, 2020. február 4.

~R~k~
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
13/2020. (II. 04.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosításáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosításával egyetért.

Nyíregyháza, 2020. február 4.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

14/2020. (II. 04.) számú
határozata
a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működtetett
bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadásáról

a Bizottság

1.

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti
keretében működtetett bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjét a mellékletben foglaltak
szerint jóváhagyja.

2.

Utasítja Dr. Nagy Erzsébet intézményvezetőt, hogy február 15-éig tájékoztassa a szülőket a
bölcsődék nyári nyitvatartási rendjéről.

Nyíregyháza, 2020. február 4.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
4./ Irattár

. :'1 ~

1. melléklet a 14/2020. (11.04.) számú határozathoz
a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretében működő bölcsődék nyári nyitvatartási
rendjéről 2019/2020. nevelési év
Zárás tervezett

Bölcsőde

8.sz. Nefelejcs

időpontja

Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 3036.

10.sz. Katica Bölcsőde
4400 Nyíregyháza,

Tőke

u. 1.

Ügyeletet biztosító bölcsőde

2020. július 06. - július 17.
Nyitás: 2020. július 20.

2020. július 06. - július 17.

14.sz. Bóbita Bölcsőde

Nyitás: 2020. július 20.

4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.
2020. július 06. - j úlius 17.

12.sz. Babaház Bölcsőde

2020. július 06. - július 17.

4400 Krúdy Gyula u. 30.

Nyitás: 2020. július 20.

16.sz. Aprajafalva Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Fazekas János
tér 13.

2020. július 06. - július 17.
Nyitás: 2020. július 20.

S.sz. Őzike Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.

Nyitás: 2020. augusztus 03.

6.sz. Napsugár Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.

4400 Nyíregyháza, Dália u. 1.

Nyitás: 2020. augusztus 03.

7.sz. Hóvirág Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.

4400 Nyíregyháza, Malom u. S.

Nyitás : 2020. augusztus 03.

16.sz. Aprajafalva Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér
13.
2020. július 20. - július 31.
9.sz. Micimackó

Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.

4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8/ A

Nyitás: 2020. augusztus 03.

14.sz. Bóbita Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.

4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.

Nyitás: 2020. augusztus 03.
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

15/2020. (11. 04.) számú
határozata
Dr. Kónya Éva fogszabályozási magántevékenységének gyakorlásához történő
hozzájárulásról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján hozzájárul Dr. Kónya Éva
fogszabályozási magántevékenységének gyakorlásához, és ezen tevékenységhez az
önkormányzati tulajdonban álló, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. fsz. 8. szám alatti
orvosi rendelő heti négy órában történő térítésmentes használatához.

Nyíregyháza, 2020. február 4.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
4./ Dr. Kónya Éva 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 14.
5./ Irattár
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4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: GAZD/10-5/2020.
Ügyintéző: Patóné/Dakóné

ELÖTERJ ESZTÉS
- a Közgyűléshez -

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

Or~renc tv
polgármester

/' J

/

/

/„vf . . . _,.(_,
Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző sze"'ly aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

~'<1<1 (1 )'l
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező

bizottdgok:

Valamennyi bizottság
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Tisztelt Kö zgyűlés !
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. töivény (továbbiakban: Áht. ) 24. § (3) bekezdése szerint, a
jegyző által előkészített költségvetési rendelet-teivezetet a polgármesternek tárgyév februá r 15-éig - ha

a központi költségvetésről szóló töivényt az Országgyűlé s a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésrő l szóló töivény hatálybalépését követő negyvenötödik napig - kell benyújtania a
képviselő-testületnek. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. töivény
2019. július 23-án kihirdetésre került.
Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros
Önkormányzata 2020. évre szóló költségvetését.
Az Áht. végrehaj tásáról szóló 368/2011 . (Xll.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szeivek vezetőivel a költségvetési intézményekre
vonatkozó keretszámok egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendeletteivezet.
Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó
önkormányzati feladatok tekintetében - az előzetes üzleti teivek alapján - a költségvetésben teivezett
előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. töivény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési
rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható
következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-teivezet elkészítésénél
figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (Xll.14.) IRM rendelet előírásait .

BEVEZ ET ÉS
Az önkormányzatok pénzügyi helyzetének stabilitásához, gazdaságaik erősödéséhez a lapvetően három
járult hozzá :
• az önkormányzati feladat- és finanszírozási rendszer átszeivezése (hiányt generáló feladatok
finanszírozással együtt történő állami átvétele),
• az önkormányzati adósságkonszolidáció, az adósság keletkeztetés szigorú szabályozása,
engedélyhez kötése,
• az önkormányzati fejlesztésekhez forrásbiztosítás (Európai Uniós és haza i források, különös
tekintettel a Modern Városok Programra).

tényező

Az önkormányzati finanszírozás főbb prioritásai a költségvetési évben:
• A családvédelmi akcióterv elfogadásával a kormány ösztönzi az új bölcsődei férőhelyek kialakítását,
a bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását. Ennek érdekében a családi
és munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi támogatás fajlagos összege emelkedik. A
gyermekétkeztetés, az önkormányzati konyhák fejlesztése továbbra is kiemelt szerepet kap.
• 2017-2019. években jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum nagyarányú
emelése, mely a finanszírozásba beépült.
Ágazati prioritások
Az önkormányzatok köznevelési feladatainak prioritásai:
• 2013. szeptember 1-je a pedagógus életpálya S lépcsőben történő bevezetése, ami a 2017/2018-as
nevelési éwel teljesedett ki.

• 2014 januárjától az iskolai és egyéb nem óvodai feladatot ellátó épületek működtetéséhez kiegé$zítő •

· .J "-.

támogatás biztosítása.
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•

2015 januárjától a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatban lévők száma alapj án kiegészítő
támogatás illeti meg az önkormányzatokat.
2015 szeptemberétől a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá
tartoznak.
2017. január l-jétől
- a bér és működési támogatás mértéke az óvoda nyitvatartásához és nem a gyermek
benntartózkodása idejéhez igazodik (adminisztrációs teher csökkenése),
- a települési önkormányzatok iskola-működtetési feladatai megszűntek,
- a pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá kerültek,
- az életpálya hatálya alá nem tartozó segítők 7+3 %-os illetményalap növekedése,
- Pedagógus II. fokozatba kellett sorolni a nyugdíj előtt álló pedagógus szakképzettséggel
rendelkezőket.

Új finanszírozási elemként j elent meg 2019-től a költségvetési törvényben a nemzetiségi pótlék
támogatás, ami az arra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékjához és a kapcsolódó szociális
hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást, ennek összege tovább emelkedik. Szintén 2019-től
emelkedett az óvodamüködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege
Uelenleg 97 .400 Ft/ellátott).
Az ágazatban 2020-ban kifejezetten a béremelésre központi intézkedés nem várható, a pedagógusok
munkáját segítők fajlagos támogatása emelkedik 2.205 .000 Ft/létszám/év összegről 2.400.000
Ft/létszám/év összegre.
-

A szociális feladatok prioritásai
Szociális és gyermekjólét
• A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően az
alapellátások biztosítása . Itt is beépül a 2017-2019. évi bérintézkedések fedezete az
alaptámogatásokba, így azok jelentősen emelkednek. A központi költségvetés ez évben is
fedezetet nyújt a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetésére.
•
Kiemelten kezeli a költségvetés az alacsony adóerőképességgel rendelkező településeket, annak
érdekében, hogy szociális alapfeladataikat teljesíteni tudják.
A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú
finanszírozásra épül:
a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás+
az önkormányzatok bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása.
Az önkormányzatok az általuk nyújtott adatszolgáltatás alapján, a település típusát és az egy lakosra jutó
adóerő-képességet is figyelem bevéve részesülhetnek üzemeltetési támogatásban.
Emellett továbbra is jelentős összegű támogatást (pályázati forrást) biztosít a költségvetés a bölcsődék és
mini bölcsődék férőhelybővítésére .
Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek-, hajléktalanok bentlakásos
ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására a 2019. évinél nagyobb összeg áll rendel kezésre. A
támogatás elve nem változik, továbbra is két részből tevődik össze:
szakmai dolgozók bértámogatása
intézmény üzemeltetési támogatás.
A gyermekétkeztetés területén az intézményi gyermekétkeztetés támogatására és a rászoruló gyermekek
szünidei étkeztetésének támogatására egy jogcímen kapnak támogatást az önkormányzatok. Tárgyévben
a finanszírozási szempontból elismert bértámogatás fajlagos összege 1.900.000 Ft összegről 2.200.000
Ft/számított létszám/év összegre nő.
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INDOKOLÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetésének helyi prioritásai:
1.

Az Európai Uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázatok megvalósítása, a szükséges
önkormányzati önerő biztosítása.
• Az előző években leutalt és fel nem használt pályázati források alszámlákon lévő
egyenlegét, 12.440.424.618 Ft-ot, mint költségvetési maradványt beépítettük a
költségvetésbe.
• További támogatási összegek várhatók a már folyamatban lévő és induló pályázatok
megvalósításához a támogatási szerződések üteme szerint.
• A tárgyévet követő évre áthúzódó kifizetéseket, melyek fedezete számításaink szerint az
alszámlákon megmarad, a céltartalékban terveztük meg.
• Előirányzatot biztosítottunk a 2021-2027. évi Európai Uniós pályázati ciklus önerejének
biztosítására.

2.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) jogutódjaként a Volánbusz Zrt. felé a
korábbi időszakokra vonatkozó megállapodás szerinti, valamint a helyi közlekedési szolgáltatás
tárgyévi fizetési kötelezettségének rendezése.

3.

A központi bérintézkedések mint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének
végrehajtása, valamint a köztisztviselők esetében az illetményalap emelésének elmaradása
egyedi Intézkedések meghozatala:
• Az intézményekben a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével járó
bérfeszültség kezelése az önkormányzat feladata, mint ahogy a gazdasági társaságok által
megvalósítandó bérintézkedések fedezetének részbeni biztosítása is.
• A köztisztviselők esetében a 2017. évi költségvetési törvény megteremtette a
köztisztviselői illetmény emelésének jogszabályi hátterét. Ma már nincs akadálya annak,
hogy a helyi önkormányzat a 38.650 Ft-tól eltérően magasabb összegben állapítsa meg az
illetményalapot, melyet jelen költségvetési évben 50.000 Ft-ra javasoljuk felemelni, mely
3,1 %-os illetményemelést jelent.

4.

2010. évet megelőző időszakban hozott döntés végleges lezárása
A 2002-2006. közötti időszakban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadott egy olyan középtávú fejlesztési koncepciót, mely magába foglalta a Sóstó
fejlesztésével, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tevékenységével kapcsolatos feladatokat. A
megvalósításhoz a Társaság 2005. évben 9.500.000 CHF összegű deviza kötvényt bocsátott ki az
Önkormányzat kezességvállalása mellett. Az árfolyam változása miatt a törlesztés időpontjában
2015. január 5-én összesen 2.527.950.000 Ft-ot kellett egyösszegben visszafizetni, melyhez az
Önkormányzat 1.677.950.000 Ft-ot fizetett meg saját erőből (folyószámlahitel igénybevételével).
A 850.000.000 Ft különbözetet - melyet egy korábbi adásvételi szerződés alapján kölcsön
visszafizetéseként adta az Önkormányzat a Társaságnak -, Kormányzati segítségként támogatás
formájában 2014. évben megkaptuk. A fennmaradó 1.677 .950.000 Ft-ot Magyarország Kormánya
1004/2019. (1.18.) Korm. határozatával biztosította Önkormányzatunknak. A Kormányhatározat
viszont módosításra kerü lt, mivel ezen korábbi időszakban teljesített kifizetést nem tudtuk volna
a támogatás keretében elszámolni, ezért a módosításnak megfelelően a támogatást a Város
infrastruktúrájának fejlesztésére fordítottuk, illetve fordítjuk. Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek,
hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére a jegyzett tőke emelésére biztosítsa az előirányzatot,
melynek eredményeként a társaság rendezheti az Önkormányzat felé fennálló hosszú lejáratú
tartozását.

S.

Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás bevezetése

A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a 2020. évre
javasolt költségvetés fő Összege 61.019.079.096 ~t.
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A./ BEVÚELEK ALAKULÁSA
Az el6irányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a már megérkezett és várható
Európai Uniós és Modern Városok Program pályázati pénzeszközök miatt. A saját bevételek tervezésekor
igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében
csak a reálisan tervezhető adó- és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve a
pályázati pénzeszközök mellett egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen
tervezett előirányzat .

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata bevételeinek megoszlása 2020. évben
Önkormányzatok
működési

Maradvány
igénybevétele
21,74%

tá mogatásai ~

8, 29%

,.-

Működési célú
támogatások ÁH-n
belülről

I~

3,01%

Felhalmozási célú
támogatások ÁH-n
belülről

9,58%

/
Közhatalmi bevételek
21,74%

Értékpapír bevétele
22,12%

Hitel, ÁH-n belülí _ __ _ _ _ __

--------

megelőlegezés

5,22%

Működési

~-~-"1'-"""

Átvett pénzeszközök
3,29%

bevételek
4,27%

Felhalmozási
bevételek
0,74%

Helyi önkormányzatok működési támogatásai
A központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évihez. A 2013. évtől
bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési
kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat
éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ellenkező esetben a
jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és
összegét a költségvetési törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza.
Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás jelentős mértékben változott 2017. január 1-től,
mivel megszűnt az önkormányzatok köznevelési működtetői feladata 3.000 fő lakosságszám felett is.
Bevezetésre került a szolidaritási hozzájárulás, mely forráskivonást jelent az önkormányzati alrendszerből,
ugyanis ezen a jogcímen akkor keletkezik fizetési kötelezettség, ha
1. az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 34.000 Ft/főt és
2. a beszámítás alapját jelentő költségvetési támogatások összege kisebb, mint a beszámítás
összege .
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Számítása az egy főre jutó adóerő-képesség kategóriák szerint sávosan, progresszív módon történik, a be
nem számított összeg 15-100 %-áig.
Általános működési feladatok támogatására eredetileg egy háromelemű támogatási forma került
bevezetésre:
1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként
számított 2019. évben 4.580.000 Ft/fő, 2020. évben 5.450.000 Ft/fő.
(Az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály: a 2020. január és február hónapokban az
önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint
megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembevételével részesülnek
támogatásban. 2020. március hónaptól a 2020.éví költségvetési törvény alapján megállapított szabályok
szerint számított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.)
2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak,
valamint a köztemetők fenntartására fordítható.
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos
összeggel.
Fentieket egészítette ki 2014. évtől 4. elemként a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítása, melynek köbméterére 100 Ft támogatást ad az állam.
2015. évtől a központosított támogatások közül ide kerültek a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok,
valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása .
A fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt
bevétele (a 2018. évi iparűzési adóalap 0,55 %-a), azonban itt is differenciál a törvény és sávosan változik
a beszámítás. Az előző évhez képest a város egy főre eső iparűzési adóerő-képessége 44.800 Ft/főről
50.744 Ft/főre növekedett, és a jelenlegi szabályok szerint Önkormányzatunk a 29.501 - 52.000 Ft-os
sávba került, ahol a beszámítás mértéke 75-100 % közé esik, mely esetünkben 98,6 %. A
támogatáscsökkentés összege önkormányzatunk esetében az iparűzési adóalap 0,55 %-ának
(2.387 .568.925 Ft) összegéből számított, a költségvetési törvényben meghatározott módon került
korrigálásra 2.354.247.594 Ft összegben. Az Önkormányzattól elvárt bevétel nagysága, vagyis a
beszámítás összege 284.610.863 Ft-tal magasabb összegű, mint az önkormányzat működésének általános
támogatása, és emiatt a fenti szabályok alapján 169.549.251 Ft szolidaritási hozzájárulási fizetési
kötelezettség terheli az önkormányzatot.
Forintban!
Megnevezés

Beszámítás
összege

Beszámitás előtt

Beszámítást
követően

2 354 247 594

IU önkormányzattól elvárt bevétel öszege:

Az önkormányzat mOködésének általános támogatása a beszámítás sorrendjében:

323 370 900

323 370 900

26 708 700

26 708 700

-

649 552 OOO

649 552 OOO

-

71 977 331

71 977 331

-

Önkormányzati hivatal mOködésének támogatása

998 027 800

998 027 800

-

Nem közmúvel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítása •

584 800

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Telepulés üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás
támo11:atasa
Üdul6hely1 feladatok támogatása

Támogatás elvonás összesen:
Nem

teljesít hető

elvonás (szolidaritási hozzájárulás alapja)

2 070 221 531

2 069 636 731

584 800
584 800

284 610 863

• nem tartozik a támogatáselvonás jogcímei közé
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összefoglalva : 284.610.863 Ft-tal kevesebb állami támogatást kapunk, mint az önkormányzattól elvárt
bevétel nagysága, és ezért be kell fizetnünk 169.549 .521 Ft-ot az állami költségvetésbe a szolidaritás elve
miatt (ugyanakkor iparűzési adóban 1.130.000.000 Ft többletbevétellel számolhatunk) . A szolidaritási
hozzájárulás összege 2020. március 01-től változhat, a fent említett átmeneti szabály következtében.
Köznevelési feladatok támogatására az Önkormányzat összesen 2.461.262.170 Ft támogatásban
részesül, mely az előző évhez viszonyítva 23 .493.704 Ft-tal több. Az óvodákra kapott állami támogatás
bértámogatás és működtetési támogatás jogcímeken illeti meg az önkormányzatokat. A többlet
támogatás az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatására kapott
támogatás fajlagos összege emelkedésének eredménye .
Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztet ési feladatainak t ámogatására összesen
1.895 .381.453 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 98.067.719 Ft-tal
magasabb összegű.
A többlet többek között a gyermekétkeztetés, az egyes szociális szakosított ellátások, valamint a
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok bértámogatására kapott támogatás fajlagos
összege emelkedésének eredménye .
Az önkormányzat kulturális feladatainak t ámogatására 225.659.453 Ft állami támogatással tervezhetünk.
A 454.009 Ft-os növekmény összege a lakosságszám növekedése miatti többlet a közművelődési
támogatásnál.
2020. évben a kulturális intézmények támogatása a költségvetési törvény ágazati feladatainak (2.
melléklet) támogatásából átkerült a kiegészítő támogatások (3. melléklet) közé, és jelenleg még nem
ismert a Móricz Zsigmond Színház támogatásának 2020. évi összege, így az előző évi támogatási összeggel
terveztünk. Jogszabályi változás miatt az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati
közös működtetésére vonatkozóan megállapodást kell kötni.
2020. évben összesen 478.250.000 Ft szerepel az önkormányzat költségvetésében az alábbi bontásban:
•
Nyíregyházi Cantemus Kórus támogatása
133.290.000 Ft,
• Jósa András Múzeum támogatása
143.960.000 Ft,
• Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár támogatása
201.000.000 Ft.
Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 703.909.453 Ft állami támogatással terveztünk.
Ez 904.009 Ft-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a Cantemus Kórus támogatása 2.710.000
Ft-tal csökkent, a múzeumi támogatás 3.160.000 Ft-tal, a lakosságszám növekedése miatt pedig 454.009
Ft-tal több a közművelődési támogatás összege.
M űködési célú támogatások államháztartáson belülről
A jogcím tartalmazza az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközt 622.802.655 Ft összegben. Itt került
tervezésre az intézményekben foglalkoztatott munkavállalókat megillető szociális összevont ágazati
pótlék, a szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi pótléka, valamint a kulturális pótlék összege,
melyek év közben kerülnek átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A Móricz
Zsigmond Színház támogatására 350.600.000 Ft előirányzatot terveztünk, mint működési célú
pénzeszközátvételt államháztartáson belülről, mivel - a már említett jogszabályi változás miatt - a
Magyarország Kormányával kötendő finanszírozási megállapodás megkötéséig eredeti állami
támogatásként nem szerepeltethető. Ezen a soron terveztük a Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO
revitaliz2ciója (TOP-6.1.4-16), "Közösen a kiútért" (TOP-6.9.1-16), Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16), Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP6.4.1-15), Európai Területi Társulás létrehozása, a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése-Mesekert és a Női
Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17) projektek bevételét.

Felhalmozási célú t ámogatások államháztartáson belülről
A városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat kell itt kimutatnunk, melyet a
feladatokhoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet.
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Közhatalmi bevételek
A helyi adóbevételek vonatkozásában a 2019. adóév bevételi teljesítményére voltunk figyelemmel, óvatos
tervezéssel számoltunk a bevételi előirányzatokná l.
Az önkormányzat helyi adóbevételei között legjelentősebb a vállalkozások által fizetett helyi iparűzési
adó, melyre a város gazdálkodása tervezésénél stabilan alapozhat. 2020. évben is kedvező vállalkozási
teljesítménnyel számolunk, amelyre az ad alapot, hogy a magyar gazdaság a régióban jól teljesít.
Nyíregyháza helyi adóbevételeiben immár több éve ez a dinamikus fejlődés köszön vissza . Bevételi
tervünket ebben az adónemben egyrészt a kiszámíthatóan magasan teljesítő multinacionális ipari
szereplőkre alapozzuk, másrészt arra a sok kis- és középvállalkozásra is, amelyek fejlődése bizakodásra ad
okot 2020-ban is. A vállalkozások eredményei az előző évhez képest tovább javultak, amelyet a tervezés
során figyelembe vettünk. A javasolt előirányzat abban a tekintetben óvatos, hogy számol egy esetleges
stagnáló vállalkozói teljesítménnyel az építőiparban és a hozzá köthető ágazatokban. Továbbra is kiemelt
területként kívánjuk kezelni az iparűzési adóbevallások utólagos ellenőrzését is, amelyet azért ítélünk
fontosnak, hogy prevenciós hatásának köszönhetően az előirányzati terveket biztosan tudjuk teljesíteni.
Az építményadó bevétel tekintetében az előző évek kedvező bevételi tendenciáján túl, a megvalósult
ingatlanfejlesztésekkel, továbbá a szabadtéri reklámhordozók adóztatásából várható bevételekkel
terveztünk, így a következő években is kisebb növekedéssel számolhatunk. Mindemellett a jövőben is élni
kívánunk az ellenőrzés eszközével az építményadó előirányzat teljesülése érdekében.
Gépjárműadóban az új és használtautó piaci mutatókat vettük figyelembe a tervezés során. Az adóztatott
gépjárművek

száma évek óta növekszik városunkban, amelyhez igazítottuk bevételi terveinket .

Idegenforgalmi adónál a korábbi évekhez képest ismét bevételi emelkedést kalkuláltunk, megnyílt a 4*os szálloda, amelynek vendégforgalmából realizálható adóbevétel tovább növelheti az adónem
előirányzatát. Az évről évre növekvő bevételi számok azt mutatják, hogy Nyíregyháza egyre népszerűbb
úti cél a turisták körében, amelyet a szállodafejlesztések még inkább vonzóvá tettek. Bevételi terveinket
ezekhez a hatásokhoz igazítottuk.
A talajterhelési díj esetében az előző éveket alapul véve határoztuk meg az előirányzatot, figyelembe
véve, hogy hosszabb távon a városi közműberuházásoknak köszönhetően a rákötések miatt inkább
stagnáló vagy kis mértékben csökkenő bevételekkel számolhatunk.
A késedelmi pótlék és bírság bevételek tekintetében a tavalyi év tényadataihoz igazítottan terveztünk. Az
adózási szabályok változása is az általunk már eddig is preferált ügyfélközpontú adóhatósági szemléletet
erősítik, amely a bírságolási gyakorlatra is hatással bír. Emellett sokat javult az adózók jogkövető
magatartása, többségük határidőben teljesíti adókötelezettségeit, így egyre ritkábban kell élnünk ezzel a
szankcionálási eszközzel.
Működési bevételek
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemelt
előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.

Az intézmények működési bevételének közel felét az élelmezésért fizetendő térítési díjbevétel teszi ki,
melynek aránya az előző évhez képest tovább csökkent az élelmezési nyersanyagnorma emelés ellenére.
A csökkenés a 2015. szeptember 01-től érvénybe lépett jogszabályi változásnak köszönhető. Ennek
értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben résztvevők köre, mely a térítési díj
csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási
intézményében is a közétkeztetést.
Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott, valamint visszaigényelhető áfa bevételből,
kamatbevételből származnak a müködési bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem

lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési
bevétel. A nem lakás céljára szolgál6 helyiségek bérleti díj bevétele esetében jelenleg nem lehetséges
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bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve
folyamatosan figyeljü k a teljesítéseket, hogy elkerüljük a bérleti díj hátralékok felha lmozódását.
Felhalmozási bevétel
Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve
kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető cél továbbra is, hogy áron alul ne kerüljön
értékesítésre ingatlan, célunk a használaton kívüli, je l entős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítése.
MClködési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére előző évben - az áfa fizetésére - nyújtott tagi kölcsön visszafizetéséből
származó bevételt tartalmazza. Itt terveztük továbbá a fejlesztési feladatok között szerepeltetett
ERASMUS+Back to (Net)Work, Erasmus Cross, Techrevolution, INTERREG EUROPE-BETIER, Határon
Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN) projektekhez kapcsolódó bevételek előirányzatát.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
A közműépítésekhez kötött Lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint
a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön
visszafizetéséből származó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen, illetve a fejlesztési feladatok
között szerepeltetett ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó
befizetések előirányzatát. Itt szerepel továbbá a Sóstó-Gyógyfürdők fejlesztésére kibocsátott kötvény
visszafizetéséhez kapcsolódó, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére adott hosszúlejáratú pénzeszköz
visszafizetése, mely könyveléstechnikai tétel, ugyanis az önkormányzat követelése a tőkésítésre kerül.
Finanszírozási bevételek
2020. évben sem tervezünk felhalmozási célú hitelfelvételt, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási
gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére.
Finanszírozási bevételként számoltunk az átmenetileg szabad pénzeszközökből vásárolt értékpapírok
szükség esetén történő értékesítésének bevételével.
Előző évi költségvetési maradványként a bankszámlákon 2019. december 31-én meglévő pénzeszközök
korrigált egyenlegét vettük számításba.

8./ KIADÁSOK ALAKULÁSA
A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat
és a már ismertetett alapelveket érvényesítettük.
A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2020. évi kiadásainak
megoszlása
Finanszírozási
kiadások
13,88%

Működési

kiadások

(

42,13%

Fejlesztési
tartalék
2,21%

Felhalmozási
kiadások
41,24%

J

MOködésl
tartalék
0,54%
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Az intézményi keretszámok kialakításánál a személyi juttatások és azok járulékai tényleges felmérés,
illetve az intézményekkel történt egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra.
Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként az 5. mellékletben mutatjuk be.
Az intézmények 2020. évi előirányzata többek között tartalmazza:
A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat, a Kttv. alapján a köztisztviselőket megillető valamennyi

juttatást.
A 367/2019. (Xll.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 161.000 Ft, a garantált bérminimum
210.600 Ft összegben történő biztosítását.
Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft.
A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható
bankszámla-hozzájárulás éves összegét.
A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését.
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. §. (1) bekezdése
alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2020. évben nem változott, maradt 38.650 Ft.
A törvény 58. §. (6) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy
rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a 2020. évben a hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvényben
foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg
az illetményalapot, melyet Önkormányzatunk 2017. évben 45.000 Ft-ra, 2018. évben 46.500 Ft-ra,
2019. évben 48.500 Ft-ra emelt. A javaslat szerint 2020. évben az illetményalap 50.000 Ft-ra
emelkedik, mely az előző évihez képest 1.500 Ft-os emelkedést jelent.
A közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott
összeggel megegyezően került meghatározásra az előző évekhez hasonlóan bruttó 200.000 Ft-os
éves szinten. Ezt a keretet 2020. évben is javasoljuk az Önkormányzat valamennyi intézményében
dolgozó közalkalmazott részére biztosítani.
A köztisztviselők esetében a jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi
juttatások 1 hónapra eső összegével.
A szociális hozzájárulási adó összegét 17,5 %-kal számított összegben.
A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi intézménynél 75
%-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott
munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.
Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az oktatási intézmények működtetésének
feladatait 2017. január 01-vel átadta a Nyíregyházi Tankerületi Központ, illetve a kollégiumok esetében a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére. Az étkeztetés biztosítása azonban továbbra is kötelessége az
Önkormányzatnak, melyet minden intézményfokon 2017. január 01-től a Közintézményeket Működtető
Központ (KÖZIM) lát el.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, élelmezést nyújtó intézmények
vonatkozásában a Közgyűlés 207/2019. (Xll.19.) számú határozatában 2020. január 01-től elfogadott 5 %kal emelt élelmezési nyersanyagköltségekkel kerültek tervezésre az élelmezési kiadások.
Dologi kiadásokra az óvodák esetében az előző évi fajlagos összegekkel számolva kerültek lebontásra az
előirányzatok:

Megneve2és

Sst.

Fajlagos ömeg

Mértékegység

1

Karbantartási kiadásokra

2 860

Ft/fő/ev

2.

Működési

2 013

Ft/fő/év

3.

Szakmai anva1wkra

1 320

Ft/fő/év

4.

Takantási anyagokra

66

Ft/rn2/év

s.

Mosatasra

171

Ft/kg

kiadásokra

',ti ~i
tfü

A működési kiadások - többek között - a következő elemeket tartalmazzák:
• irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók,
• kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása,
• számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása,
• járművek működtetése, karbantartása,
• a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok,
• általános karbantartási anyagok.
Az egyedi sajátosságok alapján biztosított előirányzatokkal az éves beszámoló keretében kell elszámolni.
Portfólió gazdálkodás
A gazdasági társaságok az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállításához elkészítették 2020.
évi előzetes üzleti terveiket, külön kiemelve és részletezve költségvetési kapcsolataikat. Az előzetes tervek
és egyeztetések alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az alábbi összegeket javasoljuk
előirányzatként a társaságok részére biztosítani.

A NYÍRW Nonprofit Kft. közszolgáltatási és üzemeltetési feladatainak ellátásához tervezett 2020. évi
előirányzatok részletezését az alábbi táblázat mutatja :
Forintban!

Megnevezés

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Állategészségügyi feladatok
Egyéb városüzemeltetési feladatok
Zöldfelület fenntartás
Csapadék és belvízelvezetés
Település vízellátás
Közvilágítás
Közutak, hidak fenntartása
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok
Közfoglalkoztatás
Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések
Folyékony hulladék szállítás
Közszolgáltatási feladatok összesen:
Lakóingatlan karbantartás, üzemeltetés
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)
Tanműhelyek

Sport létesítmények üzemeltetése
Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése
Üzemeltetési feladatok összesen:
NYÍRW Nonprofit Kft. által ellátott feladatok mindösszesen:

2020. évi előirányzat

37.500.000
163.000.000
271.890.000
814.350.000
220.000.000
12.784.000
464.500.000
1.945.000.000
136.500.000
195.000.000
150.000.000
18.000.000
4.428.524.000
380.000.000
70.000.000
12.700.000
150.000.000
40.000.000
652.700.000
S.081.224.000

A NYÍRW Nonprofit Kft. részére 2020. évre közszolgáltatási feladatokra összesen 4.428.524.000 Ft
önkormányzati forrást tervezünk biztosítani, melyből fejlesztésekre 1.177 .OOO.OOO Ft összeg kerülne
elkülöníté~re.
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A fejlesztések az alábbi közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak:
Közvilágítás fejlesztése:
Szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése :
Játszóterek létesítése, felújítása:
- Járdafelújítás :
- Útépítés:
Egyéb városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztés:
- Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések:
Közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések összesen:

51.000.000 Ft
14.000.000 Ft
32.000.000 Ft
200.000.000 Ft
700.000.000 Ft
30.000.000 Ft
150.000.000 Ft
1.177.000.000 Ft

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére, felújítására 2020. évre tervezett összeg 652 .700.000 Ft,
mely magába foglalja a nem lakáscélú ingatlanok, a lakóingatlanok, a tanműhelyek, a sportlétesítmények
és a Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetésének költségeit.
A „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. 2020. évre jelentős költségnövekedéssel számol, melynek döntő hányadát a
bérköltségek növekedése okozza .
A költségnövekedés ellensúlyozására áremelést kívánnak végrehajtani elsősorban a turista jegyek
tekintetében, de kis mértékben a nyíregyházi jegyárakon is emelniük kell 2020. évben. Az Élményfürdőben
az árváltozás tervezett mértéke 7%, a Júlia Fürdőben és a Fürdőházban 8-8 %, a Tófürdőben pedig 22%. A
gyógyászati jegyárak esetén 8-10%-os jegyáremelést terveznek.
A „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. részére a 2020. évi költségvetésben az alábbi források biztosítását terveztük:
175.000.000 Ft
150.000.000 Ft
177.800.000 Ft
140.000.000 Ft
152.400.000 Ft
112.000.000 Ft
907.200.000 Ft

Nyíregyházi jegyárkedvezmény térítés
Városi Uszoda üzemeltetése
Fürdők üzemeltetési hozzájárulása
Középlejáratú tagi kölcsön
Sóstó Hotel koncessziós díj
Áthidaló kölcsön
Összesen:

A „Sóstó-Gyógyfürdők" Zrt. Önkormányzattal szemben fennálló 1.677 .950.000 Ft összegű hosszú lejáratú
követelése 2020. évben tőkésítésre kerül.
A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján az
Önkormányza t 2020. évre összesen 237.000.000 Ft működési támogatást biztosít a társaság részére.
A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2020. évre tervezett közfeladatainak ellátására az
Önkormányzat az előző évi önkormányzati támogatás 8 %-os bérfejlesztéssel arányosan növelt összegét,
azaz 270.500.000 Ft-ot biztosít. Az állami támogatás összege Magyarország Kormányával történő
megállapodás megkötéséig az előző évi összeggel - 350.600.000 Ft-tal - kerül megtervezésre, melyből
művészeti támogatás
jogcímén 210.400.000 Ft-tal, létesítmény-gazdálkodási célú működési
támogatásként pedig 140.200.000 Ft-tal számolunk tárgyévben. A 2020. évi költségvetésben így összesen
621.100.000 Ft előirányzatot tervezünk a gazdasági társaság részére biztosítani.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. előzetes üzleti terve alapján Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2020. évre a nyíregyházi temetők üzemeltetési feladatainak ellátására
82.000.000 Ft működési támogatást, illetve S.OOO.OOO Ft fejlesztési célú támogatást irányoz elő . A társaság
a fejlesztési célú támogatásból az alábbi beruházásokat tervezi megvalósítani:
Nyíregyháza Sóstóhegyi ravatalozó előtető létesítése
Nyíregyháza vonzáskörzetébe tartozó temetőkben illemhelyek

3.000.000 Ft

kialakítása (Sóstóhegy, Nyírszőlős, Nagyszállás, Oros)

2.000.000 Ft

5.000.000 Ft
'WVYW

nn.:.~ (\
"':J°tJ

q

•

"'C~
')
\ '_/

N

y

R E

e y

H Á

z

A

.„

Y••lt.l KAlA - Mlil

~i i.i, . •.

-r2

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2020. évben az Önkormányzat részére 276.924.000 Ft összegben nyújt
szolgáltatásokat, melyek az alábbi tételeket tartalmazzák:
Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás
Nyíregyházi TV közéleti műsorgyártás
hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás
Kült éri oszlopok, padok üzemeltetése
nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás
Városmarketing-kommunikáció szolgáltatás
Összesen:

73.914.000 Ft
113.000.000 Ft
12.700.000 Ft
10.160.000 Ft
12.700.000 Ft
54.450.000 Ft
276.924.000 Ft

A NYÍRINFO Nonprofit Kft. előzetes tervében 126.044 .858 Ft összegO Polgármesteri Hivatal felé és
6.096.000 Ft Önkormányzat ré szére történő szolgáltatás nyújtásával számol 2020. évre.

Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződés
Polgármesteri Hivatallal kötött bérleti szerződés
Weboldal üzemeltetés az Önkormányzat részére
összesen:

106.680.000 Ft
19.364.858 Ft
6.096.000 Ft
132.140.848 Ft

A Nyírvidék Képz(S Központ Nonprofit Kft. részére a 2020. évi feladata inak ellátásához 25 .000.000 Ft
önkormányzati működési támogatás került tervezésre.
A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat a 2020. évi turisztikai feladatok
ellátására a 2019. évi idegenforgalmi adóbevétellel egyező összegű, azaz 80.000.000 Ft működési
támogatást irányzott elő .

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. működésének biztosítására, valamint a társaság üzemeltetésébe
került Technológiai Transzfer Központ működési költségeinek finanszírozására az Önkormányzat 2020.
évre 72.000.000 Ft összeget tervez költségvetésében biztosítani.
Vagyoni kiadások
NLC kezelés feladatra 80.000.000 Ft előirányzatot indokolt biztosítani, mely tartalmazza az üresen álló,
hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is. Repülőtér üzemeltetés jogcímén
ezévben is 28.000.000 Ft előirányzat javasolt.
Terület-előkészítésre az önkormányzati utak építéséhez, rekonstrukciójához kapcsolódó szükséges

ingatlanvásárlások, valamint a területvásárlásra benyújtott kérelmek alapján 2020. évben előreláthatólag
250.000.000 Ft fedezet szükséges.
Szakértői, tervezési díjak feladatsoron az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési,
értékbecslési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni 30.000.000 Ft összegben .
Ingatlanvásárlásra a csereügylet lebonyolítása kapcsán a Közgyűlés 213/2019 . (Xll.19.) számú határozata
alapján terveztünk előirányzatot, melynek fedezete a bevételi oldalon jelenik meg.

Szociális kiadások
Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen továbbra is rendszeres és eseti
ellátásokat nyújtunk a rászorulók részére.
A rendszeres települési támogatásokat négy t ípusba soroljuk:
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatások (helyi
lakásfenntartási tám ogatás)
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot fe lhalmozó személyek részére nyújtott települési
támogatás (adósságkezelés)
- Ápolasi díjak
• Gyógyszerkiadások viseléséhe2 nyújtott támogatás
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Az eseti támogatások nehéz élethelyzetbe jutott jogosultak egyszeri támogatását jelentik.
A települési támogatások esetében a rendszeres segélyekből az eseti jelleggel nyújtott támogatásokhoz
csoportosítottunk át az eseti jelleggel nyújtott támogatási igények növekedése miatt.
A rendszeres ellátások közül továbbra is a méltányossági alapon járó ápolási díj, az eseti települési
támogatások között a létfenntartási támogatás a legjelentősebb.
A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
többféle ellátásban is részesülnek, ilyen például a szünidei gyermekétkeztetés és a helyi autóbusz
közlekedési támogatás. Mivel a rászoruló gyermekek létszáma csökken, továbbá a jogosultak sem igénylik
minden esetben a szünidei étkezést, ezért 2019 évhez képest kisebb összeggel tervezzük az előirányzatát.

Települési támogatás (forintban)
Rendszeres támogatások

2019. évi eredeti 2019. évi módosltott
ellSirányiat
el6irányzat

2020. évi tervezett
ellSlrányzat

Gyógyszertámogatás

18000000

18000000

18000000

Helyi lakásfenntartasi tamogatás fűtéshez

28000000

28000000

28000000

Helyi lakásfenntartási támogatás közüzcmhez

42000000

42000000

42000000

Helyi lakásfenntartási támogatás albérlethez

4500000

4500000

4500000

15000000

15000000

17000000

112000000

96171070

90000000

-

9000000

9000000

10000000

7500000

8000000

229500000

220171070

Zl6500000

2019. évi eredeti
ellSlrányiat

2019. évi módosított
ellSlrányut

2020. évi tervezett
el61ránynt

Kiegészítő

ápolási d1J

Méltányossági ápolási dfj
Kieg ápolási dij méltányossági ápolási dfjhoz
Helyi adósságkezelés
Összesen :

Eseti támogatások

500000

500000

500000

1000000

1000000

1000000

302111 Szülc'S elvesztése

250000

250000

250000

302112 SzulO táppenz

250000

250000

250000

302113 Felsőfokú nappali tanulmanyok

500000

500000

1000000

1500000

1500000

1000000

500000

500000

500000

-

500000

500000

120000000

108500000

150000000

14000000

14000000

14000000

Összesen:

138500000

127500000

169000000

Mindösszesen:

368000000

347671070

385500000

302100 Pénzellatás megszünt
302110 Szabadságvesztés

302114 Gyógyszer
302115 Kelengye
302116 ~rettségi után felkészítő tanfolyam
302120 Létfenntartás
302130 Temetési

Tanulói tanszertámogatásban valamennyi nyíregyházi lakhelyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek
részesül. A törvényi változások miatt várhatóan emelkedni fog 2020. évben a létszám, valamint az idei
évben szeretnénk 2.000 Ft-ra emelni a tanszercsomag értékét, az eddigi 1.500 Ft helyett. Ezért 4.000.000
Ft-tal több előirányzatot terveztünk be.
Az Erzsébet-utalvány járulékos költségei sor kikerült a költségvetésből, mivel 2019. évtől a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nem Erzsébet-utalvány formájában, hanem pénzbeli támogatásként kapják a juttatást,
összege nem az önkormányzat költségvetését terheli.
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2019. május 15. napjától igényelhető új támogatási forma az Első lakáshoz jutók támogatása. 2019. utolsó
negyedévében jelentősen nőtt az igények száma, mely tendencia várhatóan folytatódik a 2020. évben,
ezért az előirányzatot S.OOO.OOO Ft-tal magasabb összeggel tervezzük.
A Polgármesteri Hivatal sorain szereplő rendszeres és eseti ellátások a gyermekvédelmi pénzbeli
támogatásokat jelentik. Évente két alkalommal, augusztus és november hónapokban, támogatást
nyújtunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 6.000 Ft/alkalom, a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetűeknek 6.500 Ft/alkalom összegben. A támogatás finanszírozása 100 %ban állami forrásból történik.
Feladatellátási szerződés útján nyújtunk támogatást a Periféria Egyesületnek. 2019. évhez képest
támogatás emelést terveztünk be, melyet a bérköltségekre kíván fordítani.
A Kék Nefelejcs Alapítvány 2019 évvel egyező szintű támogatást igényel.
A Human - Net Alapítvány tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó támogatási igényét figyelembevéve
terveztük meg előirányzatát. A Tanyagondnoki szolgálat kiadásai növekedését a bérek emelkedése
indokolja .
A Nyíregyházi Egyházmegye támogatási szerződés keretében kap támogatást a Huszárvár, valamint az
óvoda és az iskola működtetésére . A támogatási igényük növekedését bérköltségek, valamint a
karbantartási költségek növekedésével indokolja .
Egyéb szociális kiadások soron pályázatok benyújtásának adminisztrációs költségeit, kutatási kiadásokat
tervezzük.
Szakértői

tevékenységek díja soron az év során felmerülő, előre nem, vagy csak részben tervezhető
költségeket szerepeltetjük.

A Szigligeti gyermeküdültetés támogatása továbbra is szerepel sorainkon, csakúgy, mint a Rászoruló
Hallgatókért Közalapítványon keresztül a nyíregyházi diákok támogatása .
Az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) sor továbbra is szerepel a költségvetésben, melyen
keresztül vissza nem térítendő támogatást nyújtunk a Nyíregyháza város területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi (házi felnőtt-, gyermek- és fogorvosi) praxisok részére.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működésének biztosítására és programjainak támogatására
terveztünk be előirányzatot.
„Értékünk a család" projekt 2020 évben is folytatódik, mely során az önkormányzat munkatársainak
gyermekei számára a tanítási szünetekben programokat szervezünk. Pályázat útján 1.000.000 Ft
támogatást nyertünk, melyet további 500.000 Ft-tal tervezünk kiegészíteni.
Az Ifjúság határok nélkül projektet 2020. évben is folytatni szeretnénk. Az előirányzat fedezetét pályázat
útján kívánjuk biztosítani.
Gépjármű beszerzése tanyagondnoki szolgálathoz sorra a Human-Net Alapítvány igénye alapján
személygépkocsi beszerzését terveztük be.

Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatása soron a fejlesztő pedagógusok
költségét terveztük. A feladat ellátása szerződéses formában va lósul meg a Nyíregyházi Tankerületi
Központon keresztül. Mivel 2019. évben jelentősen nőtt az SNl-s gyermekek létszáma, és a fejlesztésükre
fordított óraszámok, ezért 2020. évben magasabb összeggel tervezünk.
A köznevelési és ifjúsági célfeladatok 2020. évi tervszámai nem változnak az előző évhez képest.
A szociális kiadások felhalmozási kiadások nélkül számított előirányzata 4 .191.126.943 Ft.
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2020. évi szociális kiadások fedezete

lntéZIMnyl

bevételek
25"

Önkormányzati
sajáter6
40%

Kulturális kiadások
A kulturális célfeladatok között a közmavelödési megállapodás támogatására az idei évben is 500.000 Ft
összeget tervezünk, mely által a helyi közművelődési feladatok ellátását kívánjuk segíteni.
A pályázati önerő, érdekeltségnövelő előirányzatot 1.000.000 Ft összegben kívánjuk szerepeltetni a
korábbi évekhez hasonlóan.
A Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítését a 2019. évi előirányzattal egyezően, 900.000 Ft
összeggel kívánjuk támogatni.
A Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat támogatása bázis szinten, 600.000 Ft összeggel szerepel
költségvetésünkben. Művészeti ösztöndíjban a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három
főt kívánunk részesíteni.
A kiadványok támogatása címsor alatt 1.000.000 Ft összeget szerepeltetünk azon kiadványok
támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállalnak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle 300.000 Ft a Vörös Postakocsi folyóirat működési támogatása
300.000 Ft összeggel szerepel.
A szakértői díjak és az egyéb kulturális kiadások előirányzatának sorai, melyek tartalmazzák a
pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és
szakértői vélemények költségeinek fedezetét is a tavalyi évben nyújtott előirányzati összeggel
szerepeltetjük költségvetésünkben.
Sóstói kulturális programsorozatot az előző évi szinten, 2.000.000 Ft összeggel szerepeltetjük, mely a
nyári időszakban hetente két alkalommal a Sóstóra látogató vendégeknek kínál zenei programokat.
2020. évben a kulturális célfeladat sorait bővíteni kívánjuk a Nyírség Könyvtár Alapítvány és a Burratino
Bábszínház 500.000 Ft mértékű szakmai támogatásával.
A Nagyegyüttesek támogatására a tava lyi évben nyújtott előirányzat összegét, 15.000.000 Ft-ot
szerepeltetünk.
A Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek sorra 25.181.500 Ft előirányzatot terveztünk, melyet eseti
kulturális támogatásokra, városi rendezvények, társadalmi ünnepek megvalósítására fordítunk.
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Tervezett Városi nagyrendezvények:
Forintban!
Megnevezés

2020.év

Böllérfesztivál (február 22-23.)

10 000000

HELLO Nyíregyháza (április 24.)

6 000000

Városnap (május 15-16.)

4 OOO OOO

Gyermeknap (május 31.)

2 OOO OOO

XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál (aug. 16-21.)

6 OOO OOO

Tirpák Fesztivál (szeptember 19-20.)

7 OOO OOO

Évbúcsúztató rendezvények

7 OOO OOO

Összesen:

42 OOO OOO

A Böllérfesztivált a 2020-as évben két napos fesztiválként kívánjuk megrendezni, ez indokolja a tervezett
összeg emelkedését.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja elő i rányzatát a 2019. évi szinten terveztük meg.
A Happy Art Alapítvány Nívódíjra 158. 750 Ft lett betervezve.
A kulturális kiadások (felhalmozás nélküli)

előirányzata

1.851.846.763 Ft.

2020. ÉVI KULTURÁLIS KIADÁSOK FEDEZETE

Állami
támogatás
41%

A 2020. évi Külügyi és EU-s célfeladat alapját az előző évi bázis keret adja, amely biztosítja az
Önkormányzat testvérvárosi együttmOködési szerződései értelmében, a 9 testvérvárossal, és a meglévő
határmenti partnervárosokkal a kapcsolat fenntartását, közös programok szervezését, egymás
jelentősebb rendezvényein való részvételt, új együttműködési formák keresését, illetve az új
partnerkapcsolatok kialakítását a város érdekei és lehetőségei szerint. Ebben az évben folytatódik
Nyíregyháza bemutatása a meglévő és az új külkapcsolatok keretében, lehetőséget biztosítva az EU-s
pályázati források közvetlen lehívásához, valamint a város értékeinek bemutatásához, az idegenforgalom
növekedéséhez. A célfeladat fedezetet nyújt pályázati kiírás keretében, a helyi köznevelési intézmények
nemzetközi kapcsolatainak elősegítésére, az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás
technikai és személyi feltételeinek biztosítására, a fordításra, valamint a város nemzetközi városhálózati
tagságából adódó feladatok ellátására, a gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok

ápolásárt1.
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A 2020. évi VÁROSDIPLOMÁCIAI keret
- a városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadására,
- az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak
vendéglátására, programjuk szervezésére,
- új cserekapcsolatok kialakítására az EU tagországok önkormányzataival, valamint
- közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezésére nyújt fedezetet.
A keret összeg az előző évi tapasztalatok, költségek alapján lett kalkulálva.
„Testvérvárosi jubileumi évfordulók" kapcsán programok, találkozók c1men kiemelt feladatként
megjelenik Nyíregyháza testvérvárosi és partnervárosi jubileumi évfordulóinak, kiemelt eseményeinek (30
éves lserlohn, 20 éves Szatmárnémeti, 25 éves St. Albans) megünneplése, amelyek közvetetten elősegítik
a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit jelentő közös pályázatokban
való részvétel lehetőségét, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a
turizmus fejlődéséhez. Az évfordulók kapcsán testvérvárosi művészeti és sporttalálkozó megszervezésére
kerül sor. A keret összeg az előző évi tapasztalati adatok alapján lett kalkulálva.
Sport célú kiadások
A sport célfeladatok keretszámai Nyíregyháza Megyei Jogú Város hatályos sportrendelete és a
sportkoncepcióban foglalt irányelvek figyelembevételével a Közgyűlés 206/2019. (Xll.19.) számú
határozatában elfogadott összegek alapján kerültek tervezésre .
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. - szponzorációs díj - A Kft. 2019-ben egyrészt a kiemelt
csapatsportágak keret terhére részesült önkormányzati támogatásban, másrészt a Közgyűlés által
megítélt szponzorációs díj biztosította a működéséhez szükséges további fedezetet. A hatályos
sportrendelet alapján a Kft. támogatása a 2020-as évben a költségvetés önálló soraként jelenik meg. A
keretösszeg magában foglalja a felnőtt női röplabda csapat, a felnőtt férfi kézilabda és kosárlabda,
valamint a futsal csapatok működtetését, az élcsapatok edzéseire és mérkőzéseire fizetendő havi 100.000
Ft+ áfa bérleti díjat az Aréna használatára vonatkozóan, valamint a csapatok eddigi eredményei alapján
röplabda terén a nemzetközi kupaküzdelmek, kosárlabdában pedig esetleg a legmagasabb osztályhoz való
közel kerülés megnövekedett költségeit.
NYVSC támogatása - Az egyesület 10 szakosztályának működtetésére 2019-ben a kiemelt egyéni és
csapatsportágak keret terhére részesült támogatásban. A megnövekedett támogatás oka a sakk
szakosztály NB.l/B osztályba való feljutásából eredő megnövekedő kiadások, továbbá két kiemelt
sportolójuk olimpiai kvalifikációja megszerzésének minél hatékonyabb segítése.
Városi labdarúgás támogatása • A felnőtt férfi és női labdarúgó csapatokat versenyeztető Nyíregyháza
Spartacus FC Kft. szponzorációs díja a 2019. évi keretösszeggel került tervezésre. A Bozsik József
Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. elmúlt évi
eredményes szereplése alapján javasolt a megemelt támogatási összeg.
A Polgármesteri Kabinet hatáskörébe tartozik a város által szervezett Városi sportrendezvények közvetlen
finanszírozása. A 2019-ben nagy sikerrel megrendezett nagyrendezvények mellett új elem az 1. Nyíregyházi
Futófesztivál.
városi sport nagyrendezvények (Futófesztivál, Bringa Piknik, Bringa Város 7.1) 9.000.000 Ft
Mozdulj Nyíregyháza! 2020. évi programja 12.000.000 Ft
egyéb sportesemények: Önkormányzati Sportnap, Városi Sportgála, MJVSZ Sporttalálkozón való
részvétel, testvér- és partnervárosi valamint egyéb sportrendezvények szervezési, meghívásos
versenyeken való részvételi költségei 4.500.000 Ft
Rally EB támogatása - Truck Race Promotion Kft. mint főszervező szervezet részére a Raffy EB részére
biztosított 15.000.000 Ft támogatási összeg került tervezésre .
A Hiszek Benned Sport Program 2019-ben lezárult, az elszámolás benyújtásra került.
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A köznevelési intézmények részére 2019-ben biztosított jégid őt 2020-ban a Sportcentrum Kft. biztosítja a
részére előirányzott támogatás terhére. A Városi Uszoda üzemeltetési költsége a Sóstó -Gyógyfürdők Zrtnél került tervezésre.
A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatá sára - az előző évhez hasonlóan - a 12. melléklet szerinti
bontásban összesen 10.500.000 Ft-ot terveztünk.
Az Önkormányzati Tervtanács a településképi véleményezési eljárás keretében jogszabályban előírt
esetekben az építési engedélyezés előtt véleményezi az építési engedélyezési tervdokumentációt. A
tervtanács - a beadott véleményezendő tervek függvényében - heti rendszerességgel ülésezik. A
tervtanácsi tagok tiszteletdíját tartalmazza ezen költségvetési tétel.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE
Köznevelési feladatokat ellátó intézmények:
•
Eszterlánc Északi Óvoda
• Gyermekek Háza Déli óvoda
• Tündérkert Keleti Óvoda
• Búzaszem Nyugati óvoda
Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 35 területileg elkülönülő
épületben történik, melyek a fenti négy szervezeti egységbe integrálódnak. Gazdasági szervezettel az
fszterlánc Északi Óvoda rendelkezik, mely ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási feladatait
is. Az intézmények költségvetésének jelentős részét az alkalmazottak személyi juttatásainak és azok
járulékainak a költsége, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. Az élelmezési kiadásokhoz kapcsolódó
térítési díjbevételek a 2015. szeptembertől életbelépett jogszabályi változás következtében jelentős
mértékben csökkentek, ugyanis bővült azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek.
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. december 31-vel történő megszűnésével ismét
önkormányzati fenntartásba került a szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó
•
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
• Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
• Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény.
Az intézmények bevételei az állami támogatásból, az önkormányzati kiegészítő támogatásból, az
ellátottak által befizetett térítési díjakból és pályázatok útján elnyert támogatásból tevődnek össze.
A kiadások túlnyomó részét a személyi juttatások és azok járulékai, az intézményüzemeltetéssel (pl.
közüzemi díjak) és az alapfeladatok ellátásával (pl. étkeztetés) összefüggő működési kiadások teszik ki.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a l apvető célja, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe
vevő,

rászoruló idősek, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé,
kellemesebbé és élhetőbbé tegyék.
Az intézmény feladata i a szociális alapszolgáltatás keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek
részére nyújtott közösségi alapellátás, a támogató szolgáltatás, az idősek nappali ellátása (idősek klubja),
a fogyatékos személyek nappali ellátása (fejlesztő foglalkoztatás).
Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális
intézményként, idősek otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43 férőhellyel, és
Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8/a szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, melynek elnevezése Családias
Ellátást Nyújtó Idősek Otthona.
Egyéb ellátásként gyógyászati segédeszközök kölcsönözhetők térítésmentesen azon nyíregyházi lakosok
részére, akik ápolásra szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottá válnak és ezáltal segédeszköz

használatára szorulnak. Akölcsönzés időta rtama 6 hónap, illetve szükség esetén meghosszabbítható.
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A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén
belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1
családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában .
A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából
történő kiemelésének a megelőzéséhez . Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak
leküzdéséhez. Az intézmény 11 egységében összesen 244 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek,
családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek
összhangjában működjön.
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el,
hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzsereik a családsegítőkkel és
tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási
folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város
közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi,
munkaerő-piaci
problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex
családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják
szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár
lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-,
életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén az Önkormányzat a saját intézménye, az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság útján biztosítja kötelezően az egészségügyi alapellátási feladatokat az alábbiak
szerint:
•
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
•
Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet
•
Felnőtt fogorvos i alapellátás
• Iskola fogászat
• Fogorvosi ügyelet
• Hajléktalanok egészségügyi ellátása
• Területi védőnői ellátás
lskolavédőnői ellátás
•
•
Iskola egészségügyi ellátás
• Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
• Otthoni szakápolás és hospice ellátás (2014. IV .01-től).
Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozásegészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja, melynek keretében S
fő munkavállaló alkalmazásának, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak a pénzügyi fedezete
szerepel a költségvetésben.
Az alapellátás legnagyobb részét kitevő feladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a
működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú

Város Önkormányzata 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxissal együttműködve, 38
területi védőnői körzet és 25 iskola egészségügyi körzet működtetésével, valamint az alapellátás orvosi
ügyeleteinek (felnőtt-gyermek-fogászati) a megszervezésével biztosítja .
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Váci Mihály Kulturális Központ
Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és a megye kulturá lis
és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyrendezvényei folytán
- a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magukra irányítják a
figyelmet. Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott
szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő
programokat is szervez. Bevételei a központi épület, valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek
bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegybevételéből keletkezik. Működését a saját
bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és onkormányzati
támogatás biztosítja .
A Nyíregyházi Cantemus Kórus a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló
intézmény. Működésének alapját képező három énekkar, a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar
és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg
vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuknak
Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket
tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános
Iskola Kodály termében - a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A Kórus működésének
állami támogatása az előző évhez képest 2.710.000 Ft-tal csökkent. Az intézmény működésének
sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból
tevődik össze.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár célja, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő
tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai
tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési
körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását.
Kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosítása a megye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból, valamint
a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása túlnyomórészt központi támogatásból
történik.
Jósa András Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és
a Sóstói Múzeumfalu 2013. január 01-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásába. A Jósa András Múzeum állandó kiállításai között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a
múzeumalapító dr. Jósa András emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula
munkásságát bemutató kiállítás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum
régészeti és numizmatikai aranykincseit bemutató trezorterem.
A Sóstói Múzeumfalu mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata a megye néprajzi
tájegységei- Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség- hagyományos népi műemlékeinek,
lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek
tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása . Előző évtől bővült a pályázati
forrásból megvalósult Pálinkaház működtetésével az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program
keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogy a Múzeum
Falu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon.
A Kállay Gyűjtemény az alapító Kállay Kristóf, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki követének akarata
szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek.
Az intézmények főbb feladata többek között a gyűjteményfejlesztés, restaurálás, publikációs tevékenység
és közművelődési munka. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az
alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt
régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye.

Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok,
rendezvények, technikai eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja.
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Közintézményeket Működtető Központ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012 . {IX.27.) számú határozata alapján
2013 . január l -jei hatállyal hozta létre a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központot a
megváltozott törvényi szabályozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények
működtetése céljából.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január l-jétől hatályos
rendelkezései alapján a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum által fenntartott, addig
települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
feladatok a tankerületi központhoz kerültek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a
tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.
Az átszervezéssel két intézmény volt érintve, az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
(AUM) 2016. december 31-vel megszűnt. A Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ az
ALIM jogutódjaként, mint Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) néven működik tovább.
2017. január 01-tő l az intézmény ellátja :
•
az önkormányzat területén kötelező feladatként (az óvodák és bölcsődék kivételével) a
gyermekétkeztetést,
• a gazdasági szervezettel nem rendelkező közművelődési intézmények, valamint az
• Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdasági feladatát.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén az általános iskolák, középiskolák,
kollégiumok állami fenntartásában működnek. A feladat az intézményekben az intézmény típusától függő
napi étkeztetés biztosítása a szükséges adagszámban gyermek- és diákétkeztetésre, a megadott
nyersanyagnorma betartásával. Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból keletkeznek, a
kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulékai, valamint az étkeztetés kiadásai teszik
ki. A szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatainak ellátása 2019 . január 01vel átkerült a KÖZIM-hez.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem
előtt tartásával került tervezésre 2020. évre. A költségvetési keretszámok kialakltásánál prioritásként lett
figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az
üzemeltetés hátterének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák a többletfeladatok
létszámigényét.
2020. évben az alábbi létszámváltozással számoltunk:
a Közintézményeket Működtető Központnál 2020. január 01-től
• 2 fő létszámcsökkentés a tartósan üresen álló álláshelyek miatt, melynek előirányzatát a központi
bérintézkedések miatti bérfeszültég kezelésére javaslunk fordítani.
a Polgármesteri Hivatalnál 2020. március 01·től
• 8 fő létszámcsökkentéssel számolunk.
Az önkormányzat valamennyi kiadási előirányzatát összefoglalóan a 4. melléklet tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
A grafikon szemlélteti, hogy a Város nagy figyelmet fordított intézményei állagmegóvására, és jelenleg is
odafigyel a még felújításra szoruló ingatlanokra . Fentiekből is kitűnik a városvezetés eltökéltsége aziránt,
hogy lehetőség szerint felújításra kerüljenek a rászoruló épületek, megújuljon az úthálózat, növekedjen a
lakosság komfortérzete.
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A felhalmozási kiadások az alábbi tendenciát mutatják:
Felhalmozási kiadások alakulása 2011-2020. években
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VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK (7. melléklet)
Nyíregyháza-Nyírszc51ős közötti kerékpárút vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére
Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a
pályafenntartás költségeire a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegeket.

Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati öner6) projekt keretében
megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetése
szükséges a fenntartási időszak (2020.év) végéig.
Új autóbusz megállóhelyek létesítése feladattal kapcsolatosan a Debreceni út - Törökrózsa utca
csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli
tervek és a létesítmény 2020. évben valósulhat meg. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton
folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi
adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi
elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a
költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2020. évben várható. A Buji út - Mátyásbokor
csomópontnál meglévő autóbusz megálló pár esetében jelenleg sem peron sem várakozó helyiség nincs
kialakítva . A forgalmi adatokat figyelembe véve indokolt a megálló pár buszöbölben történő kialakítása a
biztonságos és kulturált közösségi közlekedés használatához. A Michelin Hungária Kft. kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, amelyben a Debreceni úton tervezett új telephelyéhez a munkavállalók közösségi
közlekedéssel történő megközelíthetősége érdekében autóbusz megállóhely pár létesítését kérte. A
tervezett előirányzat tartalmazza a kért létesítmények tervezési és kivitelezési költségeit.
Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén
látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek
kiépítését tervezzük. A beavatkozási területek meghatározását követően a tervezés és kivitelezés a 2020.
évben valósulhat meg.
Az előző évekhez hasonlóan új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezésének folytatását továbbra
is javasoljuk a lakóutcákban. Az új tervek és engedélyek birtokában tervezhetők a terület előkészítések,
szükség szerinti kisajátítások. A rendelkezésre álló kiviteli tervdokumentációk a kivitelezési munkák
gyorsabb átfutását biztosítják.
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Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Város, sem
pedig a NYÍRVV - mint a helyi utak és járdá k kezelőjének - nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss
geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő
összeggel kívánjuk elkezdeni az adatbázis összeállítását úgy, hogy első körben a „kis körúton" belül
található terület kerülne felmérésre, majd a lehetőségek függvényében az adatbázis készítését
kiterjesztenénk a „ Nagykörúton" belüli területekre is.
Parkolók kialakítása, építése feladaton a parkolási problémák enyhítése érdekében javasoltunk forrást
biztosítan i a lehetséges parkolóhelyek feltárására, tervezésére és kivitelezésére.
Templom u. - Kemecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezési feladatot lakossági, valamint
képviselői igény alapján irányoztuk elő. Az említett csomópontban a Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő közötti
gyalogos forgalom biztonságos átvezetése szükséges.
Fasor rekonstrukciókat a Család utca teljes zöldterületén, a Dózsa György utcában, valamint a Korányi út
zöldterületének a Pazonyi tértől az ELEKTROLUX Sétányig terjedő szakaszán összefüggésben a Garibaldi
utca két oldalán a járda és az úttest között húzódó parcelláin javasoljuk 2020-ban elvégezni.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás 2020. éves hozzájárulás díj a
került betervezésre.
A Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági terv készítése 2020. évben esedékes, amely a 20212025. időszakra vonatkozik.
Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről - a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő
Fejlesztési Tervbe illeszkedve - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az előirá nyzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák
Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkoztatva.
A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési munkái 2015.
évben teljesen befejeződtek, az S éves fenntartási időszak utolsó évébe léptünk. A Projekt fizikai
befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő
időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változik, illetve csökken, hogy
ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet
feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel a
projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére
sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai, járulékai kerülnek kifizetésre.
A Szennyvízprogram Társulat mOködési költségét az Ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével
kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási, az irodabérleti szerződés, postafiók bérleti
szerződések és a bankszámla számlavezetési díja miatt szükséges a költségvetés sorai között szerepeltetni.
A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerülnek kifizetésre.
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági
hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos
csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi.
Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, melyekről - vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt,
vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható
meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelős beruházás vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog
bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára . A szennyvízcsatorna hálózat építés feladat
keretén belül, ütemezetten szeretnénk az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi
emel ős rendszer segítségével megoldani.
Nyíregyháza

Csapadékvízelvezető

amelyek nem

illeszthetők

hálózatának fejlesztéseként olyan feladatok kerülnek betervezésre,

be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük
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haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák
vizsgálatai valósulnak meg.
Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)
A Közgyűlés által 2018-ban és 2019-ben elfogadott (9 sportpark és 2 futókör, szabadtéri kézilabda pályák),
illetve év közben még várható fejlesztések kivitelezési feltételeknek való megfelelésének munkálataihoz
tervezett költségek kerültek tervezésre .

EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétikai Centrumba eszközbeszerzés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 245/2018. (X.17.)
számú határozatában járult hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága
által rendelkezésre bocsátott 20 millió Ft támogatási összeg Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdonát képező 6743. helyrajzi számú ingatlanon megépítésre kerülő Nyíregyházi
Atlétikai Centrumban kialakítandó vívóterem eszközeinek beszerzése céljából.
Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark Program
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 160/2019. (V.24.)
számú határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark Program keretében
megépítendő 2db 200m-es futókör megvalósításához szükséges önerő biztosításáról.
A hatályos településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, H~SZ) szükségessé
válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások
megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására,
illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába . A
településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen
rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó
vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. {Xll.20.) Korm. rendelet az
országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat
a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a
módosításokhoz. Az ország rendezési terve (OTrT) 2019. március 15-től hatályos, a megyei
területrendezési terv aktualizálása 2020. március végén várható. A városi rendezési terv felülvizsgálata ezt
követően történhet. Ez a felülvizsgálat egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a
költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javaslunk 2020. évi feladatok között
biztosítani. A 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes terveket 2021. december 31-ig
lehet alkalmazni. A településrendezési tervek módosításához kapcsolódó bevételek a Településrendezési
szerződés kötéséhez kapcsolódnak. Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei
átháríthatók a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével. A kérelmező vállalja a
Településrendezési szerződés kötését és közérdekű kötelezettség vállalását.

Településképi arculati kézikönyv karbantartása: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm.
rendelet előírásai alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyvét a
Közgyűlés 237 /2017. (X. 26.) számú határozatában jóváhagyta. Az önkormányzati főépítésznek évente egy
alkalommal az Arculati kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, az esetleges
felülvizsgálatról gondoskodni kell. Első felülvizsgálatunkat 2020. első félévében tervezzük elvégezni, ehhez
javaslunk előirányzatot biztosítani.
Védett épületek felújításának támogatása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi
kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról

és a településrendezési
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eszközökről, valamint egyes településrendezési

(Xl.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új
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településképi rendeletét. A településképi rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületekre
támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet. Ehhez javaslunk előirányzatot
biztosítani.
Védett értékek megjelölése - a város új telepulésképi rendeletének 13.§-a értelmében az önkormányzat
kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték - annak
értékeit nem sértő módon - e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről.
Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb
legmegfelelőbb építészeti
megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok,
tervpályázatok kiírására javaslunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy- egy
településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is.
Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javaslunk előirányzatot biztosítani . A
Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal
feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ig a frissített alaptérkép
adatállományt megvásároltuk. 2017 . június 15-től a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.
évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a
településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a
Földhivataltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátáshoz is szükség van az alaptérképre, ami már
díjköteles.
Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali
feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő
publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek,
földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. A rendszer
megvásárlása esetén a további években a költségvetést csak ennek karbantartási költségei terhelik.
A Területelőkészítések költségvetési soron a 2020. évben tervezett útépítésekhez szükséges szabályozási
terv szerinti útrészek leválasztásával, közművek és kerítések áthelyezésével kapcsolatos költségek
kerülnek kifizetésre.
Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk a BME Építőművészeti Doktori Iskola
és az Önkormányzat közös projektjeként elkészült „Térnyerés: Tömbök és átjárók a városszövetben" c.
tanulmánya. Ebből tovább tervezésre és kidolgozásra került a kiállítási Installáció elhelyezése a Krúdy
udvar belső terében. Ennek megvalósítása 2020-ban várható.
Az Európai Területi Társulás létrehozása (ITT-Európai Területi Társulás támogatás) soron 2020. évre az
ETI mOködéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre kiadásként. A bevételt a
támogató részéről beérkező összeg, valamint a két tag által biztosított önerő fedezi.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a
nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önerejének fedezésére szolgál.
Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2020. évi bevételként a fennmaradó

támogatási összeg, visszaigényelhető ÁFA, kiadásként a saját erő került tervezésre. A projekt befejeződött.
Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2) tárgyú projekt keretében 2020. évben a Bocskai utca 16. szám alatti
ingatlan kivitelezési költségei, valamint a kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek kiadásként tervezésre. A
projekt kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, az önkormányzati
saját erő fedezésére. Bevételként a támogatási összeg került tervezésre.
Benes Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt 2018-ban befejeződött. További bevétel és kiadás nem

várható. A projekt kapcsán plus2 forrás igény kérült benyújtásra a Közreműködő
önkormányzati saját erő fedezetére .

Szervezethez, az
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A TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító szamu, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Nyíregyházán" c. projekt keretében 2020-ban a projekthez kapcsolódó szolgáltatások díjai kerülnek
kifizetésre, a kivitelezések 2019-ben befejeződtek. Bevételi oldalon a támogatási előleg összege és az
önkormányzati saját erő jelenik meg.
A TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű
utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca
felújítása révén" című projekt keretében a bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel és az
igényelt plusz forrás jelen projekt javára átcsoportosítható összegével számolunk. A projekt befejezéséhez
saját erő betervezése szükséges, melynek kapcsán plusz forrásigényt terjesztettünk elő a
Pénzügyminisztérium felé. A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben, míg pénzügyi zárása csak 2020-ban
fejeződik be a nyilvánosság tájékoztatása és a közúti biztonsági audit végszámlájának kiegyenlítésével. Ez
utóbbi tételek kapcsán a 2020-as évre is szükséges önerő betervezése.
A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál" c., TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt keretében 2020-ban a
bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeztek. A projekt megvalósításához plusz önerő
biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a
megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.
A Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) című projekt során bérelt közösségi térként használt konténert
az önkormányzat megvásárolta önerőből, mivel a pályázat keretében erre nem volt lehetőség, azonban az
eszköz megléte fontos a megvalósítás és az azt követő időszak során. A konténer kihelyezését bérelt
területen oldottuk meg, mivel önkormányzati tulajdonú terület nem állt rendelkezésre . A 2020. évi
költségvetésben a jelenleg bérelt területet szeretnénk megvásárolni, melyhez 1.400.000 Ft kiadást
terveztünk.
Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított
kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgál úgymint, személyi jellegű költségek,
szakmai megvalósítók költsége, rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez
szükséges irodaszerek költsége, kommunikációs költségek, cafetéria, valamint a befektetés ösztönzés és
a helyi termékfejlesztési szolgáltatások kapcsán megkötött szerződések és a nyilvánosság költségei.
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című
projekt 2018 júniusában befejeződött. 2020-ban a kiadási oldalon a fel nem használt, emiatt
visszafizetendő támogatási összeg szerepel.
Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt
keretében 2020. évre kiadás nem került tervezésre, mivel a projekt lezárult. Bevételként 2020. évben a
projekthez kapcsolódó támogatás összege várható a záró beszámoló elfogadása esetén .
A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza
délkeleti és délnyugati területein" e. TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002 azonosító számú projekt keretében
2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása,
projektmenedzsment költség merült fel, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint
pótmunka költségek miatt önerő jelenik meg. A projekt megvalósítása kapcsán plusz forrás igény került
benyújtásra . 2020-ban tájékoztatás nyilvánosság díja és a közbiztonsági audit kerül kifizetésre.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG
meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt
kapcsán 2020-ban a telephely tervezéséhez kapcsolódó költség és szolgáltatások díjai, valamint a
gázszárító berendezés beszerzéséhez kapcsolódó saját erő tervezett kiadásként, valamint a még le nem
hívott támogatás összege jelentkezik bevételként.
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Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi
Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva {CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú
előirányzaton 2020-ban a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó egyéb költségek
(telefonköltség, értékeléshez, monitoringozáshoz kapcsolódó költségek, szakértői díjak kifizetése)
jelentkeznek kiadásként. Mivel a projekt utófinanszírozású, ezért a kiadással megegyező összegekkel
számolunk a bevételi oldalon.
A TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Nyíregyházán c. projekt keretében 2020-ban kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatási díjak
kerülnek elszámolásra. A projekt várható befejezése 2020 nyara.
lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2020. évben
kiadásként a kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak merülnek fel.
Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem" című, TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001
azonosítószámú projekt keretében 2020-as évben a kivitelezés költsége, egyéb szakértői tevékenységek
díja, projektmenedzsment díj és az eszközbeszerzés költsége jelenik meg, míg bevételi oldalon 2020-ban a
támogatási összegből még le nem hívott tartalék összege szerepel.
Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem TOP-6.6.2-16-NYl-2017-00001 tárgyú
előirányzaton 2020. évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei (Őz utcai ingatlan), valamint a
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, személyi jellegű díjak, bevételként pedig a támogatási összeg,
illetve a projekt megvalósításához kapcsolódó önerő került tervezésre.
A Közösen a kiútért (TOP-6.9.1-16) című pályázatban a munkaerő piaci képzéseken résztvevők számára
képzési megélhetési támogatást terveztünk, amit külön soron szerepeltetünk, és a pályázatban
elszámolható. A többi kiadás a projektmenedzsment, a szakmai megvalósítók és a programelemek
költségeit jelentik, valamint irodaszert és eszközöket.
TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00003 azonosítószámú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.
ütem" című projekt keretében 2020-ban szolgáltatási költségek merülnek fel a kiadási oldalon, bevételi
oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. A projekt kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került
a Közreműködő Szervezethez.
A „Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című, TOP-6. 7.l-16-NYl-2017-00001
azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020-ban kiadásként részben előkészítési költségek, továbbá
kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeznek. A 2020-as évben bevételként a
korábban le nem hívott támogatási összeg jelenik meg.
A TOP-6.1.S-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának
fejlesztése című pályázat keretében a 2020-as évben a projekt előkészítési (projektmenedzsment
költségek, közbeszerzés költsége és járulékos díjai, a közúti biztonsági auditor fennmaradó díja), illetve a
projekt megvalósulási költségei merülnek fel (területelőkészítés, kivitelezés, műszaki ellenőri költségek,
illetve a tájékoztatás és nyilvánosság költségei). A 2020-as évben bevételként a támogatási összegből még
le nem hívott tartalék összeg szerepel.
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők" területének funkcionális bővítése
c1mu, TOP-6.3.2-16-NVl-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2020-ban a
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek merülnek fel, bevételként a korábban le nem hívott
támogatási összeg. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci
árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás
igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.
Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2020-ra beállított
kiadás az eszközbeszerzés hátralévő részét fedezi. A kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák fedezeteként

bevont önerő tekintetében pluszforrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, amely
jelenles Qírálat alatt van .
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TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00002 azonosítószámú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Ill. ütem" című pályázat keretében 2020-ban szolgáltatási költségek merülnek fel a kiadási oldalon,
bevételi oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható.
A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál IV. ütem" című, TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében
2020-ban a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó rehabilitációs szakértői, energetikai szakértő i, képzés,
kötelező nyilvánosság biztosításának költségei és a projektmenedzsment díjai merülnek fel. Bevételi
oldalon a le nem hívott támogatási összeg várható. A projekt ebben az évben lezárul.
A TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című projekt keretében a
kórház területén épült új óvoda kiadásaként 2020-ban a tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához
kapcsolódó szolgáltatás díja jelenik meg. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összege szerepel. Ezt
követően sem kiadás, sem bevétel nem várható, a projekt befejeződik.
A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem" című, TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében
2020-ban a kivitelezés, eszközbeszerzés és a kapcsolódó szolgáltatási díjak merülnek fel kiadásként.
Bevételként a le nem hívott támogatási összeg szerepel, a benyújtott plusz forrás iránti igény elbírálás alatt
van.
Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16Nyl-2017-00005): A projekt fizikai és pénzügyi zárása várhatóan 2020-ban történik meg. A kivitelezői
végszámlák és az ehhez kapcsolódó járulékos költségekkel (műszaki ellenőrzés, audit, hatósági díjak)
számolunk a kiadási oldalon. A projekt megvalósításához saját erő szükséges, ennek kapcsán plusz forrás
igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat keretében 2020-ban kivitelezési költség,
nyilvánosság ellátásával kapcsolatos költség, közúti biztonsági aud it lefolytatásának díja és
projektmenedzsment költségek felmerülése várható. Bevételként a még le nem hívott támogatási összeg
szerepel.
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003 azonosító számú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása c. projekt fizikai és pénzügyi
zárása várhatóan 2020-ban történik meg. A kivitelezői végszámlák és az ehhez kapcsolódó járulékos
költségekkel (műszaki ellenőrzés, audit, hatósági dljak) számolunk a kiadási oldalon. Bevételi oldalon a
fennmaradó, le nem hívott támogatási összeggel tervezünk. A 2020-ban felmerülő ingatlanvásárlási
költség miatt önerő betervezése szükséges.
MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésben 2020-ra
beállított kiadás személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások költsége került
betervezésre. A bevételi oldalon a fennmaradó támogatási összeg szerepel, a projekt megvalósításához
önerő szükséges.
TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2020. évben
kiadásként a kivitelezési költségek, illetve a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeznek, valamint a
személyi juttatások költségei.
TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében 2020.
évben a kivitelezési költségek, illetve a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeznek, valamint a személyi
juttatások költségei.
A TechRevolution című projektben a 2020. évre betervezett kiadások: személyi jellegű költségek, külföldi
utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt

megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. Abevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint,
a vezető partnertől érkező projektfinan~lírozás összege kerUlt betervezésre.
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INTERREG EUROPE - BETIER című pályázat keretében a 2020. évre beállított költségek a személyi jellegű
kiadások, kü lső szakértői költségek, utazási költségek, valamint a helyi rendezvények megszervezésének
költségét tartalmazzák. A bevételi oldalon a jelentések elfogadása után érkező támogatás, valamint a
nemzeti társfinanszírozás összege szerepel.
A Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektben a 2020. évre betervezett kiadások személyi
jellegű költségek, eszközbeszerzés, rendezvényszervezés költsége. Bevételi oldalon az ERFA támogatás,

valamint a nemzeti társfinanszírozás összege került betervezésre.
A TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026 azonosítószámú, Városrészek többfunkciós közösségi tereinek
komplex fejlesztése című projekt keretében 2020-ban bevételi oldalon a projekt megvalósításához még
szükséges önerő jelenik meg, melynek fedezésére plusz forrás igényt nyújtottunk be. Kiadásként a
fennmaradó kivitelezési dlj, az eszközbeszerzés, egyéb szolgáltatások díja és projektmenedzsment költség
jelenik meg.
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című, GINOP-7 .1.9-17-201800005 azonosítószámú projekt keretében 2020-ban tervezési költség és a kivitelezés egy részének díja
jelentkezik, bevételként pedig önkormányzati saját erő összege szerepel.

AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése című projekt tekintetében 2020-ban kiadásként
előkészítési költségek merülnek fel, bevételként ezen költségek támogatási összege jelenik meg.
2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére című
projekt tekintetében 2020-ban kiadásként a 2 db elektromos gépjármű casco biztosításait kell az adott
negyedévnek megfelelően fizetni, valamint a maradvány, fel nem használt támogatást kell
visszafizetnünk, ha a pénzügyi beszámolónkat az ITM elfogadja és jóváhagyja.
Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán
című,

EFOP-1.2.9-17-2017-00047 azonosítószámú projekt keretében 2020-ban kiadásként a
projektmenedzsment díjak, valamint a Nőközpont munkatársainak bére, a projekt megvalósításához
szükséges szolgáltatások, eszközbeszerzés, bevételként a támogatási összeg szerepel.
HAZAI FORAAS BIZTOSÍTÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező
Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt keretében 2020-ban tervezési és kivitelezési
költségeket, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díjait is terveztük kiadásként. A Támogatói Okirat
hosszabbításá ra irányuló kérelem elbírálás alatt van, a támogatási összeg korábban megérkezett.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ kialakítása tárgyú projekt kapcsán
2020. és 2021. évekre kivitelezési költség és kapcsolódó szolgáltatási díja k, projektmenedzsment díj
kerültek ütemezésre. A támogatási összeg korábban megérkezett.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay-kúria felújításának II. üteme című projekt
kapcsán 2020-ban a kivitelezéshez, valamint megvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások
költségei, beszerzésre kerülő eszközök költségei várhatók. A támogatási összeg korábban megérkezett.
Sóstói Múzeumfalu fejlesztése - Mesekert tárgyú projekt keretében kiadásként előkészítési költségeket
terveztük tárgyévben, bevételként a támogatási összeg várható.
Infrastrukturális fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2020. évben bevétel
nem jelentkezik. Kiadási oldalon előkészítési (kiviteli tervek készítése, közbeszerzési eljárás lefolytatása)
és kivitelezési költségek (Benczúr-Bessenyei terek), valamint kapcsolódó szolgáltatási díjak egyaránt
jelentkeznek.
Területi infrastrukturális fejlesztések- utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt 2018 . évben befejeződött. 2020ban kiadásként az el nem számolható támogatási összeg visszafizetését terveztük be.
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TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK
Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 10.
mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó
kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek
előkészítése 2020-ban megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek
feladata lesz. A feladatok műszaki tartalma a fej lesztési kiadások indoklásában megtalálható .
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (9. melléklet)
A 2020. évi költségvetésben az intézményi felújítási feladatokat az intézmények állagmegóvása érdekében
terveztük be. A balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő,
sürgősen szükséges feladatok kerültek fe lsorolásra . Az ütemezhető felújítási munkákat több évre
bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy megszüntessük a
balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket. Az intézményi felújítások tervezése során figyelembe
vettük már a 2019 évben görgetve, a 2020-as évre betervezett feladatokat, illetve az intézményvezetők
által 2019 . december 18-ig megérkezett igényeket. Betervezésre került az óvodai játszóudvarokon
található játszóeszközök felülvizsgálata, valamint a feltárt hiányosságok javítása .
A 2020. évi költségvetésben 400.064.068 Ft került tervezésre intézményi felújítási feladatok
megvalósítására. Ezen összegből 85.914 .116 Ft a 2019 évről áthúzódó felújítási feladatok fedezete,
100.000.000 Ft az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás és külön soron elkülönítésre került
80.000.000 Ft az év közben az intézmények által jelzett üzemelést gátló problémák elhárítására .
2020 évben pályázati forrásból a bölcsődék épületeinek nagyobb volumenű felújítását tervezzük, ezért
ebben évben a bölcsődei épületekben csak a lehető legszükségesebb, balesetveszélyes vagy nem
elhagyható felújítási munkák kerültek betervezésre.
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozó bölcsődék telephelyeinek felújítására
összesen 36.229.647 Ft-ot, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein
megvalósuló felújításokra a 2020-as évben S.OOO.OOO Ft-ot terveztünk be.
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság telephelyein a 2019-es évről áthúzódó munkálatokra, valamint
a tárgyévi új feladatokra összesen 15.140.211 Ft előirányzat szerepel a vagyoni kiadások között. Az Alma
utca i védőnői szolgálat belső felújítási munkálatai, illetve a Városi rendelő udvari szennyvízvezeték cseréje
történik meg.
Az önkormányzati fenntartású óvodák felújítására ebben az évben (az áthúzódó feladatokkal együtt)
78.209.854 Ft került betervezésre . A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményében a
főzőkonyha kéményére galambháló szerelésére 70.000 Ft előirányzatot terveztünk.
A Váci Mihály Kulturális Központnál áthúzódó felújításként szerepeltettük 26.670.000 Ft összegben az
acél szerkezetű menekülő lépcső felújítását. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Mandabokori
Fiókkönyvtáránál a Könyvtár Pont felújítása történik meg 4.500.000 Ft összegben.
A Polgármesteri Hivatal épületeiben a 2020-ban a 2019-es évről áthúzódó munkákon felül az „A" épület
padlásán a klíma kültéri egységeit megtápláló elektromos kábelek kiváltása, szabványosítása történik
összesen 11.744.892 Ft értékben. Önkormányzati épületek felújítására 2020. évben összesen 42.499.464
Ft szerepel a költségvetésben.
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban : Htv.) felhatalmazása alapján az Önkormányzat a
kisvállalkozások támogatása érdekében - a helyi iparűzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati

rendelet Z. §. (1) bekezdése alapján • adókedvezményt biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az
éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg.
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Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó települési szintű adóalap után
számított adó 60 %-a. Az adókedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ezen
szabály alapján az érintett vállalkozások 2020. évben várhatóan 62 .000.000 Ft adókedvezményt vesznek
igénybe.
A hatékonyabb ingatlanhasznosítás érdekében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes
díjszámítással történő hasznosítás lehetőségének igénybe vevő i köre kiterjed az önkormányzati
képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá
nonprofit gazdasági társaságokra. A kiterjesztés lehetőséget biztosít az önkormányzat számára
többletbevétel realizálására, elősegíti a kihasználatlanul álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok
hasznosítását, az állaguk megóvását, karbantartását, az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő
közüzemi kiadások csökkentését. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a
szerződések - a többször módosított 44/2012. {Xl. 30.) önkormányzati rendelet - alapján nyújtható
kedvezmény 2020. évben 191.094.990 Ft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011. {Xll.16.) önkormányzati rendeletében helyi
autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és
buszjegy árának rászorultságtól függően 80 %-át, illetve 30 %-át térítjük meg a területi hatály alá tartozó
alsó-, illetve középfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak részére, melynek tervezett összege 2020. évben 3.000.000 Ft.
Ezen rendelet keretein belül kerül sor üdültetési támogatás megállapítására, a hátrányos helyzetű
gyermekek szigligeti táboroztatásának támogatásához, gyermekenként 10.000 Ft-os támogatási összeggel
számolva, 3.000.000 Ft a tervezett támogatás összege.
A Közgyűlés a 164/2016. (IV.30.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági
Koncepcióját (2016-2021), melyben hosszú távú célként került meghatározásra, hogy az állami
lakásépítési-és vásárlási támogatások mellett az önkormányzat helyi eszközökkel is segítse a fiatalok
letelepedését a városban. A 12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet célja, hogy támogassa a fiatalok
első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A rendeletben
meghatározott feltételekkel az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatást
vehet igénybe új építésű lakás, használt lakás vásárlása, új lakás építésére összesen 30.000.000 Ft
el őirányzat erejéig.
A dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön elengedésének várható összege 2020. évben 225.925 Ft, az
önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott kölcsön elengedésének várható összege 518.027 Ft.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatást biztosít 175.000.000 Ft összegben
a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének
megtérítése céljából.
ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 120.000.000 Ft általános
t artalékot terveztünk.
Céltartalékként terveztük
• a támogatott projektek 2020. december 31-ig felhaszná lásra nem kerülő bevételeinek
maradványát;
• az Önkormányzati Állampapírok kamatát, a költségvetésbe 6 milliá rd Ft fedezet, mint belföldi
értékpapírból származó bevétel került betervezésre és év közben az Atlétikai Centrum és a
Jégkorszak beruházások finanszírozásához kerül majd szükség szerint bevonásra
• az évközben belépő fejlesztések működési többleteit;
•

egyéb kockázatok, mint peres ügyek, közbeszerzések, szolgáltatókkal
fedezetére elkülönített előirányzatokat.

történő

elszámolás

A tartalékok több elemű rendszere javítja a költségvetés végrehajtásának biztonságát és rugalmasságát.
Az év közben felmerülő kockázatok e tartalékok felhasználásával, költségvetési átcsoportosítással
kezelhetőek

A KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A költségvetés tárgyévi kiadásai 21.481.523.817 Ft-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát,
mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált és fel nem használt bevételek
felhasználására 2020. évben kerül sor, így azokat, mint költségvetési maradvány igénybevétele terveztük
be . Fejlesztési hitelfelvétellel ez évben nem számolunk, folyószámlahitel felvételével (alacsony kamata
miatt) viszont igen . Csak végső esetben kívánunk lemondani a 2,5 milliárd Ft Prémium Magyar
Államkötvény hozamáról, hiszen azt a gazdaság finanszírozásába a jövőben is beszámíthatjuk. Tartalmazza
a költségvetés a korábbi évek hitelfelvételéből származó adósságszolgálat kiadásait.
ÖSSZEGZÉS

A 2020. évi költségvetés föösszege 61,0 milliárd Ft. Az előző évi költségvetési főösszeghez viszonyított
12,2 milliárd Ft-os csökkenés annak tudható be, hogy az Európai Uniós projektek befejeződtek, illetve ez
évben befejeződnek. Mindössze öt EU-s és két hazai forrásból megvalósuló projekt esetében számoltunk
2021. évi kifizetéssel.
Nagy kihívást jelent az Európai Uniós pályázati ciklus befejezése, amely a költségvetésünkben úgy
mutatkozik meg, hogy ebben az évben a még futó projektekre 11,2 milliárd forint összegű kifizetést kell
teljesíteni, és mindezek mellett meg kell birkózni a Hazai Forrásból megvalósu ló, Modern Város Program
feladata ival is, mely volumenét tekintve közel 11 milliárdos forintos kifizetést jelent. A kiadások
fedezetének egy része jelenleg alszámlákon kezelt pénzeszközként rendelkezésre áll, ezt mint maradvány
igénybevételt terveztük be.
Adóbevételekből idén 13,25 milliárd forint bevételt terveztünk. A rekord összegű bevétel tervezését a
2019. évben teljesített 13,24 milliárd Ft alapozta meg. A város úgynevezett adóerőképessége
folyamatosan növekszik (44.800 Ft/főről 50. 744 Ft/főre}, melynek viszont van egy kis árnyoldala, hiszen
ez évben az állami támogatások beszámításán túl várhatóan szolidaritási hozzájárulást is kell fizetnünk.
A többlet adóbevétel ad lehetőséget többek között
• a város infrastruktúrájának fejlesztésére, ezen belül is az úthálózat további fejlesztésére;
•

a társaságok által ellátandó szolgáltatások színvonalának emelésére,

•

a központi bérrendezés (minimálbér, garantált bérminimum) fedezetének biztosítására, illetve
ezek helyi szintű kiigazításaira,

•

a beruházásból belépő intézményi fejlesztések működési többleteinek fedezetére (Múzeumfalu,
Kállay Kúria, Szindbád, Őz utcai Idősek Otthona, Városi Uszoda ... )

Fentieken túl ez a költségvetés lehetőséget biztosít a nagyrendezvények bővítésére, illetve újabb
rendezvények előkészítési költségeinek fedezetére.
A Szociális ágazatban a 2019. évben bevezetésre került „ Haza Várunk" program éves szintű fedezetét
biztosítjuk, illetve tervezzük a tanszercsomag összegének 1.500 Ft-ról 2.000 Ft-ra történő felemelését. Az
ágazat működési kiadásaira fordítandó forintokkal igyekszünk megtartani a szociális háló valamennyi
korábban bevezetett elemét, a futó projektekkel pedig a „kiutat megmutatni" a legrászorultabb réteg
számára .
A Kulturális ágazatot érintően előirányzatot biztosítunk a meglévő programok színvonalas ellátására.
2019. évben, mint hagyományőrző évindító eseményt beemeltük a nagyrendezvények közé a
Böllérfesztivált, idén - a lakossági igények alapján - kétnaposra tervezzük bővíteni. Ez évben ismét
megrendezésre kerül a Cantemus K6rusfesztivál. A nyári időszak eseményeit könnyűzenei fesztivállal

szeretnénk színesíteni.
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A Sport feladatok költségvetési megjelenésüket tekintve teljesen átstrukturálódtak, illetve volumen
növekedés is megjelenik, hiszen a Közgyű lési döntést követően bekerült az Élsport Kft. közvetlen
támogatása.
Ez évben belép a Városi Uszoda üzemeltetése, mint többletfeladat, melynek kiadása a Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt-nél jelenik meg, mint nonprofit feladat.
A város működtetésén túl további érdeme ennek a költségvetésnek, hogy be tudtunk tervezni 300 millió
Ft-ot annak érdekében, hogy ösztönözzük a városba letelepedni szándékozó vállalkozásokat, mely eszköz
reményeink szerint a gazdaságfejlesztés területén katalizátorként működik majd.
A felsorolt főbb szempontokat vettük figyelembe a költségvetés készítésekor, és kérem Önök is vegyék
figyelembe annak elfogadásakor, valamint végrehajtása során.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2020. január 30.
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DR. KMAts FERENC,
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1. melléklet a GAZD/10-5/2020. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1.

A jogszabályalkotás szükségességének a célja
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.
Önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni
kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni
kell, amelyek közül a költségvetés esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. Előzetes
hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett
kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja
alapján meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.
A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénysértő állapotot idézne elő, hanem
az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint,
a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta
el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig - kell
benyújtania a képviselő-testületnek . Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019 .
évi LXXI. törvény 2019. július 23-án kihirdetésre került.
Magyarország 2020. évi központi költségvetésérő l szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban:
Költségvetési törvény) 2020. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési
rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget
téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020. évre szóló költségvetése. A különféle
jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért
kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk
sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése,
stb.).

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. Legfontosabb szempont a
költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés.
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a
tervezett fejlesztésekről, le hetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére . A
rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, tartalmazza továbbá az
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő társaságainak költségvetési kapcsolatát. A 2020. évre
vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási elő irányzatok mértékéig

vállalható köt~lezettség. Aköltségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a
különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

UlJ ~ e_,·. ·(Y_)

N Y

R E G Y H Á Z A

A rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással bír, ugyanis a kiemelt előirányzatok közé
tartoznak a lakossági társadalmi és szociálpolitikai juttatások, az intézményi térítési díjbevételek,
kiadási oldalon a városban megvalósuló beruházások, felújítások. A tervezés során a minimum
feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében. Az önkormányzat szociális
intézkedéseinek hatására csökkenhet a rászorulók aránya. A közfoglalkoztatás támogatásával, illetve
a munkahelyteremtés ösztönzésével, beruházások megvalósít ásával igyekszik megfelelni a
társadalmi, gazdasági kihívásoknak.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Intézményi körben a megfelelő szinten történő fe ladatellátás érdekében t ervezünk létszámbővítést,
mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei biztosítottak.

4.

Környezeti és egészségi következménye i
Hatásai nem mérhetők .

S.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A rende let szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztrativ terhet .

- -11
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2. melléklet a GAZD/10-5/2020. számú előterjesztéshez
Rendelet-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.„./....(...)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 . cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzata iról szóló
2011 . évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2020.évi
a) költségvetési bevételeit
b) finanszírozási bevételeit
c) bevételek fő összegét
d) költségvetési kiadásait
e) finanszírozási kiadásait
f) kiadási fő összegét
g) a költségvetés hiányát
ga) működési többletét
gb) felhalmozási hiányát

31.070.573.764 Ft-ban,
29.948.505.332 Ft-ban,
61.019.079.096 Ft-ban,
52.552 .097 .581 Ft-ban,
8.466.981.515 Ft-ban.
61.019.079 .096 Ft-ban,
21 .765.189.817 Ft-ban,
587.218.744 Ft-ban,
22.352.408.561 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti
részletezéssel, míg a 2020. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
a) 13.265.189.817 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi
költségvetési maradványból,
b) 8.500.000.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételéből finanszírozza .
2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak
szerinti fő összegekkel:
a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről
6.895 .336.188 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait
5.061.137.876 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről 1.834.198.312 Ft-ban,
5.843.255.725 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
c) A közhatalmi bevételeket
13.266.195.496 Ft-ban,
2.606.055.935 Ft-ban,
d) A működési bevételeket
e) A felhalmozási bevételeket
453.168.445 Ft-ban,
290.611.975 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket

g) Afelhalmozási célú átvett pénzeszközöket
h) A finanszírozási bevételek összegét

-rr~
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1.715.950.000 Ft-ban,
29.948.505.332 Ft-ban,
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ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét
i) A működési kiadásokat
ia) a személyi juttatásokat
ib} a szociális hozzájárulási adót
ic) a dologi kiadásokat
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait
ie) az egyéb működési célú kiadásokat
j) A felhalmozási kiadásokat
ja) a beruházási kiadásokat
jb) a felújítási kiadásokat
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat
k) A finanszírozási kiadások összegét
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait
hagyja jóvá.

13.265.189.817 Ft-ban,
13.500.000.000 Ft-ban,
183.315.515 Ft-ban,
3.000.000.000 Ft-ban,
26.040.220.729 Ft-ban,
7 .473.432.865 Ft-ban,
1.451.379.285 Ft-ban,
12.802.921.365 Ft-ban,
344.900.000 Ft-ban,
3.967.587 .214 Ft-ban,
26.511.876.852 Ft-ban,
23.094.206.743 Ft-ban,
2.981.209.596 Ft-ban,
436.460.513 Ft-ban,
8.466.981.515 Ft-ban,
283.666.000 Ft-ban,
3.000.000.000 Ft-ban,
S.OOO.OOO.OOO Ft-ban,
183.315.515 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az
egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet, a célfeladatok előirányzatát a
14-20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) Az intézmények 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban
résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(S) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az
azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással
megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási
jóvá .

előirányzatait

a 10. melléklet szerint hagyja

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási
előirányzatainak keretszámait a 11. melléklet szerint határozza meg.
(9) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 12. melléklet
szerint hagyja jóvá.

(10) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
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(11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai
bemutatását önkormányzati szinten a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

mérlegszerű

(12) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi.

(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető
alakulását a 23. melléklet szerint jóváhagyja.

ügyletekből

adódó kötelezettségeinek

(14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a 24. melléklet
szerint hagyja jóvá .
(15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 25. melléklet szerint jóváhagyja .
{16) Az önkormányzat a kiadások között 120.000.000 Ft általános és 1.557.232 .266 Ft
céltartalékot állapít meg.

2.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könywezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős .

3.§ (1) Az önkormányzati

(2)

Az

Önkormányzat gazdálkodásának
a Polgármester felelős.

biztonságáért

a

Közgyűlés,

a

gazdálkodás

szabályszerűségéért

(3) A célfeladatokra tervezett-a bizottsági hatáskörbe tartozó-előirányzatok felhasználásáról
az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére
tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra
használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali
kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés
jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a
Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Közgyalésnek beszámolni.
(4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret
nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések
finanszírozására, valamint magánerős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés
helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.
(S) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési fő
összeg 5%o erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő
közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020.
december 31-ig gyakorolható.
(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és
a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat
módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(7) Bevételkiesés esetén - annak mértékére figyelemmel - a Polgármester elsősorban a

kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú
előirányzatok felhasználását korlátozza.
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(8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni
kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát
növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a
többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás elői rányzatának
növelésére használható fel.

(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos
gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek
vezetői kötelesek a takarékos, ésszerü gazdálkodás követelményeinek megfelelni és
javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási
előirányzatok

mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások
következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a
Polgármester - a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett - a teljes önkormányzati körben a
kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az
elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi
folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának
stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.
(13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a
kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(14) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés
alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
(15) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy- pályázat benyújtásáról, és saját forrás
biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani
kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen
nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja
a testületet.
(16) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a
polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a
gazdasági osztályvezető javaslata alapján.

(17) Az államháztartási előírásokra tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással
történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben
szabályozott esetekben kerülhet sor.
Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából
készpénzben teljesíthető
a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg
b) belföldi kiküldetés költségtérítése
e) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.)

d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
e) helyi és helyközi utazási költségtérítés

....'
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üzemanyag vásárlással kapcso latos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya
használata nem lehetséges
g} karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
h} készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
i} reprezentációs kiadások
j) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások
k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi
pénzbeli ellátások
1) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása
m) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások
n) kerekítési különbözet
o) fizetési számlára történő készpénz- visszafizetés
p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések
q} igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése
r} jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet
vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

f)

4.§ (1) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal
dolgozói részére a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő
megállapított cafetéria juttatás, valamint havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulás
összegét az intézmények költségvetésében biztosítja .
{2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap
2020. évben 50.000 Ft. A béremelés fedezetét az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal
költségvetésében biztosítja .
(3} A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt
illetménypótlék számításának alapja 2020. évben 20.000 Ft.
(4) A 2020.január l -től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált
bérminimum összege 2020. január l-től 210.600 Ft.
(S) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető,
évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére
fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető
ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyév október 31-ig
kezdeményez.
(6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő
jutalom tervezhető.
S.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési
intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi
pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni.
{2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát
évközben csak a Közgyűlés módosíthatja.
(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele
terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az

intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
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(4) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az
engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek
fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.
(S Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a
Közgyűlés engedélyezhet.
(6) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános
szabályokon túl - kötelesek a céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.
(7) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó
(az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből
származik.
(8) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését
rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 e Ft-ot.
(9) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az
eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére
tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás
esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.
(10) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami
támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő
intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A
támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást
vezetni, melyből egyértelműen megállapftható a feladatmutató tényleges teljesülése.
(11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget
nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt
figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
(12) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott
feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az
igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
(13) A (12) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és
mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra.
{14) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon
hasznosításából származó bevételt - a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik
át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére .
(15) A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ben kijelölt szervezeti egységének kötelessége intézkedni
az önkormányzati ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt

önkormányzati vagyon értékesítéséről.
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(16) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb
felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást,
városfejlesztést szolgálják.
(17) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési
kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen
összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető
beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik.

6.§ A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben
kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer
kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A
nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást,
működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet
követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban - a Közgyűlés elé terjeszti
jóváhagyásra.
(3) A Közgyűlés a 2020-as költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az
önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.
4.

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati
gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint
a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.
(2) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek törlesztő részleteit és
azok kamatát az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.
(3) Az intézmények finanszírozása heti egy alkalommal történik az esedékes szállítói számlák
és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összege alapján az intézmények
fizetési számlaegyenlegének figyelembevételéve l.
(4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi
önkormányzatok részére 2020. március 31-ig átutalja.
(5) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról
(állampapír vásárlás, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról
készített évközi tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.
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S.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 2020. február 08-án lép hatályba.
(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők
és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012.
(IV.27 .) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 4. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan az
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan az
illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a."
(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának
átmeneti szabályozásáról szóló 29/2019 .(Xll.20.) önkormányzati rendelete.
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom :
Általános indoklás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési
törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011 . (Xll.31.) Kormányrendelet
(továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait
figyelembe véve került összeállításra .
A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra
szabályozza a gazdálkodást, amlg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2020. évi költségvetési rendeletet. Az
Áht. 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a
naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő
negyvenötödik napig - nyújtja be a képviselő-testületnek . A Költségvetési törvény 2020. január 01-én
lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határid ő 2020. február
15-e.
Az Ávr. 27 . § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a
rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az
egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi
tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a
költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2020. évi költségvetési rendeletét.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (Xll .14.)
IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy
a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia . A rendelettervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami
feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami
hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részbő l áll:
• a rendelet normaszövegéből,
• a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
• valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

WWYtl. hYllll (.' ,..AlA. NrJ

N

y

R E G Y H Á Z A

45

Jelen előterjesztés tarta lmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évre szó ló
költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat
gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott
kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt
feladatait E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési
rendelete elkülönítetten tartalmazza .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben az 3/2019. (11.07 .) szamu
határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2020-2021-2022. évekre vonatkozóan . A fenti számú
határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, az eltérés okát,
amelyet a 2020-as adóévre prognosztizáltunk az alábbiakkal indokoljuk:
Az előző évben a 2020. évre leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést a magyar és helyi gazdaság
tartósan jó teljesítményével, dinamikus növekedésével indokoljuk, amely elsősorban a helyi iparűzési adó
bevételek, az építményadó bevételek terén hatnak. A turizmus élénkülésének hatásai, a megvalósult
turisztikai, szálláshely fejlesztések révén növelik a korábban tervezett idegenforgalmi adó e lőirányzatot.
A további évek vonatkozásában ezt a növekedési ütemet stagnáló vagy kissé lassuló tendencia
jellemezheti a világgazdasági prognózisok alapján, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra csak
az azt követő években hathat ki az említett adónemeket érintően .
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RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

1.§-hoz
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés
egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

2.§-hoz
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt
előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.

3.§-hoz
A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra .

4.§-hoz
A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra .

5.§-hoz
Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra .

6.§-hoz
Az önkormányzati
meghatározásra.

intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek

7.§-hoz
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előlrásokat tartalmazza .

8.§-hoz
Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat
tartalmazza.

9.§-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a hatályon kívül
helyezett jogszabályt.
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A 2020 évi KÖLTSÉGVETÉS MELÚKLETEI

1. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

Nyiregyhaza Megyei Jogu Város Önkorm,nyzata 2020. évi költsegvetésében tervezett állam/ támogatha

3 melléklet

Nyiregyhaza Megyei Jogú Város önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett bevételek

4. melléklet

Nyiregyhaza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkent

S. melléklet

Ny1regyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 évi költségvetésének bevételi és kiadási clmrendje

6. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában müködő intézmények 2020. évi létszámadatai, valamint a
közfoglalkoztatottak 2019. évi tervezett éves létszám előirányzata

7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó
bevétele k és kiadások

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett Európ;ii Uniós támogatással megvalósuló
feladata inak bevételei és kiadásai

9. melléklet

Nyiregyhaza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

10. melléklet

Nyíregyhaza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

11. melléklet

Nyíregyhna Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási
elóirányzatainak keretszámai

12. melléklet

Nyíregyhba Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. évi tervezett támogatása

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználás! ütemterve

14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kóznevelési célfeladatainak e16irányzata

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkorminyzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

16. melleklet

Nyirecyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi sport célfeladatainak e16irányzata

17. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata 2020. évi külügyi és EU-s célfeladatainak elöirányzata

18. melléklet

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányuta 2020. évi kulturális célfeladatainak elöirányzata

19. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormtinyzata 2020. évi szocitills és egészségügyi célfeladatainak el6irányzata

20. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra tervezett kladísal

21. melléldet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi működés i és felhalmoúsl célú bevételeinek és kiadásainak tervezett
pénzforgalmi mérlege

22. melléklet

Nyíregyháu Megyei Jogú Város Önkormtinyz;ita hitelállományának alakulása

23. melléklet

Nylregyháza Megyei Jogú V<lros Onkormányzata adósstigot keletkertet6 ügyleteib61;idodó kótelezettségeintk alakultisa

24. mellélclet

Tájékortató a 2020. évben igénybe vehet6 kedvezmények és mentességek várható összegér61

2S. melléklet

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett e16irányzatai kötelez6, önként vtillalt és
feladatok bontasban

állam1ga~atási

• 1
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Tájékoztató mellékletek

26. melléklet

Egeszségugyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszamai

27. melléklet

Eszterlánc tszaki Óvoda Költségvetesi keretszámai

28. melléklet

Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai

29. melléklet

Tündérkert Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai

30. melléklet

Búzaszem Nyugati óvoda Költségvetési keretszámai

31. melléklet

Közintézményeket Működtető Központ Költségvetés! keretszámai

32. melléklet

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai

33. melléklet

Váci Mihály Kulturalis Kozpont Költségvetési keretszámai

34. melléklet

Nyíregyházi Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai

35. melléklet

Jósa András Múzeum Költségvetési keretszámai

36. melléklet

Nyíregyháu Szociális Gondozási Központ Költségvetési keretszámai

3 7. melléklet

Nylregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai

38. melléklet

Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ Költségvetési keretsúmai

39. melléklet

Polgármesteri Hivatal Költsegvetésl keretszámai
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Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020, évi költségvetésében tervezett állami támogatása

„

2. melléklet
forintba ni

A.
1.

Megnevezés

8.

e.

E.

f.

Mutató

Fajlagos összeg

1. A HELYI ÖM<ORMÁNVZATOk M(JKöOtstNEK Al.TAlANOS TAA10GATÁSA

„.

-1.1.1) Önlconn4nvutt hivatal moldkMs•nek t6mo1at6sa
-1.1.b) Teleplllú-Ozerneltettshez kapcsolódó feladatelltt61 umogat•sa llsuesen
-1.1.ba) A zölclterlllet-1azdálkodássa1 kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- 1.1.bb) Közvllágftás fenntartásának támoeatása

3.

5.
6.

1.
8.
9.
.10.

u.
11.
1J.

-1.1.bc) Köztemet~ fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- 1.1.bd) Közu~ak fenntartásának támogatása
- 1.1.c) Egyéb DnkotNnyzatl feladatok t•mo11ttia
- 1.1.d) Lakott kOlterOlettel kapmilatos fl!l*tok umoe1t•11
- 1.1.e) 0d016 tlel'll felld1tok úmoa1t6sa

Támogatás

fO

217,69

4580000

ha
km

22 300
415 OOO

ml

70
470000

11.
18.
19.
20.
21.

u.
23.

2'.

- 1.1.a) Önkonnh1ytatl hl1111t1I mOkllcH5'nek ~mogatása - besz'"11tás után
-1.1.b) Telep~~s-ötemeltet6she1 bpcsof6d6 fel1d1tellát6s támo11tása llsszesen - besz6mltás után
- 1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának Umogatása - beszámltás utoin
-1.1.bb) Kfüvilágftás fenntartásának támogatása - beszámltás után
- 1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámltás után
- 1.1.bd) Közu•ak fenntartásának támogatása - beszámltás után
- 1.1.c) Ec~b llnkarmányzatl feladatok Umo11tisa - besdmltás ut6n
- 1.1.d) lakott klUtertllettel kapcsolatos feladatok t;imocatilsa - besz6m1Us után
- 1.1.e) Od01611elyf feladatok támo1atása - besúmltás után
- 1.2. Nem k6•mOvel llsszegyOjtDtt háztart'51 szennyvíz ártalmatlanltna

Ft

120086
10309
62132677

2700
2550
1,00

m3

7000

100

2001377907
100000

f5
fG

27.

28.

19.
3Q.
31.
32.
33.
34.

fii

217,62

ha
km
m'
km
fii

f5
Ft
m3

4580000
22 300
415000

12 086
10109
62132 677
7000

70
470000
2700
2550
1,00
100

35.
36.
37.
38.
39.

- 11.2. ÓvodamClk6cltetésl t•mo1at:ls
- 2019. évben 8 hónapra illetve 2020. évben
- 2019. évben~ hónapra Illetve 2020. évben

f6
fö
fö
fő

fll
((J

342,4
216,5
9 ,5

217,69

43 738700

-

25 200
415 OOO

15116020
13129520
1286 500

29 941240
156 439 500
323370900
26708 700
71977 331
2354247594
584 llOO

5848

100

584800
5450000

-

25 200
415 OOO

-

70
470000
2 700
2550

-

-

997 867 733
318 255 OOO
27 686 167

ÖS5ll!&e

24404924

119 767
10474
71977 331

217,69

119767
10474
71977331
5848

336,3
217,5
9,S

1457167
735000
1 451167

490045150
159 862 500
13 843 083

2020/2019.

998027800
649552000
120173 760
342 997 500

4580000

70
470000
2700
2550
1,00

-

700000

Eltérés
Támogatás

-

-

-

-

-

1161300
420750
91144654
3521169637
115200
43853900
43 738700

-

-

-

-

-

1,00
100

584800

-

115 200
23 493 704

2 461262 170

341,3
218,0
9,0

2 914 333
1600000
2 914 333

994 661967
348800 000
26 229 OOO

-

328,7
218,0

478 970 683
174400 OOO

-

11074 467
14 537 500

9,0

1457 167
800000
1457 167

13114 500

-

728 583

3 941,0
3 798,0

64 933
32 467

255 900 102
123 307 318

-

-

3 205 767
30 545 OOO
1457 167

fi!
fii

3 939
3890

- 11.4 . ~legész fttl Umotatás a pedagógusok és a pedag61us szakképzettsépef rendelkezel
..segltllk. ml~sit~b01 ld6dó többletkla~sokhoz

...

2 914 333
1470000
2 914 333

1.

2 070221531

2 437 761466

- 11.l . Óvodapect.góevsok, és az 6vodapecl„6guiok neveMI munk•Ját klhvetlenUI se1~Gk ~rt•mo11t•s•
- 2019. évben 8 hónapra Illetve 2020. évben

- 11.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása
- 11.1. (2)óvod.apedagógusok nevelő munkáját közvetlenül seglt6k bértámogatása
-11.1. (3) pedaig. szalcképz.rendelkező óvodapedag. nevelö munkáját közvetlenül seglt6k bértám.
- 2019. évben 4 hónapra illetve 2020. évben
• 11.l. (1) óvodapedagógusok bértámogatása
· 11.1. (2) óvodapedagógusok nevel6 munkáját közvetlen01 segltl!k bértámogatása
· 11.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül seglt6k bértám.

Fajlagos ösueg

44438700

25. II. A TEUPÜL~SI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNE\IELtSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
26.

998027 800
634435 980
106 344 240
341111000
29 941240
156 439 500
324UtZOO
26 287 950
62132677

km

14. 1. A HElYI ÖNl<ORMÁNYZATOIC MŰKÖDtStNEK ÁlTAlÁNOS TÁMOGATÁSA - BESzAMITAS UTÁN
15.
16.

Mutató

2045 816 607

• 1.1 .f) 8esdmltb lkue1e
- t.2, Nem 116am0vet llssreayOjtlltt h6ttart6sl nennyvlz 6rtalm1tlanlt6s1

H.

2020.évben
ÖSSZl!l:I!

2.

G.

2019. évben

Mennyiségi
egys~

o.

649B
32 467

255 772 400
126 295 333

-

1. oldal

127 702
2 988 0 15

•'!. •'
0g.~th1
u 'J
(>

•

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet
Forintban!

A.

1.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

.

Megneverés

e.

B.

Me1111ylsé1l

esvsés

51.
52
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.

Mutató

81 .

Fajlagos ösueg

- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kleg. tám. akik 2018. jan. 01-lg szerezték meg
- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kleg. tám. akik 2018. jan. 01-1átsor. szerezték meg

fll
fő

f(l

- Pedagógus 11. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-lg szerezték meg

f(l

- 3.ac (2) A. fl n anszlrozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,
középfokú véazettsé&O kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
- 3.b 801cst5d el üzemeltetési támogatás

5

1447 300

7 236 500

1
1

99
2
457
174

fö

434 300
1593 700

1.

Fajlagos össreg

Eltérés
nmogatás

2020/2019.

Osszege

-

85

396 700

33 719 500

s 157100

7

1447 300

10131100

z 894600

-

434 300
1593 700
l 797 313 734

l
1

434 300
1593 700

fö

4

fő

18

500000
200000

fő

13

310000

mOködésl hó
felad .egység

12
7 324

4100000

mílködésl h6
felad.egysé&

12

3 400000

68

150000

1895 381453

1800

61200000
76 560000
5480640
50000
150 810000
18 966 OOO
2000000
3 600000
4 030000
4100 OOO
13 183 200

16,19
23,2
99

3 780000

98 067 719

l
457
174
3
18

25000
330000
190000
689000
413 400
359 OOO

61200 OOO
76 560000
6 470 640
25000
150810000
33060000
2067 OOO
7 441 200
4667000

7 324

3000000
2 500

3000000
18 310 OOO

1100000
s 126800

12

2000000

76

196000

2000000
14 896000
114 682 625

1400000
4 696000
28167

13
12

3 300000
65 360

990000

-

25000

14 094000
67000
3 841200
637000

3 400000
10 200000
114 710 792

fll

28

4 419 OOO

123 732000

37

4419000

163503 OOO

f(l

112,8

2 993 OOO

103,1

2 993 OOO

fii

29

2 848000

337 610400
78 866000
82 592 OOO
15 454000

27

3 858 040

308578 300
71 563 {)()()
104 167 08()

-

39 771 OOO

-

29 032100
7 303 OOO
21575 080

38 848000

23 394 OOO
36820000
11850194
2 205 900

-

fii

186,90

1900000

355 110000

178,15

2 200000

39193000()

fő

285

47 340

322166 802
13 491900

28S

39600

310 316 608
11286000

f/j

120 086

454

119 767

459

225 205444

2. oldal

-

434 300
1 593 700

3 400000
3300000
SS 360
25000
330000
109000

IV. A TELEPÜL~SI ÖNKORMANYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

- IV.l .b. Megyeszékhely megyei jogú városok k0zm0ve16dési támogatása

Mutató

-

16
fő

- 3.ab (1) A flnanszlrozás szempontjából elismert dolgozók bért<imogatása . felsőfokú végrettségO
klsgyerme knevelők, szaktanácsadók

6ss1ege
38 876 600

18,0
23,2

f6

- teqesltménvtémogatás
n. óvodai és Iskolai szociális segítő tevékenysé11 témogatása
-111.3. Bllks6de, mini b61cs6de timoaat'sa

T'mogatlis

396 700

számltott lsz.
számltott lsz.

db. Személyi gondozás- házi segltségnyújtás
f. Időskorúak nappali lntérményl ellátása

- Pszldllát r ia l betegek részére nyújtott
- alaptámogatás

H.

-

da. 5zocrálls segltés -házi segltségnyújtás

g. Fogyatékos személyek nappali Intézményi ellátása
g. (3) Foglalk.tám.résiesolö fogyat.nappall intézményben ellátottak száma
h. Pszichiátrloil betegek nappall lnt~zményi ellátása
1. Támogató szolgáltaUs
- alaptámogaUs
• teljesltmhwtámogatás
m . Közösség 1 alapellátás

G.
2020.évben

98

fő

- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kleg. tám. akik 2018. jan. 01-lg szereztél< meg
- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kleg. tám. akik 2018. jan. 01·1átsor.szerették meg
- Mesterfokoratú végzettségű óvodapedagógusok

a. Család- és gyermekjóléti szolgálat
b. Család- és gyermekjóléti központ
e. Szociális étkeztetés

F.

-

- Alapfolcozatú véezettségO pedagógusok

72.
73. - 111.4.ac. A m\mltott intézményvezetői és a segítlli munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás
74.
b. lntézmény-Ozemeltetésl Umogatás
75. -tii.S. Gyermek.étkertetés t'mopt,sa
76.
· 111.5.aa) A flnanszlrozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
77. - Ili.S.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
78.
- 111.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkertetésének Umogatolsa

""·

E.

2019.évben

47.
- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedaJ. kleg. tám. akik 2018. jan. 01-lg szerezték meg
f6
41. 111. A TELEPÜL{SI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓltTI ts GYERMEKtTl(EZTErtsl FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
49. - 111.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat<isa
50.

D.

54 519 044

-

215 659 453

454 009

54 973 053.

454009

Nylregy~za Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett álla ml támogatása

2. melléklet
Forintban!

A.
1.

Megneve1és

- IV.1.e. Me gyel hat ókön'.í városi könyvtár kistelepülési könyvtári és közmúv. célú klegészltO támogaUsa
82.
ösnesen
83.
- 1.()00 fő lakosságszámú vagy az alatti település
84.
- 1:001 - 1 .500 f6 lakosságszám közötti t elepülés
85.
- l .501-S .500f6 lakosdgszám közötti település
86.

e.

B.

D.

E.

G.

F.

Z019.évben

Mennyiségi
eg.,Wg

Mut ató

település
település
település

87
39
71

TÁMOGATAs MINDÖSSZESEN:

Fajlagos ösne g

668300
1060760
1002 460

89.

Támogat á s
ö snes:e

170 686 400
58142100
41369 640
71174 660

Mu tató

87
39
71

Fajlagos öss1eg

90.

91
92.

93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.

100.
101.
101.

668 300
1060 760
1002460

-

-

~

...

~

(~ ,

(;',

3 . oldal

.

1!.

\.

ÖSSll!!l l!

170 686400
58 142 100
41369 640
71174 660

-

169 549 251

169 549 251

140800000

143 960000

3160000

201000000

201 000000

s 333126 344

• A t 6mo1at•1 év k özben kerUI me1,llapftclsr1, n elll16 évi Umo1•t6sl llsszeuel terveztük •z 6t'"!tt pénze sikllzllk közlltt.

Eltérés
2020/2019.

78161532

210400000
140200000
136000000

TÁMOGATAs MINDÖSSZESEN:

l OJ.

Támogatcls

4 582 81171176

4 504726 344

A HELYI ONl<ORMANYlATOI< f<IEGt szfTO TÁMOGATÁSAI
1. MOt6dnl célú támo11tclsok
-11. A kllltségvetésl szerveknél fog lall<. 2019. évt áthúzódó és 2020.évt kompenzációja
-12. Szoci~lis ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészftO pótlék
-13. Telepük!si ön kormányzatok kulturális feladatainak kiegészíti! UmogaUsa
- a. Megyei ható körű városi múzeumok feladatainak támogatása
- Jósa András Múzeum
-b. Megyei hatókörO városi könyvtárak feladat ainak támogatása
- M órlcz Zsigmond Megyei és Wrosl Könyvtár
-e. Szlnho\ zmüvészetl szervezetelc támogatása •
- M órlcz Zsigmond Színház
- mOvbzetl támogat~s
- létesft mény-gazdátkod ásl célú múködési tá mogat ás
-g. Zene művészeti szervezetek támogatása
- Nyíregyházi Cantemus Kórus
-14. kult ur ális illetménypótlék

1.

2020.évbe n

87. V. SZOllDARITAsl HOllÁJÁRUlÁS befllet& I klltelezettsé1

.„

H.

210400000
140 200000
2 710000

133 290000

-

-

s 061 137 1176

-

271 9118 461
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Kit mt h
El6Al<im
lr'nyiatl el6iríny·
súm
csop. sum tatl sdm

l

1
1

4

1

6

1
2
3

7
8.
9
10.
11
12

2
6

2

14
15
16.
17
18.

1

19.
20

2

1

27

2

1

6
3
l

4

1
1
2
3
2

43

6

44
4S
46
47.
48
49.

4
1
1

4
1
2
3

50
Sl.
52

2
6

3

54
SS.
56
S7
SS

1
1

59
60
61.
62
63
64.
6S.
66
67

2

4
1
2
3
6

4
1

4
8

IOomolt eUlirányut nevo

Bovétel

E1émé1uCYI Alaptllitásl IC•zaotósás
MOkodéSI célú 1Jm<>11tósok 'llamhozt.trUson belutr61
Műkodes' bevétel
F.n.nn1ro11is1 bevetel
Múkodesl lu1d'•
SzemtlYI juttltosol<
Munkaadóklt t•rhe16 iarulékok
Doloei koad<isok
Felhalmozis, koadas
801uhaz•so kiaduok

732 108 127
622 802 6SS
2S 836000
80469472

Eu:te rUnc tsiald óvoda önt....,

137 626 012

Esrttrlánc t u akl ÓVOCI•
MOkodéso bovétot
MOkodeso kotdu
Sze mélyt juttltuok
Munkaadóbt torlio16 JINoekolc
°"""1 kl1dasok

Kiadás
749 367 0 3

446 814110
IS20l289
212 3S2034
S OOO OOO

3449153118

137626012
2 205 495474
436 751 981
79S578663
11327 OOO
36 508 614

993 520 910

36 SOS 614
633 287 441
126 317 057
229 OS9 412

Beruhauso koodasok
Gyermekek Háu Déli óvoela
Múkodéso bev•t•I
MílkodHi koadas
SzemélY11uttatosol<

33 819 256
33 819 256

4 857000
907471061

59S n4189
116 333147
193 646 725

Munk.,.doklt terhol6 1órulélcol<
Doloeo~sok

1717000

Beniháuso k11dlsok
Tündérkert Koletl óvoda
MOkodésl bovotel
MOkodéso k11du
Szamolyl jUt!atuol<
Munkaadoktt terhel6 i'rulét<ol<
Doloeo k..dások
Ftlhalmoúso loadás
Beruh11z1s1 k1Mlasok
Buta.n em Hyucotl ÓVodt
MOködésobovetol
MOkodoso k11das
5•emélyl jUtUIJsok
Munkaadókat tertiel6 ~rulékol<
Doloc• kiodaJo«
felhalmozási koadís
Boruhazul k1tdisol<
Ködntétményeket MOkllcltetO Központ
MOkodeso be>étol
Műkódeso k1<1dís
Sttmélyo Juttltásoi<
Munkudobt terhek5 ,-,ulékol<
Dolosi koadi sok

41391070
41 398 070

S66 S34 228
112 521 666
231249 042

25 900072
25900Dn

FtnanstlrOlaJI bevétel

3 235 OOO
634621211

409 899 616
11sso 111
141623 484
1 S18 OOO
545 303 839
54~

13S7 307141

303 839
204369 883
38 174 974
1108 262 284

Folhalmo1íso luadás
Btruhatui k11dasol<
Mórla Zslcmond Mecvel • • Városi ICönyvdr
MOkodeM bevétel

9U 539 936

6 500000
45 539085
17000000
21539 08S

521171593

1
2
3

MOkodesi koa.U.
Személyi )Uttltások
Munka1dobt torliel6 ~rulekolc
Doql k..dísol<

213 410 761
41 426 170
131 184 662

6

Folhalmouso koad•s
llefUhal&SI k„dósCJI<

142150000

1

68

E161r"1yi1ti
a oponnév

Fel h1lmousi k„d,s

2

37
38
39
40
41
42

69

4

2
3
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Aldm név

J.
1.
2020. ovi erodeti el6lranvzat

Felh11motá51 luadas

2

3S

70.

4

6

33
34.

Clm név

Folhalmotáso luadás
ileNhltlSI k„disolc

1
2
3

l
l

H.

6

l

28
29
30
31.
32

G

1
2
3

1

22.
23.
24
2S
26

F

MOkodeso bovetel
Műkodeso koadu
Személyi juttlwok
Munkaadóbt terliol6 Jlrulekol<
Doloeo k11dlsok

4

l

21.

S3

4

s

s.

13.

1

E.

2

1 oklo l

S.melléklet

Hyiresvh'u Mecvel Joeú Viros Onkorm,nyi1ta 2020 éYI költsqwtés6nek bevételi és k11disl dmrend)e

1 8.
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1
1
1
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80.

6
6
1
1
1

11.
82.
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84.
85.
86.
87.
88.
89.

1
4
6

8
1
1
2
3
2
6
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94.
95.
96.
97.
98
99.
100
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102
103
104
105
106
107
108.
109
110.
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112.
113
114.
115
116
117
118
119
120.
121
122.
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125
126.
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128
129
130
131.
132
133
134
135
136
137.
138.
139
140.

4
8

7
1

4
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Clmnév

F.

G

H.

Alom név

Ele!r,nyutl
csopottnév

Kiemelt el611*iyi1t neve

1
2
3
2
6

8
1
1

4
1
2
3

2
6
9
1
1

4
l
2
3
4

2

6
10
1

1
8

l

l
2
3
2
6
11
1
l
l

l
3
4

8
1
1
2
3
2
6
8
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levétel

Vki Mlh•ty Kultur'''• K61pont
MOkodno bevett!
F1n1nsz1rousi bevettl
Mükodnr koadu
Sumélyi JUltata>ok
Munkaadókat ttrhel6 JOrvlékok
Doloeo ko•dosok
Felh1lmons1 k11dis
Beruh.azils1 kJ1duok

12 000000
79000000
3000000

NyfrtCYl>íti C.nt•mus Kórus

96 389 200

MOkodési célu tjmoe•t:ások •n•mh:irurt:áson btlollr64
Múkbdéso btv~el
MOkodéso célu atvett penzenkozok
Flnansmoziso btvétel
Műkbdéso kt•dis
5zemely1 juttatjsok
Munkaadokat terhtl6 járuletcok
DoloCo koadHOlt
Fetnalmozoso koad•s
Beruházis11 loaduok
Jósa Andris Mú1eum
Milkodtso bevétel

3000000
58 389 200
3000000
32 OOO OOO

8
1

1
J
2020 éori ltftdeli t16 oronv11t

ftn1ruz1r011.s1 bevetel

MOkodeso koadás
5ztmélyt Juttatások
Munka1dókat tem•l6 prulekok
Dolo1• k•adisot
folhalmo1u1 k1ad11
Berul\11111 k11duok
NylreCY1>•11 s.oct•ns Gondo1isl K61pont
MOkodest bevétel
MOkodosl kl1du
5ztmélyo juttatúok
Munkudóbt terhe16 járulttok
0o1oe1 kl1dísok
Foll\1lmozí11 k11du
Beruh<izíso k11disok
Nyirecvl\izl Gyermei<)ólétl Al•P•llátási lnt•1mény
MOkodésl bewtel
Múkodéso k'"dis
5ztmélyo JUtlltasok
Munklodoklt torhe16 prulftok
OokJao k11disok
Enítottak penzbelo iuttaWOJ
F.!Nilmozaso koadú
Berul\ítaso klldások

162 985 685
31959473
176 647 646
5000000
267171470

117142 473
10873 869
119 047 640

232 487 976
1&0000000
52 487 976

10 107 488
545446 646

299 287944
56 746970
171836 350

141858483
143858483

17 575 382
998 961540

681074 216
130 072 801
182 741 523

15813165
lS 813 865

5080000
11386520l8

784 008 371
152 S06 710
194 652007
500000
6 985000

NyireCYl>bl Csal'-1-és Gyermell)óléti Kbzpont
MOkoduo ctlu tamoeotjsok illarnh:iztart:i.s on belülr61
Fmanulrodsi bevet.el
Műkodúo klodu
Személyi jutlltisok
Mun kndóbt temtl6 jórulékok
Oolo11 ki1dísok
Foll\1lmo1•sl k11du
Beruh,zíso k11disok

148386 136
6049625
142 336511

Pol&'rmesterl Hivotal

lU 101588
54 065 324
9000000
30749946
18 216 318

MOkodeso c.iu tjmoc1tjsok íll•ml\:ittartáson btlulr61
Kozhatalml beWtelek
MOkbdéso bevételtk
F1n•nsztrozil.s. bevetel
MilkodHo k11das
Szemólyl iuttat.bok
Munkltdoul terl\t16 jOrulekok
Dolo&• ko.1dúok
ft<Nilmot.asi k11dás
Berunázáso k11dú01<
Ecvt!b felllalmotlll ctlú lu1dasok

Kladji
176592 804

651754835

«9074 OOO
83860 214
113 820 621
5 000000
2 576 475 042

1537260002
297125 972
670433 589
62 655480
9000000

.
2. oldo l

.. .

S. melléklet

Nyfrec'(hba Mqyei J<>cú V'"" önkormínyiata 2020. .,,1 kölUé11Veté<ének bevétellé< kladí•I tlmrendje

Forintban!
A.

1.

tim
sdm

141
142
143
144
145.
146.
147.
148
149
150.
151.
152.
153
154.
155
156

12

157

13

B.

D.
Kiemel t
e161rány-

(.

E16Al-cim
lránytatl
sz~rn
csop. szám zati sz~m

F.

G

H.

amnev

Alóm nev

E16lrtnv11t1
csoportnév

Klemelt elc51ránytlt neve

Intézmények ösn„en

1
l
l
l

l
3
4
6
8

l

l
2
3
4

MOkodes1 célú tamoeausok allamhízUrtáson belulr61
Kozhatalm1 bevetelek
Működési bevételek
MOkbdéso ~lu ítvett pénzeszk01ok
Finanstirozás1 bevétel
MOkodési k1adas
Személyi Juttabisök
Munkaadól<at teme16 J•rulékok
Doloei koadasoll
Ellitottak penzbel1 JUttiobísa1

168
169
170
171.
172.
173
174.
175.

1

176

2

511 727 464 785

- l>nkormányzatok műkód~si tám090tása1
- Működú1 cetú támopatáJOk ÁH-n ~ül
Felhalmozási célu ömoeatasok íllamhaztartáson belülr61
Kozhatalmi bevetelek
MOkodési bevetelek

2
3
4
5
6
7
8
l

2
3
4
5
8

Felh1lmozis1 bevetelek

MOkodésl oélú átvett pénzeszközok
Felhalmozási célu ;itvett pénzeszközök
Fmanszirozás1 beW!tel

5061137 876
1148 280 708
5 843 255 725
13 257 195 496
1369478 590
453168 445
287611975
1715950 OOO
29 591 385 970

MOkodés1 k1•dís
Személyi 1uttaösok
Munka1dók1t temel6 járulekok
Doloe1 k11dl!sok
Ellátottak pénzbeh iuttatis•1
Ecvéb mOkOdéSI célú kl•dí•ok
F1nan.szlroz'51 kiadások

372 509 946
76 678 863
8926 364 346
344400000
3 967 587 214
8 466 981 515

F•lholmodsl kiadás

22 816 826 393
2 981209 596
427 460 513

BeruhíziÍSI k1•dísok
FelúJlbÍso kiadások
EJyéb felhalmozási celu kladasok

6
7
8
Mindösszesen
1

Működési célú tamoeatósok állomháztarbison

2
3
4
5
6
7
8

l

1
2
3
4

5

a
2
6
7
8

b•lulr61

• Őnlt.ormánytatok mUk~SI támogatásai
• Múlcöd~sl ci/ii támogatások ÁH·n belül
Felhalmozási célú támoeaUsok íllamhíztortáson belulr61
Kbzh1bolm1 bevetelek
Múkodés1bevételek
FelholmolÍSI bevételek
MOködési célú átvett poinzeszkozök
FelhalmoziÍSI célú ítven pénzeszközök

ri>b6/:

2
1
1
2
1
2

411380 018 386

MűkodeSI dlu bímoe•tó•ok íllamhu:tartason belulr61

1

ebb61:

1

639 060 710

277 380350
9 000000

Önkormánytatl feladatok

l

2
1
1
2
1
2

u

7100 922 919
l 374 700422
3 876 557 019
500000

Beruruizósi k1ad;isok
Ecvéb felhalmozási célu k1adisok

6
8

1

Kladh

Bevétel

2 291614 311
685 917 604
9000000
1236 577 345
3000000
357 119 362

Felhalmozísi k1i1da.s

2

158
159
160
161
162.
163
164
165
166.
167

177.
178.
179.
180
181.
182.
183
184
185
186.
187
188.
189.
190
191
192
193.
194
195
196
197
198
199.
200.
201
202.
203

J.
2020. évi eredeti el61rínYI•t
1.

E.

Fm1nstíro1ás1 bevf!tel

MúködéSI kiad1s
Személyi 1uttatisok
MunkHdóbt terhel6 )árulokok
DolOtll k11dások
Ellítottok pénzbeli 1uttatása1
Ecvéb múkodéSI célú kiadások
Finonszlrozí sl ki•dísok
felhalmozí.s1 kiadas
Beruházási kiadások

FelújÍIÓSI k1ad•sok
Eevéb ftlhalmozíso célú kiadások

3. oldal

61 019 079 096
6 895 336188
5061137876
l 834198312
5 843 255 725
13 266 195 496
2 606055 935
453168445
290 611975
1715950000
29 948 505 332

61019079 096

7 473432 865
1451379 285
12 802 921 365
344900000
3 967 587 214
8466 981515

23 094 206 743
2981209 596
436460513

Nyfreevháu Mesvei Joeú Város önkorm,nyuu fenntartásában m ül<öd6 Int é zmé nyek 2020. évi létsdmadata l

1.

A.

6.

e.

D.

Enced.

M e c n ev ezés

~tn'm

l.fu.6m
válto•á s
1. 01.

Enced. letsdm
2020.1 01.

2019. )(1131

6. mellékle t

E.

F.

Létsdlmváltoú s

Enced. ~tsd m
2020. XII. 31.

111.01

93,0

93,0

93,0

Eszterfánc Ú•alCJ ÓVOda

173.0

173.0

173.0

4.

Gyermeke~ Háza Déli óvoda

156.5

156,5

156,5

s

Tundérk"1 Keleti óvoda

163.0

163.0

163.0

6.

Búzauem Nyugati óvoda

111,0

111,0

111,0

7.

Eszterf,nc tsz.ki óvoda öuzesen

603,5

8.

Nyfrecvh'zl Cantemus Kórus

2.

E1ésué1ugyl ~pellháso lgu1atósá&

3

-

25,0

9.

Kö11nt t zmenyeket M0kódtet6 Központ

56,0

10.

Móricz Zsicmond Megyei és Városi Kbnyvtir

59,0

2,0

603,5

-

603,5

25,0

25,0

54,0

54,0

59,0

59,0

11. V'cl Mlh61y Kultur61is Központ

49,0

49,0

49,0

12. Jósa Andr's Muzeum

61,0

61,0

61,0

196,5

196,S

196,S

13. Nyorecyházi SzocljlJS Gondozási Központ

Nylrecyhá•I Csa"d· ts Gyermekjóléti KOzpont

100,0

100,0

100,0

246,0

246,0

246,0

Po1garmesten Hrvatal
EFOP P11yuat • N61 lnform;1t1os es Szolgaiuto Kozpont letrehoza sa
17. Nyiregyházan·

276.0

276,0

2,0

2,0

18. Polgármesteri Hlvatal 6snesen

278,0

14.

15. Nyorel'fházi Gyermekjóléti Alapell,Usl Intézmény

I

16.

19.

Nylreevh'u Megyei Joeu Város Onkormányz.a ta

20. Mindösszesen

-

2611,0
2,0

8,0

270,0

6,0

6,0
1 773,0

278,0

8,0

-

2,0

1 771,0

6,0
8,0

1 763,0

Nyfrecyhha Mecvei Jogú Város Önkorm4 ny11ta k6zfo1lalkortatottalnak
2020. évi tervuett 6ves léts1ám el61rányzata
1.

Mecneveies

A Nyirecvház1 Városuzeme ltet6 és V1gy011kezel6 Nonprofit Kft. által
2 fog.all<oztatott kozfoglalkoztaUsban re.sztvev61r várható ~e.s "~gos
léuzama

Tervetett éves nta1 ~tslám
(16)
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1.12.7
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Minisztérium
Európai Reck>nalis

FeJluttisl Alop
Eur6p1i Retloni~s

2 879 359

Fejlesztési Alap

52 093157

Euró!>ll Retlonilis

1140798l

híleutési A11p
38 Techrevo-lutton
3g

40

INTERREG EUROPE-BETTER
Hotiron Átnyuló Zöld Közlekedfs; H'1611t (CGTN)
Nylregyhho·Só41ÓSYÓIYfurd6 lnt•trjlt termik· h no!Pttothfej!esztise (GINOP·

u 7 .1.~17-2018-00005)

N6k 1 cs..al4dban fs a muf"k-ahetven N6l lnformki6s eb Szo416ttat6 Kötp<>nl

42 16treho<"OSI Nylre1y~1in (EFOP·U .9 ·17·2017-oo047)
43

Eur6pei R•1lon,lis
Fejlentésl Alap

Eur6pol Retlonills
Fejlutté•I Alap
P~n.1ü1ymin1nt•num

Emberi E~forrhok
Mtni.sztértuma

167
7 710 605
926 713 369

26 394 800

Ossiesen
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10. melléklet

Nylregyh•za Megyei Jogú v•ros Onkorm.inytata több éves klhat,ual jiiró feladatai

Forlntb1nl
- .. „
...

. ,. . .
......
"'....
'".:5Z·f

-·

A.

e.

e.

o.

c:i

El61r.inyiat megnevezése

Osszes költsége

Terv évet megel616
kiad.is

2020.

_ „~

1.
2.

Nyíregyh~za -Nyírszőlős kerékpárút ((AOP pályázat)

F.

E.

KIADÁS
2021.

2022.és további évek

262 892 013

258 665 513

1575 500

1325500

1325 500

467 985

67 985

100000

100000

200000

571500

25 000000

10000000

15000000

10000000

10000000

36425500

21525 500

Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése ((AOP-3.1.3. pályázat
3

önerő)•

4.

Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztés! Akciótervek l.ütem városi hősziget
képződés viss1aszorítása, tervezés, klvltelezés •

5.

Térinformatikai rendszer kialakítása, uzemeltetése •

35 000000

6.

Digltáhs Magyarorsz.ig Nylregyházl Alprogram-Olgllálls Nylregyháza Smart CityOkos Város csomag

40 457143

30 477143

9980000

7.

Fejlesitésí tábla 7. melléklet (3.,4.,16.,46.,52. sorall

333931498

258 733498

27 227 OOO

8.

Barnamezős

1713449154

1710758 065

2 691089

9.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.215)

1602 861805

1364 911995

237 949 810

432 800000

29 542176

403 257 824

11 . renntartható városi közlekedésfejlesztés Nylregyházán (TOP-6.11.1 15)

2147 901530

2135 657765

12 243 765

12. Gazdaságösztönző közlekcdésfejlesLtés Nyíregyházán (TOP 6.1.S 15)

1323 302 142

1320677 306

2 624 836

2 518 554 404

2 516 281400

2 273 004

1131321242

309014 057

822 307185

711553 764

709514 652

2 039 112

996 726058

839 289 478

157 436 580

területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-151

10. [gészségügyl Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán 11.utem (TOP·6.6.1 16)

GndaságfPjlPsztést és

munkaerő

35 571500

mobllltás ösztön1ését szolgáló

közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkelet! és délnyugati területein (TOP 6.1.S-15

13. NYl 2016-00002)

14

Korányi Frigyes u. felújftása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban
korforgalom kiépítése és S1arvas u. felú1ltása (TOP-6 1.5-16-NYl-2017 00003)

15. Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesltése (TOP 6.2 .1-15)
C~A ládbarát

munkába állást segltő Intézmények korszerűsítése Nyfregyháza MJV
16. Önkormány1atánál (TOP-6.2.1 16-NYl 2017-00003) 11 ütem
17. Kórházi uj óvoda (TOP 6.2.l -16-NYl-2017 000021

73 658 418

73 541578

116840

Önkormányzati épületek energetikai korszerOsftése Nylregyháza MJV
18. Önkormányzatánál (TOP-6 5 1-16-NYl 2017-00003) 11.0tem

317 778 354

316106 355

1671999

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV
19. Önkormányzatánál (TOP 6.5.116 NYl-2017-00002) Ili.ütem

399 507 630

324 597 753

74 909877

Önkormányzati épületek energetikai korszerOsítése Nyíregyháza MJV
20. Onkormány1atánál (TOP 6.5.1 16-NYl 2017-00004) IV.Otem

644 638 373

629047 413

15 590 960

37 767 264

34 967 501

2 799 763

21. KözösPn Polyákbokorért (TOP 6.9.1-15)

1. oldal

10 melléklet

Nyireayl\j1a Megyei Jogú V'ros önkorm,nyiata több éves klhat,ssal j'ró feladatai
~·

"'·"""

·.

A.

e.

8.

e'"

EIOlnlnyzat megnevezése

öss1es költsége

1.

0.

Terv évet megel010
klad's

E.

F.

KIADÁS
2020.

2021.

2022.és tov,bbl évek

22. NylreBYházl Foglalkoztatási Paktum (TOP 6.8.2-15)

405159583

213 249492

110 983 074

Nyfregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvlz elvezetési hálózat fejlesztése
23. (TOP 6.3 .3 15)

631820 858

610 338 682

21482176

17Sl000000

141 002 561

1609 997 439

340 800 424

133 967 549

121 257 875

85 575000

600000000

40 426 387

557 278190

2 295 423

54 970562

51845 313

3125 249

sss

2 782401

13 421154

SS 888 640

4 618650

22 203 271

19 986 079

9080640

8056110 555

4 933 222084

997 228029

1 835 808 500

289 851 942

79 750000

SS 397 680

24 352 320

954 717 478

60 835 905

893 881573

33. közlekedésfejlesztés Nylregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017 00002)

999 500000

488 597 287

510 902 713

34. MTMI (lményközpont Nyíregyháza (HOP-3.3.6-17-2017-0016)

269 745 259

239 6S4 638

30090 621

Sóstói Múzeumfalu Fe1lesztése (TOP 6.1.4 16 2017-00002)

910 416476

872103 886

38 312 590

835 346088

60196 973

77S 149115

1036000000

203 785 081

832 214 919

38. 7.1.9 ·17 2018-00005)

1011S29317

15 98S 149

99S S44168

39. Modern Városok- Állatpark Fejlesztése Jégkorszak

3 623 543 322

163140124

3 460403198

24

Szociális városrehabilitáció Nylregyháza szegregált területein (TOP-6.7 1 16)

80 927017

Társadalmi együttmüködés erősltését szolgáló helyi szintü kompleK programok
25. (TOP 6.9 .1 16.) "Közösen a klútért" projekt
Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának
26. fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017 00001)
27. CITYWALK projekt
28

Techrevolutlon

29. INTERREG EUROPE-BITTER

16 203

Nylregyháza Megyei Jogú Város közösség) közlekedésének fejlesztése érdekében
47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesltése (IKOP 3.2.0-lS-201630. 00013)
Kulturális és közösségi terek Infrastrukturális fejlesztése és helyi
közös~égfejlesztés a Nylregyházl Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához

31. kapcsolódva (CLLO) (TOP-7.1.1-16-2016·00067)
fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Müvelődésl Otthon revltalizációja
32. által (TOP-6.1 4-16-2017-00005)
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobllltás ösztönzését szolgáló

35

36. lndlaház és Madárröpde létesltése a Nylregyházl Allatparkban (TOP 6.14 16)
37. Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyhálán (TOP-6 .3.3-16)
Nyíregyháza -Sóstógyógyfürdő Integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-

2. oldal

10. melléklet

Nyfregyháia Megyei Josú Város önkorm•nyuta több éves klhaUssal jjró feladatai

..:-..>
A•

..;.:--J

C'!

El6i~nyut megne~zése

e.

8.
összes költsége

1.

D.

Terv évet megel010
kladh

E.

F.

KIADÁS
2020.

2021.

2022.és további évek

40. Modern Városok·Atlétlkal Sportközpont klalakltha

7535115 257

679 067 824

6164 682 455

691364 978

41. Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése Mesekert

3000495 300

29 333 216

1033 369 484

1937 792600

Nylregyházi Szabadtéri Szlnpad rekonstrukciója és a "Klserdök" területének
42. funkcionális bövltése (TOP·6.3.2-16·2017-00001J

1339 510389

1 335362 389

4148000

43 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyiregyháza (TOP 6.4 .l 16·NY1 ·2017-00001)

685 690564

61670 904

624 019 660

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nylregyháza 11.ütem (TOP-6.4 1·16 NY1· 2017
44. 00002)

821887 500

55 569962

766 317 538

1007110 375

41226433

965 883 942

1919480 812

1882 423 400

37 057 412

10 709175

656094

10053 081

28 478 234

23 696 156

4 782 078

123 061 OOO

50 / 43 715

72 317 285

52 155 860 861

24 764 807 429

22 438 371 253

4 653 749 597

298932 582

52 489 792 359

25 023 540 927

22 465 598 253

4690175097

3204580112

45

Terulet1 Infrastrukturális fejlesztések

Teruleti Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nylregyháza
46. teruletén
47. Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTNJ
2db új elektromos gépjármO bi!szerzése Nylregyháza Megyei Jogú Város
48. Önkormányzata részére
Nők a családban és a munkahelyen Nöi lnformklós és Szolg"tató Központ
49. létrehozása Nylregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047)

so.

Fejlentésl táblában szereplő Eu-s p-'lv-'zatok és Modern Városok összege (5859. ,61·66.,68· 73., 75·90.,92-95.,97-99.,101.,102.,104.,106.,107„112.sora1)

51. Mlndösuesen
• TttUlmttt• • zon. tv e161r6nyui.lt ts.

3. oldal

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi és kiadási előirá nyz atainak keretszámai
Forintban!

e.

A.
Sor·
szám

e.

E.

D.

2020. évi előirányzat 2021. évi el6irányzat 2022. évi előirányzat 2023. évi előirányzat

Megnevezés

1. B E V t T El E K

1.

Önkormányiatok működési támogatása

5 061137 876

5 465 855 255

5 520513 807

5 575 718 945

2.

Műkbdési célú támogatás Áh-n belülről

1834 198 312

1200000000

1200000000

1200000000

3.

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről

4.

Közhatalmi bevételek

5 843 255 725

3 800000000

3000000000

3000000000

13 266 195 496

13172 000000

13 223 OOO OOO

13 285 OOO OOO
3 016 835 502

5.

Működési bevételek

2 606 055 935

2 736 358 732

2 873176 668

6.

Felhalmozási bevételek

453 168 445

125 000000

135000000

145 000000

7.

Működési célú átvett pénzeszkbzök Áh·n kívülről

290 611975

200000000

200000000

200000000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszkozok Áh-n kfvülr61

9.

Költségvetési bevételek összesen

10.

Hitelek bevétele

11.

Belföldi értékpapírok bevétele

12.
13.

Államháztartáson belüli megelölegezések

l 715 950 OOO

50000000

50000000

50000000

31 070 573 764

26 749 213 987

26 201 690 4 75

26 472 554 447

3000000000

3 000000000

3000000000

3000000000

13 500 OOO OOO

2000000000

1000000 OOO

1000000000

183 315 515

185000000

185 000000

185 000000

Maradvány igénybevétele

13 265 189 817

3 500000000

2 900000000

2 500000000

14.

Finanszírozási bevételek összesen

29 948 505 332

8 685 000000

7085 000000

6 685 000000

15.

Bevételek összesen

61 019 079 096

35 434 213 987

33 286 690 475

33 157 554 447

7 930 866 743

II. KIADÁSOK

16.

Működési

17.

Személyi juttatások

7 473 432 865

7 622 901523

7 775 359 552

18.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó

1451379 285

1480 406 870

1510015 008

1 540 215 308

19.

Dologi kiadások

12 802 921 365

9 723 427 509

9 274 716 583

9113 680 929

344900000

350000000

360000000

370000000

kiadások

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21.

Egyéb működési célú kiadások

22.

Működési c. pénzeszközátadás Ah-n belülre

22500000

25 000000

26000000

27000000

23.

Működési e. pénzeszközátadás Áh·n kívülre

3193 068 057

2800000000

2 500000000

2 500000000

24.

Mük.célú visszatér.támg. Köles.nyújtása ÁH-n kívülre

252000000

140000000

140000000

140000000

25.

Elvonások és befizetések

169 549 251

26.

Általános tartalék

120000000

100000000

100000000

100000000

27.

Céltartalék

210 469 906

300000000

300000000

200000000

28.

Felhalmozási kiadások

21 747 444 383

6 400000000

6000000000

6000000000

.

.

.

.

.

.

-

29.

Beruházások

30.

Pályázatok tartaléka

1346762 360

31.

Felújítási kiadások

2 981209 596

888100000

728100000

720000000

32.

Felhalm.c. pénzeszközátadás Áh-n kívülre

424 960513

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh·n kívülre

11500000

100000000
12 000000

100000000
12 500000

100000000

33.
34.

Költségvetési kiadások összesen

52 552 097 581

29 941 835 902

28 826 691143

28 754 762 980

35.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

283 666 OOO

307 378085

274 999 332

217 791467

36.

Rövid lejáratú hitel törlesztése

3 000000000

3 000000000

3 000000000

3 000000000

5000000000

2000000000

1000000 OOO

1000000000

183 315 515

185 000000

185000000

185 OOO OOO

37.

Belföldi értékpapírok kiadása

38.

Államháztartáson belüli megelölegezések

39.

Finanszírozási kiadások összesen

40.

Kiadások összesen

41.
42.

Költségvetési hiány/ többlet

'\~.

Finanszlrozási hiány/többlet

.

.

.

.

13000000

8 466 981515

5 492 378085

4 459 999 332

4 402 791467

61 019 079 096

35 434 213 987

33 286 690 475

33 157 554 447

21 481 523 817
Zl 481 SZ3 817

.

3192 621915
~ l~Z ~Zl ~1~

-

2 625 OOO 668

zmoootitia

.

2 282 208 533

zzaz zoa ~ll

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. évi tervezett támogat ása

Fori ntban !
A.
Megnevezés

1.

B.
M űködési

célú

támogatás

2.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

3.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Önkormányzat

1500 OOO

4.

5.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

6.

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

7.
8.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

9.

Összesen

1500 OOO
1500 OOO
1500 OOO
1500 OOO
1500 OOO

10 500 OOO
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1• melltkl.i

Nylrecvh• ta Megyei Jogú v•ros Onkorm,nyut1 2020. hl kllzneve~sl celfcladat alnak elllitinytata

.:;:.;
(~ ,.,,

Forlntb on l

d ·

A.

.,!.")

S1emttyl
juttotllsok

Me1n1v1:1~i

1.

e.

8.

Munkaadóka t
tffhel6 J•rultkok

es SlOC.
h ozdJ•rulbl adó

D

rn6tottak
!lflltbell
juttatasal

E.

DoloCf
kladb

"""""'''

f.

G

EIY~

M0köd61

mGködbl ctlú
kladb

kiad'•

összesen

H.

1

FelúJIUs

l eruh6ds

'

K.

L

M

H.

E1Ytb
felhalmo16sl
ctl ú klad•s

Felh1lmo16sl
klodas

Mlndl!suesen

2019. tvt

Eltfrh

N•wl4t1.ne„ tbl-oirtotitl lnlf...,,l ny<k fs
L

3000 OOO

1 000000

-

3 000000

3 000000

1 000000

1000000

-

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

l 000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1000 000

1000000

1000000

1000 OOO

1000000

Kia M"y drnoa1tffa
Vjros1, fnturMnyt sztntOblmutatko 1ó kildWnyok

1000000

1000000

1000 000

1000000

mellff!tf°ntetf'i~nek Umocatha

1 000000

1000000

1 000000

1000000

200000

200000

···~yal\

2.L Sra lmal prosramok t•mos•tin

2.2.

ÖUtHf:n

M(i k~sl

dlú tlmoaath

-

O~t. t''' intfrmln,-t?k 1
h kutnK,111 mt~rrn,nye ~

2.3. 'IY U:tm0k6c:U s4t 1•1ft6 procramok
3.

Pocl11ócusok t'"'°81t6so

3. 1. <1yórvPecf•cósv.s snk elvft:1f~nel t'mopt~u
4.

4.1.
5.

Hir detmfny•k dl)•l fpllyhotolcho•

fi.

Fe""tort61 •n~ll tftt natt&het kOIMI suUrt8
tcfnybevftel•

7.

0SSZESEN

ht>csolódóon)

200000

-

-

200000

300000
500000

-

100000
S OOO OOO

5 500 000

-

-

300 000

300000

5500000

5500000

-

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak elcfüányzata
C„

•

» o

(_

forintban!

r:::-

A.

1.

Megnevezés

o.

8.

e.

Személy!
jutt•Usok

Munkaadókat
temelll járulékok és
szoc. houájáru~sl
•dó

El~tott•k

pénzbeli
juttaUsal

f.

f.

G.

H.

1.

Dologl
kiadás

Egyéb
mOklldésl célú
kiadás

MOködési
kiad6s
összesen

Fehíjltás

8eruhá1's

2

Oíilkpolg. Iroda programjai

800000

800000

3.

Díilkpolg 1 roda telefon, Internet

100000

100000

4.

lf1usági H;iz mOködtetése

5080000

5 080000

5.

Drogmegel61és, prevenció

1500000

1500000

6.

ÖSSZESEN

.

.

-

7 480000

7480000

-

.

J.

K.

l.

Egyéb
Felhalmo1'sl
felhalmozási
Mindllsnesen
kiadás összesen
célú kiadás

.

-

M.

N.

2019. évi

Eltérés

.
.

800000

800000

100000

100000

5 080000

5080000

l 500000

1500000

.

7 480000

7480000

.

-

16. melléklet
Nyíregyhá ra Me1yel Jogú Város Önkormányrata 2020.évl sport c4!1felad ata lnak e16lrányzat a

Forfntb1nl

A.

1.

Me1nev111•s

8.
Sztmtlyt
juttothok

e.
MunkHd61cat
terheta J•rultko k
• • $10(.

hou•J•ru1's1 adó
2

~ -

-

C~)

•-.•,„

r:....... „

o.

E.

Enltott.i.
ptnllM!R
jutt1thl1

1>o1oc1 k11dh

F.

G.

MOködtsl
Ecvtb mOkOdtsl
klacUs 6u18en
<thl ki~•

H.

1.

1.

K.

l.

M.

N.

FelúJft•s

8truh'1•s

E1Ytb
fefholmoúsl
c~IG kiad••

Felhalmo1•11
k11cH1

Mlndösnesen

2019.~

Elt•r•s

Ö5JJl!Seft

-

2 200000

2 200000

2 200000

2 200000

E&v;!b versenVJpo<I

16500000

16 500000

16 500000

11300 OOO

5 200000

4.

NYVDSE· Diáksport tamoc1th

28000000

28 000000

21000000

27500000

500000

5.

SZ1badod61 pcxt

1000000

8 000000

8000000

8000000

6

Spo rtt1rt1lék

4 500000

4 500000

4 500000

4500000

7

KlemelkedO sportrende,Wnyok

6000000

6000000

6000000

5500000

3

Parasport, • oevatékosok •P<>tt1•

a.

Sportosztondi1 r@ndstor

9.

Cll1rnpial fel k~„ulés t6moeatu1

10.

ÖSSZESEN

17 000 000

_

,_

-

9000000

9000000

9000000

9000000

8000000

8000000

8000000

8000000

l? 200000

76000000

-

-

65 200000

1 2 200000

-

-

500000

6200000

17. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogu Város Önkormányzata 2020 évi külügyi 6 EU-s célfeladatainak ek5irányzata

1.

2

3
4.

A.

8.

e.

Mo1novtth

Stemtlyl
juttaU•ok

MunkNdókat
torhe16 j6n1ltkok fs
noc. ho1újiruU1I
•dó

T~ttvtrváros1 lkaocsofatok1t elds~cit6 proeramok,
rendrzvények, \auta dsok
Partnerviros1 tcapcsotatokat ,1~1t6 proeramok,
rende!zvt:nv@k k1uta z~sok

P"yjzoto alap lol<t.int.,nomt•tk.kapcs ol6s<1.)

6

Nem1otk61i v6rosh"lóz11ol: t11n16~ 1dódó leloclotolc

7

- -.

,„. '
' ~... ~...,

„"-~

Dofosl kladh

(SytbmGk6dhl
t~ kiad'•

Eft,tottak

,...,.beu
luttathal

G.
MOk~sl

kt1dh

össznen

3 200000

4 700000

360000

1"40 OOO

2600000

3100 OOO

1500000

1500000
1800000

250000

100000

Go1d. ts ~lbter. hu1nosuló nemz. kopa el6s.

0SSlEHN

F.

290000

a. Pllyiilltl 6nen6 "Alctfv Europ11l Polc6rs61"
9.

E.

1210000

Mecbldso díjak (tolmltso"•· fordit6s. ecv~b)

5

D.

1120000

S30000

H.

1.

J.

K.

\..

M.

felülUs

loruhhh

(Sytb
lolhalmoúsl
ctlú kl1d6s

Felholmot"I
kladls
6snnnt

Mlndösueun

2019. évi

-

1800000

3900000

800000

3100000

2500000

600000

1500000

1500000

1800000

1800000

581932

581932

600000

200000

200000

.

200000

200000

200000

200000

-

200000

200000

12 081932

10700 OOO

llOOOOO

12081912

EltérH

4 700000

231 932

7931932

Forintban!
N.

.
18 068

-

1311932

18 . melléklet

NyíregyMza Megyei Joaú Vi\ros Önkorm,nyzata 2020. évi kult urális célfeladatainak eltllrán yzata

Forintba ni

1.

A.

8.

Mesneve:zf:s

S1emtfyl
JutttUsok

e.

0.

Mun ku dókat
tt r'1tl4 J•rvl&ok

a•1011•k

•s

HOC.

hou•J•rul6sl adó

,_2
3.

pbn~I

E.

Dol09I klodb

Ju1t1tbal

Pillyazati öner6
Szakért61 cjlJak

_,

· ~~,

l.

FtlúJftl•

lloruh•z•s

[&yfb
felh1lmoz•sl
cflú kladas

ftl!lolmor•sl
kl1db

Mlnd6ss1esen

~I

Eltérés

ÖSSlUfft

-

1000000
750 OOO

5 700000

s 700000

500000

813 OOO

1 OOO OOO

1000000

300 OOO

300000

300000

300000

900000

900000

-

600000

600000

-

2000000

2 000000

.

500000

500000

-

500000

1000000

l 000000

7

Sz-5z·B M egyei Szemle

300000

300000

8

Vörös Pos'bkocsl folyóirat

300000

300000

9

Telepulésl lrtt!ktár Bizottság

-

s 700000

900000

KözmOvelé5dés1 megállapodás

2019

N

500 OOO

5 700000
500000

M.

l 000000

Kladványe>k támogatása

16.

K.

500000

6.

15.

J.

1000000

MOvészeLI ösztöndiJ

14.

1.

500000

Esvéb ( ke>szorúk, szakmai fórumok)

13.

H.

l 000000

4

12.

C'

EllY6b
M0klld'51 klodh
cflú
lkuesen
1dtdb

mOklld~I

5

10. Szépkorua k Akadémiája
Sóstói kult urális progr.imsorozat
11.
tAmocatha

C"...>

G.

F.

-

-

900000
600 OOO

600000

2 000000

2 000000

500000

-

500000

250000

313 OOO

-

Nvfrsé& KOnyvtár Alapftvilny szakmai

támogatása

500000

500 OOO

Burattlno Bilbszfnhh szakmai tamogatása

500 OOO

500000

-

500000

500000

500000

500000

Nyl regyhá za Város képeskönyv
ÖSSZESEN:

s 700000

.

.

1900000

6 700 OOO

14 300 000

-

-

-

14300000

4 700000

4 700 OOO

18 563 OOO

• 4 263 OOO

-

19. melléklet

Nylregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata 2020. évi sroclálls és egészségügyi célfeladatainak el61rányzata

~orintban!

1.

A.

8.

e.

Mo1neve1is

Stemtlyl
juttllt6Jok

Munkaadók1t
terhel6 J•ru~kok ts
szoc. hou6j6rul6sl
ad6

2.

0.

Ellitottak
~nzbefi

Juttllt6sai

E.

F.

G.

H.

1.

Dofocl

Ecyéb működtsi

kiad••

cflú kladh

MOkl!dtsl kl1db
6ss1e:sen

FelúJlt•s

Beruhhh

~.

flyéb
Felh1lmodsl
fefhalmoz•sl
kl1dh l!snesen
cflú kl1dh

l.

M.

N.

Mlndl!snesen

2019. évi

Eltérés

Egtiutg.ü1y1 Ahpell6üsl 11a111tód1 •IUI
bonyalítcitt feladatok

3.

rendel(lk bt!rletl dí1a

2 500000

2 500 OOO

4

vesz~lves

6000000
2000000

6000000
2 000000

10500000

10 500 OOO

hulladtk szállítása
tp&iletek k1rt>1nt1rt6sa

s.
ti.

ÖSSZESEN

:.·>
("'·-.

'

J.

.'

.

.
.
.

.

2 500000

2 500000

6000000
2000000

6000000
2 000000

10 500 OOO

10 500 OOO

.

20. m•ll•kl•t

Nylregyhára Mqyeí JoirU V•ros Önkorm,nyrata 2020. tvl sioclálls ellit,sra tervezett ki~dásal

Forlntbonl
A.

l.

Mt:1newe14:1

11

e.

s„mflyl

Munk„dók.t
torhota JinMkot

futtoüsot

•• S.t:OC.

houflf""'sl ad6

Erf'b
MO\Odfllltladh
mOlcOdHf t41ú
0H11Jtn
klodal

H.

F•hlJ't"

l.

J.

K.

L

Eavfb
Felhalmodll
lloruhfd1 fofholmodsl cilU
kl1dl1 &ss1esen
kladh

MtndömtHn

M

N

2019 tv!

Elt~r~s

190000000

190000000

190000000

22'.1500000

39500000

4.

R.e ndstefH p4:n1.btl1 tff. Du1enn:

190000000

190000000

190000000

229 500000

39 500000

s

e..,~

16 ZSOOOO

16 250000

16 ZSODOO

18 250000

3 000000

3000 OOO

3000000
14 000000

s 000000

p4nm.ll ts b!nm. eH....,t.:

K..Ctttmett!s

/

Helyloutóbuukozl•hdi..,tSmopü• ~.L

14 000000

Tenufót hnntr tlmo.atás

9

í"i r~zslc.s.Mt.hntis

10

S10rMde1 •tttei•s

• 2019.fvben c~ltartai.kbon noropelt 2S 000.000Ft

.-.

Dolocl kfadl1

,.....„„,

G

Rendsteros ptnzb<ll •ll•tasofi:

11. Erz~bet-0t•lv•nv l••ulfko• k61t,..•
12. Sesflvok jarulfkos kóltsf1e1
13. S1ép;orU1k k.Ostöntf:st
14 TeteptJl~SI tlMO(•t•s
lS. EJs6 l1k.asho1 Jutók timot•t's• •
16. f.setl p 6ntbtN ts tttm. .W. Otn.
17.
Onltorm6nynt 6ssrutn

..,.

Ellitott.i.
p4nzbri

r.

T-e:'ep(l14sl tjmosat's

..

.........

E.

2.
3.

6
7

e~~,

D

26000000

14000000
26000000

l6 OOO OOO

.

.

U9400000
329 400000

10000000

4000000

lSOOOOOO

lSOOO OOO

28404 OOO

2404 OOO

3000000

1000000

100000

100000

lClODOO

100000

sooooo

500000

sooooo

500000

120150000

30000000

120 150000
30 000000

138 sooooo

30000000
30000000

30000000

210000000

JOOOOOOO

30000000

400000000

.„

120150000
40600000

180000000

40 600000

370000000

.

- -2000000
-2000000

218754000
254000

18 350000
30000000
• 754000
48254000

Zl. melléklet
Nyf,..tyhha Me1y•I Jo1ú V6ros 0nkorm6nyuta mOkOdésl célú b.,,ttelelnek és kladhalnak terve1ett P'n1for1alml mérleae
2020. év
Forintban!

1

A.

e.

B.

0.

MOkactésl kfa<Usok

MOköd'-i bt!ritelek

1.

Mqn.,,.rés

2.

Me1~e1és

el6ir6nyut

el61r6nyiat

4.

önkorm;lny1a1ok múkod<!sl UmogaUsa1
MOkOdésl célú t6mogatilsok ÁH--n betúlrOI

s.

K6rhatalm1 bi.Wtelek

6.

MukOdésl célú 6tvett pénzeszkOzOk ÁH·n kÍYlllr(lt

7.
8.
9.

MOkOdésl be~telek

10.

Költségvetés b.,,étele flnansr. nélkül

11.

KOltségvettsl többlet:

12.

Hitelek bt!ritelel

JOOO 000000

Hitelek kiad6sal

3 000000000

13.
14.

ROvtd leJiratu mmOdésl hitelek felvétele

3000000000

Rovtd lejáratu mOkOdésl hitelek tortesztése

3000000000

15.

Belfoldl értékpapírok bevétele

3.

5061137 876

Smnélyl iuttatésok

1834198 3U

Munkaadókat terhelO j6rulékok és szoc. hou61írulés1 adó

13 266 195 496
290 611975
2 606055935

H73432 865
1451379 285

u 802921365

Ooloci kiadások
Ellátottak pénzbeli juttaUSll

344900000

Egyéb mOködésl célú kiad6sok

3 637117 308

Tartalékok

330469 906
3 569 239 879

Városfeílesztés1 feladatok muködésl kladilsa
23 058 199 594

22 470 950 550

Költségvetés klad;h nnansr. nélkül

587 218 744

Hossrú lej6retú mOködési hitelek felritele

Bankbetétek megnuntettsénel< b~étele
17. ÁllamMztarUson belüli megelt'llegeiés
18. Maradvány Igénybevétele - mOkOdésl célú

Hosszú lejAratú mOkbdésl hitelek törlesztése
13 500 OOO OOO

16.

Btlfoldl értékpapfrok kladiu

5 000000000

Pénzeszközök betétként elhelyezése
183 315 515

Államhiztarthon belüli me1elt'llegezés

19.

Flnannfrodsl bev"el ösnesen

17 526 367 OJ2

finannfrodsl kladis összesen

20.

OnkormAnyut bt!v•telel összesen

40 584 566 626

OnkormAnyrat klad6sal összesen

21.

Hiány/többlet !lssrnen

22.

Tárl'f'!YI mOködésl többlet:

183 315 515

843 051 517
8183 315 515
30 654 296 J6S

9 930 270261
587 218744

Nyfr•IY"'H Me1yel JoSol Vhos OnkormAnyrata felhalmodsí célú bevételeinek k klad6salnak lerverett pén.z forsalml

'""hes•

2020.~

Forintban!
A.

,

Felhalmor&sl bev•telek

1.

z.
„~~

e.

8.

Megnevezés

el61rányiat

3

Felhalmoz6sl célú Umogatások AH-n belulr61

4

Felhalmoz6sl ~telek

5 843 255 725
453168 445

5

Felhalmozási célu átvett pénzeszkozölc ÁH-n kfvulr61

1715 950000

6
7
8012 374170

Megneverés
8eruh6zások

el6irányzat
21 747 444 383

FelúJ!Us
Egyéb felhalmozísl célú kiadások

2 981209596

Városfeileszthi feladatok mOkbdésl luadáSll
Városft1les ztés1 feladatok tartalékok

3 569 239 879
1346 762 360

8.

Költsécvetés bt!vétele flnaMr. "4!1kül

9.

Költs•gveté•I h~nv:

10.

Hftelek bevételei

Hitelek kladánl

11.
12.

Rövid lejáratú felhelmoz6si hitelek felvHele

Rövid lejáratú felhalmozAsl hitelek törlesztése

Költségvetés kiadás flnann. nélkül

436460513

30 081116 731
22 068 742 561

Hosszú leJAratú felhalmozási hitelek felv~ele
Maradvány Igénybevétele -felhalm.célú

12422 138 300

14.

Anansúrorbl bt!vétel 6sszesen

12 422 133 300

Flnansrfrorhl kladh összesen

15.

Önkormányut beWtelel össresen

20 43' 512 470

Onkormányiat kiadásai össresen

13

D.

Felhalmolihi kiadások

Hosszú lejAratú felhalmo1ásl hrttlek torlesztése

283 666000
283 666000
283 666 OOO

JO J64 782 731

9 930 270261

16.

Hiány/többlet összesen

17.

Ttr1yivl felhalmor6sl hiány összesen

22 352 408 561

18.

Hjjny mlnd!lsnesen

21 765 189 817

22. melléklet

Nylregyhha Megyei Jogú Város Önkormánytata hitelállományának alakulása

Forintban!

A.

e.

1.

0.

E.

f.

G.

H.

1.

J.

K.

l.

2020. fvi k•m•t

2020. XII. 31.

Hitel t6rlent's

2021. fvl kamat

2021. XII. 31.

Hitel t6rlu1t&

Hitel
1.

Me1neve1és

telw1t

Hlt•lt folyós/tó sterv

2019. XII. 31.
felv,tel

]

Btruhhásl hitel - 2013. évi hltrll<iv"tás

törleszt'•

2021. rNrc.31

OTP Bonk Nyrt

124 378 753

92000000

712 103

32 378 753

32 378 753

72 653

3. Frlhalmodsl kölcsön (2015)

2023. n•pt 30.

OTP Bonk Nyrt.

442 792135

125000000

3459104

317792135

125 000000

2320042

192 792 135

125 000000

4, Frlhalmozásl hitel (2016.)

2024. szept. 30.

Oli' 8111k Nyrt.

311059 238

66 666000

2 526 480

244 393 238

66 666000

1918 986

177 727 238

66 666000

S. felhalmotásl hitel (2017.)

2026 szept. 30

M~B

4 340 739

476 675 984

83 333 332

4144 661

393 342 652

83 333 332

307 378 085

8456 342

763 862025

274 999332

6 Folyósz•mlah1tel
1.

ÖSSZESEN

a

Adóu6gsrolgálat

2020. dec. 31.

81nkltt

476 675 984

OTP Bank Nyrt
1354906110

3000000000

3 000000000

1002 740

3000000000

3 283 666 OOO

12041166

3 295 707 166

e~

~

( ::."'°"'.
,_
...
t~')

e;;)

1. oldal

.
1071240110

115 834 427

280 883 515

22. mell~klet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

.1·

A.

M.

N.

o.

P.

Q.

R•

s.

T.

u.

v.

w.

x.

M-egne"ez~s

2022. tv! kamat

2022. XII. 31.

Hitel tllrtentn

2023. 6"1 karNt

2023. XII. 31.

Hitel t!lrleutés

2024. "11 kamat

2024. XII. 31.

Hitel Uklesrtés

2025. *111 k1m1t

2025. XII. :U.

Hitel t&rleutú

2. Beruh•z6sl hitel· 2013. hl hrtelkwAIUs

-

-

-

3. Felhelmoz6sl kölcsön (2015)

1182 542

4

Felha lmoz6sl hitel (2016.)

1312 325

111061238

66666000

705 665

44 395 238

44 395 238

150 780

S. Felhalmozhl hitel (2017.)

3 389 315

310 009 320

83 333 332

2630982

226 675 988

83 333 332

1874 589

6. Fotyóu•mtah1tel
7.

0!5S2E.5EN

a.

Adós5'gnol&füt

.........

5884113

67792135

67792135

418862693

217791467

-

176 260

3 512 907

-

143 342 656

83 333 332

1113417

60009 324

60009 314

143 342656

13 333 332

1113417

60009324

60009324

271071226

221304374

127 721570
129 753939

..,,,. ._~

-

· ·~
1 .-.:'
""''

~·

i·
t..,.„_

-..

2.oldal

2025 369

84446749

60365306

Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

l.

A.

Y.

z.

AA.

AB.

Me1nevezés

2026. ~vl kamat

2026. XII. 31.

Hitel tllrlesrt~s

Kamat llutesen

2. eeruhátásl hitel - 2013. ~vl hltelkiváltás
3. Felhalrnozást kOlcsl!n (2015)
4. Felhalmozási hitel (2016.)
5

22. melléklet

Felhalmozásl hitel (2017.)

355 982

6. folyórníml•h•lel
7.

ÖSSUSEN

8.

Adóss3gnolg'i1t

JSS982

-

216 378 753

2 332 908

567 792 135

11732 990

311059 238

9444 876

476 675 9&4

22187 437

4000000000

2 313 781

5 571906110

48011992

s 619918102

.....
--e ...
..._

(.;:#

,.......

~

3. oldal

Ny(regyhá1a Megyei Jogú Város Önkormány1ata adósságot keletkeitetc5 ügyletelb61 adódó kötele1ettségeinek alakulása

23. melléklet

Forintban!

1.

A.

e.

e.

o.

E.

F.

G.

H.

Megnevezés

2020.év

2021.év

2022.év

2023. év

2024.év

2025.év

2026. év

12725000000

12 642 000000

12 694 OOO OOO

12 756 OOO OOO

12 756 OOO OOO

12 756 OOO OOO

12 756000000

252 400000

252 400000

252400000

252 400000

252 400 OOO

252 400000

252 400000

93195 496

80000000

80000000

79000000

79000000

79000000

79 000000

453 168 445

125 000000

135000000

145 000000

145000000

145000000

145000000

2. Helyi adók
3. Tulajdonosi bevételek
4. Díjak, pótlékok, bírságok, telepulési adók
lm materáhs javak, ingatlanok és egyéb tárgyi
s. eszkozök
értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
6. megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Garancia- és kezességvállalásból származó
8 . bevótelek

9. Önkorm;lnyzat saját bevétele
e~

10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a

e· , ~

11. Hitel/kölcson törlesztés
12. Hitel/kölcsön kamat

-

15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

-

-

-

-

-

-

-

-

13 523 763 941

U099400000

13 161 400 OOO

13 232 400 OOO

13 232 400 OOO

13 232 400 OOO

13 232 400 OOO

6 761881971

6549 700000

6 580 700000

6616200000

6 616 200 OOO

6616 200000

6616200000

283666000

307 378085

274 999 332

217 791 467

127 728 570

83 333 332

60009324

12 041166

8 456 342

5 884183

3 512 907

2 025 369

1113 417

355 982

84446 749

60365 306

0,64%

0,46%

-

13. Kezességvállalás
14. Hitel/ kölcsön/kezesség ösnesen

-

-

Privatizáció ból származó bevételek

295 707166
2,19"

315 834 427
2,41%

-

280 883 515
2,13%

221304 374
1,67%

129 753 939
0,98%

24. melléklet
Tájékoztató a 2020. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

Forintban!

Kedvezmény jogcíme

1.
2.

e.

B.

A.

D.

E.

Kedvezmény nélkül

Várható kedvezmény

várható bevétel összege

összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként
2,5 millió Ft éves

3.

Iparűzési

adó

vállalkozást szintO

18/2017. (IV.28.)

adóalapot meg nem

onkormanyzati rendelet

103 333 333

62 OOO OOO

198 598 237

191094 990

2 026 626

518 027

haladó vállalkozások 60 % 2.§
os adókedvezménye

4.

s.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó

44/2012. (Xl.30.)

bevételbő l

önkormányzati rendelet

nyújtott kedvezmény, mentesség

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

6.

- bérlakás értékesítés kedvezménye

7.

- tanulóbérlet

8.

- szigligeti üdültetési támogatás

9.

- első lakáshoz jutók támogatása

26/ 1997. (IV.01.) KGY
rendelet
54/2011. (XII . 16.)

/

3 OOO OOO

onkormányzat1 rendelet

/

54/2011. (XII. 16.)

3 OOO OOO

önkormányzati rendelet
12/2019. (IV.26.)
önkormányzati rendelet

30 OOO OOO

9 .643/ 2004. (1.01.)

10.

- munkáltatói kölcsön kedvezménye

jegyzői utasítás;

15.629/2010. XIII.

695 154

225 925

jegyzői utasítás

11.
12.

- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett
a nyíregyhazi lakosok fürdőj egy
kedvezményének megtérítése
fürdőkben

Összesen

Megállapodás alapján

175 OOO OOO
464 838942

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6írá nyzatai kötelezö, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban
25. melléklet

1.

A.

8.

e.

o.

Meg n evetés

2020. évi kiadás
ÖSStesen

Köteleit! feladat

Önként vállalt f eladat

K1segitő mezőgadaság

Alla1egészségugy1 feladatok

163000000

4.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

271890000

271890000

5.

Zöldfelület fenntartás

814 350000

814 350000

6.

Csapadék és belvlzelvezetés

220000000

220000000

7.

Település vlzellátás

8.

KOZVllágitás

9.

Közutak hidak fenntartasa

10.

37 500000

l..ilkó1ngatlan (karbantart„üzemelt.)

11

Vagyonkezelesbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)

12.

Intézményi v1lág1tás, túzvédelmi feladatok

13.

Tanmúhelyek

163 000000

1 2 784 OOO

12 784000

4 64 500000

464 500000

1945000000

1945 000000

380000000

38 0000000

70 OOO OOO

70000000

136500000

136500000

OOO

12 700000

Sport létesítmények üzemeltetése

150000000

150000000

15.

Kozfoglalkoztatás

195 000000

195 000000

16.

Sz1gliget1 gyermekudGlő üzemeltetése

17.

Városüzemeltetési feladatokhoz szukseges gépbeszerzések

18.

Folyékony hulladék száliitás

14.

19.

12 700

40000000

Ny1regyházi Varos0temeltet6 és Vagyonketelő Nonprofit Kft
által e l~tott feladatok

40000000

150000000

150000000

18000000

18 000000

5081224 OOO

4 878224000

150000000

150000000

203

000000

20.

Társasházi lakások územeltetése

21.

NLC kezelés Önkormányzat

80000000

22.

NLC kezelés NYIRW

40000000

40000000

23.

Lakbértámogatás

12000000

12 000000

24

Kórnyezetvédelm1 célfeladatok

34000000

25.

Repülőtér

28000000

26.

Ingatlanok őrzése, ongatlankezeles

27.

üzemeltetés

34000000
28 000000
1000000

Területelőkészltés

250000000

250000000

28.

lngatlanvásárlas

289306000

289306000

29.

Sza kértői, tervezési dlJak

30

30.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyer Temetkezési Kft.

8 7000000

OOO OOO

30000000
87 000000

OOO OOO
OOO
826133 OOO

31.

Nyoregyházr Ipari Park Kft.

32.

Beruházásc5sztön1ésl és munkahelyteremtési támogatás

3 00000000

33.

Volánbusz Zrt. tárgyévi megallapodás szennt

8 26 133 OOO

34.

Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megáll<Jpodás szerint

279 502 4 53

279 502 453

35.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

237000000

237000000

36.

Város-Kep Nonprofit Kft

276 924 000

37.

Mór1C2 Zs. Színház Nonprofit Kft.

62 1100000

72000 000

38.

Sóstó-Gyógyfordlík Zrt.
5óst 6-Gyógyfurdlík 2rt. hosszú leiáratú követelés tc5késitése

40.

Nyírvidék Képzc5 Központ Klemelkedc5en Közhuznú Nonprofit
Kft.

41.

t.yfregyház1 Turisztikai Nonprofit Kft.

42.

Önkormányzat• feluiftások

72

300000

276924 000
621 100000

907 200000

907 200000

1 677 950000

1677 950 000

25000000

25 000000

80000000

80000000

402 269 514

402 269 5 14

43.

Városi lőtér

2 000000

2 000000

44.

Borbanyai hulladéklerakó üzemeltetése

31 528 512

31 5 28512

45.

Egyéb vagyoni kiadások

40 000000

46.

4 1130 8 38

47.

Vagyonb1ztositás
Továbbszámlázott vagyoni ki adás

48.

Vagyoni kiadások

49.

Rendszeres pénzbeli ellátás
Eseti penzbel' és természetbeni ellátás

51

Lakbértámogatás

52.

53.

40000000

6 861044 317
190 000 OOO

958 230 838

210000000

2 10000000

/

2 500000

2 500000

604 OOO

14 604 OOO

OOO OOO

7000000

54.

Bursa Hungarica

7

Rés Alapltvány

4 000000

56.

Szociális és egészségi.Jgyi célfeladatok

10500000

·„ !

\;,

~

.

.t l

3 000000

14

55.

i#

5 902 813479

190 000000

3000000

Lakáscélú helyi t.ámosatás (életveszélyes állapotú épület
felújítása)
Periféria Egyesulet

40 000000
41130 838

40 000000

50.

1. oldal

-

80000000

1000000

39.

Ál1amigazgatisi
fe ladat

37 500000

2
3

szolgáltatás

Forintban!
E.

4000000
10 500000

-

Nyíregyhái.a Megyei Jogú város Önkormányzata kőltségvetésében tervezett elc51rányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban
25. melléklet

e.

A.

57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.

Kéknefeleics Alap1tvány

Nyiregyház1 Egyházmegye -óvoda, Iskola k1eg tamog
Egyéb szociális kiadasoK (pályázatok, kutatas,fejlesztés )
Szakértői

tevékenység

Sz1gloget1 gyermekudü'tetés
Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM
Vállalkozasélénkit6 Alapítvány
Krízis alap

71.

ldi5sbarát Önkormányzat

72.
73.

Rászoruló Hallgatokert Kozalapltvány

77.

78.
79.

összesen

Human-Net tanyagondnok
Nyiregyhaz1 Egyhazmegye -Huszárvár működése

65
66.
67.
68.
69.
70.

74.
75.
76.

2020. évi kladn

Mecnevezés

1.

KAB-KEF pályázat
~rtékunk a család proiekt

ERASM US+CROSS projekt
lfjuság1 határok nélkül projekt II.
Gepjármu beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz

./

lfiúság célfeladatok
SNl-s gyermekek fejlesztésének támogatasa
Köznevelési célfeladatok
Szoci.ills és Köznevelési kiadások
Kulturális célfeladatok
CNll Ház mükodtetése, tagdí1 fizetés

80.

Városi nagyrendezvenyek
Városi rendezvények, társadalmi unnepek

81.
82.
83.

Nagyegyuttesek támogatása
Happy Art Alapitvány nlvódíj
Helyi onszervez6dő kozössegek pénzugy1 alapja

84.

Kulturális kiadás

SS.

Sport célfeladatok

86.

Nyiregyházi Élsport Kft. Szponzorációs díJ

87.

NYVSC támogatása

88.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft. Szponzorációs dlJ

89.

Spartacus 1928 Upképz6 Kozpont Np. Kft. támogatása

90.

Városi sportrendezvenyek

91.

Rally EB támogatása-Truck Race Promolion Kft

9 2.

Sport kiadások

93.

Polgármesteri keret

94.

Képviselő testület kiadásai

95.

Kitüntetések

96.

Kulügy és EU-s célfeladatok

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Testvérvárosi iubileuml évfordulók
Városdlplomácla, testvér és partnervárosi kapcs. elt5segíti5
progr. rendezvenyek
Önkormányzati Tervtanács
Megyei Jogu Városok Szovetsege
Kozb ztonságl megállapodás
Közbiztonsági Alapítvány
Hirdetési keret, PR kiadás. Városmarketing
Mária út Kozhasznú Egyesület tagdlj és programok
Egyéb onkormányzat1 feladatok
LeJart lfjuság1 kölcsön elszámolást követő visszafizetés
Nemzet1ség1 onkormányzatok tamogatása

108.

Önkormánvzati egyéb feladatok

109.
110.
111.

Polgárvédelmi kiadások
Városfejlesztési kiadások
AFA befizetl!s ,egyéb adók

112.

~amatfizetés

m.

Onkormányzato sz~mlavezetéssel kapcsolatos

114.

Továbbszámlázott kiadások
Befizetési kötelezettség (Szolidaritási houáiárulás)

115

kiadások

7000000
8968 604
16500000
77 000000
5 000000
15 OOO OOO
3 000000
12 000000
1000000
1 OOO OOO
l 500000
1831443
1500000
8000000
500 OOO
3 000000
7 480000
35 000000
5 500000
652 384 047
14 3ooocxr
4 000000
50 824 OOO
25181500
15 000000
158 750
25 000000
134 464 250
82 200000
150000000
32000000
66500000
30000000
25 871 OOO
15000000
401571 OOO
30000000
110754 330
37 914 630
12 081932
10 212 887
4500000
15000000
3 583 470
5000000
8 500000
22000000
650000
54 701040
2 000000
10500000
327 398 289
2 720000
24 426 690 453
91152 OOO

e.

o.

E.

Klltelezll feladat

Önként vállalt feladat

Államfcaz,atni
feladat

7 000000
8 968 604
16 500000
77 000000
5000000
15000000
3 000000
12 000000
l 000000
l OOO OOO
1500000
1831443
1500000
8 000000
500000
3 000000
7 480000
35 000000
455 468 604

-

-

5 500 000
196 915 443
14 300000
4 OOO OOO
50824000
25181500
15 000000
158 750
25000000
134464 250
82 200000
150000000
32000000
66500000
30000 OOO
25871 OOO
15 000000
401 571 OOO
30000000

-

-

110 754 330
37 914 630
12 081 932
10 212 887

110 754 330
2 720000
130 679 345

4 500000
15000000
3 583 470
5000000
8 500000
22 000000
650000
54 701040
2 000000
10 500000
216 643 959
24 296 011 108
91152 OOO

120411GG

12 041 llili

49 365 832

49 365 832

12 700000
169 549 251

169 549 251

2. oldal

-

12 700CXXJ

.

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban
25. me lléklet

1.

A.

B.

e.

D.

E.

Megnevezés

2020. évi kiadás
összesen

Kötelu6 felad at

Önként vállalt f eladat

Államigazcat ásl
feladat

116. Társadalmi szervezetek támogatása
117. Céltartalék
118.

Általános tartalék

119.

Rövid lejáratú h1tel,kölcsbn törlesztés

120. Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés
121. Belfold1értékpapirok kiadásai
122. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
123.

Önkormányzati kiadások mindösszesen :

124.
125.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Eszterlánc ~szaki óvoda

126. Gyermekek Háza Déli óvoda
127. Tündérkert Keleti óvoda

128.
129.
130.

Közintézményeket Múködtetö Központ

131.

Váci Mihály Kulturális Központ

Búzaszem Nyugati óvoda
Móricz Zs•gmond Megyei és Városi Könyvtár Kbnyvtár

132.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

133.

Jósa Andrá s Múzeum

134. Nylregyház1Szociális Gondozási Központ
135. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

136. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ
137. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
138.

Intézményi kiadás összesen

139.

Mindösszesen

i\ ; , i

\,

v -- l~

'

13 500000
1557 232 266
120000000
3 000000 OOO
283 666000
5 000000000
183 315 515
48 380 018 386
749 367 433
993 520910
907 471061
913 539 936
634 621211
1357 307 141
528171593
376 592 804
267 171470
545 446646
998 968 540
1138 652 088
651754835
2 576 475 042
12 639 060 710
61 019 079 096

3. oldal

6 536 077 117
720 531433
985 687 911
903 607 060
906 294 936
631 684 211
1302 808 436
500 432 721
375 251604
173 492 270
312 958 670
998054140
1136 747 088
503 368 700
1193 969148
10 644 888 328
17 180 965 445

13 500000
1557 232 266
120000000
3 000000000
283 666000
5 000000000
183 315 515
41843 941 269
28 836000
7 832 999
3 864001
7 245000
2 937000
54498 705
27 738 872
1341200
93 679 200
232 487 976
914400
1905 OOO
148 386135
1037 503 608
1649 170 096
43 493 111 365

-

345 002 286
345 002 286
345 002 286

25. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében ten1ezett el6irányzatili kötelez6, önként vállalt és államigngatásl feladatok bontásban

Forintban!
A.
B EVtTEll FORRÁS

l

2.

B.

2020

MEGNEVEZtSE

~I

el6irinyut

e.

D.

E.

K6tele16 felad.ot

Önltfnt villalt feladat

Állam1p2111ísl
feladat

Onkorm•nyutokat m Oködfsl támoptá111I

3

Hell" Onkormányzatok mOkodésének altaiilnos t•mogatau

584800

584 800

4

TelepuJési onk. egyes koznevelés1feladatainak timocatása

2461 262170

2 461262170

5

Telepulés1 onk. szoc1•11s, gyermek1óli!t1 és gyermekétkeztetési
feladatainak úmogin.i.sa

1895 381453

l 895 381453

225 659453
478 250000
s 061137 876

225 659 453
478 250000
5061137 876

641 791406
2 800000
3000000
500689302
1148 280 708

641 791406

6
7

Telepulés1 onkormanyzatok kulturihs feladatainak támogaUl.sa
Helyi onkormanyzatok k1egemt6 tamogatasa

B.

9
10

u.

összesen:
~b

mlllcodés' célú támogatások bevéte~1 államh. belul
• Múkodé« célú atvett pénzeszkOz

12.

KAB·KEF lfjuság hatarolc nélkul p;llyázat

13.

• Egyéb Umogatások ( Kornyezetvéde~m )

14
15.

• Fejlesztes1feladllra atvett muk célú pénzeszkoz

16
17

18
19.
20
21

Osnesen:

31..

35
36
37.
38

39
40
41.
42.
43
44

45.

.

5 843 255 725
5 843 255 725

.

Kbrhatalml beuételek
Va1YQnl tfpusú adói<

3 005000000
9630000000
448000000

• lparOzés1 adó
• Gepjármüadó

3005 000000
9630 000000
448000000

Egyeb 1ruhas1Nlat1 és szolgáltatási 1d6k
• Idegenforgalmi 1dó

90000000

90000000

17 OOO OOO
60000000
2 934 405
4 261 091
13 257 195 496

17 000000
60000000

Ecyéb kozhat1lm1 bevitetek
• T1iajterhelesl díJ
• Adópótlékok. adóbirsflgol<
Egyéb bírsag
- Szabalysértes1és helysz1n1 birsag

33.
34

5 843 255 725

összesen:

• tpltményadó

32.

s 843 255 725

• Feilemes feladatokhoz átvett pe

Termékek és szolgíltatásol adói

30.

.

Egyéb felhalm célú támogat6sok bevételei államh belül

23.
24

641 791406

2 800000
3 000000
500689 302
506489302

Feihalmo1,si a!lu tárnoc•Wok illam~rurtáson belülr61

22.

25
26.
27.
28.
29.

.

MOködésl a!lú támocatások "llmh,rtardson belillr61

Osste5tn:

448 000000

12 802 OOO OOO

2 934 405
4 261091
7195 496

MOkbdésl beritelell

Szolgált116sok el~nérteke

Összesen:

165 OOO OOO
285150000
97 OOO OOO
24 200000
23100000
252 400000
91152 OOO
263 976590
165000000
2500000
1369478 590

~

386168 445
60000000
5 000000
2000000
453168445

• Nem lak c.uolg helyis bért.d1j

- Lakbér• uzemeltetés
• Egyéb onkormányrat1 vagyon berbe1dás1
• Egyeb nolg,ltatások ellenertél<e
Kórvet1tett szolgábtísolc ellenértéke
Tulajdonosi bevétel
Klszímlázott illt1lános forgalmi adó
Általános forgalmi adó V1Sszatérftése
Kamatbl!Vflelek
Egyeb mOkOdésl bevétel

46.

165 000000
285150000
97000000

547150000

24 200000
23100000
252 400000
91152 OOO
263 976 590
165000 OOO
2500000
822 328 590

.

386168 445
60000000
5 OOO OOO
2000000
453168 445

.

47. Felh1imothl beWtelek
48

ln&11ianolt értfkesltése

49

• Egyéb Ingatlan értékesltés

so.

- Telekértékesrtés

51.
52
53.
54.

55.
56.
57.
58
59.
60.

- Lakásvétel6r hátralék
Egyeb targy1eszkoz o!rtékesnes

.

Mük6désl a!lú itvett pénleszkö16k "lamhárurtáson kfllülrc'll
állmháztartáson klvulr61
- Tagi kölcson

243000000

243000000

1831442
42 780533
287 611975

1831442
42 780 533
287 611975

Egyéb mOkodfs1 célú átvett pénzeszközök
Ecyéb mOkodési célú átvett pénzeszkozök
- Fe1lesnes Madatokhoz ítvett pe
Ossre>en:

.

61 Felhalmozási ~lú átvett pénzmközök államháztartáson iívülröl
62.

íllmh,ztartuon kivulrc'll

63.

• LakAsvásárllii, épftési ii:öloon

s 000000

5 000000

64.

• Egyéb kolcsonök

5 000000

5 000 000

1677 950000

1677 950000

65
66

Egyéb felhalmozas1célú átvett pénzeszkbzok
• Sóstógyógyfurd6 pénzeszkoz visszafizetés

1. o ldal

n~ : oJ. ~. :

.

25. melléklet
Nyfregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6irányzatai kötelez6, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

A.

8.

l

BEVtTELI FORRÁS

67.
68
69.

- LTP ~fizetés vllikbzmG hite l

70.
71.
72
73.

74.
75.
76
77.

bssiesen:

E.

Önktnt vtllalt feladat

Allamí1ug1tási
feladat

8000000
8000000

20000000
1707950000

Hitel-, kblcsbnlelvétef államháztartáson kívulr61
- ROVld leiáratú hrtel
Beffofd1értékpapírok bevetelei

3 000000000
13 500 OOO OOO

3 000000000
13 500 OOO OOO

485 932155

485 932155

12 422 138 300
183 315 515
58 727 464 785

12 422 138 300
183 315515
52 014 190 007

-

Maradvány igénybevétele
- El6z6 év költségvetési maradványának igénybevétele
- E1621! év költségvetési maradványának igénybevétele
(pálybatok)
Államháztartáson beluli megel61egezes
Bevé telek mind6ssiesen
Egrszségügyi Alapell6tási lgaicatós6c

82.

Kötelet6 feladat

D.

Finannírozhi bevételek

79.

83.

8 000000
20000000
1715950 OOO

- Feilesrtesi feladatokhoz át11ett pénzeszkozok

78.

80
81.

2020. évi el61ranyut

MEGNEVEZtSE

e.

Mükodésl célú támogatások államh,ztartáson belülr61
MOkodés1 bevétel
Flnans1irozh1 bevétel

6 706079 282

622 802 655
28836000
80469472

622 802 655
80 469 472

Eszterl6nc ~naki óvoda
Működési

28 836 OOO

-

bevétel

36 508614

28 675 614

7 833 OOO

85. Gyermekek Háza Déli óvoda
86.
Múkbdési bevétel
87. Tündérkert Keleti óvoda

33 819 256

29 955 256

3 864000

88.

41398070

34 153 070

7 245000

25 900 072

22 963 072

2 937 OOO

545 303 839

490 805 134

54 498 705

17 000000
28 539085

17 000000
800213

79000000
3 000000

79000000
1658 800

84.

89.
90.
91.
92.

93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

-

MOkbdési bevétel

-

Búzaszem Nyucati óvoda
Működési

bevetel

-

K6zintézményeket Múködtet6 Központ
Múkodesl bevétel

-

Morícz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
MOködésl bevétel
Flnansziroúsi bevétel
Váci MlhÁly Kutturalis Központ
MOködésl bevétel
Finanszirodsi bevétel
Nyírecyhazi úintemus Kórus
MGködési colú támogatás<>!< államháztartáson belulr61
Működési

bevétel

MOkód~i

célú 6!11ett pénzeszkozók

fonanszirozbi bevotel

Finanszírozási bevétel

27 738 872

1341200

.

3000000
58389 200
3 000000
32 OOO OOO

180000000
52 487 976

180000000
52 487 976

.

Jósa And rás Múzeum
Mükodésl bevétel

-

3000 OOO
58389 200
3 000000
32 OOO OOO

Nyíregyházi Szociális Gondoúsl K6zpont
MOködési bevétel

143 858483

142 944 083

914400

15 813 865

13 908 865

1905000

-

Nyíregyházi Gyermekjólitl Alapelliltási lntétmény
Működési

bevétel

-

lll. Nyiregyhhi Csa„d-á Gyermekjóléti K6rpont

112.

7195 496

MOkodési célú támogatások államMzt1rtáson belülr61

113.
Finansziro?áS1 bevétel
114. Polgilrmesterl Hivatal

115.
Múkodési célú Umogathol< államháztartáson
116.
Körha1almi bevételek
117.
MúkbdéSI bevételek
118.
Finanszlrodsi bevétel
119. lntétményi bevételek ösnesen

6049625
142336511

6049 625
142 336511

54 065 324
9 000000
30749 946
18 286 318
2 291614 311
61 019 079 096

54 065 324
9000000
30 749 946

belülről

120. Bevételek mindösstesen

2. oldal

18 286 318
1583422552
8 289501834

.

708191759
52 722 381 766

7195 496

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Költségvetési keretszámai

26. melléklet

Forintban!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19 .
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

A.

8.

e.

o.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

290 431294
17 306 358
59 758 783

440192 754
23 707 740
25 515 301

1442 870
2 595 612
5 903 643
5 757 510
1434 837
18 600 OOO
1333 620
553 763
4 693 500
409 811790
72 219115

1690 440

Nkt./KJt 1. Sz. mell.
Munkáltatói dontésen alapuló
367/2019(Xll.30) Korm. rend.alap1án
Kozlekedési koltségtérítés -munkabajárás
Kozlekedesi költségtérítés · helyi kozlekedés
Megb1zási dijak ,tiszteletdíj.akkreditált képzés
Jubileumi Jutalom
Nyugdijazas
Gafetéria
Bankkóltség 12000 Ft/fő
BerkompenzaCJó
Kulonféle koltségvetési befizetés ( rehab.)
Személyi juttatások,munkaadót terheli'! járulékok össz.
- ebbl'il járulék
Kozlekedés1 költségtérítés -helyí kozlekedés
Egyéb dologi kiadás
Karbantartás kisjav1tás
Kozüzemi dijak- TÁVHŐ
·Gáz
- Villamos energia
-Vízdíj
- Szemétszállítás
- Hajtóanyag
Egyéb mükod. bev.terhére dologi kiadás
Dologi kiadiisok össz.
Felhalmozási kiadás

28. Kiadás összesen
Müködési célú támogatások ÁH-belül
29.
(Nemzeti Egészségblrtosítiisi Alapkezelií}
30. Müködési bevétel
31. Maradvány Igénybevétele
32. Önkormányiati támogatás
33. Bevétel összesen
34. Állami támogatás
35. Önerií
36. Létszám

{)u Jv.
{ 'Él:

149 761460
6 401382
- 34 243 482

10 466 393
4 893 875
280 414
18 600000
1311300

-

.

247 570
2 595 612
4 562 750
863 635
1154 423

-

5 449 300
1038 OOO
882 300
2 635 OOO
2 209 800
798 500
363 300
2 283 600
181368 051
197 027 851
16 OOO OOO

5 357182
532 015 399
85 201289
4142 076
7199 479
85 237
933 596
3 932 257
2 994 328
745 559
541258
1851 727
189 926 517
212 352 034
5 OOO OOO

22 320
- 553 763
663 682
122 203 609
12 982 174
4142 076
1750179
952 763
51296
1297 257
784 528
52 941
177 958
- 431873
8 558 466
15 324183
. 11 OOO OOO

622 839 641

749 367 433

126 527 792

513 776 500
25 328 400
66 550 651
17 184 090

622 802 655
28 836 OOO
80 469472
17 259 306

109 026155
3 507 600
80469472
75 216

622 839 641

749 367 433

193 078 443

17184 090

17 259 306

75 216

93,00

93,00

-

Eszterlánc Északi Óvoda
Költségvetési keretszámai

1.

27. melléklet

Forint ban!
0.

A.

B.

e.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

560 021037
4 211228

541939 599
6 988 947
1551 OOO
112 169 665

2. Nkt./KJt. 1. Sz. mell.
3. Munkáltatói döntésen alapuló
4. Bérrendezes
s. 367/ 2019(Xll.30) Korm. rend.alapján
6. Végkielégítés, felmentési bér
7. Kozlekedési kóltségtérítés -munkábajárás
8. Kozlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
9. Jubileumi jutalom
10. Nyugdíjazás
11. Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás
12. Cafetéria
13. Bankköltség 12000 Ft/fő
14. Bérkompenzáció
15. Külonféle költségvetési befizetés ( rehab.)
16. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulé kok össz.
17. - ebből járulék
18. Kozlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
19. Élelmezési költség
20. Egyéb dologi kiadás
21. Dologi normativa
22. Karbantartás kisjavítás

-

98 160 786
3 128 510
1329 660
418154
19 740 731
10 080 506
2 349115
34 600 OOO
2 480 820
72 417
10 741410
747 334 374
133 959 449

926 897

25 899 808
18 971832
2 380 550
34 600 OOO
2 439 300
-

Eltérés

-

18 081438
2 777 719
1551 OOO
14 008 879

-

3128 510
402 763
418154
6159 077
8 891326
31435

-

41520
72 417
995 490
12270124
7 642 392
285 120
6 735 943
2 676 592
3 334
2 860

-

-

-

145 435 822
16 271528
4 920 323
3 297 580

11 736 900
759 604498
126 317 057
285120
152 171 765
18 948120
4 916 989
3 294 720

1 OOO OOO
25 413 018
7 883 652
6171127
1564 451
7 501685
219 459186
7 928000

1 000000
25 413 018
7 883 652
6171127
1564 451
7 410 450
229 059 412
4 857 OOO

31. Kiadás összesen
32. Müködési bevétel
33. Önkormányzati támogatás

974 721560
35 902 870
938 818 690

993 520 910

18 799 350

36 508 614
957 012 296

605 744
18193 606

34. Bevétel összesen
35. Állami támogatás
36. Öne rő

974 721 560
783 572 277
155 246 413

993 520 910
788 276182
168 736114

18 799 350
4 703 905
13 489 701

173,00

173,00

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Gondnoksági normatíva
Közüzemi dfjak - TÁVHŐ
- TÁVHŐ (gáz)
-Vízdíj
- Szemétszállítás
Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás
Dologi kiadások össz.
Felhalmozási kiadás

37. Létszám

„...

i

•

11•1!.. j !\.,~ ___
j _ Q
1

-

-

-

-

91235
9 600226
3 071 OOO

-

Gyermekek Háza Déli óvoda
Költségvetési keretszámai

28. melléklet

Forintban!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A.

8.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020. év

Eltérés

506 959 280
1 571951
98 434 651

499 805 071
1545 642
113 383 490
403 344
481520
27 572 515
25 831 494
970 550
31300 OOO
2 206 650

Nkt/KJt 1. Sz. mell.
Munkáltato1döntésen alapuló
367/ 2019(Xll.30) Korm. rend.alapján
Közlekedes1 koltségtérités -munkábajárás

-

-

7 154 209
26 309
14 948 839
403 344
7 488
10 820 545
14 684 331
845 075

489 008
16 751970
111 47 163
125 475
31300 OOO
2 244 210
114 601
8 689 680
677 827 989
120 793 900
116 295 037
12 732 280
4 965 363
2 631200
3 265 500
24 506 338
6 842 760
664 444
8 459 125
180 362 047
3 901 OOO

8 607 060
712107 336
116 333147
125 940 331
16 524 256
5 068 686
2 719 860
3 265 500
24 506 338
6 842 760
664 444
8 114 550
193 646 725
1 717 OOO

27. Kiadás összesen
28. Müködési bevétel
29. Önkormányzati támogatás

862 091036
29 693 713
832 397 323

907 471061
33 819 256
873 651805

45 380 025
4125 543
41254482

30. Bevétel összesen
31. Állami támogatás
32. Önerő

862 091036
649768 543
182 628 780

907 471061
666466 603
207 185 202

45 380 025
16 698 060
24 556 422

156,50

156,50

Megbizasi di1ak ,t1szteletdij,akkred1tált képzés
Jubileumi Jutalom
Nyugdijazas
Bevétel elérésére érd felm.személyi kiadás
Cafetéria
Bankköltség 12000 Ft/fő
Bérkompenzáció
Kulönféle koltségvetési befizetés ( rehab.)
Személyi juttatások,munkaadót t erhel6 j árulékok össz.
- ebb61járulék
Élelmezési koltség
Egyéb dologi kiadás
Dologi normatíva
Karbantartas kisjav1tas
Közuzemi díjak - TÁVHŐ
- TÁVHŐ (gáz)
- Vízdíj
- Szemétszállítás
Egyéb müköd. bev.t erhére dologi kiadás
Dologi kiadások össz.
Felhalmozási kiadás

33. létszám

J f

e--·- . .

-

-

37 560
114 601
82 620
34 279 347
4 460 753
9 645 294
3 791 976
103 323
88 660

344 575
13 284 678
2184000

-

Tündérkert Keleti óvoda

29. melléklet

Költségvetési keretszámai

Forintban!

1.
2.
3.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés

SOS 404 556

502 992 643

1047 967

1030 428

98184 094

116 356 931
1277 864

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.
Munkáltatói döntésen alapuló

.
.

2 411913
17 539
18 172 837

4.

367 / 2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

5.

Közlekedési költségtérítés -munkábajárás

602 OOO

6.

Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés

387180

7.

Jubileumi jutalom

22 818 310

8 048 368

. 14 769 942

Nyugdíjazás

13 841900

3 493 980

.

458 880

1046 220

587 340

32 OOO OOO

32 600 OOO

600 OOO

2 294 400

2 298 300

8.
9.

Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás

10. Cafetéria
11. Bankköltség 12000 Ft/fő
12. Bérkompenzáció

13. Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)
14. Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
15.

• ebből járulék

23 542

18. Egyéb dologi kiadás

-

9 172 440

9 911160

686 235 269

679 055 894

122 543 664

112 521666

675 864
.

387180
10 347 920

3 900

.

23 542

.
.

7179 375

738 720
10 021998

324 OOO

324 OOO

137 673 801

146 478 734

8 804 933
4 426 867

16. Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés
17. ~lelmezési költség

.

12 324 440

16 751307

19. Dologi normatíva

4 409 620

4 472 946

63 326

20. Karbantartás kisjavítás

3114 540

3168 880

54 340

14 238 519

14 238 519

21. Kozüzemi díjak- TÁVHŐ
22.

· Gáz

-

.

1106 170

1106 170

.

23.

- TÁVHŐ (gáz)

24 623 298

24 368 893

24.

-Vízdíj

8182 865

8182 865

25.

- Szemétszállítás

1523 258

1523 258

11084310

10 633 470

217174 651

231249042

3 750 OOO

3 235 OOO

29. Kiadás összesen

907159 920

913 539 936

30. Müködési bevétel

38 401362

41398 070

2 996 708

31. Önkormányzati támogatás

868 758 558

872141866

3 383 308

32. Bevétel összesen

907159 920

913 539 936

6 380 016

33. Állami támogatás

741 741 546

766 017167

24 275 621

34. Önerő

127 017 012

106124 699

. 20 892 313

160,00

163,00

3,00

26. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás
27. Dologi kiadások össz.
28. Felhalmozási kiadás

35. Létszám

·l

.~ 1

i .

t ~ \) . •'·

254 405

.

.

450 840
14 074 391

.

515 OOO
6 380 016

Búzaszem Nyugati Óvoda
Költségvetési keretszámai

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

12.
13.
14 .
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

30. melléklet

Forintban!
0.

A.

8.

e.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

359 767 741
27 246
66113 588
1102 507
170 359

360 003 651
26 790
74 285191
565 433

Nkt/ KJt 1. Sz mell.
Munkáltatói dontésen alapulo
367/ 2019(Xll.30) Korm. rend alapian
Kozlekedesi koltsegterites -munkabaJáras
Kozlekedési koltségténtés -helyi kőzlekedés
Megbuasi di1ak ,t1szteletdij,akkred1talt képzés
Jubileumi Jutalom
Nyugdíjazás
Cafeteria
Bankkoltseg 12000 Ft/fő
Bérkompenzáció
Kulonféle kbltségvetés1 befizetés ( rehab.)
Személyi juttatások,munkaadót terhel6 járulékok ösu.
• ebb61Járulék
Kozlekedési kOltsegterítés -helyi kozlekedés
Élelmezési koltség
Egyeb dologi kiadás
Dologi normatrva
Karbantartás k1sjavitás
Kozuzem1 díjak - TÁVHŐ
· TÁVHŐ (gaz)
·Vízdíj
• Szemétszállftas
Egyeb mukód. bev.terhére dologi kiadás
Doloei kiadások össz.
Felhalmozás! kiadás

8755144
10230192
22 200000
1591 740
13145
6 758 640
476 730 302
85 340486

.
.
14 359 422
11040 770
22 200000
1565 100

.

Eltérés

.
.
.

235 910
456
8171603
537 074
170 359

.

5 604 278
810 578

.
.
.

26640
13145
674 730
14 749 425
3 760 375
142 560
1533952
2 726 645
156 651
134 420

98 075 954
7 740 200
3 143 655
2 222 220
10 663 483
7 371 522
4 239 961
1125 437
5 545 970
140128402
4 015 OOO

7 433 370
491479 727
81580111
142 560
96 542 002
10466 845
2 987004
2 087 800
10 663 483
7 371522
4 239 961
1125437
5 996870
141623 484
1518000

28. Kiadás összesen

620 873 704

634 621211

13 747 507

29. Müködési bevétel
30. Önkormányzati támogatás

25 345 466
595 528 238

25 900 072
608 721139

554 606
13192 901

31. Bevétel összesen
32. Állami támoeatás

620 873 704
520 709 544
74 818694

634 621211
512 701414
96 019 725

111,00

111,00

33. Öner6
34. Létszám

.
.
.
.

.
.

.
.
.

.

450 900
1495 082
2 497 OOO

13 747 507
8 008130
21201031

.

Közintézményeket Müködtető Központ
Költségvetési keretszámai

31. melléklet

Fo rintba n!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23.
24.
25.
26.
27.

A.

8.

e.

o.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

98 719 738
45 889 860

5 746 563
3 806 262
1041255
8422 511
486 724
159 478
167 693
3 427 977
153 611
199 232
400000
41640
8 246
724950
3937 664
2286 536
3 4 39 807
2 855 OOO

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.
Munkáltato1 döntésen alapuló
Bérrendezés
367/2019(Xll.30) Korm. rend.alapján
Végkielégltés, felmentési bér
Kozlekedési költségtérítés -munkábaiárás
Megbizási dijak ,tiszteletdij,akkreditált képzes
Jubileumi jutalom
Nyugdí1azás
Bevétel elérésére érd. felm.szemelyi kiadás
Cafetéria
Ba nkkoltség 12000 Ft/fő
Berkompenzác1ó
Kulonféle költségvetési befizetés ( rehab.)
Személyi juttatáso k,munkaadót terhelő járulékok össz.
• ebből járulék
~lelmezési koltség
Egyéb dologi kiadás
Karbantartás kisjavitás
Kozüzem1 díjak- TÁVHŐ
- TÁVHŐ (gáz)
- Vízdíj
- Szemétszállítás
Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás
Dologi kiadások össz.
Felhalmozási kiadás

28. Kiadás összesen
29. Müködési be vétel
30. Önkormányzati támogatás
31. Bevétel összese n
32. Állami támogatás
33. Önerő
34. Létszám

104 466 301
42 083 598
4 277 383
50 864 817

s

318 638
59 287 328

-

486 724
860 398
1974 840
3427 977
2 628 044
14 620 650
11200 OOO
803 040
8 246
905 175
238 607193
40461510
930 979 052
33 696 OOO
2 785 OOO
36110 343
21312 623
11038 930
2 505 266
66 768 883
1 105 196 097
6 500 OOO

1630125
242 544 857
38174 974
934 418 859
36 551 OOO
2 785 OOO
36110 343
22 169 063
11038 930
2 505 266
62 683 823
1108 262 284
6 500 OOO

1 350 303290

1357 307141

7 003 851

511217103
839 086187

545 303 839
812 003 302

-

34 086 736
27 082 885

1 350 303 290
361494993
477 591194

1357 307 141
366 022 208
445 981094

-

4 527 215
31610100

56,0

54,0

-

2,0

700 920
2142 533

2 474 433
14 819 882
10 800 OOO
761400

-

-

-

.

856440

-

-

4 085 060
3 066187

-

7 003 851

.'

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Költségvetési keretszámai

32. melléklet

Forintban!

A.

B.

e.

D.

Feladatok mecnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

160 560 319
19 855164
4 750 OOO
36 875 669
722106
8 816 250
993 045
1792022
6 668 860
11800000
846 060
154 394
2 916 675
256 750 564
45 175 122
93 336 400
10 200000
12 307 034
716 280
7S4 380
190 663
1798320
7 664 392
126 967 469
202 284 999

157 523 672
19 522 860
4 750 OOO
45 943 558
899 371
8 241400

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nkt./KJt 1. Sz mell.
Munkaltatói döntésen alapuló
Egyéb feladat személyi iuttatasa
367/2019(Xll.30) Korm. rend.alapian
Kbzlekedési koltségténtés -munkábaJárás
Megb1zás d1Jak ,11szteletdiJ,akkred1tált képzés
Jub1leum1Jutalom
NyugdiJazás
Bevetel elérésére érd. felm.személyl kiadás
Cafeteria
Bankkoltség 12000 Ft/fö
Bérkompenzac1ó
Külonféle kóltségvetesi befizetés ( rehab.)
Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.
- ebből járulék
Egyéb dologi kiadás
Karbantartás k1sjav1tas
Kozuzem1 díjak - TAVHŐ
- TÁVHŐ (gaz)
-Vízdij
- Szemétszállítás
- Haitoanyag
Egyeb muköd. bev.terhere dologi kiadás
Dologi kiadások össz.
Felhalmozási kiadás

3 042 900
254 836 931
41426170
98 336 400
13 OOO OOO
12 307 034
716 280
7S4 380
190 663
1798320
4 081585
131184 662
142150000

27.
28.
29.
30.

Kiadás össiesen
Müködésl bevétel
Maradvány igénybevétele
önkormányzati támogatás

586 003 032
22 000000
80 618 251
483 384 781

528171593
17000000
28 539 085
482 632 508

586 003 032
391304 715
92 080 066

528171593
390 948 880

59,00

59,00

1.
2.
3.
4.

s.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

31. Bevétel össiesen
32. Állami támogatás
33. Önerő
34. LéUzám

\ \ \ !. • .

„ \) -- .

.

1123 770
1157 500
11800000
831900

-

91683 628

-

-

-

-

-

3 036 647
332 304

9 067 889
177 265
574 850
993 045
668 252
5 511360

14160
154 394
126 225
1913 633
3 748 952
5 OOO OOO
2 800 OOO

3 582 807
4 217193
60134 999
57 831439
5 000000
52 079166
752 273

-

57 831439

-

355 835
396438

-

-

Váci Mihály Kulturális Központ
Költségvetési keretszámai

33. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés

2.

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.

96 501806

96 522 842

3.

Munkáltatói döntésen alapuló

11777442

11580 330

4.

367/ 2019(Xll 30) korm. rend.alapján

52 960 906

62 514 935

9 554 029

s.

Kozlekedési költségtérítés -munkábajárás

632 830

801878

169 048

6.

Megblzási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés

s 853 990

5 810 650

4 3 340

7.

Jubileumi jutalom

1936 498

494 910

1441588

8.

Nyugdíjazás

9.

Bevétel elérésére érd . felm.személyi kiadás

-

10. Cafeteria
11. Bankkoltség 12000 Ft/ 16
12. Bérkompenzáció

648 013

3 526 500

3 472 500

9 800 OOO

9 800 OOO

702 660

690 900

7 887

21036

-

-

197112

648 013

-

54 OOO

-

11 760

-

7 887

2 413 800

2 608 200

194400

186114 319

194 945 158

8830839

33 071138

31959 473

16. Egyéb dologi kiadás

59 970 OOO

63 270 OOO

3 300000

17. Karbantartás k1sjavítás

21900 OOO

24452 295

2 552 295

18. Közüzemi díjak - TÁVHŐ

13. Külonféle koltségvetési befizetés ( rehab.)
14. Személyi juttatások,munkaadót terhel6 járulékok össz.
15.

- ebböl járulék

35 259 988

35 259 988

19.

- TÁVHŐ (gáz)

9156 267

9156 267

20.

- Vízdíj

1929130

1929130

21.

- Szemétszállítás

1043 076

1043 076

22.

- Hajtóanyag

4 009 390

4 009 390

23. Egyéb mükbd. bev.terhére dologi kiadás

-

1111665

-

-

-

37 473 500

37 527 500

54 OOO

170 741351

176 647 646

5 906 295

5 OOO OOO

5 OOO OOO

26. Kiadás összesen

361855 670

376 592 804

14 737134

27. Müködési bevétel

72 OOO OOO

79 OOO OOO

7 000000

24. Dologi kiadások össz.
25. Felhalmozási kiadás

28. Maradvány igénybevétele

-

-

3 000000

3 000000

29. Önkormányzati támogatás

289855 670

294 592 804

4 737134

30. Bevétel összesen

361855 670

376 592 804

14 737134

31. Állami támogatás

66633 954

67 071088

437134

223 221 716

227 521716

4 300 OOO

49,00

49,00

32. Önerő
33. Létszám

-

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Költségvetési keretszámai

34. melléklet

Forintban!

l.

A.

B.

e.

o.

Feladatok mecnevezése

2019 .év

2020.év

Eltérés
2 429 614

2.

Nkt./KJt 1. St. mell.

65 005 986

67 435 600

3.

Munkáltatói dontesen alapuló

23 597 513

23 683 262

85 749

4.

367/ 2019(Xll.30) Korm. rend.alapián

12 870461

20128 573

7 258 112

5.

Kozlekedesi koltsegtentes -munkaba1arás

6.

Megbizás1díjak ,t1szteletdiJ,akkred1tált kepzés

7.

Jubileumi Jutalom

8.

Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás

9.

Cafeteria

10. Bankkoltség 12000 Ft/16
11. Bérkompenzáció
12. Személyi juttatások.munkaadót terhelő járulékok össz.
13.

- ebből járulék

14. Egyéb dologi kiadás

847 792

847 792

10109 300

2 893 750

-

-

7 215 550

742 365

742 365

15119 500

16 932 500

1813 OOO

4 833 335

5 OOO OOO

166 665

346 550

352 500

7051

-

5950

-

7051

132 737488

138016 342

21 832 788

20873 869

47 496 588

61590 940

14 094 352

5 278 854

-

958 919

9 380 500

57 456 700

48 076 200

16. Dologi kiadások óssz.

56 877 088

119047 640

62170 552

17. Felhalmozási kiadás

17000000

10107 488

15. Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás

-

6 892 512

206 614 576

267171470

60556 894

19. MOködési célú támogatások ÁH·belül

1 500000

3 000000

1500 OOO

20. Müködési célú támogatások ÁH-kfvül

3 000000

3 OOO OOO

30 OOO OOO

58 389 200

28 389 200

32 000000

32 OOO OOO

172114 576

170 782"270

24. Bevétel összesen

206 614 576

267171470

25. Állami támogatás

142114 576

140782 270

30 OOO OOO

30000000

-

25,0

25,0

-

18. Kiadás összesen

21. MOködési bevétel
22. Maradvány igénybevétele

23. Önkormányzati támogatás

26. Önerő
27. Létszám

.... i: Í. .

~ · J v --~

'

-

1332306
60 556 894

-

1332 306

Jósa András Múzeum
Költségvetési keterszámai

35. melléklet

Forintban!

A.

B.

e.

o.

Feladatok mecnevezése

2019.éll

2020.éll

Eltérés

2. Nkt./KJt. 1. Sz. mell.
3. Munkáltatot döntésen alapuló
4 . Egyéb feladat személyi juttatása

188 390 502
15 268 716

185 830 056
14 596 320
41454 OOO

2 560 446
672 396
41454 OOO

s.

41689 536
l 023 398
1438030
49115
8340173
1681604
2 387 610
50363 045
13 400 005
960 780
3 318 975
328 311489
58 065 536
40 324 040

1.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

367/ 2019(Xll.30) Korm. rend.alapián
Vegk1elegítés, felmentési bér
Kozlekedési koltsegtérítes -munkábajarás
Közlekedes1 koltségtérítés -helyt kozlekedés
Megb1zási dijak ,tiszteletdiJ,akkred1tált képzes
Jubileumi jutalom
Nyugdíjazás
Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás
Cafetéria
Bankkoltség 12000 FVf6
Kúlonféle koltségvetési befizetés ( rehab .)
Személyi juttatások,munkaadót terhel6 járulékok össz.
- ebből járulék
Egyéb dologi kiadás
Karbantartás kisjavitás
Kbzuzemi dl1ak - TÁVHŐ
- Gáz
-Vízdíj
- Szemétszállítás
- Hajtóanyag
Egyéb mükod. bev.terhére dologi kiadás
Dologi kiadások össz.
Felhalmozási kiadás
Felújítás

29. Kiadás összesen
30.
31.
32.
33.

Működési célú támogatások ÁH-b~ül
Müködési bevétel
Maradvány ieénybevétele
Önkormányzati támogatás

34. Bevétel összesen
35. Állami támogatás
36. Önerő
37. Létszám

. 1

•·
~'

.

'v

-

13 433 700
3 911600
1219 200
310102
5 534 660
128 068 580
192 801882
34433 725
31358 459

52 441339

1506120
20110174
4 949 863
4184 227
12 290 615
14 600 OOO
1029 300
3042 900
356034 914
56 746970
58868 309
1116 OOO
13 433 700
3 911600
1219 200
310 102
5 534 660
87 442 779
171836 350
17 575 382

-

-

10 751803
l 023 398
68 090
49115
11770 001
3 268 259
1796617
38 072 430
1199 995
68520
276 075
27 723 425
1318 566
18 544 269
1116 OOO

-

-

-

-

-

40 625 801
20 965 532
16 858 343
31358 459

-

41458 909

-

586905 555

545 446 646

8 534 620
141000000
155 056132
282 314 803

180000 OOO
52 487 976
312 958 670

8 534 620
39 000000
- 102 568156
30 643 867

586905 555
161025 614
121289189

545 446 646

-

163 810 920
149147 750

61,00

61,00

-

-

41458909
z785 306
27 858 561

-

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Költségvet ési keretszám ai

36. m ellék let

Forintban !

1.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés

426 806 459

421379 121

31 955 887

31988191

32 304

227 707 429

267 465 009

39 757 580

s 317 565

2.

Nkt./KJt 1. Sz. mell

3.

Munkáltatói dóntésen alapuló

4.

367/2019(Xll.30) Korm. rend.alapján

s.

Közlekedési kóltségtérités -munkábajarás

4 349 015

6.

Kozlekedés1 koltségtérítés -helyi közlekedés

8 603140

-

-

5 427 338

968 5 50

-

8 603 140

7.

Megbizási d11ak ,tiszteletdíj.akkreditált képzés

18 580 423

23129 211

4 548 788

8.

Jubileumi jutalom

3 998 159

9 721269

5 723 110

9.

Nyugdíjazás

6 298 038

2 360 076

39 300 OOO

39 300 OOO

2 817 810

2 770 650

10. Cafeteria
11. Bankkoltség 12000 Ft/fő
12. Bérkompenzac10

13. Kúlonféle költségvetés, befizetés ( rehab.)
14. Személyi juttatások,munkaadót terhel6 járulékok össz.
15.

- ebből járulék

350 255
9 353 475

7 715 925

780120 090

811147 017

137 827 182

130072 801

16. Kozlekedési koltségtérítés -helyi közlekedés

.

3 937 962

.

47160

-

1 637 550

350 255
31026 927

-

7 754 381

6 629 040

6 629 040

17. ~lelmezés i kóltség

61513 777

69 733 302

8 219 525

18. Egyéb dologi kiadás

54 612 865

65 580 039

10 967 174
540 647

19. Karbantartás kisjavítás

5 809 353

6 350 OOO

20. Kózüzemi díjak· TÁVHŐ

1885 333

1885 333

21.

2 060 310

2 060 310

16102113

16102 113

9 46 083

1016 OOO

·Gáz

22.

- TAVHŐ (gaz)

23.

- Villamos energia

24.

-Vízdíj

5 079 510

5 079 510

25.

- Szemétszállítás

2 366 94 2

2 366 9 42

26.

- Hajtóanyag

4 609 727

4 609 727

1329 207

1329 207

156 315 220

182 741523

6 604 OOO

5 080 OOO

27. Egyéb müköd bev.terhére dologi kiadás
28. Dologi kiadások össz.
29. Felhalmozási kiadás

-

-

69 917

-

-

26 426 303

-

1524 OOO

30. Kiadás ö sszesen

943 039 310

998 968 540

31. Müködésl bevétel

149 967 414

143 858 483

32. Önkormányzati támogatás

793 071896

855110 057

33. Bevétel összesen

943039 310

998 968 540

55 929 230

34. Állami támogatás

361435 335

419 598 976

58163 641

35. Önerő

431636 561

435 511081

3 874 520

196, 5

196, S

36 . Létszám

55 929 230

.

6108 931
62 038161

.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Ala pellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

37. melléklet

Forintban !

A.

8.

e.

o.

Feladatok megnevezése

2019.év

2020.év

Eltérés

S30 390 246
103S 348
264128 699
5 94S 830
255 539
141060
9 769 603
8 8S3 7SS
49 200000
3 513 300
464 019
10 2S8 6SO
883 956 049
156 447 915
73190 260
60 759 487
13 824 779
29 233 271
1 776127
12112 664
l 729 740
9 3716SS
147S 412
603 693
190S OOO
205 982 088
500000
14 592 300

SS6 221 486
1326 810
29S 230 26S
6 457 60S

10 867 500
936 515 081
152 506 710
69 639 33S
54183 850
12 319 OOO
29 233 271
1 776127
12 112 664
2 032 OOO
9 3716SS
1475 412
603 693
1905 OOO
194 652 007
500 OOO
6 985 OOO

30. Kiadás összesen
31. Müködésl bevétel
32. Önkormányzati támogatás

1105 030 437
36 567 192
1068 463 245

1138 652 088
15 813 865
1122 838 223

33. Bevétel összesen
34. Állami támogatás
35. Önerő

1105 030 437
675 801486
392 661 759

1138 652 088
694 480 076
428 358147

246,0

246,0

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nlct./KJt. 1. Sz. mell.
Munkaltatoi dontésen alapuló

367/ 2019(Xll.30) Korm. rend.alapián
Kozlekedési koltségtérítés -munkábajárás
Kozlekedési koltségtérítés -helyi közlekedés
Megbizási dijak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés
Jubileumi iutalom
Nyugdíjazás
Cafetéria
Bankkoltség 12000 Ft/fő
Berkompenzáció
Külonféle költsegvetési befizetés ( rehab.)
Személyi juttatások,munkaad6t terhe lő járulékok össz.
- ebből j árulék
Élelmezesi költség
Egyéb dologi kiadás
Karbantartás k1siavítás
Közüzemi díjak- TÁVHŐ
- Gáz
- TÁVHŐ (gáz)
- Villamos energia
-Vizdij
- Szemétszállítás
- Hajtóanyag
Egyéb mükod. bev.terhére dologi kiadás
Dologi kiadások össz.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Felhalmozási kiadás

36. Létszám

\J.

L'

138 900
8 lOS 620
s 498 29S
49 200 OOO
3 468 600

-

2S 831240
291462
31101 S66
S11 77S

-

-

-

-

-

255 539
2 160
1663 983
3 3S5 460

44 700
464 019
608 850
52 559 032
3 941205
3 550 92S
6 575 637
1 SOS 779

-

302 260

-

11330 081

7 607 300
33 621651
20 753 327
54374 978
33 621651
18 678 590
35 696 388

-

Nyíregyházi Család • és Gyermekjóléti Központ
Költségvetési keretszámai

38. melléklet

Forintban!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

A.

B.

e.

D.

Feladatok megnevezése

2019. év

2020.év

Eltérés

Nkt./KJt. 1. Sz. mell.
Munkáltatói döntésen alapuló
367 /2019(Xll.30) Korm. rend.alapján
Kozlekedes1 költségterítés · munkabajáras
Kozlekedés1 költségtentes -helyi közlekedés
Jubileumi JUtalom
Nyugdijazas
Bevetel elérésére érd. felm.személyi kiadás
Cafetéria
Bankkoltség 12000 Ft/f(J
Bérkompenzáció
Kulönféle kol~égveté si befizetés ( rehab.)
Személyi juttathok,munkaadót terttel6 járulékok össz.
• ebb61 járulék
Közlekedési koltségtérítés -helyi közlekedés
Egyéb dologi kiadás
Karbantartás k1sjavítás
Közuzemi díjak - TÁVHŐ
·Gáz
·TÁVHŐ (gáz)
·Villamos energia
·Vízdíj
• Szemétszállítás
- Ha1toanyag
Egyéb muköd. bev.terhére dologi kiadás
Dologi kiadások össz.
Fellulmozási kiadás

29. Kiadás összesen
30. Müködésl célú támogatások ÁH-belül
31. Maradvány igénybevétele
32. Önkormányzati támogatás
33. Bevétel összesen
34. Állami támogatás
35. Önerő
36. létszám

338 374 605
2 258 402
60 996 863
4 358 310
8 517 960

.
937 358
67 832 402
20000 OOO
1434 OOO
309147
4123 575
509142 622
91517 315

336 699 539
2 621947
78 559 208
4 426 455

.
989 820
1979 640
82 226 630
20000 OOO
1410 OOO

.

28 062123
1687 577
2 436 407
1175 188
653 256
502 544
4 21 737
242 796
1996 714
62 457198
99 635 540
11213 800

4 020975
532 934 214
83 860 214
4 490 640
35 187 OOO
2 222 500
2 436 407
1175188
653 256
2 387 600
421 737
242 796
1996 714
62 606 783
113 820 621
5 OOO OOO

619 991962

651754835

.

.

1675 066
363 545
17 562 345
68145
8 517 960
989 820
1042 282
14 394 228

.
.
.

.

.

24 OOO
309147
102 600
23 791592
7 657101
4 490640
7 124 877
534 923

.
.
.
1885 056

.
.

.
.

149 585
14185 081
6213 800

133 503 400
486 488 562

6049 625
142 336 511
503 368 699

31762873
6 049 625
8 833111
16880137

619 991962
363 551952
122 936 610

651754835
364 282 698
139 086 001

31762873
730 746
16149 391

100,0

100,0

.

.

Polgármester! Hivatal
kereuúmai

39.rnelléklet

Költsécvet~I

Forintba ni

1.

A.

B.

e.

o.

Felad•tolt mernevezése

2019.év•

2020. év•

El térés

1051556187
31151 67S
322 972 448
43 285 246
13 960660
lSS 017151
23 835 578
SS 033377
2 266 013
4 500000
4 227 910
1314 500
200000
1 sooooo
136 839
10157 500
8 816 250
5 975000

1072 388 722
49 807 89S
333 685 393
43 809141
14 306 650
157164 891
25 925 083
53 866 524
1762500
4 000000
3 790550
1292 500
200000
1500000

15 285 144
13 080762
17760000
6019 193
1788051433
316 338 509
2 950000
30 827 516
42 428172
52 55S OOO
125 428 OOO
19 310000
26 800000
150000
3 850000
21186 OOO
1S828000
37 665 OOO
121778920
146 904 580
2 S37 894
650199082
30020000
9 OOO OOO
42 075100

17 681 250
4 832 896
19184 760
4 643 468
1814385973
297125 971
2 950000
30 477 910
36 918 473
57 068 OOO
126 700000
19 310000
26 800 OOO
150000
3 850000
21186000
18442000
44 839960
131 163 746
147 945 OOO
2632 500
670 433 589

2 519 345 615
54030 500
7 500 OOO
33 522 270
1600000
19 631251
2 403 061594

2 576 475 042
54 065 324
9000000
30 749 946

2. Kon1snVtselllk alap11ie1menye
3. Munkatbrvenylconyv h1tály1 a~ tartozók (palyiut)
4. llletmenyluegesztles

s
6.
7
8
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17
18.
19.

Nyel"!>ótlek
Kotelez6 1lletmenypótlek
Jutalom
Jubileumi jutalom
Cafeteria
Ruh6zat1 ko~ségtérítés (anyakonyvvrzetllk)
Kozlekedes1 koltsegtérités
Bankszámla hozza1arulis
Konosnv1sel6k munültat61 segélye
Apparátusi dolgozó~ hovaulos belfold1 k1kuldetese
Appar61usi do<gozók lwlt1los kulfoldo kikuldetése
Bérkompenzacoó
Konerulet szabad1dll megvaltasa
Anyakonyvvezet6k megb12ás1díja

Betegszabadság
Munkavegzésre .rányulo egyeb 1ogv1szonyban nem saiat
20. foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

21.
22.
23.
24.
25.
26
27.
28.
29.
30
31
32.
33.
34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Egyeb kuls6 személyi Juttatások (felmentés, reprezentacoó)
RehablhtlC•ÓS homiiarulas
E!'feb iarulékok( tappenz hozuiirulas. magantelrion)
Siemélyl jutuúsok,munkHdót terhei.s járulékok il>n.
- e bb61járulék
Kikuldetes
Szakmai tevékenységet seg1t6 uolg
Egyéb dologi klldis
Keszletbeszerzés
Informatikai szolgáltatasok
Kommun•~c1os szolgáltatíso~

Kozuzem1 d1Jak - TÁVHŐ
-Gáz
-V1zdi1
- Wlamosenerg1a
Bérlet és hzingdíJak
karbantards k1sjav1tás
Kulbnféle befizetések és egye b dologi k1adasok
Uzemeltetésl kiadások
AFA kiadás
Dologi kiadások il>sz.
El~tottak

pénzbeli juttaúso

Felt..lmoiHl célú v!ssutir. dmoc.kolcs6n nylljdsa ÁH-kfVtllre
Beruh6ásí lriad•s
kiadás ösuesen
Müködésl célú dmogadsok AH-belOI
Közhatalmi ~te l
Működési bevétel
Felt..lmozásl célú dmogatésok AH-kJvül
Maradv6ny ícénybevetele
Önkormányzati úmocatb

52. Bevétel 6uzesen
53. Állami úmog1ús
54. Öner6
SS. léUt6m (f6)

-

-

136 839
170000
135 OOO
100000

-

2 396 106
8 247 866
1424 760
1375 72S
46 334 S40
19 212 538

-

-

-

-

-

2 576 475 042

278,00

270,00

349 606
s 509 699
4 513000
1 272 OOO

9 000000
62 655 480

2 519 345 615
43 738 700
2 359 322 894

sooooo
437 360
22000

9 987 500
8 681250
5 875 OOO

1112116 318
2464 373454

20 832 535
18 656 220
10 712 94S
523 895
345 990
2147 740
2089 SOS
1166 853
S03 513

2 614 OOO
7 174 960
9 384 826
l 040 420
94 606
20 234507
30020000

-

20 580 380

-

57129 427
34824
1500 OOO
2 772 324
1600 OOO
1344 933
61311860

-

57129 427
43 738 700
105 050 560

-

8,0

-

2 464 373 454

• tartllmaua
EFOP-1 •.2.9-17-2017-00047 N6k 1csaljdbanes1 munkahelyen N61 lnlormációs és Szolgaltató Központ létrehodu Nyoregyháán
~l.Putot, melynek kiadásai az a~bbiak uerlnt a lakultak:

l

Felaclatolr rnecnevezHe

2. Kiadás össusen:
3.

- Személyi Juttatasok

4. - Munk11dót terhek5 járu lekok
5. - Dologi kiadások
6 - Beruházási lroad;h
7 Bevétel 6sszesen:
8 . - Mukodési célú tamogataso~ AH-belo'

'·•·'
-

1

·-

2019.h

2020. év

65 790 951
15 602 100

72 317 285
34 102 298

2 925 349
36 266 572
10 996 930
54 030 500
54030 500

4 392 902
33165 465
656 620
S4 065 324
54 065 324

Eltéré5
6 526 334
18500198

-

1 467 553
3101107
10340 310
34824
34 824

NYfREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAl.D/10-6/2020.

TÁJ~KOZTATÓ

- a Közgyűléshez -

a 2020. évi költségvetés intézményi egyeztetéséről

Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §.(1)
bekezdésében foglalt előfrások alapján „a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési
szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az
egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a
képviselő-testület bizottságai elé terjeszti."
Tájékoztatom Önöket, hogy a költségvetési intézményekkel az intézményeket érintő költségvetési
keretszámok 2020. január 15-én egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésről a Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Osztálya jegyzőkönyvet vett fel, melyet az egyeztetésen résztvevők aláfrásukkal
hitelesftettek. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az intézményvezetők elfogadták azokat az alapelveket,
melyek alapján a keretszámok kialakultak:

•!•

A költségvetési keretszámok egyrészt az intézmények
feladatfinanszírozás alapján kerültek meghatározásra .

•!•

A személyi juttatások tartalmazzák a Kjt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi
juttatást.
• A 367/2019. (Xll.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 161.000 Ft, a garantált
bérminimum 210.600 Ft összegben került tervezésre .
• A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. évben 17,S %.
• A keretszámok tartalmazzák az érintett intézmények esetében a kulturális
illetménypótlék, a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék és az egészségügyi pótlék
éves összegét.
• Az illetménypótlék számítási alapja 2020. évben is 20.000 Ft.
• Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 200.000 Ft.
• A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján az egy
foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2020. évben
legfeljebb 1.000 Ft, mely 12 hónapon keresztül biztosított.
• A munkába járás költsége a jövőben is biztosított.

•!•

A cafetéria rendszer keretében a juttatások fizetésének szabályozására az intézményeknek
Cafetéria szabályzattal kell rendelkezniük.

•!•

A rehabilitációs hozzájárulás a bekért létszámadatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi
intézménynél 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a
megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

\J.J

adatszolgáltatása,

N Y Í R E G Y H Á Z A

.)

másrészt a

Az élelmezési kiadások 2020. január 01-től a Közgyűlés 207 /2019. (Xll.19.) számú határozatával
elfogadott nyersanyagnormákkal kerültek tervezésre.

•:•

•!• Az intézményi keretszámok a felújítások

előirányzatát

nem tartalmazzák, a szükséges előirányzat

az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.
Működtető Központ keretszáma 2020. január 01-től 2 fő álláshely
csökkentést (üres állás) tartalmaz: 0,5 fő rendezvényszervező, 0,5 fő gazdasági, 1 fő hangtechnikus
álláshely.

•!• A Közintézményeket

•!• Az intézményi keretszámok 2020. január 01-től differenciált béremelésre biztosítanak fedezetet a
gazdasági szervezet részére az Eszterlánc Északi óvoda és a Közintézményeket Működtető
Központ esetében.

•!• Az Önkormányzat 2020. évben a Nyíregyházi Cantemus Kórus költségvetésében bázisszinten,
30.000.000 Ft támogatást biztosít.
•!•

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság költségvetése az Egészségbiztosítási Alaptól átvett
pénzeszközre ez évben éves szinten 622 .802.655 Ft átvett pénzeszközt tartalmaz. Az intézmény
tárgyévben felülvizsgálja az ingyenes szolgáltatásba vont szervezetek körét.

•!•

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretszáma nem tartalmazza az intézmény Őz utca 1416. szám alatti telephelyén megvalósuló létszámfejlesztés, bővítés kiadásait. A fedezet az
önkormányzat költségvetésében a céltartalékok között került tervezésre.

•!• Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely
támogatások 2020. december 31-ig használhatóak fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.
működési és felhalmozási kiadásokra az előirányzatok az
adatszolgáltatása alapján kerültek meghatározásra.

•!• A

intézmények

egyeztetett

•!• A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ellátását az Önkormányzat központilag tervezi.
A tervezetben foglaltakat az intézményvezetőkkel ismertettük, akik kinyilatkozták, hogy a rendelettervezetet megismerték.
Fentiek alapján kérem, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.
Nyíregyháza, 2020. január 30.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4400 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 113.
TELEFON: +36 42 524-SOO
FAX: +36 42 524? 01
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/10-7/2020
Ügyintéző: Patóné

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úri

Kérem, hogy amennyiben Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési
rendelet-tervezetéhez módosító indítványt kíván tenni, úgy azt - a mellékelt formanyomtatványon - 2020.
február 03-án 16:00-ig a Polgármesteri Tit kárságra szíveskedjen benyújtani.

Nyíregyháza, 2020. január 30.

Tisztelettel:

Melléklet: 1 db nyomtatvány

\]"__:;

N Y Í R E G Y H Á Z A

Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖNKORMÁNYZATA
DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úri

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelet- tervezetében szereplő
előirányzatok

megváltoztatására vonatkozó módosító javaslatomat az alábbiakban teszem meg:

melléklete
sorának __ oszlopában javasolt előirányzat módosítását
(növelését) javaslom az alábbi indokok alapján :

A rendelet-tervezet

A rendelet-tervezet

melléklete
sorának __ oszlopában javasolt
(csökkentését) javaslom az alábbi indokok alapján:

előirányzat

Nyíregyháza, 2020. _ _ _ __ hó _ _ nap.

önkormány,ati képvi~elő

módosítását

SZOCIÁLIS

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

.i401 NYiREGYHAZA, KOSS~TH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFOI\: • 36 42 )24·)85; f AX: •36 42 52•1-)86
E.·MAIL: NYHSZOC@NrlREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC/1438-2/2020
Ügyintéző: Dr. Vachler Péter
Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati
rendelet módosítására

·········~~·hé~·······················"·
alpolgármester

/'
Dr. Krizsai Anita
Szoci ális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést
személyek aláírása

végző

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet ve zetője
Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociá lis, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulaj donosi Bizot t ság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

WWV..N\'l~~G\HAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: •36 4 i 524-585; FAX: •J6 42 524 -586
E·MAIL; NYHSZOC@NVIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 164/2016. (IV.30.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági
Koncepcióját (2016 - 2021), melyben hosszú távú célként határozta meg, hogy az állami lakásépítési - és
vásárlási támogatások mellett az önkormányzat helyi eszközökkel is segítse a fiatalok letelepedését a
városban. A Közgyűlés döntése - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi
költségvetéséhez kapcsolódóan hozott 4/2019. {II. 7.) számú határozat - alapján 2019. április 30-ig kellett
kidolgozni a „ Haza Várunk Program" elemeit. Ennek a programnak a célja a munkaerő megtartása,
biztosítása, a szakképzett fiatalok helyben maradásának elősegítése, és mindezeken keresztül a város
gazdasági potenciáljának fokozása érdekében az, hogy helyi szinten támogassa a fiatalok, fiatal családok
otthonteremtését . Ennek érdekében fogadta el a Közgyűlés a 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati
rendeletet, amely vissza nem térítendő támogatással segíti új építésű vagy használt lakás vásárlását, illetve
lakóingatlan építését is. A rendelet elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy az állami és önkormányzati
támogatás igénybevételével a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő fiata lok önálló lakhatása is
megoldható legyen városunkban . A költségvetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió forint
volt.
A rendeletet a Közgyűlés a 2019 . április 25 -i ülésén fogadta el, ami 2019. május 15-én lépett hatályba.
A rendeletben foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén letelepedni
szándékozó nagykorú személy a rendeletben meghatározott feltételekkel Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe új építésű lakás,
használt lakás vásárlására, új lakás építésére.
Az első lakáshoz jutók támogatására jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hétszeresét, legfeljebb kéttagú családban
élő igénylő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kilencszeresét (2019 -ben
199.500 Ft -t, illetve 256.500 Ft. volt, és jelenleg is ezzel az összeggel kell számolni).
Az első lakáshoz jutók támogatása igénybevételének feltételei:
-

-

A támogatandó lakás a műszaki állapotára tekintettel a lakhatási igények kielégítésére alkalmas,
a támogatandó lakás vásárlása esetén az igénylő az ingatlan - nyilvántartási hatóság által érkeztetett
adásvételi szerződést benyújtsa,
az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napná l nem régebbi okiratta l
igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított, vagy kereső tevékenysége alapján valamely másik
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság álta l kiállított igazolással
igazolja,
az igénylő vállalja, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítását követő 90 napon belül
bemutatja a Hivatalnak a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy
esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely igazolja, hogy az első lakáshoz jutók
támogatásával vásárolt lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akikre
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tekintettel az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítása történt, azza l, hogy az erre irányuló
határidőt a hatóság indokolt kérelemre egy alkalommal 90 nappa l meghosszabbíthatja,
az igénylő vállalja, hogy az igénylő és családja, akire tekintettel az első lakáshoz jutók támogatása
folyósításra került, a hatósági igazolvány, vagy igazolás kiállításától számított 5 évig a támogatással
érintett lakásban életvitelszerűen lakik. (Nem jelenti az életvitelszerű ottlakásra vonatkozó
kötelezettség megszegését, ha az ott meghatározott időtartamon belül az igénylő Nyíregyháza
Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül változtatja meg a lakóhelyét.),
az első lakáshoz jutók támogatásával érintett lakásban kizárólag a támogatott személyek
szerezhetnek tulajdont. Az első lakáshoz j utók támogatása a lakás vételárának, vagy kivitelezése
ellenértékének megfizetésére legfeljebb egy támogatandó lakásra vehető igénybe. A támogatást a
házastársak vagy élettársak kizárólag együtt igényelhetik,
a lakás hasznos alapterületének el kell érnie egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, két gyermek
esetén az 50 négyzetmétert, három gyermek esetén a 60 négyzetmétert, négy vagy több gyermek
esetén a 70 négyzetmétert,
Lakás vásárlása érdekében igénybe vett támogatás esetén a lakás vételára nem ha lad hatja meg a 35
millió fori ntot,
az Önkormányzat a támogatást a kérelmek benyújtásának sorrendjében a mindenkori költségvetési
rendele tben meghatározott, az első lakáshoz jutók támogatására elkülönített összeg erejéig nyújtja,
a támogatás iránti kérelmet az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül kell
benyújtani, a határidő jogvesztő.

-

-

-

-

Nem jogosult a támogatásra az az
-

-

-

-

igény lő

akinek, vagy aki családtagjának tulajdonában - kivéve a haszonélvezettel (özvegyi joggal)
terhelt tulajdont -, haszonélvezetében beköltözhető - beleértve bármilyen címen
hasznosítottat is - lakása van, függetlenül annak forgalmi értékétől,
akinek vagy aki családtagjának jelentős értékű ingó (különösen vagyonértékű jog és személy
vagy tehergépjármű), illetve ingatlanvagyona (különösen résztulajdona, üdülője, beépíthető
telke) van, amelynek értéke - a családon belül tagonként számítva - a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja (7 .125.000 Ft.),
az a kérelmező, aki, vagy akinek az együttköltöző családtagja a megjelölt ingó - vagy
ingatlanvagyonát a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül elidegenítette,
aki jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek
számára jogtalan előnyt jelenthetnek,
az a kére lmező, aki, vagy akinek az együttköltöző családtagja a kérelem benyújtását
megelőző tíz éven belül helyi önkormányzat által nyújtott, jelen rendeletben foglalt célokkal
azonos célra irányuló támogatásban részesült,
aki a támogatással érintett ingatlant hozzátartozójától vásárolja.

A támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása önkormányzati hatósági ügy keretében történik. A
támogatás iránti kérelmeket formanyomtatványon kell benyújtani. Az eljárás költségmentes. A kérelem
elbírálásához a kérelmező köteles arra, hogy családja vagyoni, jövedelm i viszonyairól nyilatkozzék, illetve
azokat igazolja. A vagyonnyilatkozatban fogla ltakat a Hivatal ellenőrizheti. Kötelezően benyújtandó
dokumentumok a kérelem (formanyomtatványon), a vagyonnyilatkozat (kérelem melléklete), házastársak
esetén a házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolata, élettársak esetén a közjegyző előtt tett

nyilatkozat

" l;.

11

(\ ~
U

egyszerű

másolata, a megvásárolni kívánt lakás adásvételi

,_ •

()J

szerződésének

ügyvéd által
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ellenjegyzett eredeti példánya, mely vételárra vonatkozó része tartalmazza az első lakáshoz jutók
támogatásának tervezett összegét, az ingatlan-értékbecslési szakvélemény, továbbá a jövedelem igazolása .
Új lakás építésére az igénylő támogatásban akkor részesíthető, ha az építésre Nyíregyháza Megyei Jogú
Város közigazgatási területén kerül sor, és az igénylő benyújtja a hatóság részére a megnyitott, és a
munkaterület átadását is igazoló építési napló hitelesített másolati példányát. Új lakás építésére nyújtott
támogatás esetén az 5 évig a támogatással érintett lakásban élés kötelezettségnek a támogatással érintett
új lakásra vonatkozó használatba vételi engedély véglegessé válását követően kell eleget tenni. A kérelmet
a munkaterület átadásától számított 90 napon belül kell benyújtani.
A támogatást igénylő személy a jogosultsági feltételeket érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az önkormányzatot. Az Önkormányzat a támogatás
összegét a határozat véglegessé válásától szám ított harminc napon belül folyós ítja az igénylő által közölt
bankszámlaszámra. A rendeletben foglalt körülmény bekövetkezése esetén a támogatás összegét vissza kell
fizetni.
A 2019. évben (2019. május 15. - 2019. december 31.) rendelkezésre álló keret: 25.000.000 Ft volt,
melynek megosztása a rendelet szerint:
10%-os keret (igénylő egyedül élő} :

2.500.000 Ft

30%-os keret (igénylő 30 év feletti nem egyedül élő):

7.500.000 Ft

60%-os keret (igénylő 30 év alatti nem egyedül élő):

15.000.000 Ft

A 2019 . évi 25 millió Ft összegű keret felhasználását az alábbi táblázat szemlélteti:
2019. évben felhasznált összeg
2019. évben maradvány
Összesen benyújtott kérelmek száma 2019. évben:

13.550.000 Ft
11.450.000 Ft
41 db

elbírálva :
eljárás megszüntetve:
elbírálás folyamatban :

31 db (29 db megállapítás, 2 db elutasítás}
2 db
8 db (döntés és kötelezettségvállalás a 2020. évben,
így az a 2020. évi keret terhére történik}

Keretfelhasználás a már elbírált kérelmek alapján:
10%-os keretből (igénylő egyedül élő) :
30%-os keretből (igénylő 30 év feletti nem egyedül
élő) :

60%-os keretből (igénylő 30 év alatti nem egyedül
élő) :

3 db
12 db
14 db
2 db
2 db

[l.350.000 Ft]
[5 .800.000 Ft]
[6.400.000 Ft]

elutasítás:
eljárás megszüntetése:
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-

Megállapítások megoszlása támogatási összegek
szerint:
450.000 Ft-os támogatás (gyermektelen vagy 1
gyermeket nevelők):
550.000 Ft-os támogatás (2 gyermeket nevelők) :
650.000 Ft-os támogatás {3 vagy több gyermeket

25 db
3 db
ldb

(11.250.000 Ft)
(1.650.000 Ft)
(650.000 Ft)

nevelők) :

ÖSSZESEN 29 db megállapítás:

13.550.000 Ft

A 2020. évben a rendelkezésre álló keret S millió forinttal megemelésre került, így összesen 30 millió forint
áll rendelkezésre első lakáshoz jutók támogatására a tárgyévben.
A támoga tási kérelmek, az ügyviteli tapasztalatok, és az elbírálás gyakorlata alapján a támogatás
megítélésének tartalmi követelményei, és az eljárási szabályok körében több ponton indokolttá vált a
rendelet felülvizsgálata és módosítása. A javasolt módosítások - az indokolásban részletesen kifejtetteknek
megfelelően - első sorban az alábbi rendelkezésekre vonatkoznak:
-

öröklés jogcímén szerzett tulajdon kisértékű ingatlanban,
önerő összegének minősítése,
élettársak által igényelt támogatás nem közös tulajdonba kerülő ingatlan adásvételére,
ingatlan - értékbecslési szakvélemény benyújtására vonatkozó kötelezettség,
az adásvételi szerződés ingatlan - nyilvántartási hatóság részére történő benyújtásának igazolása,
támogatási keretösszegek százalékos meghatározásának újra szabályozása,
negyvenedik életévüket betöltött kérelmezők jogosultsága,
élettársak közjegyző előtt tett nyilatkozatára vonatkozó előírások,
támogatás folyósítására szolgáló bankszámlára vonatkozó rendelkezési jog igazolása,
új lakás építésére vonatkozó előírások pontosítása,
mellékletekre vonatkozó jogharmonizációs, és az eljárás egyszerűsítését szolgáló előírások,
melléklet (kérelem formanyomtatvány) pontosítása,
a hatáskört gyakorló bizottság elnevezésének pontosítása.

A módosításról általánosan megállapítható, hogy az ügyfelek részére kedvező, az adminisztratív
kötelezettségeket egyszerűsítő rendelkezéseket tartalmaz, továbbá a tartalmi elbírálás szempontjából is az
igénylőkre nézve kedvező változásokat léptet életbe.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a módosító rende lettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. január 30.

-

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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1. számú melléklet a SZOC/1438-2/2020 számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1.
A jogszabály
következményei

megalkotásának

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi eszközökkel kívánja segíteni a fiatalok letelepedését a
városban. Ennek egyik lehetséges eszközével élve az Önkormányzat elfogadta a 12/2019.(IV.26.) számú
önkormányzati rende letet, melynek jelen módosítással bevezetett változtatásai az egyszerűbb, és
ügyfélbarát jogalkalmazást segíti elő . A jogalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat kevésbé hatékony
módon tudna igazodni a saját maga által vállalt célkitűzések eléréséhez.
II.

A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

Gazdasági, költségvetési tekintetben a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete 30 millió forint összegű
előirányzat mértékéig biztosítja a kötelezettségvállalás lehetőségét e jogcímen. A jelen módosító rendelet
hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben a bevezetésre tervezett, az ügyfelekre nézve kedvezőbb,
enyhébb szabályokat alkalmazni kell, így a forrásfelhasználásra már e kedvezőbb szabályok alapján kerül
sor. A továbbiakban is költségként jelentkezik a hatósági eljárás lefolytatásának valamennyi eljárási
költsége.
Ill.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához kapcsolódó adminisztratív terhek a Hivatal tekintetében a korábbiakkal
megegyeznek, a kérelem benyújtása, és a pozitív elbíráláshoz szükséges feltételek teljesítése elsősorban az
ügyfelek részére jelent könnyebbséget.
IV.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi erőforrások a Hivatalban rendelkezésre
állnak.
V.

Környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletmódosítás kapcsán közvetlen környezeti és egészségügyi következmények nem mutathatók ki.
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2. számú melléklet a SZOC/1438-2/ 2020 számú előterjesztéshez
RENDELET-TERVEZET
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

„.„/2020. („„ .... „)
önkormányzati rendelete
az elsc5 lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az első lakáshoz jutók
támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
ör.) 3. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
" g) az az egyedülálló kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor a negyvenedik életévét betöltötte, együttes
igénylők esetén, ha mindkét kérelmező a negyvenedik életévét betöltötte."
(2) Az Ör. 3. § - a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :
"(4) A 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem kizáró körülmény a támogatásra való
jogosultság szempontjából, ha az igénylő, vagy együttes igénylők esetén legfeljebb az igénylők egyike
öröklés útján résztulajdonosa, vagy tulajdonosa olyan beköltözhető lakásnak, lakóingatlannak, amely nem
Nyíregyháza közigazgatási területén helyezkedik el, és amelyben a tulajdonosi részesedésének piaci értéke
a hárommillió forint értéket nem haladja meg.
(3) Az Ör. 3. § - a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
"A (4) bekezdésben foglalt körülményről a kérelmező köteles nyilatkozni.
(4) Az ör. 3. § - a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
"(S) Nem jogosult a támogatásra az igénylő, ha a benyújtott adásvételi szerződés tartalma alapján
megállapítható, hogy a kérelmező az ingótulajdonra vonatkozó vagyoni korlát mértékét meghaladó
vagyonnal rendelkezik, kivéve, ha az igénylő teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, hogy azt köteles
visszaszolgáltatni, vagy visszafizetni. "
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(S) Az Ör. 3. § · a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
" (6) Nem jogosultak a támogatásra az együttes igénylők, ha az ingatlan az adásvételi szerződés alapján nem
felearányú osztatla n közös tulajdonukba kerül. "
(6) Az Ör. 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki :
"d) az igénylő igazolja, hogy az adásvételi szerződést ingatlan - nyilvántartási hatóság részére benyújtotta .",
(7) Az Ör. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
ti (3a) A (3) bekezdésben meghatározott keretbe történő besorolást együttes igénylők esetén a fiatalabb
ügyfél életkorának alapul vételével kell megállapítani."

(8) Az Ör. 11. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
" f) az adásvételi szerződés ingatlan - nyilvántartási hatóság részére történő benyújtásának igazolására
alkalmas dokumentumot. "
(9) Az Ör. 11. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
g) a kérelmező köteles csatolni annak igazolására alkalmas - a pénzforgalmi szolgáltató által kiállított dokumentumot, hogy a támogatás folyósítására megjelölt bankszámlaszám a kérelmező, vagy az együttes
igénylők valamelyike rendelkezése alatt áll.
(10) Az Ör. 15. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
" e) a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségnek a támogatással érintett új lakásra vonatkozó
használatba vételi engedély véglegessé válását követő 90 napon belül kell eleget tenni.
(11) Az ör. 15. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
" (7) Az ügyfél a támogatással érintett új lakásra vonatkozó használatba vételi engedélyt annak véglegessé
válását követő 90 napon belül köteles benyújtani a hatóságnak. "
2. § Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
3. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában
" az ingatlan - értékbecslési szakvélemény " szövegrész helyébe az " ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki
tevékenység végzésére jogosult személy által kiá llított okirat "szövegrész lép,

ellenőri

(2) Az Ör. 6. § -ában
" A lakás hasznos alapterületének el kell érnie ti szövegrész helyébe " A lakás hasznos alapterületének egyedülálló kérelmező kivételével - el kell érnie " szövegrész lép.
WWW.NYIRHiVHAZA.HU
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(3) Az Ör. 8. § (3) bekezdés a} pontjában a
" hatvan százalékának " szövegrész helyébe az

11

ötven százalékának

11

szövegrész lép.

(4) Az Ör. 8. § (3) bekezdés b) pontjában a
11

harminc százalékának 11 szövegrész helyébe a 11 negyven százalékának" szövegrész lép.

(S} Az Ör. 11. § (4) bekezdésének c} pontjában az

élettársak esetén a közjegyző előtt tett nyilatkozat egyszerű másolatát
szövegrész helyébe az
élettársak esetén a közjegyző előtt - az élettársi minőség fennállására - tett nyilatkozat egyszerű máso lat át
szövegrész lép.
11

11

11
11

(6) Az Ör. 11. § (4) bekezdés e) pontjában
az ingatlan-értékbecslési szakvéleményt " szövegrész helyébe 11 az ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki
11
ellenőri tevékenység végzésére jogosult személy által kiállított okiratot szövegrész lép,
11

(7) Az Ör. 11. § (6) bekezdésében az
ingatlan - értékbecslési szakvéleményt 11 szövegrész helyébe " az ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki
ellenőri tevékenység végzésére jogosu lt személy által kiállított okiratot " szövegrész lép.
11

(8) Az őr. 15. §(S} bekezdésében a
11

4. § (1) bekezdés c)

11

szövegrész helyébe" a 4 . § (1) bekezdés a) - b)" szövegrész lép.

4 . § (1) Ez a rendelet a 2020.02.10 -én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Az Ör. rende lkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel- a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.
(3) Az Ör. mellékletét a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
S. § (1) Hat ályát veszti
a) az Ör. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában
az " ingatlan nyilvántartási hatóság által érkeztetett "szövegrész,
b) az Ör. 11. § (4) bekezdésének d) pontjában
az eredeti ", és a " mely vételárra vonatkozó része tartalmazza az e lső lakáshoz jutók támogatásának
11
tervezett összegét, szövegrész.
11
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Melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendeletéhez

„ .• ./.... „ ( .......„ .)

számú önkormányzati

KÉRELEM
első

lakáshoz jutók támogatása iránt

A lakáscélú támogatás iránti kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 90 napon belül nyújtható
be.
Személyi adatok
Igénylő

Név

Igénylő

1.

{_!!ázastárs, élett~s)

--,1

Születési név

2.

1

--i-~--

=------ .~éli_~-~-- -~----------~--T-------------- --

Születési helySzületési idő

~

_

Anyja születési leánykori neve _ .).__ ____

__ _ _

-4--____________

1

Családi állapot

l-

11
1 - - - - --

Állampolgárság
Adóazonosító jel
Lakóhely
(állandó lakcím}
Tartózkodási hely
(ideiglenes lakcím}
Telefonszám
Bankszámlaszám

-- -- i
1

1.

·············· ······

2.

„ .... „.„„ •... „

__,

- --

1
1

-------

----!-~~--~-~t-----r

Igénylőkkel együttköltöző

Név

-~-----

személyek adata i:
Születési
hely

Születési

idő

Anyja születési
neve

Családi
állapot

Rokonsági

fok

3........... „ •....•..•

tl. . . . . . . .;. . . .; _._,_ _ _ _ _ _ __
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4. ·····················

s. ·····················
6............ „ ....... .

'

~

. .. ~ \

·• ~ ri ·J ~ ,

;

: \)

r

\,

'

1
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Jövedelmi adatok

Igénylő

1.
jövedelme

A jövedelmek típusai

Igénylő

2.
jövedelme

Családtagok jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre

1. irányuló egyéb jogviszonyból
származó nettó jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból
2.
származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak
3. értékesítéséből, vagyoni értékű jog
~truházásából származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
4.
~gyéb nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához és
~ondozásához kapcsolódó
s. ~ámogatások (GYED, GYES, GYET,
~saládi pótlék, tartásdíj, stb.)

6.

7.

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
álláskeresési ellátások, stb.)
Föld bérbeadásából származó
iövedelem
Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból

8. iszármazó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)

9.

Havi nettó jövedelem összesen

Egy f6re jutó havi nettó jövedelem : ........................... Ft/hó .
(összes jövedelem/ család létszáma)

A lakáscélú támogatással vásárolt lakás címe és helyrajzi száma (új építésű ingatlan esetén a kivitelezés
helyszíne):

Az igényelt támogatás összege alapján:
0

450.000.-Ft

o 550.000.-Ft

( ':! .

o 650.000.-Ft
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NYILATKOZATOK

1. • A saját magam, vagy családtagom tulajdonában - kivéve a haszonélvezettel (özvegyi joggal) terhelt
tulajdont - , haszonélvezetében beköltözhető - beleértve bármilyen címen hasznosítottat is - lakás van,
vagy azt a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül elidegenítettem /elidegenítette.
Igen
Nem
1.1. Igen válasz esetén :
Igénylő

Igénylő

1.

2.

Az ingatlant öröklés útján szereztem.
igen/ nem

Az ingatlant öröklés útján szereztem.
igen/ nem

Az ingatlanra vonatkozó tulajdoni arányom :

Az ingatlanra vonatkozó tulajdoni arányom :

A lakás beköltözhető :
igen/ nem

A lakás beköltözhető:
igen/ nem

Az ingatlan címe: -- - - - - - -

Az ingatlan c í m e : - - - - - - - -

Az ingatlan helyrajzi száma :

Az ingatlan helyrajzi száma:

A tulajdonosi részesedésem piaci értéke:
_ _ _ _ _ _ _ Ft.

_ _ _ _ _ _ _ Ft.

A tulajdonosi részesedésem piaci értéke :

2. *A saját magam, vagy családtagom tulajdonában jelentős értékű Ingó (különösen vagyonértékű jog és
személy vagy tehergépjármű, vagy pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg), illetve ingatlanvagyon
(különösen lakása, résztulajdona, üdülője, beépíthető telke, stb.) van, vagy a kérelem benyújtását
megelc5ző 10 éven belül elidegenítettem /elidegenítette.
Igen
Nem
Amennyiben a válasz igen volt:
2.1. Az ingatlan/ingó tulajdonosának neve(i): .. „ .• „ ..... „.„ .... ... .... „ ............... „.„„„„ .• „.„ ..„ .. „.„ .•..•.. „.„„„
Az ingatlan/ingó típusa: ... „ .. „ „ „ „ .. „ „ . „ „ „ .. „„„.„„.. „ „ .... „ „ . „ „ ............. „ „ „ ..„ „ „ „ „ .... „„.„ ........ „ ...•......... „ „
Az ingatlan/ingó fellelhetősége (címe, helyrajzi száma, megnevezése): .. „.„ ••............ „„.„ .. ..... „.„ ... „.„.
Tulajdoni részarányok megjelölése: ...................„ •.. „.„ ..... „ .......... „ „ .....„„.„ .... „.„.„„„.„„.„........ „„.„.„.„ .. .
Az ingatlan/ingó összértéke .... „„.„.„„„„„ „.„. „.„.„ .•„„„„„.„.„ .... „ ..... „ .„ ........... „ .. .................. ......... „.„ .... „.
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Ha az ingóság gépjármű, a gyártás éve, és a jármű t ípusa : ..................................................... „ ..... . .......... .
A megnevezett ingatlan a támogatással érintett építési telek?
IGEN /
NEM
2.2. Az ingatlan/ingó tulajdonosának neve(i): .......................... „ ... „„„.„ .................. . .......... „ .•. „ ....... „ ....... .
Az ingatlan/ingó típusa: ............... „ . .. „ ...... „ . ........•.•... ... „ ..• .•............ „ . ..... • .•.••.. .... „ „ .................. ... „.„.„ ....... ... .
Az ingatlan/ingó fellelhetősége (címe, helyrajzi száma, megnevezése) : .............................. „ „ ............. ... .
Tulajdoni részarányok megjelölése : ..........„ . ..• „ ... ••.. „ . „ .. . •. .. „ „ • ... „.„ .... „ . . „ „ •. ... „.„ ....... „ ......... „ .• „.„ .•.........
Az ingatlan/ingó összértéke ...„ .••. •.......... . .. . „ . . „ „.... .... „ „ ......... . .. . . „ ... . .. ... „. „ . . „ . .. „ •........ ... „ ...... „ „ . . .. .•.. „ ... .. .
Ha az ingóság gépjármű, a gyártás éve, és a jármű típusa : .. „ .... „ ..... „ •...•.• • „. „.„„.„. „ ... „ ..•.. „.„ ..... „ „ ..... „
A megnevezett ingatlan a támogatással érintett építési telek?
IGEN / NEM
2.3. Az ingatlan/ingó tulajdonosának neve(i): „ .... „„„.„ .. „.„ ... ...... ... „ .. „ . „ „ ... „ „ ........... „ ... „ „. „.„ .... . „ „ ... .. .
Az ingatlan/ingó tfpusa : „ . „ ..•. „.„.„.„„ „ „.„ .. „ .. .. „ .. „.„ ... ... . „ „ .... ... ... „ .. „ ...... „ .„. . „ ... „.„ . .... „ ....„ ..• „. „ .. .. . „ ... . .. .
Az ingatlan/ingó fellelhetősége (címe, helyrajzi száma, megnevezése): „ „ ........ „ .. „ „ .......•..... „ ... „ .. „ „ ••. . .
Tulajdoni részarányok megjelölése: „ . ..•. .. ... .. .... „ .•..... „ ... .. „ ..•... ...... „ . ..• . .• „ ....... „.„ ..... „ ••. •.. „ . ..•. „ .... „ ...... „ .. .
Az ingatlan/ingó összértéke ..................................„ . ... „.„ .......... . ..... „.„. . ...... „ ... „ ............. ...... .... „ ... .•....... ......
Ha az ingóság gépjármű, a gyártás éve, és a jármű típusa: .. „ .„.. .. „ ... „ . „ •. „ ...•• „ „ . ....... „ .. „ ..... „.„ .. „.„„ .... .
A megnevezett ingatlan a támogatással érintett építési telek?
IGEN / NEM

3. • Saját magam, vagy családtagom az igénylést megelőző 10 éven belül bármely helyi önkormányzattól
első lakás megszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatást kaptam.
Igen

Nem

4. *Kijelentem, hogy az eladó nekem, vagy családom bármely tagjának - a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, vagy élettársa.
Igen

Nem

5. *Vállalom, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának folyósítása estén, a folyósítástól / új lakás
építése esetén az új lakásra vonatkozó használatbavételi engedély véglegessé válásától • számított 5 évig
saját magam és a velem együtt költöző családtagok a lakásban életvitelszerűen laknak.
Igen

Nem

6. *Vállalom, hogy az első lakáshoz jutók támogatásának folyós ítását / új lakás építése esetén az új
lakásra vonatkozó használatbavételi engedély véglegessé válását követő 90 napon belül a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és a tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító
igazolást a Hivatal felé bemutatom.
Igen

Nem
WWW.NYIREGYHAZA.ttU
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7. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatásával megvásárolt/ épített lakásban, vagy
ezen támogatás hozzájárulásával vásárolt építési telken kizárólag a támogatott személyek szerethetnek
tulajdont.
Nem
Igen

8. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatása a lakás vételárának megfizetésére
legfeljebb egy alkalommal igényelhető.
Igen
Nem

9. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatását a házastársak vagy élettársak kizárólag
együtt igényelhetik.
Igen
Nem

10. *Tudomásul veszem, hogy az első lakáshoz jutók támogatása a kérelem benyújtásának sorrendjében a

mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott az
összeg erejéig nyújtható.
Igen
Nem

első

lakáshoz jutók támogatására elkülönített

11. *Tudomásul veszem, hogy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények
megváltozását annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles vagyok bejelenteni a Hivatal felé .
Igen
Nem

12. *Tudomásul veszem, ha az eljárás során valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek vagy a
támogatás igénybevételével érintett lakást 5 éven belül lebontják vagy elidegenítik vagy a támogatás
folyósítását követ6 S év időtartam alatt a lakás nem a támogatott személy és családja lakóhelyéül szolgál,
akikre tekintettel a támogatást igénybe vették vagy a lakás használatát harmadik személynek átengedik,
azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják,
akkor a folyósított összeget az igénybevétel napjától késedelmi kamattal növelten köteles vagyok
visszafizetni.
Igen
Nem
•A megfelelő rész aláhúzandó!

13. Kérelmezők nyilatkoznak, hogy a jelen kérelemhez csatolt, és azzal
dokumentumok az eredetivel mindenben megegyeznek.
Igen
Nem

\' t

tu

egyidejűleg

benyújtott
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14. Egyéb nyilatkozatok (nem kötelezéí kitölteni)

15- Hozzájárulok, hogy a kérelemben szereplö adatok valódiságát a hatóság ellenőrizze, a kérelemben
szereplő adataimat az önkormányzat kezelje, illetve anonimizált módon statisztikai célra felhasználja.
16. Támogatási jogviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatok
Igénylő

1.

Igénylő

1.

Nyilatkozom, hogy jelen kérelemmel érintett első
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés meghozatalára jogosult személy, vagy ilyen
személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem•

Nyilatkozom, hogy jelen kérelemmel érintett első
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés meghozatalára jogosult személy, vagy ilyen
személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem•

Nyilatkozom, hogy jelen kérelemmel érintett első
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés előkészítésében részt veszek vagy ilyen
személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó
vagyok.
Igen
Nem•

Nyilatkozom, hogy jelen kérelemmel érintett első
lakáshoz jutók támogatására vonatkozó támogatási
döntés előkészítésében részt veszek vagy ilyen
személlyel közös háztartásban élő hoz.zátartozó
vagyok.
Igen
Nem•

Nyilatkozom, hogy a kormány tagja, államtitkár,
közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
megyei
közgyűlés
elnöke,
főpolgármester,
polgármester, regionális fejlesztési ügynökség
vezető tisztségviselője, vagy e személyekkel közös
háztartásban élő hozzátartozó vagyok.
Igen
Nem•

Nyilatkozom, hogy a kormány tagja, államtitkár,
közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
megyei
közgyűlés
elnöke,
főpolgármester,
polgármester, regionális fejlesztési ügynökség
vezető tisztségviselője, vagy e személyekkel közös
háztartásban élő hozzátartozó vagyok.
Igen
Nem•

• Igen válasz esetén a megfelelő aláhúzandó.
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17. Tudomásul veszem, hogy a támogatásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a
hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt
összeg tekintetében.

18. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

--------~ _ _ _év _ __

együtt költöző
(nagykorú családtag)

együtt költöző
(nagykorú családtag)

hó

igénylő

nap

1

együtt költöző
(nagykorú családtag)

igénylő

2.

együtt költöző
(nagykorú családtag)
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NYILA TK OZAT
Kijelentem, hogy ................................ napjától egyedül élek.
*Egyedülállóságom oka: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs
élettársa .
*Férjemtől/feleségemtől,

(sz. idő) .... „ .. „ .. „ .. „ ....... (születési helye)
(anyja
neve)
„.„.„„„.„„ ..... „ ... „ .„ ...• .. „ „ „ „.„.,
.„ ... „ .... „ „ „ „.... „.„ .... „.„„„..
lakcíme:
„.„ ... „„„.„ .. „.„ ... „ „ ... „ „ „ „ „ „ „ ... szám
alatti
lakostól
„ „ ...... „ .... „.„ .• „.„. napjától külön élek és nincs élettársam.
„„„„„.„.„„„„„„.„„„„„„.„.„.

....... „.„.„„.„.„.„„„„„.„„ •.„„„.

A házasság

felbontására

*Élettársamtól, .. „

irányuló

keresetet előterjesztettem,

. ... „ .. . „ „ ....•.. „ ............ „ •............. „

(sz. idő)

melynek ügyiratszáma :

.„„. „ „ „ „ „ „ „ .. ...

(születési helye)

(anyja neve) .„„.... „.„.„.„.„.„ ... „ ..... ... „ .. „.„„, lakcíme: ..... „„.„ •. „ „ „ . . „ „ „„ „ .•... „ „ „ „ „ „ .. szám alatti
lakostól .. „.„.„.„„„ . ... . „ „ ..• napjától külön élek, vele minden gazdasági és érzelmi kapcsolatom
megszakadt.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat - a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Nyíregyháza, 20.. „

... „ .•...••..•. „ ..... „ .

nyilatkozattevő

aláírása

(*A kívánt rész aláhúzandó vagy kitöltendő, s a házasság felbontásáról/gyermekelhelyezésről
szóló bírói egyezség fénymásolata csatolandó. Amennyiben házasságuk felbontása
folyamatban van, az idéző végzés fénymásolatát kérjük csatolni !)

'·
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NYILATKOZAT
NEM HAVI RENDSZERESSÉGGEL SZERZETT JÖVEDELEMRŐL
Alulírott (név) .................................................................................... (sz. idő) ........................... (anyja
.................................................
Nyíregyháza,
neve)
.......... „ ...... ..................•. .............................................. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelmem egy havi átlaga:
rokoni támogatásból: ........ „ ........... „ . .......... Ft./hó
(gyermek)tartásdíjból: ......................„„ ....... Ft./hó
•Gyermektartásdíjat nem kapok, mivel

ennek *kezdeményeztemrnem kezdeményeztem bírósági úton történő behajtását.
egyéb jogcímen : ....................................... Ft./hó
Jogcím típusa : •önkéntes munkavégzés, ösztönd íj, ingatlan bérbeadása, egyszerűsített
foglalkoztatás, háztartási munka.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat - a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező adó igazgatósága útján - ellenőrizheti.

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

aláírása

(•a megfelelő rész aláhúzandó !
A jövedelem 12 havi nettó összegét igazoló dokumentum fénymásolatát szíveskedjen
nyilatkozatához mellékelni l Amennyiben jövedelme megszűnt, erről szóló hivatalos
dokumentum fénymásolatát csatolja ! Amennyiben természetbeni formában nyújtanak az Ön
részére támogatást, azt összegszerüsítve kell beírni ! Bíróság által történő behajtás
eredményéről szóló dokumentum egyszerű másolatát kell csatolni) .

(.
WWW ,NYIRfvYHAZA.HU

t<v)
\f./

NYÍREGYHÁZA

19

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHA2A, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83
TELEFON: •36 42 524 585; FAX: +36 42 524 586
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

3. számú melléklet a SZOC/ 1438-2/2020 szám ú előterjesztés hez
Indokolás az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

1. Általános indokolás
A Közgyűlés döntése - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 évi költségvetéséhez
kapcsolódóan hozott 4/2019. {II. 7.) számú határozat - alapján 2019 . április 30-ig kellett kidolgozni a „ Haza
Várunk Program" elemeit. Ennek a programnak a célja a munkaerő megtartása, biztosítása, a szakképzett
fiatalok helyben maradásának elősegítése, és mindezeken keresztül a város gazdasági potenciáljának
fokozása érdekében az, hogy helyi szinten támogassa a fiatalok, fiatal családok otthonteremtését. Ennek
érdekében fogadta el a Közgyűlés a 12/2019.(IV.26.) számú önkormányzati rendeletet, amely vissza nem
térítendő támogatással segíti új építésű vagy használt lakás vásárlását, illetve lakóingatlan építését is. A
rendelet elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy az állami és önkormányzati támogatás igénybevételével a
kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő fiatalok önálló lakhatása is megoldható legyen városunkban. A
költségvetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió forint volt. A támogatási kérelmek és az
elbírálás gyakorlata alapján a támogatás megítélésének tarta lmi követelményei, és az eljárási szabályok
körében több ponton indokolttá vált a rendelet felülvizsgálata és módosítása .
II. Részletes indokolás

1. §-hoz
Nem ad maradéktalanul egyértelmű eligazítást a rendelet szövege arra nézve, hogy a negyvenedik életévét
betöltött kérelmező jogosult -e támogatásra, és arra sem, hogy hogyan kell megítélni azon együttes
igénylők helyzetét, akiknek csak egyike töltötte be a fenti életkort. Ennek eldöntését egyértelműsíti az a
szabály, mely szerint nem jogosult támogatásra az egyedülálló kérelmező, aki a kérelem benyújtásakor a
negyvenedik életévét betöltötte, együttes igénylők esetén, ha mindkét kérelmező a negyvenedik életévét
betöltötte.
A hatóság gyakorlatában megmutatkozott, hogy a kérelem elutasítására vezethet az a körülmény, ha az
igénylő egyébként a tervezett lakhatási helyszinétől távol, szándékától függetlenül öröklés jogcímén
tulajdonjogot, vagy résztulajdont szerzett olyan kisértékü ingatlanban, ami ugyan objektíve alkalmas lenne
beköltözésre, de az ügyfél lakhatási, családalapítási, és letelepedési terveit nem szolgálja . Erre az esetre
megoldást kínálhat, ha az önkormányzati jogalkotó nem tekinti kizáró körülménynek azt, ha az igénylő, vagy
együttes igénylők esetén legfeljebb az igénylők egyike öröklés jogcímén résztulajdonosa, vagy tulajdonosa
olyan beköltözhető lakásnak, lakóingatlannak, amely nem Nyíregyháza közigazgatási területén helyezkedik
el, és amelyben a tulajdonosi részesedésének piaci értéke a hárommillió forint értéket nem haladja meg.
Szintén a gyakorlatban jelentkező probléma, és a hatályos rendelet alapján jogértelmezés nélkül nem
11
11
kezelhető, ha az adásvételi szerződés tartalma alapján
önerőként
az ügyfelek magasabb összegű
pénzvagyonnal rendelkeznek, mint amit a rendelet vagyoni korlátai lehetővé tesznek, függetle nül attól,
11
hogy azt az adásvétel többnyire felemészti, és az önerő 11 nem ténylegesen az igénylő saját vagyona,
hanem családi összefogás eredményeként, időlegesen - a visszafizetés terhe mellett - tette lehetővé a
lakásvásárlási konstrukció megvalósítását. Az ilyen összeg esetében azonban nincs éssze rű indoka annak,
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hogy az a hatóság ügymenetében, és az elbírálás szempontrendszerében ne a pénzintézeti kölcsönökkel
essen egy tekintet alá.
Egyértelműsíteni szükséges továbbá, hogy azok az együttes igénylők - jellemzően élettársak - akik nem
felerészben tervezik megvásárolni az ingatlant, nem tartoznak a lakástámogatás közvetlen célcsoportjába.

Az adásvételi szerződés ingatlan - nyilvántartási hatóság részére történő benyújtásának igazolása az ügyleti
akarat alátámasztását szolgálja, ennek fenntartása indokolt, szükséges azonban - a jelenlegi hatósági
érkeztető bélyegző feltüntetése helyett - rugalmasabb technikai lehetőséget megteremteni ehhez az
ügyfeleknek (pl. : ingatlan - nyilvántartási kérelem másolatának, vagy a hatóság által kiállított igazolásnak a
benyújtása). Az ügyfelek számára indokolatlan adminisztartfv terhet jelent az ingatlan nyilvántartási hatóság
által érkeztetett adásvételi szerződés bemutatása, mert a kérelem benyújtására, és a mellékletek
becsatolására az adásvétel megtörténte után, jellemzően a földhivatali ügyintézés megindítását követően
kerül sor, így - külön kérés hiányában - nem feltétlenül áll rendelkezésére az ügyfeleknek a hivatal érkeztető
bélyegzőjével ellátott dokumentum. A vételi szándék alátámasztásának más alkalmas módját is indokolt
biztosítani, erre teremt rugalmas lehetőséget a jelen módosítás.
Az együttes igénylők esetleges eltérő életkora miatt szükséges olyan szabályt alkotni, ami alapján a
keretsávokba történő besorolás egyértelműen megállapítható, ezért kerül a javaslat alapján a
szabályozásba, hogy a meghatározott keretbe történő besorolást együttes igénylők esetén a fiatalabb
ügyfél életkorának alapul vételével kell megállapítani.

A támogatáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolításához indokolt a pénzforgalmi szolgáltató által
kiállított dokumentummal alátámasztani, hogy a támogatás folyósítására megjelölt bankszámlaszám a
kérelmező, vagy az együttes igénylők valamelyike rendelkezése alatt áll.
A rendelkezés a rendeletben meglévő hivatkozás pontosítását tartalmazza, emellett az új lakásra vonatkozó
támogatások esetére nézve egyértelműsíti, hogy a lakcímet igazoló hatósági igazolványt használatba vételi
engedély véglegessé válását követő 90 napon belül kell bemutatni . A rendelkezés elő írja továbbá, hogy az
új lakásra vonatkozó használatba vételi engedélyt annak véglegessé válását követő 90 napon belül be kell
mutatni, ami a támogatás szabályos igénybevételének esetleges ellenőrzése szempontjából praktikus
adminisztratív előírás .
2. §-hoz
A rendeletmódosítás beiktatja továbbá pontosított és konkretizált 1. mellékletet, ami alapvetően az új lakás
építésére vonatkozó kérelmezőkre nézve tartalmaz egyértelműsített tartalmi elemeket, továbbá olyan
nyilatkozatok megtételének a lehetőségére nyújt lehetőséget, ami a későbbi esetleges hiánypótlások,
nyilatkozattételre történő felhívások elkerülését célozza .
3. §-hoz
Az ügyfelek együttműködési szándékától független körülmény, hogy a jellemzően banki ügyintézés során
keletkező ingatlan - értékbecslési szakvélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll -e, hiszen azt a
bankok nem kötelesek az ügyfelek rendelkezésére bocsátan i. Annak igazolása ugyanakkor, hogy az ingatlan
a lakhatási igények kielégítésére alkalmas -e, egyszerűbben és költségtakarékosabb módon beszerezhető
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okirati bizonyíték útján is megállapítható, ezért indokolt megteremteni annak a lehetőségét, hogy az
említett körülményt az ügyfél ingatlanvagyon-értékelő vagy műszaki ellenőri tevékenység végzésére
jogosult személy által kiállított okirattal támassza alá.
Az egyedülálló kérelmezőkre indokolt részletesebben szabályozni a hasznos alapterületre vonatkozó
kritériumokat. Tekintettel arra, hogy a megelőző évben nagyságrendileg azonos számú kérelem érkezett a
támogatására elkülönített összegen belül azoktól, akik a kérelem benyújtásakor a 30. életévüket nem
töltötték be, és házastársi, élettársi kapcsolatban élnek, és azoktól, akik a kérelem benyújtásakor a 30.
életévüket betöltötték, de nem egyedül élők, ezért e két csoportot támogatási keret mértéke szerinti
elkülönítésének mértékét csökkenteni szükséges, a meglévő hatvan és harminc százalékos korlátot ötven és
negyven százalékban javasolt megállapítani.
Az élettársak által benyújtott kérelmek esetén merült fel, hogy az ügyfelek az általuk tett nyilatkozat
aláírásának közjegyző által hitelesített változatával igazolták az élettársi minőségüket, ennek
egyértelműsítését segíti az a rendelkezés, hogy az élettársi minőségre vonatkozó nyilatkozatot kell
közjegyzői okiratba foglalni.
A módosítás az ingatlan-értékbecslési szakvéleményt felváltó okiratok benyújtásának lehetőségét iktatja be
a rendeletbe.
A tervezet tartalmaz továbbá technikai pontosításokat is.

4. § - hoz
Hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

5. §-hoz
A hatályát vesztő rendelkezéseket tartalmazza .
A szerződésekben a vételárra vonatkozó résznél a hatályos szabályozás alapján fel kell tüntetni az első
lakáshoz jutók támogatásának tervezett összegét. Ha ez a kritérium nem szerepel a szerződés szövegében,
akkor az ügyfelek kedvező jogértelmezés mellett is arra kényszerülnek, hogy va lamennyi eladóval, és az
ügyvéddel együttműködve szerződésmódosítást írjanak alá . Ez indokolatlan költséget és adminisztartív
terhet ró az ügyfelekre, különösen arra való tekintettel, hogy a rendelet nem írja elő az ügyfelek részére a
támogatás felhasználásának utólagos tételes alátámasztását, igazolását. A támogatás a lakásvásárláshoz
(építéshez} kapcsolódó élethelyzetet támogatja, és a lakáscélú felhasználására az ügyfelek már a kérelem
benyújtásával is kötelezettséget vállalnak. Mindezek miatt e követelmény kiiktatása javasolt a
szabályozásból.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján, ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is benyújthatja, ha nyilatkozik
arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. Ezzel az előírással ellentétes követelmény a hatályos
rendeletben, hogy eredeti adásvételi szerződés benyújtására kötelezi az ügyfelet.
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az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élc5, hátralékkal rendelkező
lakáshasználók helyzetérc51, a „Szociális Városrehabilitáció Nyiregyh;ba szegregált területein" című
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történc5 költözésekhez
kapcsolódó intézkedések megtételérc51 szóló tájékoztató elfogadására
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Tisztelt Közgyalés 1

A tájékoztatóban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló
bérlakásállománnyal kapcsolatos kezelési és üzemeltetési folyamatokról kívánunk átfogó képet adni.
A tájékoztató a jogszabályi háttér és az országos tendenciák bemutatását követően, tartalmazza a
bérlakásállomány különböző szempontok szerinti bemutatását, a lakbérek mértékét, a lakhatást és a
lakhatás megfizethetőségét segítő szociális ellátásokat.
A bérbeadott lakások lakbérrendszerének felü lvizsgálata is indokolttá vált. A tájékoztató a jelenlegi
lakbéreket és a különböző mértékO emelések esetén várható bevételeket is bemutatja. Tekintettel
arra, hogy évek óta nem változott a lakbérek mértéke, emelésre teszünk javaslatot. A lakbérek
emeléséhez az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.)
önkormányzati rendelet módosítása szükséges. A rendelet módosításának tervezetét külön
előterjesztés tartalmazza . A lakbérek emelése nem jelent a szociálisan rászorult bérlők számára
aránytalan teher növekedést, valamint továbbra is alkalmazzuk a lakbér korrekciót és elérhetők a
lakhatást segítő támogatások.
Továbbá jelen előterjesztésben javaslatot teszünk a 250.000 Ft feletti hátralékot felhalmozó bérlőkkel
szembeni szükséges eljárások megindítására. A Közgyűlés elfogadása esetén azt várjuk, hogy a
hátralékkezelés során alkalmazott eljárások és eszközök következetes alkalmazásával a fizetési
hajlandóság növekedni fog.
Az előterjesztés tájékoztatást nyújt a „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein"
című projekt (TOP-6.7 .1-16-NYl-2017-00001) keretében végbement fejlesztésekről és a megújult

lakásokba költözés folyamatáról, továbbá az ehhez kapcsolódó Közösen a kiútért" címO, TOP-6.9.1-16NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló programokról.
A bérlakásállományra, bérlőkre vonatkozó adatokat a NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. szolgáltatta. A 2019-es adatok a 2019. december 31-ei állapotot tükrözik.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az
határozat- tervezetet elfogadni szíveskedjen !

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt

Nyíregyháza, 2020. január 30.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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Melléklet a SZOC-1975-1/2020. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT- TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰL~S~NEK

„„/2020. (II. 6.) számú

határozata
az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban él6, hátralékkal rendelkez6
lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez
kapcsolódó intézkedések megtételér61 szóló tájékoztató elfogadásáról
A Közgyalés
1.

az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati
bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a „Szociális
Városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című TOP-6.7 .1-16-NYl-2017-00001
azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések
megtételéről szóló - a határozat mellékletét képező - tájékoztatót elfogadja.

2. Elfogadja, hogy a Szociális és Köznevelési Osztállyal és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központtal történő egyeztetést követően az önkormányzati bérlakásban élő 250.000 Ft
összegű lakbér- és üzemeltetési költség hátralékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény
nélküli kiköltöztetését, szükség esetén bírósági végrehajtó és karhatalom közreműködésével,
amennyiben a Nylrvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által
meghatározott mértékben és időpontig hátralékát a háztartás nem csökkenti.
3. Tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a Huszár lakótelepen megszünteti a lakbérkedvezményt.
Felelős: Petró Árpád a NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető

igazgatója
Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője
Lengyelné Pogácsás Mária a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője
Határidő :

2020. február 15-től folyamatos

Nyíregyháza, 2020. február 06.
A határozatról értesül:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) a Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
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Melléklet a .. .'../2020. {II. 6.) számú hatá rozathoz
Bevezetés
A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely az önkormányzatok esetében a
vagyonkezelésre, az állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre és a lakások elosztására vonatkozik.
A hatékony lakásgazdálkodás kiemelt céljai:
•
•
•
•

hozzá kell járulnia a mobilitáshoz (ne konzerváljon egy fennálló társadalmi, szociá lis helyzetet),
figyelembe kell venni szociális szempontokat,
jogszerűség , a jogszabályok betartása és betartatása,
gazdaságos üzemeltetés, fejlesztés.

Jogszabályi háttér
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja
alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok a lakás-és helyiséggazdálkodás. A lakhatáshoz kapcsolódó további helyi
közügyek a helyi adók szabályozása, a településfejlesztés és -rendezés, a hajléktalanok ellátása és a
hajléktalanná válás megelőzése, a szociális ellátások, illetve a közműellátás.

Az ingatlangazdálkodásról a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény tartalmaz rendelkezéseket. A helyi adók az önkormányzatok fő önálló bevételi forrásait
jelentik, több helyi bevétel kapcsolódik a lakásokhoz (építményadó, telekadó, kommunális adó). A
részletszabályokat a helyi adókról szól 1990. évi C. törvény tartalmazza. Az önkormányzat
településfejlesztési és -rendezési feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
évi XXI. törvény, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
jelöli ki. A szociális ellátórendszer működtetéséről, mely részint állami, részint önkormányzati feladat
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény ad keretszabályozást.
A lakásgazdálkodáshoz és a lakhatás támogatásához kapcsolódó legfontosabb helyi szabályok:
•
•
•
•

•

a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló
26/2000. {Vl.1.) önkormányzati rendelet,
a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2002. {Ill. 1.) önkormányzati rendelet,
az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. {11.20.)
önkormányzati rendelet,
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az
értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (11.15.) önkormányzati rendelet,
a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 23/2013.
(V.31.) önkormányzati rendelet,

1 ,, l
t, ~ \J

(j)

„

WWW.NVIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHAZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
•
•

SZOCIÁLIS

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

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

a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II. 20.), 1
az els6 lakáshozjutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 26.) önkormányzati
rendelet.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakásokkal kapcsolatos
bérbeadói feladatokat a NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. látja el
az önkormányzattal, mint tulajdonossal kötött üzemeltetési szerződés keretein belül.
Általános helyzetkép
„2016-ban Magyarország lakásállománya 4 millió 405 ezer lakásból állt. A 2011. évi népszámlálás óta
a lakásállomány kismértékben, 0,3%-kal nőtt, ami 15 ezer új lakást jelent. A lakott lakások tulajdonosi
szerkezetét tekintve magánszemélyek tulajdonában lévő lakott lakások aránya folyamatosan nőtt,
miközben az önkormányzati tulajdonúaké csökkent. 2016-ban a lakók 91%-a tulajdonosként lakott a
lakásban, 8,0%-a bérlőként és alig több mint 1%-a más jogcímen. A bérlők 30%-át a fiatalok (15-29
évesek) tették ki. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek nyújtott tömeges, kedvezményes
lakásvásárlási lehetőség következményeként az önkormányzati tulajdonú lakások aránya 1990-ben
19%-ra, 2001-re már 4% alá esett, 2016-ban 1,3% volt.
2016-ban az önkormányzati tulajdonú lakások több mint háromnegyede 60 m2-nél kisebb alapterületű
volt. Az összkomfortos lakások aránya kisebb, a félkomfortos és a komfort nélküli lakások hányada
duplája a nem önkormányzati tulajdonú lakásokhoz képest. Az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások kisebb hányada rendelkezett vízöblítéses WC-vel és meleg folyóvízzel, mint a
magántulajdonban lévők. 2011-ben a lakásban lakó népesség 64%-a, 2016-ra közel 70%-a élt
összkomfortos lakásban. A komfort nélküli és a szükséglakásokban élők száma tovább csökkent. 2016ban már csak 253 ezren kényszerültek ilyen lakásban lakni, szemben a 2011. évi 440 ezer fővel. Az
összkomfortos lakásokban lakók több mint 60%-a érettségivel vagy egyetemi, főiskolai oklevéllel
rendelkezett, viszont a komfort nélküli lakásokban élők 76%-ának, a szükség- és egyéb lakásokban élők
82%-ának csak nyolc általános vagy annál kevesebb évfolyam volt a legmagasabb iskolai végzettsége.
Foglalkoztatottak legnagyobb arányban összkomfortos lakásokban éltek. Összkomfortos lakásokban
jellemzően párkapcsolatban élők laktak (házaspár, élettársi kapcsolat) gyermekkel vagy gyermek
nélkül." 2

1

Számos egyéb helyi rendelet is érinti a lakásgazdálkodást. Például: Nyfregyháza Megyei Jogú Város településképi
szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet, az építményadóról szóló 35/2017.(Xll.l.)
önkormányzati rendelet, stb.
2
Mikrocenzus 2016- 7. Lakáskörülmények (KSH)
www. Nv111cc.vHA2A.Hu
védel méről
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ábra Az összkomfortos, a komfortnélküli és a szükséglakásokban élők iskolai végzettség
szerint, 2016

20.8

H.2
;

a:omton nelküii

lbuictor.nfoctm

:::===::;:::==:::;::==~==::;;;.:i'.====:+===::;:::::::
- ~.==::::::;.~==~.==~
O

10

20

30

•

Aftal.100~

•

Alt.l~no~ i~J.1

..0

.SO

60

70

BO

90

100 %

idrol.1 & ellfoly~ •loic.sony<lbb
a evfolyam

Ko~pslota rnu~i

nelkíil, ~hTl•1 <*~ellet

•

&eusigi

•

Egyetemi, fobk.olai stb.. ok.le\"Blri

Forrás: Mikrocenzus 2016 - 7. Lakáskörülmények (KSH}

1.

Bérlakás állomány és bérlakásgazdálkodás Nyíregyházán

Nyíregyházán az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2019. december 31-én 1.822 db. volt. 3 A
bérlakások 83 %-a szociális alapon meghatározott lakbérrel hasznosított (2. ábra). Az önkormányzati
bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a lakások 69 %-a
összkomfortos, 13 %-a komfortos, 10 %-a félkomfortos és 8 %-a komfort nélküli (2 . ábra). Az
önkormányzati bérlakások szobaszám szerinti bontását tekintve a lakásállomány 49,8 %-a egy szobás,
29,2 %-a két szobás, a három vagy annál több szobás ingatlanok aránya 3.9 %.

1.

táblázat Bérlakások szobaszám szerinti alakulása

szobaszám
1 szobás
1,5 szobás
2 szobás
2,5 szobás
3 szobás
3 szobától több
összesen:
Forrás: NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és

lakások száma (db)
909
213
531
97
47
25

1822
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

lakásállomány kiinduló nagysága 1990 ben 8500 lakásból állt, a privatizációt követően 1999·
es évre 2250-re csökkent. 2010-ben a lakásállomány 1936 bérleményből állt.
www.NYIREC.VHAZA.HU
3 Az önkormányzati
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2.ábra Bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján 2019.12.31. napján
151

1508
• Szociális

• Költség alapú

Nem szociálís (piaci)

Forrós: NY{RW Nyíregyhózi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

3.ábra Bérlakások komfortfokozat szerinti megosztása 2019.12.31. napján

235

1257

• Összkomfortos

•Komfortos

Félkomfortos

• Komfort nélküli

Forrás: NYfRW Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

A bérlakások jelentős hányada, 22,7 %-a Nyíregyháza két szegregátumában, Huszár telepen (294 db,
melyből 61 üres) és a Keleti lakótelepen (121 db melyből 26 üres) található. 2019. december 31. napjáig
157 db üres önkormányzati bérlakást tartottak nyilván. Az üres lakások tartalmazzák a városérdekből
vagy műszaki állapot miatt kiürített és ezért a továbbiakban nem kiutalható lakásokat (45 db) . Ide
tartoznak a Keleti lakótelepen levételre került lakások, a város területén található alacsony
komfortfokozatú udvaros lakások. Az üres lakások másik részét a Huszár lakótelepen lév6 lakások (61
db), az átmeneti lakások (11 db), valamint a felújítandó és ismét bérbe adható lakások (40 db) alkotják.
Az átmeneti elhelyezésre szolgáló lakások valamilyen rendkívüli esemény (pl. életveszély, belvíz) miatt
adhatók bérbe.
A bérlakások kevéssel több, mint a fele 100 %-ban önkormányzati tulajdonú épületben található. A
lakások átlagos életkora magasnak mondható, műszaki állapotuk, komfortfokozatuk, egyéb
paramétereik vegyes képet mutatnak.

11.1. Vegyes tulajdonú ingatlanokban

lévő

bérlakások

Földszintes, udvaros épületek

Régi építésű, tégla vagy vályogfalazatú épületegyüttesek közös használatú belső udvarral, melyek
nagyrészt társasháznak vannak nyilvánítva, de néhány bérlakás közös tulajdonú, nem társasházként
WWW.N YIREGYHAZA.HU
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időszakban megüresedő

lakások a nagy ráfordítást

igénylő felújítási költségek miatt más hasznosítás céljából kikerültek a bérlakás állományból, ennek is
köszönhetően az ilyen típusú lakások száma az összes bérlakáshoz viszonyítva mára már elenyésző.

Többszintes épületek
Jellemzően a város lakótelepein álló társasházakban lévő lakások, melyek nagyrészt iparosított

technológiával készültek még a rendszerváltást megelőzően. Az egyes épületek állapotát jelentősen
befolyásolja azok kora, valamint, hogy a közelmúltban történt e valamilyen jelentősebb korszerOsítés
vagy felújítás a társasház közös tulajdonban lévő szerkezeteit, berendezéseit illetően. A kirívó bérlői
magatartás következtében leamortizálódott lakásokat figyelmen kívül hagyva, karbantartási
szempontból az energetikai korszerűsítésen átesett panelos épületek a legkedvezőbbek, míg a
hagyományos technológiával épült, belül vakolt, tönkrement nyílászárókkal, burkolatokkal,
berendezési tárgyakkal, és több, régi típusú gázkészülékkel rendelkező lakások a legkedvezőtlenebbek.
A több gázkészülékkel (tűzhely, falifűtő, vízmelegítő, konvektor) megvalósított lakásaink nagyobb
arányban az Arany J., Petőfi, Toldi, Árpád utcákon találhatók.

11.2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban lév6 bérlakások
Földszintes, udvaros épületek
A Nyírvv Nonprofit Kft. üzemeltetésében egyaránt vannak egy, illetve többlakásos ilyen tfpusú
épületek, melyek a város területén elszórtan helyezkednek el. Ezek régi épftésO, többnyire rossz
műszaki állapotban lévő korszerűtlen ingatlanok, változatos komfortfokozattal. A legtöbb problémát
az elavult tetőfedés és a tetőszerkezet okozza, de állandó karbantartási feladatot jelent a gépészeti
vezetékek és a homlokzat állapota is, néhány esetben szerkezeti problémák is adódnak. A piacképes
ingatlanokban lévő, rossz műszaki állapotú épületekkel viszont hosszabbtávon már nem érdemes
bérlakásként kalkulálni, ezek fokozatosan történő kiürítése lehet az egyetlen cél. A megüresedő és
bérlakásnak már használhatatlan, illetve a városérdekből kiürített lakások folyamatosan visszakerülnek
a vagyongazdálkodási osztályhoz, így évről-évre egyre kisebb a földszintes udvaros épületekben lévő
lakásállomány.
Többszintes épületek
A volt nőtlen tiszti szállót {Tompa M. u. 16.) 2006-ban alakították át lakóépületté, melynek során, a
három szinten összesen 20 lakás kialakítására került sor. Az épület állaga egyébként jónak mondható,
akut műszaki problémák nincsenek. Az átalakításkor az akkor érvényben lévő követelményeket
kielégítve sor került a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére és a zárófödém teljes
szakipari megújítására, így energetikai szempontból az átlagostól jobbnak mondható. A lakások
összkomfortosak.
Az egyik legfiatalabb üzemeltetésünkben lévő épület a Lobo16 u. 1-11. sz. alatt található, amiben
összesen 114 lakás van. Az első bérlők 2002 szeptemberében költöztek be az összkomfortos lakásokba .
Az épület nem problémamentes, a talajnedvesség elleni szigetelés hibás kivitelezését korábban
többször javftani kellett. A homlokzati síkra kerülő vasbeton szerkezetek csomóponti kialakítása nem
tökéletes, a „ hőhidak" a lakásokon belül penészesedést okoznak. A 2014-es évben az északi és déli

véghomlokzaton megtörtént az utólagos hőszigetelés, lgy ezeknél a végfalaknál lévő lakások esetében
csökkentek a vizesedések, penészesedések.

jelentősen

WWW.NVIREGYHAZA.HU

CTJ

j "'.

Ny

REGYHÁ ZA

1

I

•

}i •

('

J -·

'

8

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 83
TELEFON: +3612 524-585; FAX: +36 42 524-586
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Az Önkormányzat 2000. júliusában pályázott az Állami Bérlakásépítési program keretében 114 db
ifjúsági bérlakás („Fecskeház") építésének támogatása iránt, melynek elsődleges célja a lakásmobilitás
biztosítása volt. Az alábbi táblázat a 114 db lakás mobilitási adatait tartalmazza.
2. táblázat a Lobogó u. 1.-11 . szám („ FecskeházN) alatti költségalapon meghatározott lakbérű
önkormányzati bérlakások kiutalásáról 2002. 01. 01 . - 2019. 12. 31.

Év

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2019

kiutalás

114

15

30

17

10

s

10

3

s

10

(db}
Forrós: Nylrvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

A kiutalt lakások száma gyakorlatilag megegyezik a megüresedett lakások számával, mert a lakásokat
a legrövidebb időn belül újra bérbe adjuk.4
Az Ungvár stny. 1. épülete Jósaváros központi részén áll, 12 szinten összesen 190 összkomfortos lakást
foglal magába . A lakótelep többi épületéhez hasonlóan házgyári paneles technológiával épült. Az
általános állaga jó, a „ panelprogram" keretein belül 2008-ban nagyobbrészt megújult az épület. A
felújítás során kicserélésre kerültek a külső nyílászárók, megújultak a liftek, hőszigetelés készült a
homlokzaton, megtörtént a zárófödém hőszigetelése és új csapadékvíz elleni szigetelést kapott az
épület. Sor került a gépészeti alapvezetékek (víz, szennyvíz), illetve a radiátorok cseréjére, a szell6zó
rendszer átalakításra. A közös használatú terek burkolata és felületképzése felújításra szorul, a liftek
javítására is egyre súrObben kerül sor.
Előregyártott vasbeton vázas technológiával készült a hetvenes évek közepén a Bessenyei tér 3-4. sz.
alatti négyemeletes épület, melyben 81 összkomfortos, egyszobás lakás található. Az épület teljes
energetikai korszerűsítésre szorul, a megépítést követően komolyabb beavatkozás nem történt. A
homlokzati falak mészkőlapokkal burkoltak, a kőburkolat alatti falak és vasbeton szerkezetek
hőszigetelés nélküliek, melyeken külső vakolat sem készült . Az eredeti egyesített szárnyú homlokzati
nyílászárók mára elavultak. A zárófödém beázik, hőszigetelése sem megfelelő, a csapadékvíz elleni
szigetelés állapota kritikus, évente több javítást igényel a felület elöregedéséből fakadó folyamatosan
jelentkező repedések, felületi sérülések javítása. A közös használatú folyosókon és a lépcsőházban a
burkolat és a felületképzés nemrég megújult.

A Csató köz 11-15. sz. alatti épület három teljesen különálló szekcióból áll, amely szekciók a földszinten
folyosókkal vannak összekötve, az emeleti szinteken az átjárás nem biztosított. Az egyes szekciók
földszint+két emelet magasak, lapos tetős kialakítással. A teljes épületben 71 összkomfortos lakás
található, melyek nyugdíjas korú bért6k számára kerülnek kiutalásra . Az épület felújításra,
korszerűsítésre szorul. A homlokzatvakolat még az eredeti, ami jelentős felületen már hiányzik. Az
épület szerkezeti csomópontjai erősen hőhidasak, ezért több lakás is penészesedik. 2016-ban első
lépésként a korszerűsítés útján megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje. A jól záródó nyílászárók
. A valóság azonban az, hogy a „ fecskeház" nem az e lőtakarékosságról szól - az a pár százezer forint semmire
sem elegendő - hanem inkább arról, hogy átmeneti lehetőséget adjon a jó eséllyel bíró fiataloknak, hogy pár év
alatt egzisztenciát teremtsenek, és képesek legyenek e~ na~obb összegű hitel felvételére." ln: „ Nyíregyháza
gondoskodik fiataljairól" Lakáshelyzet Nyíregyházán, az önkormányzat támogató rendszere, hosszú távú
elképzelések
WWW.N\'IRECYHAZA.HU
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beépítéséhez nem kapcsolódott homlokzati hőszigetelés, így a penészesedési problémák
hatványozottabban jelentkeznek. A csapadékvíz elleni szigeteléssel jelenleg nincsenek problémák, de
a zárófödém csak minimális hőszigeteléssel rendelkezik, így energetikai szempontból ez sem megfelelő
konstrukció. Gépészeti rendszerei egyidősek az épülettel, ezért erősen avultak, korrodáltak. A meleg
víz ellátása cirkulációs csővezeték nélküli, így a középső épülettől a legtávolabbi lakásokban sok vizet
kell kiengedni, mire meleg vízhez jutnak a lakók.
Más funkciójú önkormányzati tulajdonú földszintes épületre (Pacsirta u. 29-35.) 2001-ben ráépítéssel
került kivitelezésre 29 db kis alapterületa összkomfortos lakás. A közös használatú terek állapota
megfelelő, néhány lábazati elem pótlása szükséges. A kültéri látszó faszerkezetek festése, valamint a
repedezett homlokzati felületképzés egyaránt felújításra szorul.
A szobabérlők háza (Tokaji u. 3.) a Családok Átmeneti Otthonával egy épületben, annak, délkeleti
szárnyának első és második emeletén található. A pillérvázas épület eredetileg irodaként működött.
Az irodák leválasztásával összesen 33 különböző méretű, a pillérkiosztáshoz igazodó 15, 30 és 45 m2
alapterületű szoba került kialakításra, melyekhez szintenként közös használatú vizes blokkok
tartoznak. Az első emeleten a főzést és étkezést lehetővé tevő, szintén közös használatú helyiség áll a
bérlők rendelkezésére.
A Nyíregyháza Árpád u. 52-54. szám alatti társasház egyik teljes, az 52. számú lépcsőházában lévő
lakások vannak önkormányzati tulajdonban, melyek átmeneti lakásként hasznosítottak. Jelenleg a 15
lakásból 5 lakás van bérbe adva . Az épület utólagos hőszigetelése, a csapadékvíz elleni szigetelés
felújítása, illetve a homlokzati nyílászárók cseréje korábban megtörtént, így az épület általános műszaki
állapota jónak mondható. Rendszeres felülvizsgálatok történnek, melynek célja az elektromos és
épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosftása, illetve az állagmegőrzés, hogy
szükség esetén a lakások azonnal kiadhatókká váljanak.
Keleti lakótelep
A lakótelep az Orosi út- Tüzér utca -Vértanúk útja - Tarcsai István utca által határolt, 4 önálló helyrajzi
számú telken a hatvanas évek elején épült, jellegzetes, úgynevezett „CS" házas, azaz csökkent
komfortfokozatú, 4 lakásos épületekből áll. Az épületek két fajta technológiával kerültek kivitelezésre,
egy részük mezőgazdasági vázszerkezet felhasználásával, mlg a többi épület hagyományos falazott
épületként valósult meg, az egyik épület tetőtere is beépített. A lakások komfort nélküliek, csak
elektromos közműcsatlakozással rendelkeznek. A műszaki állapotuk rendkívül rossz, helyreállításuk
gazdaságtalan lenne. Az üressé vált lakások ajtó és ablak nyílásai a birtokbavételt követően
közegészségügyi és közbiztonsági okokból befalazásra kerülnek. A korszerűtlen, gazdaságosan nem
helyreállítható épületek sorsa azok megüresedését követően csak a bontás lehet, végső célként
előirányozva a telep felszámolását.
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3. ábra A Keleti lakótelep utcáinak elhelyezkedése. (utcakereso.hu}
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Huszár lakótelep
A Huszár lakótelep Nyíregyháza délnyugati részén, a város egyéb részétől vasúttal, ipari területtel
elhatároltan helyezkedik el. A telep infrastrukturális kiépítettsége kifejezetten jó: kiépített vezetékes
ivóvíz, csatornahálózat, villany és egyes épületek esetében a gázellátás is biztosított. A lakótelep
ingatlan állományának többségét az 1891-ben átadott huszárlaktanya épületei jelentik. A kétszintes
épületek fő- és altiszti lakóépületnek, valamint legénységi körleteknek épültek, az egyszintes sorház
jelleg(i épülettömbök gazdasági, jellemzően istálló funkciót töltöttek be. A hajdani kapuépületekben is
található jelenleg még egy lakás. A laktanyát bérlakásokká az 1950-es években alakították át.
(Szoboszlai, 2019) 5

5A

Huszár telep egykori laktanya épületei hatvan éve családok lakóhelyekét funkcionálnak. A telepi lakások
magukon hordozzák az eredeti huszár laktanya lenyomatait, jelenleg is felismerhetők az őrházak, valamint a tiszti
lakások, a gazdasági épületek, a katona és ló szállások épületei. A telep történetéhez hozzátartozik, hogy a
Guszevi•, későbbiekben Huszár telepi lakások m inősége, felszereltsége, szobaszáma, komfortfokozata, megfelelt
az 1950 évekbeli város átlagnak, ellenben kiemelkedett a lakáson belül található fürdőszobákkal a telep egyes
lakóépületeiben, ami megnövelte ezekben a lakásokban élők életszínvonalát. A következő évtizedek állami
lakásépítési programjainak köszönhetően megnövekedett az összkomfortos lakások száma a város belső
területein, ezért a Guszev telepi lakásokból a családok elköltözése figyelhető meg. Az elköltözők helyére a
komfortos és félkomfortos lakásokat elfogadó, alacsony jövedelma családok érkeztek. Szoboszlai Katalin:
Lakhatási helyzetkép a telepeken ln: Kutatási zárójelentés 2019 Közösen a kíútért" című, TOP-6.9.1-16-NYl-2017-

00001 azonosító számú pályázat
WWW.NYIREGYHAZA.HU

11

REGYHÁ ZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NY ÍREGYHÁZA, KO SSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524.586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

4.óbra a Huszórtelep utcáinak elhelyezkedése
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A TOP forrás keretében különböző fejlesztési lehetőségek nyíltak az önkormányzat számára - úthálózat
fejlesztése, intézmények felújítása, korszerűsítése (óvoda, ískola, egészségügyi intézmények, szociális
és gyermekjóléti, közművelődési intézmények), energetikai fejlesztése, valamint a leromlott városi
területek rehabilitációja területeken.6
Ez utóbbi koncepcionális alapja az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS 2008) és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia {ITS 2014).
Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS 2008) • ennek része az Antiszegregáclós terv, amit szakértők
bevonásával kellett elkészíteni. Antiszegregációs terv célja:

6

•

csökkenjen a városban a szegregált körülmények között élc5, hátrányos helyzetű és roma
lakosság száma és aránya úgy, hogy egyetlen szegregátum lakóinak száma se növekedjen,

•

javuljon a hátrányos helyzet és roma lakosság életminősége és lakáskörülménye, különösen a
szegregált területeken élők esetében.

~AOP-5.1.l./B-09-2f-2012-0001azonosító számú, „ Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének

minőségi megújítása" című városrehabilitációs projekt (2012 . 12.31-től 2015.07.31-ig valósult meg.). ~AOP-

5.l.1/B2-13-k2-2013-0001azonosftó számú, „A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" (2013.
augusztus 1.- 2014. november 30.). Jósaváros közterületeinek rehabilitációja. „Szociális városrehabilitáció
Nyíregyháza szegregált területein", TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 projekt „ Közösen a kiútért'' TOP-6.9.1-16NY1-2011-00001 projekt
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Célok pl.: Huszártelepen rehabilitálni kell a lakókörnyezetet, meg kell szüntetni a méltatlan
lakáskörülményeket, biztosítani kell a lakások - különös tekintettel az önkormányzati lakások komfortjának megteremtését. A családok - és különösképpen a gyerekek - helyzetét segíteni hivatott
szociális intézkedések mellett a Huszártelepen aktív közösségfejlesztő intézkedések valósuljanak meg.
A telepszerű környezet oldása, a városrész élhetőbbé tétele érdekében biztosítani kell közösségi
funkciójú épületek és terek kialakítását, fejlesztését, stb.
Keleti lakótelep: „Az önkormányzat a Keleti lakótelep szegregátum hosszú távú, fokozatos
felszámolását és az ott élők integrált lakókörnyezetbe helyezését tűzi ki célul. Az egyszintes
épületekben található komfort nélküli lakások jelentik a városban a legrosszabb lakókörnyezetet, az
épületek gazdaságosan nem újíthatók fel."
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS 2014), melynek szintén része az Antiszegregációs
program, amelyben kijelöli a szegregátumok területét Nyíregyházán.7
Keleti lakótelep:
•
Szegregált terület szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók erősítése, lakhatási
körülmények javítása, szociális, közösségi, közterületi funkciók fejlesztése, útfejlesztések,
•
Városrehabilitációt kfsérő soft tevékenységek, programok, társadalmi felzárkózást célzó
tevékenységek.
Huszártelep rehabilitációjának folytatása:
•
Szegregált terület szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók erősítése, lakhatási
körülmények javítása, szociális, közösségi, közterületi funkciók fejlesztése, útfejlesztések,
• Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek, programok, társadalmi felzárkózást célzó
tevékenységek.
A stratégiák célkitűzéseinek megvalósításaként a Keleti lakótelepen 2013. évben a Nyírvv Nonprofit
Kft. leállította a bérlakások bérbeadását, a megüresedő lakásokat lefalazzák, illetve ha műszakilag
lehetséges, akkor lebontják. Jelenleg 23 db áll üresen.
A Huszártelepen új beruházásként 2004. évben egy 9 lakásos könnyűszerkezetes lakóépület (Viola u.
2. 7-15. számú lakások) valósult meg, 2012. évben teljesen megújult a Viola u. S. szám alatti 18 lakásos
kétszintes lakóépület, míg 2013-2014. évben a Viola utcán 13 db, a Dália utcán pedig 12 db sorházi
lakás, teljes belső helyreállítására történt meg. A Dália utca földszintes épületei és a kapuépületek az
IVS projekt keretén belül 2014-ben külső felújításon estek át.

7 A szegregátumok azonosítása a KSH 2011. évi népszámlálás adataiból előállított szegregációs mutató (legfeljebb

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül) alapján történt. A szegregációs mutató határértéke a korábbi időszakban alkalmazott 50%-ról
35%-ra csökkent, amely szerint a továbbiakban azon területek minősülnek szegregátumnak, ahol a szegregációs
mutató 35% feletti és a területen él6 népesség száma eléri az 50 főt. Szegregáció által veszélyeztetett terület
esetén a határérték 30%. Nyíregyháza területén a 2011-es népszámlálási adatokon alapuló KSH szegregációs
térkép három szegregált területet jelölt ki a városban. Ezek területi lehatárolása a következő :
1. szegregátum (Bottyán J. u. -Huszár tér -vasút -Huszár tér -Orgona u. -belterületi határ)
2. szegregátum (Orosi út -Gomba u. -Kállói út -Tűzér u. -Vértanuk útja -Tarcsai 1. u.}
3. szegregátum (Polyákbokor külterület) ln : Integrált városfejlesztési Stratégia 44. oldal
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2012-ben a „Bizalom és munka" projekt komplex, egymásra épülő elemeket valósított meg. A fő célja
a Huszár lakótelepi és a Keleti lakótelepi szegregátumban élők életminőségének jobbltása képzésekkel,
a lakhatási körülmények javításával és a foglalkoztatottság lehetőségeinek növelésével. A program
szakmailag előkészítette és biztosította a TÁMOP- 5.3.6 pályázat elkészítését és sikeres megvalósítását.
A Türr István Képző és Kutató Intézet „Bizalom és Munka" modellprogramja keretein belül, az EMMI
TFÁT finanszírozásában munka+tanulás módszertanával a telepen élők építkezési munkálatokba való
bevonásával, felújításra került egy korábban lakatlan, romos 18 lakásos társasház a Viola út. S szám
alatt. Az új lakások jelenleg a szegregátumban élők számára a legmagasabb minőségű lakhatási
feltételeket biztosítják.
A Viola u. S. szám alatti lakás felújítás el6tt és után

A Munka+Tanulás módszertanának segítségével a célcsoport specifikus, gyakorlatorientált
képzéseken sajátíthatott el új ismereteket, melyben minimális volt az elméleti foglalkozások száma, a
hangsúly pedig a gyakorlat (munka) közben megszerezhető tudásra helyeződött. A gyakorlati képzés
nem tantermekben folyt, hanem élő környezetben . Az ily módon megvalósuló képzések elősegítik
öngondoskodási képességeik fejlődését, a munkára szocializálódást (munkaidőben való pontos
megjelenés, kommunikáció a csoport többi tagjával, közös munkavégzés egy cél elérése érdekében
stb.) és a valódi értéket teremtő munkavégzés során megvalósítható az elérni kívánt képesség és
készségfejlesztés. Ehhez kapcsolódnak a foglalkoztatási és közmunka programok. Több közmunka
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program zajlott, ahol a roma lakosság foglalkoztatása volt a cél. Egy- egy programba 50-150 f6
foglalkoztatása valósult meg rövidebb-hosszabb időkön át. 8
A telepen a lakások komfortfokozati besorolása változatos, nem tükrözi hűen a tényleges állapotot. Az
üres lakások belső műszaki állapota többnyire olyan, hogy azok csak jelentős anyagi ráfordítással
tehetők lakhatóvá. Ez a helyzet az évek során az általánostól eltérő lakáshasználati szokások miatt,
valamint a folyamatos rongálások következtében alakult ki.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenftésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában
lévő lakásra a tulajdonos Önkormányzat - e törvény keretei között alkotott - rendeletében
meghatározott feltételekkel lehet szerződést kötni. Az Ltv. 12.§ (4) bekezdése alapján a bérbeadó a
rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente
legalább egyszer vagy a szerződésben meghatározottak szerint évente több alkalommal - a bérlő
szükségtelen háborftása nélkül - ellenőrzi. Az (S) bekezdés szerint önkormányzati lakás esetén az
említett ellenőrzés egy naptári éven belül történő lefolytatásának gyakoriságát önkormányzati
rendeletben kell meghatározni. Az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról
szóló helyi 4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet 20. § (6) bekezdése szerint a bérbeadó évente
legfeljebb 6 alkalommal ellenőrizheti a bérlőt. A gyakorlat szerint évente legalább egy alkalommal
végez a Nyírvv Nonprofit Kft. bérleményellenéSrzést, akkor is, ha nincsen semmi probléma,
panaszbejelentés vagy tartozás esetén természetesen gyakrabban keresik fel a bérlőket. A három
lakbérbeszedő és a házfelügyelők egyébként havi kapcsolatban vannak a bérlőkkel.

Az elmúlt időszakban a kihasználtság és a további rongálások megakadályozása érdekében,
kényszerűségből azt az elvet követi a Nyírvv Nonprofit Kft., ahol a rongálás még nem ért el bizonyos

szintet (a nyílászárók még megvoltak, szerkezeti sérülések nem jelentkeztek, a burkolatok használható
állapotban voltak, stb.) ott a birtokbavételt követően rövid átfutási idővel, a biztonságos
lakáshasználatot nem befolyásoló munkák elhagyása mellett, alacsony műszaki tartalmú helyreállítást
követően átadtuk a bérlakásokat a bérlakást igénylőknek. Ezzel a kihasználtságra vonatkozó mutató
nem romlott drámai módon, de az általános műszaki állapotban ezzel javulást nem lehetett elérni.
Egyes épületek műszaki állapota elérte azt a szintet, hogy a helyreállítás csak komplexen, az egyes
épületeket egységesen kezelve történhet.
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül a Huszár lakótelepen közvetlenül elérhető több
szolgáltatás (azaz ott működik a telepen). A Keleti lakótelepen élők számára is elérhető minden a város
területén működő szolgáltatás, de nem közvetlenül a lakótelepen . A szolgáltatások helyben
elérhetősége jelenti azt is, hogy a szakemberek (bölcsődei gondozók, óvónők, dajkák, családgondozók,
szociális gondozók stb.) a telepeken dolgoznak. A Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
szakemberei jelen vannak mindkét telepen; a Huszár lakótelepen 14 fő családgondozó, 1 fő
informatikai munkatárs, 1 fő szociális asszisztens és 1 fő duális képzésben résztvevő kolléga, a Keleti

2018-ban a Huszártelepen élők közül a közfoglalkoztatásba bevontak száma 210 fő (131 nő), a Keleti lakótelep
esetén 156 (103 nő) fő volt. A telepen élők esetében is igaz, hogy felülreprezentáltak a nők. A huszártelepi aktív
korú lakosok 20 %-a közfoglalkoztatott, 12 %-a aktív korúak ellátásában részesül. Ez a Keleti lakótelep esetén 60
%, és 25 %. A két telepen él6 felnőtt lakosok 75,6 %-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a
8

közfoglalkoztatottak 61 %-a szintén ebbe a kateg6riába tartozik. Krizsai Anita: Segélyezés és támogató rendszerek
ln: Kutatási zárójelentés 2019 Közösen a kiútért" című, TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat
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lakótelepen 4 fő családgondozó, 1 fő informatikai munkatárs. Szintén elérhető a gyermek-és felnőtt
háziorvos és a védőnő is.
3.tóblózat a telepeken elérhető a szolgáltatásokról

szolgáltatás
bölcsődei ellátás

Huszár lakótelep
Keleti lakótelep
a szolgáltatás közvetlenül a a szolgáltatás a város területén
elérhető
érhető el
lakótelepen
Nyíregyházi
Gyermekjóléti
Intézmény
6.
Alapellátási
Napsugár
számú
Bölcsőde
Nyh., Dália u. 1.
gyermekjóléti szolgáltatás
a szolgáltatás közvetlenül a a szolgáltatás közvetlenül a
lakótelepen
elérhető
lakótelepen
elérhető
családsegítés
Nyíregyházi
Család
és Nyíregyházi
Család
és
Gyermekjóléti Központ
Gyermekjóléti Központ
Nyh., Huszár tér S.
Nyh., Nagyvárad u. 2.(2018-ban
alakítottuk ki)
idősek nappali ellátása
a szolgáltatás közvetlenül a a szolgáltatás a város területén
lakótelepen
elérhető
érhető el
Nyíregyházi Szociális Gondozási a szolgáltatás a város területén
étkeztetés
Központ 7. számú Idősek Klubja érhető el
Nyh., Dália u. 1.
alternatív napközbeni ellátás
a szolgáltatás közvetlenül a a szolgáltatás a város területén
lakótelepen elérhető - Periféria érhető el
Egyesület
Nyh ., Huszár tér 2/a
Tanoda
a szolgáltatás közvetlenül a a szolgáltatás a város területén
elérhető
érhető el
lakótelepen
Nyfregyházi Egyházmegye
Sója Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Általános Iskola
Nyh., Huszár tér 2/a
óvoda
a szolgáltatás közvetlenül a a szolgáltatás a város területén
lakótelepen
elérhető
érhet{) el
Nyíregyházi Egyházmegye
Sója Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Általános Iskola
(nem körzeti óvoda)
Forrás: Nyíregyhóza, Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal

-

-

-

-

-

Nemcsak az intézményi szolgáltatások érhetők el a telepeken élők számára, hanem az önkormányzat
által a kötelező és önként vállalt feladatok keretében a szünidei étkeztetés, tanszercsomag, helyi
autóbusz közlekedési támogatás, stb. (Az egyes támogatás típusok szabályozását az ágazati szabályok
és az ahhoz kapcsolódó helyi rendeleteink tartalmazzák).
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11.3. Bérlakásra jogosultak és a lakbérek mértéke
2019. december 31 . napján összesen 1952 lakásigénylőt tartott nyilván a Nyírvv Nonprofit Kft. Ebből
1408 az első önkormányzati bérlakásukat igénylők száma, 544 pedig a jelenleg önkormányzati
bérlakásban élő bérlők száma, akik cserelakás iránti igénylést nyújtottak be, mert nagyobb szobaszámú
vagy magasabb komfortfokozatú bérlakásba szeretnének költözni. A lakásigénylések indokoltságának
felülvizsgálata, a lakásigényléssel rendelkező kérelmezők által bejelentett adatváltozás és a
jogosulatlan lakásigénylők kiszűrése, lakásigénylésük törlése a nyilvántartásból folyamatosan történik.
A lakbér rendelet jelenlegi szabályozása szerint szociális helyzetük alapján azok jogosultak szociális
önkormányzati bérlakásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja
meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500-Ft) háromszorosát
(85.500,-Ft), egyedülállók esetében az ötszörösét (142.500-Ft).
A rendelet hatályba lépését követően az évek során folyamatosan emelkedett a minimálbér és a
bérminimum, valamint a nyugellátások mértéke is. Ezeket az emelkedéseket az önkormányzati
támogatások jövedelemhatárának megállapításánál is figyelembe vesszük.
4.táblázat a minimálbérek és a lakásfenntartási támogatás jövedelemhatárának változása 2015-2019

Minimálbér és
garantált
bérminimum
bruttó összege
(Ft)
Helyi
lakásfenntartási
támogatás
jövedelemhatár

2015. év
105.000
122.000

2016. év
111.000
129.000

2017. év
127.500
161.000

2018.év
138.000
180.500

2019.év
149.000
195.000

öregségi
nyugdíj 200%
(család)
öregségi
nyugdíj 250%
(egyedülálló)

öregségi
nyugdíj 200%
(család)
öregségi
nyugdíj 250%
(egyedülálló)

öregségi
nyugdíj 230%
(család)
öregségi
nyugdíj 260%
(egyedülálló)

öregségi
nyugdíj 230%
(család)
öregségi
nyugdíj 270%
(egyedülálló)

öregségi
nyugdíj 250%
(család)
öregségi
nyugdíj 280%
(e~yedülálló)

Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

A minimálbér és a nyugdíj ellátás összegének emelkedését követően a lejáró lakásbérleti szerződések
meghosszabbításánál a Nyírvv Nonprofit Kft. azt tapasztalta, hogy a szociális önkormányzati
bérlakásban lakó bérlők egy részénél az egy főre jutó jövedelem meghaladja a rendeletben
meghatározott összeghatárt. Ezen esetekben azonban nem kötelezi a bérlőt a bérlakásból való
elköltözésre, hanem az eddigi szociális alapú lakbért {312,- Ft/nm/hó) piaci alapú (500,- Ft/nm/hó)
lakbérre módosítja .
S.táblázat Szerz6désmódosítások a/okulása 2014-2019 között

Szociális
bérleti
szerz6dések piaci
szerz6désre való

2014.év
2 db

2015. év
2 db

2016.év
6 db

2017.év
15 db

2018.év
25 db

2019.12.31.
45 db

módosftása
Forrás: NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
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Amennyiben nem emeljük meg a jövedelemhatár összegét, számítani lehet arra, hogy folyamatosan
emelkedik a piaci alapú lakbért fizető bérlők aránya és csökken a szociális alapon bérbeadott
bérlakások száma.
2020. január 01. napjától a garantált bérminimum összege nettó 140.049 forintra emelkedett, az
öregségi nyugdíjminimum összege nem változott. Egy kétgyermekes családnál, ahol mindkét szülő a
garantált bérminimumot keres, az egy főre jutó jövedelem családi pótlékkal 76.674 Ft/hó, amellyel
még nem érik el a jelenlegi jövedelemhatárt. Egyedülálló esetén ugyanez a helyzet. Ezért jelenleg nem
javasoljuk a jövedelemhatár emelését, azonban figyelemmel kísérjük a folyamatokat és amennyiben a
jövőben indokolttá válik az emelés, kezdeményezzük a lakásrendelet módosítását.
A szociális bérlakásra való jogosultság keretein belül azonban több pontszámhoz javasoljuk juttatni a
magasabb jövedelemmel rendelkezőket. A lakásrendelet 1. melléklete tartalmazza a szociális igénylés
esetén alkalmazandó pontrendszert. Amennyiben az igénylő egy főre jutó nettó jövedelme több mint
100 %-al meghaladja a mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét, de 150% alatt van, úgy 25
pontot kapna üelenleg 23 pont). Bevezetnénk még egy lépcsőt 150% felett 30 pontot kapnának az
igénylők.

A rendelet szerint a szociális bérlakások egy részénél, ha a háztartás a jövedelemének több mint 12 %át lakbérre költi, úgy lakbértámogatást kap szociális, jövedelmi, vagyoni helyzetét és a támogatható
lakás nagyságot figyelembe véve. A támogatás mértéke a támogatható lakásnagyság előzetesen támogatás nélkül - számított lakbér költsége és a háztartás jövedelme 12 %-ának a különbsége. A
lakbértámogatás csak meghatározott lakbérövezetekben vehető igénybe. 9
6.tóblázat a lakbértámogatást igénybe vevő családok száma és a támogatás mértéke 2015. és 2019.
december 01. között

2016.év
2017.év
2018. év
2015.év
1005
Lakbértámogatásba
1015
1005
1005
bevont lakás szám
(db)
Nem
nyilatkozott 696
755
715
749
(háztartás)
Nyilatkozott
319
290
250
256
(háztartás)
Támogatásra
249
195
203
219
jogosult (háztartás)
Támogatás összege 1.459.500
1.186.459
1.055.352
1.106.000
Ft/hó
Forrás: NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

2019.év
897

719
178
131
705.357

2019. évben a 178 db jogosult háztartás közül 16 db 2000,- Ft összeg alatti havi támogatásban, 119 db
2.000,- Ft és 10.000,- Ft közötti támogatásban, 4 db háztartás pedig 10.000,- Ft felett i támogatásban
részesült. 30 család kapta meg a maximális támogatást. Az összes támogatásra jogosult háztartás közül

Lásd: az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.) önkormányzati
rendelet

9
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34 háztartás csak a jövedelmi viszonyai alapján részesül támogatásban, 97 család viszont a jövedelmi
helyzetén felül az alábbi feltételek fennállása esetén- öregségi nyugdíjban részesülő egyedülálló, egy,
kettő vagy három gyermeket nevelő - kiegészítő támogatásban is részesül.
Szociális jelleggel bérbeadott és lakbértámogatásba bevonható lakások lakbére összkomfortos lakás
esetén 312- Ft/nm/hó, komfortos lakás esetén 311,- Ft/nm/hó (nem tartozik ide Huszár lakótelep,
Keleti lakótelep, szórványosan elhelyezkedő családi ház jellegű épületek).
7.táblázat Szociális alapon bérbeadott lakások jelenlegi és emelt bérleti díja mellett a kiszámlázott
összegek

Lakbér mértéke
(Ft/m 2/hó )
312
350

Szociális alapon bérbe adott lakások
kiszá mlázott díj Ft/ hó
12.625.820
14.176.550

400

16.190.800

450

18.214.650

Forrás: NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
ad a bérleti díj mérséklésére, a lakás területi elhelyezkedése,
221 db komfortos és félkomfortos bérlakás
esetében alkalmazzuk. Komfortos lakás kedvezményes bérleti dlja 79,- Ft/nm/hó (130,- Ft/nm/hó
helyett}, félkomfortos lakás bérleti díja pedig 44,- Ft/nm/hó (72,- Ft/nm/hó helyett). Javasoljuk, hogy
a rendelet módosítás hatályba lépésével egyidejOleg állítsuk vissza a rendelet szerinti lakbért, mely
külön rendeletmódosítást nem igényel.

Az önkormányzati rendelet

lehetőséget

műszaki állapota miatt. Ezt kizárólag a Huszár lakótelepen

Jelenleg a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbére 350 Ft/nm/hó. A piaci alapon
meghatározott lakbérű bérlakások lakbére 500 Ft/nm/hó. 10

10

Összehasonlításképpen Debrecenben az önkormányzati bérlakások esetében a lakbért a lakás
komfortfokozata, építési módja, városon belül elfoglalt helye, alapterülete és maszaki állapota határozza meg
(105,-Ft- 1800,- Ft). Kivéve a költségelven megállapított lakbér, amely 800,- Ft/nm/hó.
ö nkormányzati bérlakások bérleti díja más nagyvárosokban
KöltségelvO Ft/hó
Szociális Ft/hó
Piaci Ft/hó
Hatvan
75-305
230-465
415-1030
Miskolc
150-355
385-640
535-900
540
Eger
70-580
780
Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Kőzgyú/ésének 7/2011. (111.6.) KGY. rendelete az
őnkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális f e/adatokról, Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (Vil.12.) számú rendelete a lakások bérletéről, Hatvan Város
Önkormányzata Képvisel6-Testületének 19/2011. (IV.1.) számú őnkormányzati rendelete az önkormányzati
tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, Eger MJV KGY 26/2009. {V.29.) rendelete az
őnkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti d(jak és a külön szolgáltatások
dljai megállapításának szabályairól
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B. tóblázat Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások jelenlegi és emelt bérleti díja mellett a
kiszámlázott összegek
Lakbér mértéke
(Ft/m 2/hó)
350
400
450

Költség alapon bérbe adott lakások
kiszámlázott dfj Ft/hó
2.263.800
2.587.200
2.910.600

500

3.234.000

550

3.557.400

Forrós: NYÍRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

9. táblázat Piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakások jelenlegi és emelt bérleti díja mellett a
kiszámlázott összegek

Piaci alapon bérbe adott lakások
kiszámlázott díj Ft/hó
3.725.400
4.487.400
5.235.300
5.949.450

Lakbér mértéke
(Ft/m 2/hó)
500
600
700
800

Forrás: NY{RW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Összehasonlításképpen a jelenleg futó szociális városrehabilitáció proj ektben, az eredményes
közbeszerzési eljárás alapján a Fazekas J. téren egy 53 nm-es lakást bruttó 7.201.013,- Ft-ért, a Dália
utcán egy 42 nm-es udvaros lakást bruttó 6.308.219,- Ft-ért újítottak fel. A Fazekas J. téren jelenleg
16.536,- Ft/hó, a Dália utcán 3.318,- Ft/hó a lakbér, ez éves szinten 198.432,- Ft, illetve 39.816,- Ft
bevételt jelent. A NYÍRW Nonprofit Kft természetesen nem költ ekkora összeget egyetlen bérlakásra
sem, de jól látszik, hogy az építőipari árak mennyire elszakadtak az önkormányzati bérlakások bérleti
díjától. A bérleti díjak utoljára 2003. szeptember 01. napján emelkedtek, ekkor került bevezetésre a
jelenlegi lakbértámogatási rendszer.

11.4. Szolgáltatások, támogatások rendszere
A lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátása széles körű - óvoda, szociális és gyermekjóléti
intézmények, egészségügyi alapellátás, kulturális szolgáltatások (múzeum, könyvtár, művelődési
központ, stb.). A közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése pályázati forrásból és önkormányzati
saját erőből folyamatosan történik (pl.: Öz utcán fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és
szenvedélybetegek ellátását biztosító intézmény épül, óvodák-bölcsődék újultak meg). Ezek mind a
lakosság érdekeit, minél jobb színvonalú ellátását célozzák.

A közszolgáltatások rendszerének kiépítésekor az egyenletes, mindenki számára egyenl6en
houáférhet6 szolgáltatások biztosítására törekszik a város. Ugyanakkor szakmapolitikai célkitOzések
és kihívások is alakítják a szociális ellátórendszert.
Támogatások keretében egyrészt
állam - pl.:

mindenkire

kiterjedő

támogatásokat nyújtunk, illetve nyújt az

tanszertámogatás, karácsonyi támogatás, de állami juttatások közül pl. rezsi támogatás,
www.NYIREGYHAZA.HU
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téli rezsicsökkentés, stb. A lakhatás feltételeinek megteremtése érdekében családok otthonteremtési
kedvezménye (CSOK) vissza nem térítendő állami támogatásként vehető igénybe. A támogatás
legfeljebb 10 millió Ft lehet. A támogatás pontos összege a támogatás céljától, a lakás vagy lakóház
hasznos alapterületétől és a meglévő, illetve vállalt gyermekek számától függ. Ehhez kapcsolódó helyi
kedvezmény az első lakáshoz jutók támogatása. Nyíregyháza MJV Önkormányzata vissza nem
térítendő támogatással segíti új épftésű vagy használt lakás vásárlását, illetve lakóingatlan építését is,
melynek célja a fiatalok letelepedésének ösztönzése. Erre 2019 évben 25 millió Ft-ot, 2020-ban 30
millió Ft-ot biztosft az önkormányzat. 11
Lakhatást segítő támogatások
A lakás fenntartásával összefüggő kiadások a háztartások költségvetésének legnagyobb részét jelentik.
A lakhatás, mint alapvető szükséglet biztosítása, illetve az ezzel kapcsolatos lakossági terhek
csökkentése a szociális ellátórendszerre is jelentős feladatokat ró.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata települési támogatás keretében helyi
lakásfenntartási támogatást nyújt a lakásfenntartási kiadások mérséklésére, valamint adósságkezelési
szolgáltatásra 12 való jogosultságot állapít meg azon háztartások számára, akik közüzemi díjhátralékkal
rendelkeznek. A támogatáshoz való hozzájutás feltételeit évről évre minél szélesebb körben próbáljuk
kiterjeszteni, fgy 2018. 03. 01. napjától az egy főre jutó havi jövedelem értékhatárát mindkét ellátás
vonatkozásában, valamint az adható támogatás havi összegét a helyi lakásfenntartási támogatás
esetében megemeltük. 2019-ben 1226 háztartás részesült havi rendszerességgel támogatásban
62.914.958 Ft támogatást jelentett az önkormányzat költségvetésében. A helyi adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultság vonatkozásában az adósságspirálból való kikerülés hatékonyságának
biztosítása céljából háromkörössé tettük a támogatáshoz való hozzáférést. 2017-ben 143, 2018-ban
95, 2019-ben a támogatási esetek száma 71 volt, mely 4 millió Ft támogatást eredményezett.
10. táblázat lakásfenntartási támogatásban és rendkívüli települési támogatásban részesü/6
háztartások/személyek száma (2008-2019)

2008

2010

2012

2014

Lakásfenntartási
támogatás
3057
4429
5828
4448
(háztartás)
Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

2016

2017

2018

2019

1811

1905

1491

1226

A Keleti-és Huszártelepen 2019-ben végzett telepi kutatás szerint maguk a telepeken élők nem
feltétlenül veszik igénybe a támogató rendszerek által nyújtott segítséget. „ Ha a lakásfenntartási
támogatásban részesültek számát összevetjük a lakott lakások számával (Huszártelepen 244, Keleti

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete
szabályozza az elsc5 lakáshoz jutók támogatásának feltételeit, mely rendelet 2019. május 15. napján lépett
hatályba. 31 kérelemzőből 29-en kaptak támogatást 2019 évben. Jelenleg 10 kérelem van folyamatban
folyamatban.
12
A helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.
A kérelmezőnek vállalnia kell az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését, továbbá az ad6sságkezelési tanácsadáson való részvételt. (3/2015.(11.20.)
önkormányzati rendelet, a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról).
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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lakótelepen 112), akkor a két telep között van egy kisebb különbség. 2018-ban a Huszártelep esetében
a háztartások 42 %-a kapott támogatást, mely a Keleti lakótelep esetén 27 %. Viszont mindkét telepre
igaz, hogy 2018-ra egy év alatt 20 %-kal csökkent a támogatásban részesítettek száma. Ha összevetjük
azokkal az adatokkal, hogy jövedelmük hány %-át költik lakbérre, illetve rezsire (legalább jövedelmük
20-30 %-át erre fordítják) 13, akkor alacsonynak tekinthető a lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma. Annak ellenére sem kér a háztartások egy jelentős része segítséget, hogy válaszaik
szerint 37,6 %-uk már legalább kétszer elmaradt a lakbér fizetésével, illetve 32,5 %-uk a közüzemi díj
fizetésével." (Krizsai ,2019) 1•
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1. 31.) számú Korm. rendelet 2005. február 1.
napjától lehetőséget biztosít a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó
gyermeket nevelő és jövedelmi helyzetük alapján rászoruló személyek részére az albérlet
megfizetéséhez albérleti támogatás nyújtására, ami központi és önkormányzati támogatást jelentett.
A rendelet ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével az önkormányzat Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlésének a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók
lakbértámogatásáról szól 23/2013. {V. 31.) rendelet elfogadásával lehetéSvé teszi a szociális bérlakást
igénylők támogatását, amennyiben nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban
bérlőként laknak és érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben megszervezi a szociális alapon történő
tuzifaosztást, egyrészt a Nyíregyházi NYÍRW Nonprofit Kft. Tüzér utcai telephelyén, másrészt
külterületeken, helyszíni csomózásos módszerrel. Az évek óta jól működő rendszert a jöv6ben is
alkalmazni kívánjuk. Amennyiben a kihűlés veszélyével fenyegetett személyről érkezett az
intézménybe jelzés akár a lakosság, akár észlelő- és jelzőrendszeri tagtól (például rend6rségtől), az
érintett személlyel történő kapcsolatfelvételt követően részesült juttatásban az érintett személy vagy
háztartás.
Az intézményhez érkező igénylések esetében az alábbi tényezőket vizsgálták:
szociális rászorultság - új ügyfél esetében környezettanulmány készítése,
fatüzeléses fOtési lehetőség a kérelmező bejelentett címén,
működ6 gázfűtés kizáró ok,
egy háztartásban csak egy kérelem kerül befogadásra,
az előz6 évek során a kérelmező átvette a számára kicsomózott tűzifát.
~vente a NYÍRW Nonprofit Kft. által kitermelt fa mennyisége kb. 4500 q, 2019 évben 4000 q, amelyből
1000 q a krízis (rendkívüli hideg) időszakban szolgál tartalékul. A külterületi osztások során az
önkéntesek bevonása nagy segítséget jelent, így az idős lakosságot tehermentesíteni lehet a pakolás
és a házhozszállítás nehézségei alól. A fűtési szezon kezdetén a készlet erejéig 200 zsák brickettet
kaptak a családok.

A KSH 2018-as adataí alapján a magyarországi háztartások 2018. első félévében az egy főre jutó jövedelem
átlagosan 20%-át költötték lakásfenntartásra és háztartási energiára.
13

14 Krizsai Anita: Segélyezés és támogató rendszerek ln : Kutatási zárójelentés 2019 Közösen a kiútértH címQ,
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályázat
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Tűzifa juttatás

2013-2019 között

lv

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Kiosztási id6szak

decemberfebruár
3 mázsa

decemberfebruár
S mázsa

decemberfebruár
S mázsa

decemberfebruár
S mázsa

decemberfebruár
4 mázsa

20182019
december
31.
4 mázsa

592
2368
mázsa

439
1840
mázsa

Kiosztott
mennyiség
háztartásonként
880
1176
1426
643
Háztartás száma
Kiosztott
1929
4400 mázsa 7168
2795
mázsa
mázsa
mennyiség
mázsa
Forrás: Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ, 2013-2019

Azok a háztartások, akik az önkormányzat adósságrendezését nem tudják igénybe venni jövedelmi
helyzetük, egyéb ok miatt, azok másfajta adósságrendezési folyamatba is bekapcsolódhatnak. A
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ kimutatása alapján az elmúlt két évben az E.ON Zrt. és
a Nyírtávhő Kft. által nyújtott adósságrendezési programot többen is igénybe vették.
Nyíregyházán azon háztartások, akik a közüzemi díjakat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek
kiegyenlíteni a Rászorulók tletének Segítése Közalapftványtól (továbbiakban: RÉS) is kérhetnek
segítséget. A támogatáshoz jutás feltétele, hogy a RÉS által támogatásba bevont tartozáson felüli
hátralék összegére a hitelező szolgáltatóval az adós részletfizetési megállapodást köt, melynek
feltételeit-egyedi elbírálás alapján-az adós jövedelmi viszonyai és a tartozás mértéke határozza meg.
Amennyiben a részletfizetési megállapodás megkötését az adós nem vállalja, úgy az alapítványi
támogatást nem veheti igénybe. Ezen feltétel befolyásolja leginkább a benyújtott kérelmek számának
csökkenését. A kérelmek elutasítására a meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt került sor.
Többszemélyes háztartásban élőknél ez a határ az egy főre jutó havi jövedelem 57 .000.-Ft-os mértékét
nem lépheti túl, egyszemélyes háztartásban a jövedelemhatár 71.250.-Ft., s vagyonvizsgálat nincs. A
támogatás mértéke a megelőző két évben keletkezett tartozás 1/3-a, maximum 100.000.-Ft. Egyedi
elbírálás alapján különös méltánylásra van lehetőség meglehetősen alacsony jövedelemnél vagy
váratlan krízishelyzet, illetve speciális méltánylást érdemlő helyzetekben (például gyermekét egyedül
nevelő szülő vagy súlyos tartós betegség fennállása okán). 2016. évben 87 fő részesült a Közalapítvány
támogatásában, összesen 1.040.124.-Ft. összegben, 2017. évben 74 család részére 781.996 Ft, 2018.
évben 64 család részére 1.883.375 Ft, 2019. évben 33 család részére 1.336.181 Ft összegű támogatás
lett megállapítva .
A lakhatási támogatás mellett az intézményi ellásoknak is
kezelésében.

jelentősége

van a lakhatási problémák

Az Önkormányzat Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménye keretei között működik a
Családok Átmeneti Otthona (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.), ahol 40 fő ellátott (szülő és gyermek)
befogadásáról tudnak gondoskodni két emeleten, 20 lakószobában. A Gyermekek Átmeneti Otthona
(4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 54.) szolgáltatás szintén az intézmény feladata egyfelől, hogy
teljeskörOen ellássa a gyermekeket a szülő/törvényes képviselő akadályoztatása esetén, másfelől, hogy
segítséget nyújtson a családnak az átmeneti gondozás okát képező problémája megoldásában, annak

érdekében, hogy a gyermek minél hamarabb visszatérhessen családjába.
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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Ellátási Szerződés keretében a Kék Nefelejcs Alapítvány a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezését
biztosítj a 40 fé rő helyen („ Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona). A Magyar Vöröskereszt
Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezete a NYITOTI - Ház Anya - Gyermek Segítőotthona
keretében m űködteti a „ Félutasház" -at. A Magyarországi Evangélikus Egyház a szociális és
gyermekvédelmi ellátási szerződés keretében biztosítja az étkeztetést és nappali ellátást hajléktalan
személyek részére, a nappali ellátást szenvedélybetegek részére, a hajléktalan személyek átmeneti
szállás, éjjeli menedékhely, hajléktalanok otthona, és gyermekjóléti ellátás keretében a családok
átmenti otthona szolgáltatást.
2001 óta működ ik, a Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt lévő 15-45 m2 alapterületű lakrészekből (33
db) álló Szobabérlők Háza, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási
színvonal mellett. A bérlők kizárólagosan a szobát bérlik, közös használattal használják a közös
helyiségeket, a konyhát, a zuhanyzót, a mellékhelyiségeket. A bérleti díj tartalmazza a lakrész
rezsiköltségeit is. A Szobabérlők Háza elsősorban egyedülálló személyek vagy házaspárok
elhelyezésére szolgál és nem gyermekes családok lakhatását biztosítja .
A 33 db lakrész 22 db 15 m2, 1 db 22,5 m2, 9 db 30m 2 és 1 db 45 m 2 nagyságú szobából áll. A bérlőkkel
fél vagy egy éves lakrészbérleti szerződést kötünk, mely a szerződés lejártát követően
meghosszabbítható.
Fontos szereplője a lakhatási problémák megoldásának a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti
Központ. Egyik legfontosabb feladatuk az anyagi problémákkal küzdők számára a pénzbeli és
természetbeni ellátásokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.
11.4. A lakbérhátralékosok helyzetének alakulása
A bérlakásgazdálkodás fontos eleme a hátralékosokkal való foglalkozás, lehetőségek szerinti segítségük
abban, hogy a nehéz helyzetbe került emberek ne veszítsék el lakhatásukat. A NYÍRW Nyíregyházi
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. NYMJV Önkormányzata Közgyűlésének az
önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.) KGY rendelete
alapján látja el az önkormányzati bérlakások kezelését, bérbeadását. A bérleti díj kiszámlázása havonta
történik és a bérlakás visszaadásáig fizetni kell, függetlenül attól, hogy időközben megszűnt a bérleti
jogviszony (pl.: felmondás, lejárt szerződés). A bérleti díjon felül a bérlő köteles megfizetni az
üzemeltetési költséget, továbbá a közüzemi szolgáltatások díjait is.
A bérleti díj beszedése díjbeszedők által személyes megkereséssel történik, általában tárgyhó els6 és
utolsó munkanapja között, kivéve akik banki átutalás útján fizetnek. A díjbeszedők a lakói összetételt
ismerve akár 2-3 alkalommal is megkeresik a bérlőket. A bérlő az esetleges hátralékot is befizetheti a
díjbeszedőnél bevételi pénztárbizonylaton és arra is lehetőség van, hogy csak a számla egy részét
fizesse ki.
Azokka l a hátralékos bérlőkkel, akiknek tartozása eléri vagy meghaladja a 20.000 Ft-ot és fizetési
hajlandóságot mutatnak, részletfizetési megállapodást kötnek. A részletfizetési megállapodás
megkötésekor a hátralék 1/3 részét egyösszegben be kell fizetnie a bérlőnek, a fennmaradó 2/3 rész
maximum 6 hónapos időszakra adható, de ettől egyéni esetekben el lehet térni. Amennyiben a lakbér
és üzemeltetési költségtartozás eléri a fenti összeget, úgy felszólító levelet küldenek az érintetteknek.

Atértivevényes felszólító levél átvétele után - ha a bérlő továbbra sem fizet-8 napon belül felmondják
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a szerződését. A bírói gyakorlat rendkívül szigorúan vizsgálja a határidők betartását, ezért a
felmondásokat a díjbeszedők személyesen viszik ki és vetetik át a bérlővel.
A felmondási idő eredménytelen eltelte után peres eljárást indul lakáskiürítésre és a pénzkövetelés
behaj tására. A peres eljárás során bármikor lehetősége van a bérlőnek fizetni, ekkor az eljárást
szüneteltetik, a hátralék és végrehajtási költségek teljes kifizetése után az eljárást megszüntetik.
Teljesítés hiányában a bíróság kötelezi a bérlőt a lakás kiürítésére és az elmaradt lakbér megfizetésére.
Ha időközben a bérlő már elköltözött, akkor csak pénzkövetelés megfizetése iránt kell indítani fizetési
meghagyásos eljárást.
A jogerős ítélet alapján indul meg a végrehajtási eljárás. A végrehajtási lap alapján önálló bírósági
végrehajtó útján - a végrehajtási előleg megfizetése után - próbálják meg követelést behajtani (ingóés ingatlan végrehajtás, jövedelem letiltása). A hátralékos bérlőknek az egész eljárás alatt bármikor van
lehetősége fizetni, külön megállapodás nélkül is. Ha a bérlő nem jelentkezik, akkor több alkalommal is
felkeresik, illetve egyeztetnek vele a tartozás rendezése érdekében.
A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése érdekében a részletfizetési megállapodáson
kívül a fent bemutatott adósságkezelési szolgáltatást vagy RÉS Alapítványi támogatást is igénybe
vehetik a bérlők. A RÉS Alapítványi támogatás feltétele, hogy a bérlő érvényes lakásbérleti/használati
szerződéssel rendelkezzen és fennálló lakbér és üzemeltetési költségtartozására részletfizetési
megállapodást köt. A támogatás mértéke a tartozás 2/3-a maximum 150.000.- Ft lehet.
Ha a fentiek ellenére sem sikerül elérni, hogy a bérlő együttműködjön a tartozás csökkentése
érdekében, úgy kérjük a kényszer kiköltöztetés kitűzését karhatalom közreműködésével.
A kényszerkiköltöztetés kitűzése előtt a végrehajtó még felhívja az adóst az önkéntes teljesítésre. Ha
ez is eredménytelenül telik el, akkor kerül csak sor a kiköltöztetés pontos dátumának meghatározására.
Egészen a kényszerkiköltöztetés végrehajtásának foganatosításáig van lehetősége az adósnak arra,
hogy valamilyen módon érdemben csökkentse a hátralékot és megegyezzen.
Az alábbiakban bemutatjuk a lakbér és üzemeltetési költségtartozással rendelkező lakáshasználókat.
50.000- és 250.000-Ft között lakbér- és üzemeltetési költség tartozás:

136 db háztartás rendelkezik 50000,- és 250.000,- Ft közötti lakbér és üzemeltetési költség
tartozással. A 136 háztartásból 72 db háztartásban van kiskorú gyermek és 42 háztartásban csak
nagykorú személyek laknak (ebből a 42 háztartásból 22 fő egyedülálló). Összesen 29 jogcím
nélküli lakáshasználót tartunk nyilván. A 136 háztartásból 44 család a Huszár lakótelepen, 3
család a Keleti lakótelepen lakik.
250.000- és 500.000-Ft között lakbér- és üzemeltetési költség tartozás:
38 db háztartás rendelkezik 250.000,- és 500.000,- Ft közötti lakbér- és üzemeltetési költség
tartozással. A 38 háztartásból 14 háztartásban van kiskorú gyermek és 24 háztartásban csak nagykorú
személyek laknak (ebből a 24 háztartásból 10 fő egyedülálló). A 38 háztartásból 19 család a Huszár

lakótelepen lakik.
www.NYIREGYHAZA.HU
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500.000-Ft feletti lakbér-és üzemeltetési költség tartozás:
500.000-Ft felett 42 db háztartás rendelkezik lakbér- és üzemeltetési költség tartozással. A 42
háztartásból 18 háztartásban van kiskorú gyermek és 24 háztartásban csak nagykorú személyek laknak
(ebből a 24 háztartásból 14 fő egyedülálló).

A hátralék nem csak lakbér- és üzemeltetési költség lehet, mert a tartozásokba beleszámítódhat a vízdíj
is. Ha ugyanis az önkormányzati bérlakás bérlője nem fizeti a vízdíjat, akkor - egy korábbi Nylrségvíz
Zrt és a NYÍRW Nonprofit Kft jogelődje a Piac és Vagyonkezelő Kft közötti megállapodás alapján - a
Nyírségvíz Zrt a bérlő nem fizetése esetén 4 hónap után átszámlázza a lakásra eső vízdíjat a NYÍRW
Nonprofit Kft részére. Ez az összeg akár több százezer forint is lehet.
Bár a fenti kimutatás szerinti valamennyi végrehajtás alá vont „bérlőt" ki lehetne költöztetni
bérleményéből, azonban kizárólag a bérlővel való közös megoldás keresés kudarca esetén (pl.
sikertelen részletfizetés, adósságkezelés), végső megoldásként nyúlunk a kényszerkiköltöztetés
eszközéhez.
Azonban a közvagyonnal való felelős gazdálkodás, másrészt a többi fizető bérlő fizetési moráljának
fenntartása érdekében, intézkedni kell - a fent vázoltakon túlmenően - az irreálisan magas lakbér
hátralékot felhalmozókkal szemben.
Az 500. OOO,- Ft feletti tartozók esetében - függetlenül a háztartás létszámától - a Nyírw Nonprofit
Kft. megkeresi a végrehajtót azzal, hogy tűzze ki a karhatalmas kényszer kiköltöztetés időpontját. A
végrehajtás foganatosításáig még hónapok telhetnek el {2020. április 30-ig kilakoltatási moratórium
van érvényben), ezért eddig az időpontig még mindig van lehetősége az adósnak, hogy érdemben és
folyamatosan csökkentse a tartozását. Amennyiben ez nem valósul meg, úgy nem kap több haladékot,
és nem köthet további megállapodásokat (pl. részletfizetés), hanem elhelyezés nélkül végrehajtják a
kényszer kiköltöztetést.
Természetesen minden egyes esetben szorosan együtt kell működnie a tulajdonos önkormányzatnak
(Szociális és Köznevelési Osztály), a Család-és Gyermekjóléti Központnak és a bérbeadó NYÍRW
Nonprofit Kft-nek. A „szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt már
megvalósult első ütemében bebizonyosodott, hogy a három szervezet együttműködése nélkül nem
lehet eredményt elérni. Ezzel biztosítva van a szakmaiság, a helyismeret és a tulajdonosi kontroll is.
Az 500.000,· Ft alatti tartozással rendelkezőkről általánosságban elmondható, hogy még kezelhető a
hátralék ezért esetükben nem tűzetik ki automatikusan a karhatalmas kiköltöztetést. Még egyszer
felkeresik az adósokat, hogy feltérképezzék (sokadszorra) a hátralék csökkentésének a lehetőségét. Ha
nem csökken a tartozás - azaz hónapok telnek el eredménytelenül - akkor a hátralék mértékétől
függetlenül végrehajtják a kényszer kiköltöztetést. (Előfordulhat, hogy egy együttműködő háztartás pl.
600.000,- Ft tartozással nem kerül kiköltöztetésre (legalábbis egyelőre), míg egy nem együttműködő
háztartás akár 300.000,- Ft tartozással igen.)
A tapasztalataink szerint a kényszer kiköltöztetéssel érintett háztartások kb. 50-60%-a önként elhagyja
lakását, legkésőbb a karhatalmas kiköltöztetést megelőző napon. Ilyenkor különösen nehéz a hátralék
behajtása, hiszen semmiféle további információval nem rendelkezünk róluk. A jöv6ben kiemelt

feladata lesz a Család-és Gyermekjóléti Központnak ezen családok nyomon követése, a szociális munka
eszközeivel a szükséges segítség biztosítása.
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fejlesztések

Az Önkormányzat tervszerűen dönt a város lakosságát, életkörülményeit érintő fejlesztésekről,
programokról. A döntések előkészítését követően a Közgyalés tárgyalja a különböző témákat, tehát
nyilvánosak, mindenki értesül ezekről. 15 A tervszerűség egyben jelenti azt is, hogy nem ötletszerOen,
hanem jól felépített koncepciók mentén végzi tevékenységét az önkormányzat és az intézményei is.
Jelentősebb, a lakhatást érintő programok:
•

•
•
•

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) (a Keleti lakótelep felszámolása témánál meg kell
említeni a 2008. évi IVS-t, amelyben antiszegregációs program is készült szakértők
bevonásával),
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) (mélyszegénységben élők, fogyatékosok, idősek,
gyermekek és nők helyzetére összpontosítva),
szolgáltatástervezés (szociális és gyermekjóléti ellátásokra fókuszál),
gazdasági program.

A fejlesztések irányvonalai

Ahogyan a programokból is látható, a fejlesztések során különösen a következő irányvonalakat vesszük
figyelembe:
• európai uniós irányelvek (pl. : bölcsőde fejlesztésnél a 0-3 évesek arányához viszonyítva kell
meghatározni a fejlesztés mértékét - ezért lehetőséget kapnak a nem önkormányzati
fenntartók is; a leszakadt/leszakadással veszélyeztetett városrészek fejlesztése elvárt az
önkormányzattól a fejlesztések során),
•
városrészekre bontva vizsgáljuk a szükséges fejlesztések mértékét (pl.: ITS-ben városközpont
fejlesztése és a szegregátumok fejlesztése is szerepel),
• kotönböz6 területek (soft jellegű programok, útfejlesztés, intézmények infrastrukturális
fejlesztése, sport fejlesztések) fejlesztése,
• lakossági igények vizsgálata - lsd : ~letminőség Háztartáspanel kutatás 2008-tól, Ifjúság
kutatás, Keleti--és Huszártelepi kutatás, stb.,
• jogszabályi el6frások teljesftése (Alaptörvény, az ágazati jogszabályok, helyi rendeletek).
111.1. A „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területeln"
NYl-2017-00001)

című

projekt (TOP-6.7.1-16-

A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan
megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A projekt tervezett megvalósítási ideje:
2018.01 .01.-2020.12.31.

A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, úgymint a Huszártelep és a
Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell
megvalósítani:
• szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,

Lásd: Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt
álló és lezárás alatt lévő pályázatairól, Hely Esélyegyenl6ségi Program 2013-2018, Helyi Esélyegyenlőségi Program
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minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül,
szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált környezetben, ún.
beavatkozási helyszínen - ebben az esetben oda kell költöztetni családokat a szegregátumból,
lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit később teljesen fel akarnak
számolni),
közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása,
térfigyelő rendszer kialakítása, illetve
egyéb kiegészítő tevékenységek (pl. közüzemi, közlekedési infrastruktúra, zöldterületek
fejlesztése).

A pályázati felhívás részletesen szabályozza a költöztetés lehetőségeit. A felhívás szerint
engedélyezett a lépcsőzetes költöztetés. Ebben az esetben nem feltétlenül azokat a családokat kell
integrált lakókörnyezetbe költöztetni, amelyeknek házát, lakását az önkormányzat lebontja, de
minden a projektben résztvevő személy lakhatását kötelezc5 megoldani oly módon, hogy a
korábbihoz képest a lakhatási körülményei javuljanak. Ennek betartásával az első ütemben 20 db
bérlakás (5 a város területén nem a szegregátumban) újult meg. A műszaki átadás 2020. január 17-én
megtörtént, január 31-ig 14 család költözött a Huszártelep felújított lakásaiba.
A második ütemben, 2020-ban a fennmaradó lakások felújítására (57 lakás újul meg részben vagy
teljes mértékben, ebből 37 db üres) környezetrendezésre, közvilágítás fejlesztésre, útfejlesztésre,
kamerarendszer kiépítésére, egyes lakások bontására, a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ
részére épület felújítására eszközbeszerzéssel kerül sor.
12. táblázat A projekt indikátorai
Elérendő cél
191 db lakás

Monitoring mutató
Célelérés dátuma
Helyreállított lakóegységek városi 2020.12.31.
területeken (C040)
Közutak: az újraépített vagy 2020.12.31.
felújított közutak teljes hossza
Városi területeken létrehozott vagy 2020.12.31.
helyreállított nyitott terek (C038)
Forrás: Nyfregyházo Megyei jogú Város Polgármesteri hivatal

0,4950 km
2 400,0000 m2

A projekt befejezését követően a legnagyobb kihívást az elért műszaki állapot fenntartása jelenti majd
az itt élők sajátos életvitele miatt. A projekt hatályán kívül eső üres, vagy a közeljövőben megüresedő
lakások belső helyreállítása továbbra is a fent említett csökkentett műszaki tartalommal valósul meg.
111.2.Közösen a klútért" dma, TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonositó számú pályázat
Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 830 millió Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert a Hmegvalósítására. A projekt célja, hogy a város leszakadó és leszakadással
veszélyeztetett területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját segítse, melynek
eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. A projekt, programjaival és
szolgáltatásaival a Huszár lakótelep és a Keleti lakótelep lakosságának felzárkóztatására fókuszál. A
projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti
Központ konzorciumi együttműködésében valósul meg, 2018. január 1 - 2021. december 31. között. A
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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projekt időtartama 48 hónap (12 hónap projektfejlesztési szakaszt követően 36 hónap a megvalósítás
időszaka).

A projekt tevékenységei az alábbi hét közvetlen cél elérése köré épülnek:
•
Az akcióterületeken élő lakosság közösségfejlesztése, a közösség erejének megerősítése
közösségi tervezés, családi napok, szomszédsági megbeszélések szervezésével.
• Szociális integráció és felzárkóztatás, melynek keretében a projekt teljes megvalósítási
időszakában szociális munkás szakemberek segítik a lakosságot a társadalmi beilleszkedés
folyamatában.
•
A foglalkoztathatóság javítása érdekében oktatási, önkéntes és munkaer6-placi
beilleszkedést segít6 programok, illetve pályaorientáció valósul meg.
•
A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése keretében olyan programelemek, pl.:
ifjúsági klub, tehetséggondozás, gyermekfoglalkozások és táborok valósulnak meg, melyek
fejlesztik a gyermekek és fiatalok érzelmi, értelmi és szociális készségeit.
• A jobb egészségi állapot elérése céljából egészségügyi szűrések, orvosi tanácsadás,
sportfoglalkozások valósulnak meg.
•
A közszolgáltatásokhoz való egyenl6 houáférés érdekében a program célja, hogy az
érintettek szükségleteinek megfelelően, lakóhelyükhöz közelebb is hozzáférhessenek bizonyos
szolgáltatásokhoz. Egyértelmű lakossági igény esetén, rendszeres időszakonként lehetőség
nyílik bizonyos szociális, egészségügyi, jogi stb. ügyek elintézésére helyben is.
• A közbiztonság javítása érdekében a projekt képzési és szemléletformáló programokat biztosít
mellyel hozzájárul a bűncselekmények, a bünelkövetők és az áldozatok számának
csökkentéséhez, valamint a bűncselekmények súlyosságának mérséklődéséhez .
A pályázat benyújtását megelőzte egy Projekt Előkészítő Tanulmány, mely segftett rávilágítani a
leginkább megoldásra, javításra váró területekre, így ennek mentén alakítottuk ki stratégiánkat a
Közösségi Beavatkozási Terv megalkotásakor. A Közösségi tervezés projektelem szintén ezt a célt
szolgálta. A Partnerségi rendezvények során Közösségi napot rendeztünk az akcióterületen. A helyi
lakossággal való együttműködés keretét partnerségi rendezvények jelentik, amelyek megszervezésére
külső szolgáltatót vontunk be. A rendezvény szabadidős program, közösségi nap, kapcsolatteremtési
nap keretében valósult meg.
A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények) részvételével
„ támogató csoport" jött létre (pályázati felhívás szerint kötelező), amelynek tagjai szervesen részt
vettek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatták és támogatják, kiegészítik a megvalósítást.
A Támogató csoport tagjai:
•
Helyi képviselők
• Roma Nemzetiségi Önkormányzat
•
Nyíregyházi Egyházmegye - iskola, óvoda
Polgárőrség
•
•
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
•
Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
•
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
•
Városi Rendőrkapitányság
•
Periféria Egyesület

•
•

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Foglalkoztatási Főosztály
WWW.NYIRE<öYHAZA.HU
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MEGAKOM
NYÍRW Nonprofit Kft
gondnok a Huszár lakótelepen
projektmenedzsment és szakmai megvalósítók

A Támogató Csoport a projekt kezdete óta 7 alkalommal ülésezett, de ettől függetlenül a tagokkal
folyamatos a kapcsolattartás (személyesen és írásban). Az együttműködés dokumentált módon
történik.

A "Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt kapcsán is alapvető
célként tOztük ki, hogy a tervezési, előkészítési szakasz is aktív partnerségben valósuljon meg. A 3
alkalommal megrendezett partnerségi rendezvény és 4 alkalommal megtartott közösségi tervezés
során igyekeztünk a területen tevékenykedő szociális szakembereket, szervezeteket bevonni, annak
érdekében, hogy a fejlesztések valóban reagáljanak a szegregátumokban élők problémáira,
szükségleteire. A partnerség rendezvények és közösségi tervezések során bevont személyek,
szervezetek kiválasztásánál az elsődleges szempont, hogy: jól ismerjék a helyi közösségben megjelenő
problémákat, kihlvásokat, megfelelc5en tudják képviselni a közösség érdekeit, elképzeléseit és
elvárásait.
111.3. Bérlakások kiutalása a Huszártelepen

A tájékoztató elején a hatékony lakásgazdálkodás egyik céljaként fogalmaztuk meg a mobilitás
segítését. Az alábbi táblázat azon birtokba vett lakások számát tartalmazza, melyeket azoktól a bérlők
adtak vissza, akiknek nem kellett elhelyezést biztosítani, hanem lakhatásukat önállóan, más módon
oldották meg (pl. önként visszaadták, vagy elhagyták a lakást) vagy elhunytak.
13. táblázat Visszaadott lakósok száma a Keleti- és Huszártelepen 2013-2019
~v

Huszár lakótelep

2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

13
13
17

22
8
11

11
Forrás: NYfRW Nyíregyházi Városüzemeltet6 és Vogyonkeze/6 Nonprofit Kft.

Keleti lakótelep
2

1
1
3
6
3
7

Továbbá minőségi cserés névjegyzékről 2010. évtől összesen 6 család költözött el cserelakásba, 3 a
Huszártelepről és szintén 3 család a Keleti lakótelepről.
A „ Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt {TOP-6.7.1-16-NYl2017-00001) további lehetőséget biztosít jobb minőségű lakásokba történő költözésre. A projekt (TOP6.7.1-16-NYl-2017-00001) során felújított komfortos, fürdőszobás Huszár lakótelepi lakásokba mind
az első mind a második ütem esetében elsősorban a Keleti lakótelepről költöztetnénk bérlőket, akik
jelenleg komfortnélküli lakásokban élnek. Mindkét lakótelepről azok a bérlők kaphatnak lakást a

Huszár lakótelepen, akik nem rendelkeznek tartozással és az életvitelük is megfelelő . 2020. január 7családokat és

én a Nylrvv Nonprofit Kft. lakásügyi csoportja kereste fel a Keleti lakótelepen élő

f~
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tájékoztatta a költözés lehetőségéről. Elsősorban azokat a családokat, akiknek a bérleti szerződése
lejárt. 14 család nyilatkozott úgy, hogy elfogadják a Huszártelepre, a felújított lakásokba történő
költözést. A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ családsegítő kollégái segítik a családokat az
átköltözés és beilleszkedés során. Az Önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat javaslata
alapján 30.000 Ft helyett 50.000 Ft összegű támogatással segíti a költöző családokat. A költözésekre a
műszaki átadás időpontját figyelembe véve 2020. január 17-tól január 31-ig kerül sor.
A Keleti lakótelepen megüresedett lakások befalazásra kerülnek. Elbontani csak azokat a
lakóépületeket lehet, amelyikben mind a négy lakás megürült. A bontás elősegítése érdekében a
lakótelepen belüli átköltöztetés nem célszerű, hiszen a jelentősen leromlott műszaki állapotú lakásokat
ehhez fel kellene újítani, ami figyelembe véve a terület közművel való ellátottságát és a felújítás
költségét, értelmetlen.
Azok a családok, akik a projekt keretében költöznek át a Keleti lakótelepről a Huszár lakótelepre és
rendelkeznek un. minőségi lakáscsere igényléssel, azok az átköltözést követően is
megtartják/megtarthatják lakásigénylésüket, azaz - más lakásigénylőkhöz hasonlóan - rákerülhetnek
a Közgyűlés által elfogadott minőségi lakáscserés névjegyzékre (amikor készül), és az ott kialakult
sorrendiség függvényében kaphatnak magasabb komfortfokozatú, nagyobb szobaszámú bérlakást a
város más területén. Akik az átköltözéskor nem rendelkeztek ilyen kérelemmel, azok az átköltözést
követően is benyújthatják cserelakás kérelmüket és ugyanúgy ők is rákerülhetnek a névjegyzékre, mint
bármely más lakásigénylő.
A fenti eljárással párhuzamosan a Nyírw Nonprofit Kft.-nek a Közgyűlés támogató döntése estén
lehetősége lenne a Keleti lakótelep névjegyzéken lévő bérlőinek a város más területén lévő bérleményt
kiutalni. (A személyes adatokra tekintettel a javaslatról szóló előterjesztés a zárt napirendek között
található).
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Ügyiratszám: SZOC-1975-2/2020.
Ügyintéző: Dr. Kri zsai Anita/ Dr. Pazonyi Péter

Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosítására

············~·····················
Jászai Menyhért
Alpolgármester

"
Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály
vezetője

az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
személyek aláírása:

végző

. . . . . ..L:~.e.. . ....
Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

e, f;(,..'
t.. e_, fh. t
...........1.~o.
......................................

„

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:
valamennyi bizottság
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Tisztelt Közgyalés !

Magyarország Alaptörvényének 38 . cikke kimondja, hogy az önkormányzatok és az állam tulajdona
nemzeti vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy az
önkormányzati vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011 .évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt közfeladatok körében található a lakás-és
helyiséggazdálkodás.
A lakásgazdálkodás alapjait ma is a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban : Ltv.) teremti meg. Az Ltv.
34 . §-a alapján az önkormányzati lakások lakbérének mértékét szociális helyzet alapján, vagy
költségelven, vagy piaci alapon történő bérbeadás figyelembevételével önkormányzati rendelet
állapítja meg .
Ugyanezen jogszabályhely (2) és (3) bekezdése alapján a szociális helyzet alapján bérbe adott, illetőleg
az állami lakás lakbérének mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata,
alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése,
valamint a 10. § rendelkezéseinek megfelelően a bérbeadó által a szerződés keretében nyújtott
szolgáltatás alapján, továbbá a 13. § (2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével kell
meghatározni. A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az
önkormányzati lakbértámogatás mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait az
önkormányzat rendeletében kell megállapítani.
A törvényi rendelkezésnek megfelelően Nylregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban : Ör.) határozza meg az Önkormányzat tulajdonában álló, s bérlet útján
hasznosított lakásokra (a továbbiakban: lakás), valamint a Szobabérlők Házában lévő lakrészekre (a
továbbiakban: lakrész) vonatkozó szabályokat.
Az Ör. 3. §-a szabályozza a lakások hasznosításának módjait és általános feltételeit. Jelenleg a szociális
jelleggel bérbeadott és lakbértámogatásba bevonható lakások lakbére összkomfortos lakás esetén
312,- Ft/nm/hó, komfortos lakás esetén 311,- Ft/nm/hó (nem tartozik ide Huszár lakótelep, Keleti
lakótelep, szórványosan elhelyezkedő családi ház jellegű épületek).
Az önkormányzati rendelet lehetőséget ad a bérleti díj mérséklésére, a lakás területi elhelyezkedése,
műszaki állapota miatt. Ezt kizárólag a Huszár lakótelepen 221 db komfortos és félkomfortos bérlakás
esetében alkalmazzuk. Komfortos lakás kedvezményes bérleti díja 79,- Ft/nm/hó (130,- Ft/nm/hó
helyett), félkomfortos lakás bérleti díja pedig 44,- Ft/nm/hó (72,- Ft/nm/hó helyett). A rendelet
módosítás hatályba lépésével egyidejűleg a bérbeadó visszaállítja a rendelet szerinti lakbért, mely
külön rendeletmódosítást nem igényel.
Jelenleg a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbére 350 Ft/nm/hó. A piaci alapon
meghatározott lakbérű bérlakások lakbére 500 Ft/nm/hó.16
16

Összehasonlításképpen Debrecenben az önkormányzati bérlakások esetében a lakbért a lakás
komfortfokozata, építési módja, városon belül elfoglalt helye, alapterülete és műszaki állapota határozza meg

(105,-Ft- 1800,- Ft). Kivéve a költségelven megállapított lakbér, amely 800,- Ft/nm/hó.
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A bérbeadói jogokat és kbtelezettségeket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kbzgyűlése (továbbiakban:
Közgyűlés) gyakorolja, az ezzel kapcsolatos feladatokat a NYÍRVV Nyíregyházi Városuzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft látja el.
Önkormányzatunknak a lakáspolitikája kialakítása során elsődlegesen a város lakosságának igényeit
kell figyelembe vennie, beépítve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által
meghatározott prioritásokat. Ugyanakkor figyelembe véve az önkormányzat teljesítőképességét, a
pénzügyi lehetőségeket, a magántulajdonban lévő lakások bérlése esetén a bérleti díjak mértékét, az
elmúlt években a bérminimum, a garantált bérminimum és a nyugdíjak emelkedését, mind a három
kategóriában a lakbérek emelésére teszünk javaslatot.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt
rendelet - tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2020. január 30.
Tisztelettel:
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető
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Hatvan
Miskolc
Eger

Szociális Ft/hó

Költségelvű Ft/hó

Piaci Ft/hó

75-305
150-355
70-580

230-465
385-640
540

415-1030
535-900
780

„

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Onkormányzat Közgyűlésének 7/2011 . (111.6.) KGY. rendelete az
önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeodásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról, M iskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. {Vii.12.) számú rendelete a lakások bérletéről, Hatvan Város
Önkormányzata Képviselő-Testületének 19/2011. (IV.l.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati
tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, Eger MJV KGY 26/2009. {V.29.) rendelete az
önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások
díjai megállapításának szabályairól
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
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SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTll TtR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 585; FAX: +36 42 S24·)86
EMAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

1. számú melléklet a SZOC-1975-2/2020. számú előterjesztéshez
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1.

A jogszabály megalkotásának szükségessége

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének
megállapításáról szóló 4/2015. (11.20.} önkormányzati rendelete határozza meg az Önkormányzat
tulajdonában álló, s bérlet útján hasznosított lakásokra (a továbbiakban : lakás), valamint a Szobabérlők
Házában lévő lakrészekre (a továbbiakban: lakrész) vonatkozó szabályokat a lakások hasznosításának
módjait és általános feltételeit. A rendelet mellékletei tartalmazzák a bérlaskások szociális,
költségalapú, és piaci alapon meghatározott bérleti díjait, melyek felülvizsgálata indokolt. Figyelembe
véve az elmúlt években végbemenő kedvező gazdasági-társadalmi változásokat, melyek a háztartások
jövedelmének emelkedését is eredményezték, és tekintettel arra, hogy 2003 óta változatlan lakbérek
mellett biztosítja az Önkormányzat a lakhatást, javasoljuk a lakbérek emelését, a jelen rendeletben
meghatározott mértékben.
II.

A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően megemelt lakbér megfizetésére való kötelezettség nem
érinti hátrányosan azt a bérlői kört, akik az övezeti besorolás alapján kedvezőbb bérleti díjat fizetnek,
továbbá azoknak a családoknak, akiknek a jövedelmi - szociális helyzete indokolja, továbbra is
biztosítjuk a lakbérkorrekciót, és továbbra is elérhetőek számukra a lakhatást segítő támogatások (pl.:
lakásfenntartási támogatás, stb.).
Az Önkormányzat az emelés folytán magasabb összegű bérleti díj bevételhez jut, amit az
Önkormányzat közfeladatainak ellátására, a bérlakásállomány kezeléséhez szükséges kiadásokra vagy
akár a bérlők támogatására is fordíthat.
Ill.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához kapcsolódó adminisztartív terhek a Hivatal és a Nyírvv Nyíregyházi
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. tekintetében a korábbiakkal megegyeznek.
IV.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A feladatok határidőben történő elvégzése a Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft. jelenlegi létszámának fenntartásával biztosítható.
V.

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők.
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RENDELET-TERVEZET
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

...._/ ...... (.......... )
önkormányzat i rendelete
az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló
4/2015. {11.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati lakások
bérletéről és a lakbérének megállapításáról szóló 4/2015. {II. 20. ) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Ör.) módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.§

Az Ör. 1. melléklet 3) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3) Az

igénylő

egy

főre eső

nettó jövedelme

A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj alatt van
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegével megegyezik
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 1-50 %-al meghaladja
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 51-100 %-al
meghaladja
A mindenkori saját jogú m inimális nyugdíj összegét 101-150 %-al
meghaladja
A mindenkori saját jogú minimális nyugdíj összegét 150 % felett van

"

10
12

pont
pont

15

pont

20

pont

25
30

pont
pont

2.§

Az ör. 3.melléklet 2) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
11

2) A 41. § (2) bekezdés b) pontja szerinti övezetben a lakbér

összkomfortos lakás
komfortos lakás

400,- Ft/m 2/ hó
399,- Ft/m 2/hó"

A2 ör. l melléklet 3) pontja helyébe az alábbi s2övegrészlép:
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„ 3) A nem szociális jelleggel kiutalt lakások lakbére

700,- Ft/ m2/hó
699,- Ft/ m 2/hó"

osszkomfortos lakás
komfortos lakás

Az ör. 3. melléklet 4) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4} A költségalapon meghatározott lakbérű
bérlakások lakbérének mértéke

500,- Ft/m 2/hó"

3.§
Ez a rendelet 2020.03 .01 -én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
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3. számú melléklet a SZOC-1975-2/2020 számú előterjesztéshez

Indokolás az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló

4/2015. (11.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez
1. Általános indokolás
Az Önkormányzat a lakáspolitikája kialakítása során elsődlegesen a város lakosságának igényeit veszi
figyelembe, figyelembe véve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által
meghatározott prioritásokat. Az önkormányzat teljesítőképessége, a pénzügyi lehetőségekei, a
magántulajdonban lévő lakások bérleti díjai változásának mértékét, az elmúlt években a bérminimum,
a garantált bérminium és a nyugdíjak emelkedését, mind a három kategóriában a lakbérek emelésére
teszünk javaslatot.
II. Részletes indokolás

1-2. §-hoz
A bérleti díjak tervezett emelésére vonatkozó javaslatot tartalmazza .
3. §-hoz
A hatályba lépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz. A rendeletmódosítás folytán megemelt bérleti
díjakat a jelenleg hatályos szerződéssel rendelkező bérlőkre is alkalmazni kell.
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Ügyiratszám: PKAB/48/2020.
Ügyintéző: Karóczkai Adrienn

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2010. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi
Program módosításának jóváhagyására

. . . . . . . . tb. . . . . .
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

l

·······~·······

Pató Istvá n
az előterjesztés szakmai előkés zítéséért
felelős o s ztá lyvezető

~;;;;;;;~k·······
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzé~

Dr. Szemán Sándor
címz~tes fője~ző

kd' 1·

b
hl"\
...............
'.~! ...l.. ..................... „ .......... .
Dr. Berényi Judit
Jogász

Véleményező bizottság vagy bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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Tisztelt

NYiREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 4l 524-S47i FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Közgyűlés!

A 2014-2020-as fejlesztések előkész ítéseként a megyei jogú városok a 314/2012. (Xl.8.) kormányrendelet
szerint elkészítették településfejlesztési koncepciójukat és integrált településfejlesztési stratégiájukat (ITS).
A tervezési folyamatkövetkező szakaszában a megyei jogú városoknak el kell készíteniük az integrált területi
programjaikat.
Az Integrált Területi Program (ITP) az „Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak
kidolgozásához és megvalósításához"

című

iránymutatás alapján a kormányzat által meghatározott Terület·

és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskerethez igazodó és abból finanszírozható

f'

projektcsomagok összessége. A megyei jogú városok a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére
jogosultak.

A

program

tartalmának

kialakítása

elsősorban

a

megyei

jogú

városok

Integrált

Településfejlesztési Stratégiájára támaszkodik.
A Közgyatés 2015. április 23-án a 80/2015. (IV.23 .) számú határozatában fogadta el Nyíregyháza Megyei
Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra tervezett Integrált Területi Programjának első verzióját.
Az Irányító Hatóság útmutatása alapján készített, módosított verziót a

Közgyűlés

szintén jóváhagyta a

105/2015. (V.28.) számú határozatában. A 1562/2015. (Vlll.12 .) számú Kormány határozatban a Kormány
jóváhagyta Nyíregyháza MJV Integrált Területi Programját, amely a korábban a

Közgyűlés

által jóváhagyott

verziótól eltérő adatokat tartalmazott. A Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően módosított ITP·t,
valamint a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Megállapodást a Közgyűlés a 196/2015. (Vlll.27.)
számú határozatával fogadta el.
2016. évben a 272/2014. (XLS.) Kormány rendelet 57. § (4) bekezdése alapján az ITP módosítását évente
két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti a területi
~

szereplő.

A Nyíregyháza MJV

által 2016. április 29-én kezdeményezett módosítás eredményeként a Közgyűlés 2016. június 30-án
tárgyalta és fogadta el a módosított dokumentumot (178/2016. (Vl.30.) számú határozat), amelyre azért
volt szükség, hogy az ITP-ben

szereplő

projektek és az azokhoz rendelt források adatai összhangba

kerüljenek a benyújtásra került pályázati projektek és azok költségvetésének adataival. Az Irányító Hatóság
ellenőrzését követően

az anyagban további technika i

után a 269/2016. (IX.22.) számú

közgyűlési

jellegű

módosításokat kért, amelyek véglegesítése

határozattal ismételten módosításra került a dokumentum . A

Kormány a 1612/2016. (Xl. 8.) Korm. határozatban fogadta el Nyíregyháza MJV módosított Integrált Területi
Programjának végleges verzióját.
A Kormány 1562/2016. (X.13.) számú határozatában a Modern Városok Program keretében tervezett
beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség
vállalásáról és annak feltételeiről döntött. A határozat 1. melléklete szerint a Kormány hozzájárult, hogy a
nemzetgazdasági miniszter a Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére eredetileg meghatározott 24,63

milliárd Ft területi forráskereten felül 5 milliárd

Ft többletkötelezettséget vállaljon. A döntésnek

megfelelően átdolgozott ITP-t a Közgyűlés 362/2016. (Xll.15.) számú határozatában elfo~adta .
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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A 272/2014. (Xl.S.) Kormány rendelet 57. § (4) bekezdése alapján 2017-ben ismét kezdeményeztük az ITP
módosítását. A Nyíregyháza MJV által 2017 . április 27-én kezdeményezett módosításra azért van szükség,
hogy az ITP-ben szereplő projektek és az azokhoz rendelt források adatai összhangba kerüljenek a
benyújtásra

kerülő

pályázati projektek és azok költségvetésének adataival. Az aktualizált dokumentumot a

Közgyű lés 128/2017. (V.25.) számú határozatában fogadta el legutóbb.

2018 folyamán a 2016. és 2017. években a teljes ITP keretre benyújtásra kerültek pályázataink, ezzel
Nyíregyháza MJV a teljes 24,63 milliárd Ft-os forrá sát és ezen felül az S mrd Ft-os többletforrását is
,.......

Támogatási Szerződésse l lekötötte, ezért szükséges volt az ITP újabb aktualizálása a benyújtott pályázatok
adatai alapján, mely a fejlesztési csomag projektjeit és az ütemezést érintette. Az aktualizált
dokumentumot a Közgyűlés 72/2018. (IV.25 .) számú határozatában fogadta el legutóbb.

Az ITP jelen verziójú módosítását a TOP 4. számú módosítása teszi szükségessé . Az Európai Parlament és a
Tanács 1303/2013/EU rendeletének 21.-22. cikke rögzíti az eredményességi felülvizsgálat tényét és
teendőit.

Az Európa i Bizottság 2019-ben a tagállamokkal

együttműködésben,

valamennyi tagállamban

felülvizsgálta a programok teljesítését az adott programokban meghatározott eredményességmérési célok
alapján . Az eredményességi felülvizsgálat során prioritások szintjén megvizsgálták a programok
részcéljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben benyújtott éves végrehaj tási jelentésben bemutatott
információk alapján .

~

A részcélokat nem teljesítő prioritások esetében a 6 %-os eredményességmérési tartalék átcsoportosítása
szükséges jól teljesülő prioritásra . A fentiek alapján a nem teljesülő TOP-6. ESZA prioritásrész
eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a TOP-6 ERFA prioritásrészre (azon belül a TOP-6.1
intézkedésére), a TOP 4. számú módosításával. Ezáltal módosultak a TOP-6. prioritáson belül a TOP-6.1.,
TOP-6.8. és TOP-6.9 intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei, valamint a 2023. évi forrásarányos
indikátor célértékek. A jelenlegi ITP módosítás keretében kizárólag technikai átcsoportosítás történik a 6.8
és 6.9 intézkedésekről a 6.1 intézkedésre, ami leköveti a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
módosítását. A 6.8 és a 6.9 intézkedések esetében a támogatási szerződéssel rendelkező projektek
elszámolható összköltsége sem kerül csökkentésre annak ellenére, hogy az ITP-ben lecsökken az intézkedés
keretösszege.

A dokumentum módosítása során továbbá a Családvédelmi Akciótervhez kapcsolódó bölcsődefejlesztés
1600 millió Ft plusz forrást volt szükséges szerepeltet ni a szöveges leírásban .
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megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet

Nyíregyháza, 2020. január 29.

Tisztelettel:

rrr

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért

Hagymást
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

felelős osztályvezető
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Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

..../2020. (11.6.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi
Program módosításának jóváhagyásáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési
készített Integrált Területi Programjának módosított tartalmával az 1. számú melléklet
szerint egyetért.
időszakra

felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében
változtatásokat tegyen, amennyiben az Irányító Hatóság azt javasolja.

Felelc5s:
Pató István, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető, Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztályvezető

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2020. február 6.
ErrlSI értesül:
1./ a Közgyülés tagjai
2./ A címzetes flljegyzéS és a Polgármesteri Hivatal bels6 szervezeti egységeinek vezetéS1
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Verzió
Megyei közgyűlési határozat
száma és dátuma

Területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős
minisztériumi jóváhagyás
száma és dátuma
IH jóváhagyó határozat
száma és dátuma:
Finanszírozó operatív
program:

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP)

Érintett földrajzi terület:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

ITP felelős szervezet:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

ITP felelős szervezet
kapcsolattartó:

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúravezető

hagymasi.gyula@nyiregyhaza.hu, +36 42 524 524/
184.
ITP felelős szervezet címe:

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Készítette: MEGAKOM Tanácsadó Iroda

Nyíregyháza, 2020. január
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BEVEZETŐ
A térségi és városi

gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás

Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

lehetőséget

erősítését

biztosít a területi

célzó

Terület-

szereplők

és

igényei és

szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A 2014- 2020 közötti programozási
időszakban

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól,

valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm.
határozat (továbbiakban: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat) alapján a területi
rendelkezésére álló TOP forráskeret

1

szereplők

felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és

programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg.
A terület-, településfejlesztési dokumentumok fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP
forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele
érdekében szükségessé vált tehát egy olyan - szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP
forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 20142020-as költségvetési

időszakra

vonatkozóan. E célból az 1702/2014. (XII. 3.) Korm . határozat rögzíti,

hogy a TOP keretein belül meghatározott források tervezése integrált területi programok (ITP)
kialakításával a megyék és a megyei jogú városok szintjén valósul meg.
TOP küldetése a területileg decentralizált fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió erősítése,
mindez összhangban az Európai Unió stratégiai

célkitűzéseivel,

mint a foglalkoztatás növelése, az

energiahatékonyság javítása, az éghajlatvédelem, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem. A TOP az elérni kívánt európai uniós célok elérése érdekében két kiemelt fejlesztési
célt fogalmaz meg, amelyek a következők:
1.

II.

Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek
biztosítása
Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás
javításához szükséges feltételek biztosítása

A TOP két kiemelt fejlesztési célja az operatív program prioritási tengelyeihez kapcsolódóan
megfogalmazott egyedi

célkitűzéseken

keresztül

egyértelműen

hozzájárul az Európai Unió 11

tematikus célja közül a 4. tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
elmozdulás támogatása minden ágazatban), 6. tematikus cél (A környezetvédelem és az

történő

erőforrás

felhasználás hatékonyságának előmozdítása), 8. tematikus cél (A fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi
együttműködés erősítése

és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem)

megvalósulásához.

1

Az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján a területi szereplők - 18 megye és a 22 megyei jogú város -

teljes 7 éves forráskerete 1185,7 milliárd forint,

melyből

Nyíregyháza M egyei Jogú Város forráskerete 24,63

milliárd forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye forráskerete 89,28 milliárd forint.
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A TOP tehát

elsődlegesen

gazdaságfejlesztésre fókuszál
előre

épülő,

a helyi adottságokra
erős

a területi

kiegyenlítőd ést

szolgáló

település- és területfejlesztési tartalommal. Az operatív program

meghatározott, területi szintekre allokált forráskereteket tartalmaz. Nyíregyháza Megyei Jogú

Város Integrált Területi Program célj ai a TOP 6. prioritásának intézkedéseihez szorosan
kapcsolódva szolgálják az operatív program és az EU-s tematikus célkitűzések elérését.
Az Integrált Területi Program kidolgozását
Jogú Város

Közgyűlése

as tervezési

időszak

megelőző

tervezési folyamat során Nyíregyházai Megyei

az Integrált Területi Program kidolgozását

megelőzően

az alábbi (2014-2020-

megalapozását szolgáló) területfejlesztési dokumentumokat fogadta el:

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját megalapozó
vizsgálatok, a Hosszú távú Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia megtárgyalásáról

.

Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 126/2014 (Vl.26.) számú határozatával
,

2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros fenntartható városfejlesztési programját képez6 Integrált
Településfejlesztési Stratégia
Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésén ek 185/2014 (IX.25.) számú hat áro zat ával

3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020. EU költségvetési
időszakra készítendő

Integrált Területi Programjáról

Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 80/2015 (IV.23.) számú határozatával

Az ITP jelen verziójú módosítását a TOP 4. számú módosítása teszi szükségessé. Az Európai Parlament
és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének! 21.-22. cikke rögzíti az eredményességi felülvizsgálat
tényét és

teendőit.

Az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal együttműködésben, valamennyi

tagállamban felülvizsgálja a programok teljesítését az adott programokban meghatározott
eredményességmérési célok alapján. Az eredményességi felülvizsgálat során prioritások szintjén
megvizsgálták a programok részcéljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben benyújtott éves
végrehajtási jelentésben bemutatott információk alapján.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM2014-2020 ALAPADATAI
Az ITP megnevezése:

Az

ITP-t végrehajtó területi

szereplő

megnevezése:

Az ITP t eljes hét éves forrás
kerete:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi
Program 2014-2020

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

24,63 milliárd Ft
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1. PARTNERSÉG
A partnerség a területfejlesztési és területtervezési folyamat szerves részét képező támogató
folyamat, amely Nyíregyházán végig kísérte a tervezési folyamat teljes

időszakát.

Az Önkormányzat 2013 szeptemberében elkészítette a város fenntartható városfejlesztési
programjának - településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának
(ITS) - társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, összhangban a Közgyűlés által
elfogadott

„Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

településfejlesztéssel

és

településrendezéssel

kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzata" című dokumentummal. A Partnerségi egyeztetési
terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembevételével került kidolgozásra :
•

314/2012. {Xl. 8.) Korm . rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrő l, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről

•

Tervezési Segédlet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Fenntartható Városfejlesztési
Programok dmü pályázati felhívás keretében történő elkészítéséhez

•

Útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia 20142020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013 . augusztus 30.)

•

és
Gazdasági
Minisztérium,
Városfejlesztési
Kézikönyv
(Nemzeti
Fejlesztési
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás,
2009. január 28.)

•

A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában: a partnerségről
szóló európai magatartási kódex elemei - Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum (SWD
(2012) 106 Final, Brüsszel, 2012.4.24.)

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható városfejlesztési program tervezési,
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. A partnerségi egyeztetések során formálódó
településfejlesztési dokumentumok az ITP-ok alapdokumentumaiként funkcionálnak.
A településfejlesztési dokumentumok kidolgozásának folyamatába az 1. ábrában ismertetett partneri
csoportok kerültek bevonásra :
2014-2020-as tervezési időszak településfejlesztéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetéseibe bevont
partneri csoportok (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014)

'., {
•
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Az ITP tervezésekor a partnerség keretében további egyeztetéseket folytatott az Önkormányzat. Az
1TP tervezés

stratégiai

kérdéseiről,

az

intézkedések

közötti

forrásallokációról

és

az

ITP

munkaanyagairól a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött (80/2015. (IV.23 .) számú
határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési

időszakra készítendő

Integrált

Területi Programjáról).
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (14/B . §)alapján a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyűlés és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozta és
működteti

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot (Megyei

Konzultációs

Fórum),

mint

a

területfejlesztéssel

kapcsolatos

kérdések

megvitatásának

intézményesült formáját. A Megyei Konzultációs Fórum szolgálta a megye és a megyei jogú város
terület- és településfejlesztési, valamint az Integrált Területi Program célkitűzéseinek összhangját.
Az ITP tervezése alatt a szakminisztérium államtitkárjai és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzat tisztségviselői közötti is folytak egyeztetések.
A partnerség során meghatározó

szereplők

voltak a helyi lakosok, valamint a város társadalmi és

gazdasági életének meghatározó szereplői. Az ITP céljainak, a célok elérését szolgáló konkrét
fejlesztési projektek meghatározása során ezért a város kiemelt figyelmet fordított a városi helyi
szereplők

által

megfogalmazott

gazdaság-,

és

városfejlesztési

igények

ITP-ban

történő

érvényesítésére.

\
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2. TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A hazai jogszabályalkotás a Területi Kiválasztási Eljárásrend alkalmazásának szükségességét a 20142020

programozási

időszakban

az egyes

európai

uniós

alapokból

származó

támogatások

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet keretében rögzítette, ami alapján :

54. § (4) Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város
integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi
programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő.

57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer
alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek keretét képezik, és

elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Az adott kritériumok egyrészt az
Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok, másrészt az ITP-t végr ehajt ó t erületi szereplő
által meghatározott kritériumok. A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő
alapelvek, amelyek később kerülnek átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus
értékelési szempontokká. Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára
igazítva, konkretizálva.
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szere plőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig
Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése .
A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek
meghatározásra .

A7.

IRÁNYÍTÓ

HATÓSÁG

ÁLTAL

MEGHATÁROZOTI,

KÖTELEZŐ

TERÜLETI

KIVÁLASZTÁSI

KRITÉRIUMOK

Sonúm

ICrlNrlum ........... . .

,.,........,...._

1.1.

Illeszkedés a TOP
céljaihoz

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való
szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.

1.2.

Szakmai indokoltság,
igény és kihasználtság

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a

szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági
terv.
A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége,

1.3.

Megalapozottság

megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló
információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A
szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt
indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.

1.4.

Kockázatok

A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a
milyen kockázatokat hordoz.

működtetés
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1.5.

A

Proj ekt komplexitása

kivál asztás kritériuma,

hogy a

beavatkozás

mennyire

képes

hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.

-1.6.

Hotás

1.7

Integrált megközelítés

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy
milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek
projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való
illeszkedése, szinergikus hatás.
Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló
társadalmi,

produktum

környezeti

és

leginkább

pénzügyi

fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyagkibocsátás

és

környezetterhelés,

a

környezettudatosság

a

(pl.

fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése,

1.8.

.

•

kedvezőbb

megújuló energiaforrások, a

Fenntarthatóság

megoldások

előnyben

környezeti hatásokkal járó

részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG

kibocsátást lehető legki!ebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse .
A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, projekt megvalósításához és
mCTködtetéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak,
többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az

1.9

Esélyegyenlőség

semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport
számára sem.

1.10

Költséghatékonyság

1.11

Eredményesség

A

beruházás

költséghatékony

módon,

reális

és

takarékos

költségvetéssel tervezett.
A

fejlesztési

elképzelés

reálisan

járul

hozzá

a

releváns

indikátorteljesítéshez.

A TERÜLETI SZEREPLŐ SAJÁT HATÁSKÖRBEN MEGHATÁROZHATÓ (NYÍREGYHÁZA MJV) ÁLTAL
VÁLASZTOTI TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRIT~RIUMOK

Sorszám
11.1.

11. 2.

11.3.

11.4.

fi.S .

Kritérium mqnevezése
Illeszkedés az ITS céljaihoz és
a vonatkozó indikátoraihoz

Tartalmi maayarúat
témában megjelenített indikátorokhoz való
A kritérium az önkormányzat költségvetési

egyensúly fenntartásához

egyensúlyának fenntartását erősíti.

kiegyenlítődéshez

Hozzájárulás belső társadalmi
kiegyenlítődésh ez

Hazzájárulá5 a gazda5ági
növekedéshez

IGEN/NEM

hozzájárulás.

Hozzájárulás a pénzügyi

Hozzájárulás belső területi

Allcalmaús

A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott

IGEN/NEM

A kritérium bevezetése az adott földrajti területen
belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott

IGEN/NEM

kiküszöböln i.
A kritérium a lakosságon belüli szociális és
életminőségre vonatkozó különbségek
kiegyenlítődését

A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági
növekedéshez történő hozzájárulása kerül

'
\

IGEN/NEM

szolgálja.

\1 :r· „ '
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IGEN/NEM
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Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Hozzájárulás a

A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági

munkahelyteremtéshez

helyzet j avulását támogatja.

Alkalmazás

mérlegelésre.

11.6.

Hozzájárulás a külső

11.7.

11.8.

A kritérium bevezetésével szemponttá válik a

természeti hatásokkal
szembeni ellenálló képesség
erősítéséhez

IGEN/NEM

beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség

-

Egyéb, pontosan:

IGEN/NEM

növekedéséhez.
IGEN/NEM

Nyíregyháza Megyei Jogú Város az 1702/2014. (Xll.3.) Korm . határozat alapján meghatározott
Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat
kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.
NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÁLTAL

VÁLASZTOTT

SAJÁT

HATÁSKÖRBEN

MEGHATÁROZHATÓ TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

Alaphelyzet:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014 szeptemberében készítette el
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), amely kijelöli a város
középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési céljait, a megvalósítást
szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit.
Illeszkedő

II. 1.

ITS cél (ok):

ITS

A kritérium az ITS adott fejlesztéshez kapcsolódó tematikus és területi

céljaihoz és a vonatkozó

céljaihoz és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való

indikátoraihoz

hozzájárulást erősíti.

Illeszkedés

az

Indoklás:
A város ITS-ja fogalmazza meg Nyíregyháza 2014-2020-as időszakra
szóló fejlesztési kereteit, így kiemelten fontos, hogy a dokumentum
illeszkedjen a város településfejlesztési stratégiájához. E területen
kiemelt célokként kezeli a város a helyi gazdaság, a városi környezet
fejlesztését, a fenntarthatóság növelését.
Alaphelyzet:
A város stabil pénzügyi gazdálkodása alapvető fontosságú a jövőbeli
fejlesztések eredményes megvalósításához.
Illeszkedő

ITS cél (ok):

A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását
erősíti.

Hozzájárulás a pénzügyi

II. 2.

egyensúly
fenntartásához

Fontos szempont a beavatkozások eredményeként megvalósuló

fejlesztések pénzügyi fenntarthatósága.
Indoklás:
Az ITS célrendszerében több ponton is megjelenik a fejlesztések
fenntarthatóságának fontossága (T6. cél: fenntartható közlekedés, T7
cél: energiahatékony épületállomány), a társadalmi és környezeti
fenntarthatóság mellett fontos pillér a pénzügyi fenntarthatóság is. A
pénzügyi egyensúly fennta rtá sa lényeges elemét képezi az ITP
forrásallokációjának tervezése során. A város kiemelt célja a helyi
ga~daság

fejlesltése1 ugyanakkor a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
beruhá~ások alac~onyabb támogatási intemitcb mellett fognak

9
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Sorszjm

Kritérium megnevezése

Szöveges magyarjzat
megvalósulni

A város e tényt és saját pénzügyi egyensúlyának

fenntarthatóságát

szem

előtt

tartva

határozta

meg

az

ITP

forrásallokác1óját
1--~~~1--~~~~~~~~-+-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alaphelyzet:
Nyíregyháza területén belül jelentős külonbségek tapasztalhatók a
gazdasági fejlettség, társadalmi mutatók és infrastrukturális ellátottság
alapján. Az ITS és annak Megalapozó vizsgálata részletesen bemutatja
az egyes városrészek jellemzőit és területi különbségeit.
Illeszkedő

Hozzájárulás
II. 3.

bels6

A

ITS cél (ok):

kritérium

a

város

földrajzi

teruletén

területi

egyensúlytalanságot hivatott kiküszobölni

kiegyenlítődéshez

Indoklás:
Az

ITS

célrend szerében

több

ponton

is

belüli

bárminemü

megielenik a területi

különbségek csökkentésének fontossága, a leszakadással fenyegetett
városrészek

felzárkóztatása

(T4

cél :

magas

színvonalú

humán

szolgáltatások, TS cél: közösségi, szolidáris, befogadó társadalom, T6.
cél. fejlett városi mobilitás, T7. cél : vonzó és energiahatékony épített
környezet, táj és településkép).
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3. AZ ITP CÉLRENDSZERE ÉS INTEGRÁLTSÁGA
3.1. AZ ITP CÉLKITŰZÉSEI

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának célrendszere

egyértelműen

levezethető a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszeré ből, az ITP keretén belül

tervezett fejlesztések hozzájárulnak az ITS céljainak eléréséhez. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Integrált Területi Program céljainak meghatározása során a megyei jogú város ITS-e mellett
figye lembe vettük a megyei területfejlesztési stratégia fejlesztés i irányaival való összhang
megteremtését, valamint azt,

hogy a városi fejlesztések a helyi adottságokhoz

mérten

hozzájáruljanak az ország legfontosabb fejlesztési céljaihoz. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált
Területi Program céljai a következők:
1. ITP cél: Gazdasági környezet élénkít ése
fejlődése

Nyíregyháza

szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi gazdasággal

rendelkezzen, amely ért~kteremtő,

minőségi

munkahelyen keresztül biztosítja"· a város és

vonzáskörzete lakosságának magas szintű foglalkoztatottságát. A helyi gazdaság fejlesztésének
alapvető

célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén keresztül a helyi vállalkozások támogatása, további

beruházások

vonzása,

valamint

foglalkoztatási

együttműködési

megállapodások,

paktumok

támogatása által a térségi foglalkoztatottság növelése. A városi gazdaságfejlesztés legfontosabb
területei a városi üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari parkok, iparterületek fej lesztése), a
gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfej lesztési beruházások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés
erősítése

és a fenntartható városi turizmus feltételrendszerének javítása. A városfejlesztési cél

nagyban hozzájárul a Kormány 2014-2020 közötti

időszakra

megfogalmazott

célkitűzéseihez,

a helyi

gazdaság erősítésén és diverzifikálásán keresztül új munkahelyek teremtéséhez.
2. ITP cél: Fenntartható városfejlesztés

A városi élet fontos elemét képezi a városkép, a közösségi terek, városi zöldfelületek, az épített
környezet, a

közművek

állapota. 2014-2020 között a fenntartható városfejlesztés kiemelt területeit

képezik a barnamezős területek, a városi zöldfelületek, valamint a környezetvédelmi infrastrukturális
beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztések.
3. ITP cél: Fenntartható v6rosi közlekedés

A város

fejlődésének

egyik

kulcstényezője

a városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a

környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése. A

megközelíthetőség

és

elérhetőség

fontos

alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a környezetbarát mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható
városfejlesztés egyik kiemelt területe.

4. ITP cél: Magas színvonalú humán szolgáltatások
A városi lakosság

életminőségének

fontos alapfeltétele a

megfelelő

színvonalú humán szolgáltatások

(egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés) elérhetőségének biztosítása.
Nyíregyházán kiépült, fejlett infrastruktúra jellemzi a humán szolgáltatások szinte valamennyi
területét. A jövőbeli beruházások során a hangsúly a szolgáltatások színvonalának, m i nőségének

további javítására, aszükségletekhez igazodó fejlesztésére szükséges helyezni.
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5. ITP cél: Leromlott városi területek rehabilitációja
Egyes társadalmi csoportok leszakadása leromlott, vagy leromlással fenyegetett területeket hozott
létre a városban. A szegregációval érintett városrészek felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a
helyi társadalom felzárkóztatásával. A társadalmi probléma megoldása érdekében komplex, integrált
- foglalkoztatási, lakhatási, szociális - beavatkozások megvalósítására van szükség.

6. ITP cél: Vonzó városi image
A vonzó városi image erősítése érdekében elengedhetetlen a város (és intézményei, szervezetei,
vállalkozásai} aktív hazai és nemzetközi marketingtevékenysége. A város már meglévő pozitív imageének erősítése érdekében fontos, hogy Nyíregyháza rendszeresen helyet adjon színes és színvonalas
hazai és nemzetközi programoknak, rendezvényeknek (sport, kultúra, turizmus, gazdasági-,
tudományos élet, stb.). A város fejlődés~ben kiemelt szerepet tölthetnek be az alulról jövő közösségi
kezdeményezések, aminek érdekében fontos, hogy a város bátorítsa és támogassa a helyi
közösségek, civil szervezetek működését. A lakosság megtartásának, visszavonzásának kulcstényezője
pedig a helyi identitástudat további

erősítése

lehet.

3.2. ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA AZ ITS CÉLOKKAL ÉS A TOP 6. PRIORITÁS INTÉZKEDÉSEINEK
CÉLJÁVAL

Az ITP céljainak kétirányú illeszkedést kell mutatniuk. Egyrészt az ITP alapjául szolgáló fejlesztési
dokumentum (MJV-k eseté~en az ITS) felé, másrészt a finanszírozást biztosító operatív program és

•

vonatkozó 6. prioritásának céljai felé. Ezzel a kétirányú illeszkedéssel az ITP jelenti célok szintjén a
kapcsolatot a terület specifikus fejlesztési dokumentum és a finanszírozást részben biztosító operatív
program között.

Integrált Településfejlesztési Stratégia

fejlesztési
célok

for r.Is
felhasználás
céljai

TOP

GINOP

OP

OP

OP

Nyíregyháza MJV ITP-jának célkitűzései szoros kapcsolatban állnak a város ITS-jának célrendszerével,
abból közvetlenül levezethetők . Az ITP céljai a TOP 6. prioritás intézkedéseinek céljaival is szoros
koherenciát mutatnak. A következőkben röviden ismertetjük Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program beruházási prioritásokhoz kapcsolódó célrendszerét.

'"'1'. ''
'

... 'w

i„J

12

3.2.1.

AZ ITS CÉLRENDSZERE

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014 szeptemberében
készült el. A stratégia kijelöli a középtávon (4-10 év)

elérendő

fejlesztési célokat, a megvalósítást

szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. Az ITS célrendszere a következő:
Jövőkép

- Nyíregyháza 2030-ban:

„Nyíregyháza hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város, ahol
•

az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak, az itt élők egészséges környezetben,
egészséges életmódot folytatva megfelelő életminőségben élnek,

•

a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek,

•

a fejlett helyi gazdaságnak köszonhetően a foglalkoztatási és jövedelmi szint magas,

•

aktív kulturális, társadalmi élet folyik.

2030-ban Nyíregyháza egy olyan város, amelyet következő generációk (gyermekeink, unokáink) is
szívesen választanak lakóhelyül, ahová a magas képzettségű fiatal szakemberek is visszatérnek."
A felvázolt jövőkép elérése érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési
koncepciójában a következő átfogó fejlesztlsi célokat jelölték ki:
•

Versenyképes

város:

Versenyképes,

nemzetközi

színvonalú

gazdaság,

értékteremtő

foglalkoztatás és az aktivitás nővelése
•

Gondoskodó város: Javuló életminőség és a társadalmi különbségek csökkentése

•

Kornyezettudatos város: Energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2020-ig megvalósítandó középtávú (tematikus) céljai a
településfejlesztési koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó célok, valamint az Európa 2020
stratégiához

kapcsolódó

tematikus

célok

alapján

lettek

kijelölve .

Nyíregyháza

Integrált

Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott középtávú stratégiai célok a következők :
minőségi munkahely,

•

Tl . Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú

magosabb jövedelmi szint

•

T2. Fejlett, magos színvonalú tudományos élet, innováció

•

T3. Pezsgő kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus

•

T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások

•

TS. Közösségi, szolidáris, befogadó társadalom

•

T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés

•

T7. Vonzó és energiahotékony épített környezet, táj- és településkép

•

TB. Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi imoge
3.2.2. A TOP 6. PRIORITÁS CÉUAI

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elsődleges célja az Európai Unió stratégiai
célkitűzéseivel (foglalkoztatás növelése, energiahatékonyság javítása, éghajlatvédelem, valamint a

szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem) összhangban a területileg decentralizált
fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió erősítése . A TOP az elérni kívánt európai uniós célok

megvalósulása érdekében két kiemelt fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők:

(\

IJ

1.
II.

Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek
biztosítása
Vállalkozásbarát város/telepulésfejlesztés; az életminőség és társadalmi ósszetartozás
javításához szükséges feltételek biztosítása

A TOP két kiemelt fejlesztési célja az operatív program prioritási tengelyeihez kapcsolódóan
megfogalmazott egyedi célkitűzéseken keresztül az Európai Unió 11 tematikus célja közül a 4.
tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsótósú gazdaság felé történő elmozdulás tómogatása

minden ógazatban), 6. tematikus cél
hatékonyságának

.„

(A

környezetvédelem és az

előmozdítása), 8. tematikus cél (A

fenntartható és

erőforrás-felhasználás

minőségi

foglalkoztatás,

valamint a munkavállalói mobilitás támogotósa) és 9. tematikus cél (A társadalmi együttműködés

erősítése

és

a

szegénység,

valamint

a hátrónyos

megkülönböztetés

elleni

küzdelem)

megvalósulásához járul hozzá .
Az 1301/2013/EU rendelet értelmében nemzeti szinten az ERFA- források legalább S %-át
fenntartható városfejlesztésre kell fordítani. A fenntartható városfejlesztést az 1303/2013/EU
rendelet 36. cikkében említett integrált területi beruházások révén, egyedi műveleti programok, vagy
az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke értelmében egyedi prioritási tengelyek alkalmazása által kell
megvalósítani. Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban a fenntartható városfejlesztés
vonatkozó előírásokat egyedi prioritási tengely révén kívánja megvalósítani. A fenntartható
városfejlesztés komplexitása és integráltsága miatt, a TOP 6. prioritása keretében finanszírozandó
beruházások az előbbiekben felsorolt 4 tematikus célhoz is hozzájárulnak.
~

............
,.,..

8.

b)

8.

e)

6.

e)

4.

e)

4.

e)

9.

a)

, 9.

b)

Temlltlllus

TOP 6."Prioriústenply
lnMlkedtlel

Alap

CMkltGMs

6.1 Gazdaságfejlesztés

ERFA

környezetének fejlesztése a foglalkoztatás

6A - Megyei jogú városok gazdasági
novelése érdekében
6.2 Családbarát, munkába
állást segítő Intézmények,

GB - Kisgyermekesek munkaer6piacra történ6

1

ERFA

közszolgáltatások fejlesztése

által

6.3 Gazdaságélénkít6 és
népességmegtartó

6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a
ERFA

6.4 Fenntartható városi

népesség megtartása városfejlesztési
beavatkozásokkal

városfejlesztés
közlekedésfejlesztés

visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások

ERFA

60 - Fenntartható közösségi mobilitás
e 16segítése

6.5 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló energia·

6E -A megyei jogú város önkormányzatai
ERFA

felhasználás arányának

energiahatékonyságának javítása és a megújuló
energiaforrások részarányának növelése

növelése
6.6 Városi közszolgáltatások
feilesztése

ERFA

: ERFA

6.9 Hr~adalmi kohéziót célzó

életlehetőségekkel

rendelkez6 hátrányos

6H · A foglalkoztathatóság javítása és a helyben,
ESZA

fejlesztés

helyi programok

és minőségének fejlesztése

helyzetO személyek számának növelése

6.8 Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatás

hozzáférhetőségének

6G ·A leromlott városi területeken a jobb

6.7 Leromlott városi
területek rehabilitációja

6F - Önkormányzati közszolgáltatások

8.

i)

9.

1)

a helyi és térségi gazdasági szereplők által
foglalkoztatottak számának növelése

ESZA

61 -Aleromlott váro~i területeken ajobb
életlehetőségekkel rendelkező

hátrányos

TOP 6. priorltástencely
Intézkedései

Alap

Tematikus

Célkltazés

célkitűzés

1

Beruhúúl
priorltú

helyzetü személyek számának növelése valamint
a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás
nevelése helyi mnten

3.2.3 . AZ. ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA A TOP 6. PRIORITÁS CÉLKITŰZÉSEIVEL ÉS A VÁROSI ITS
CÉUAIVAL
Kapcsolódó ITS célok
•

•
•

Tl. Fejlett helyi gazdaság,
minőségi
nagyszámú
munkahely,
magasabb
jovedelm1 szint
T2. Fejlett, magos színvonalú
tudományos élet, innováció
T3. Pezsgő kulturális élet,
rekreációs lehetőségek, fejlett
turizmus

Kapc:sol6d6 TOP célkltüzáek

ITPcélok

•

J. Gazdasági
környezet
'"nkít,se

•

•

•

•

Tl . Vonzó és energiohotékony
épített
környezet,
táj- és
településkép

T6. Fejlett városi mobilitás,
fenntartható közlekedés

z.

Fenntartható
116rosfe/leszt's

3. Fenntartható
lldrosi

•

6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a
népesség
megtartása
városfejlesztési
beavatkozásokkal
6E - A megyei jogú város önkormányzatai
javítása
és
a
energiahatékonyságának
megújuló
energiaforrások
részarányának
növelése

•

60

•

•

T4 . Magos színvonalú humán
szolgáltatások

•

•

•

•

TS.
Közösségi,
szolidáris,
befogadó társadalom
Tl. Vonzó és energiahatékony
épített
környezet,
táj- és
településkép

5. uromlott
116rosi teriJ~tek

•

rehobllít6cl6jo

•
•

TB. Aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, vonzó városi
imoge

6. Vonzó
image

lldrosí

Fenntartható

kőzösségi

mobilitás

elősegítése

lctJz~lcttlh

4. Magos
szln110nolú
humán
szo#fáltotások

6A • Megyei jogú városok gazdasági
környezetének fejlesztése a foglalkoztatás
növelése érdekében
6H - A foglalkoztathatóság Javítása és a
helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők
által foglalkoztatottak számának novelése

•

68 - Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő
visszatérése a gyermeke/látási szolgáltatások
által
6F
Önkormányzati
közszolgáltatások
hozzáférhetőségének
és
minőségének
fejlesztése
6G - A leromlott városi területeken a jobb
életlehetőségekkel
rendelkező
hátrányos
helyzetű személyek számának növelése
61 - A leromlott városi területeken a j obb
életleh e tősége kkel
rendelkező
hótrányas
helyze tű
személyek
számának
növelése
valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi
összetartozás növelése helyi szinten
6H - A foglalkoztathatóság javítása és a
helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők
által foglalkoztatottak számának növelése
61 - A leromlott városi területeken a jobb
életlehetőségekkel
rendelkező
hátrányos
helyzet a
személyek
számának
növelése
valamint a társadalmi akt1v1tás, társadalmi
összetartozás növelése helyi szinten
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3.3. A MEGYE ÉS MEGYEI JOGÚ VÁROSFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEINEK ÖSSZHANGJA
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programja a megyei területfejlesztési
dokumentumokban megfogalmazott célok, prioritások elérését szolgálja a TOP első öt prioritásához
kapcsolódó intézkedéseken keresztül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ITP céljai a következők:
1. ITP cél: Versenyképes megye - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságának erősítése a
munkahelyteremtés, a munkavállalók mobilitásának segítése és a kisgyermekesek
munkaerőpiacra

történő

visszatérésének

támogatása

által.

A

megyei

élelmiszergazdaság versenyképességének erősítése az önkormányzati agrárlogisztika
fejlesztése által.
2. ITP cél: Élhetéí megye - Integrált városfejlesztés a helyi lakosság életkörülményeinek javítása
érdekében.

3 . ITP cél: Szolgáltató megye - A települési (állami és önkormányzati) közszolgáltatások, kiemelten
az egészségügyi alapellátás, központi ügyelet és szociális szolgáltatások fejlesztése.
4. ITP cél: Zöld megye - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a települési önkormányzatok
energiahatékonyságának javítása.
5. ITP cél: Proaktív megye - Megyei szintű gazdasági önszerveződés feltételeinek kialakítása,
megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések javítása.
6. ITP cél: Szolidáris megye -A társadalmi együttműködés és a helyi identitás erősítése .
A megyei és a megyei j ogú városi ITP egyaránt a TOP intézkedéseihez kapcsolódó fejlesztésekből
építkezik. A megyei ITP tervezés során az operatív program 1.-5. prioritására, a megyei jogú város ITP
tervezése során a TOP 6. prioritására lehet tervezni. A TOP 6. prioritásának intézkedései a TOP első öt
prioritásainak intézkedéseiből állnak össze, ezért a megyei és a megyei jogú városi ITP-k közötti
kapcsolat erőteljes. A megye és a megyei jogú város ITP céljainak kapcsolódását az alábbi ábra
mutatja be.
A megye és a megyei jogú város céljainak kapcsolata

közvetlen, szoros kapcsolódás
közvetett kapcsolódás
nincs kapcsolat

A megyei és a városi ITP céljai közötti hangsúlyt egyértelműen meghatározza az ITP-k
forrásallokációja. Megyei és városi szinten is elmondható, hogy a területi programok fontos,
pénzügyileg is hangsúlyos eleme a gazdaságfejlesztés, a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a
fenntartható városfejlesztés.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza között az alábbi tématerületek esetében mutatkozik
együttműködési lehetőség:

TOP 1.1 intézkedés: a Nyíregyházán megvalósuló gazdaságfejlesztési beruházások jelentősen

hozzájárulnak a megyei gazdaság élénkítéséhez, a megyei foglalkoztatottság növeléséhez. A városi
gazdaságfejlesztés során ezért figyelembe kell venni, hogy a megyei és a városi fejlesztések
egymást erősítő módon valósuljanak meg.
TOP 1.2 intézkedés: a turisztikai fejlesztések esetében előnyben kell részesíteni azokat a

fejlesztéseket, amelyek egymást erősítik, kiegészítik. A turisztikai programok tervezése és
megvalósítása során törekedni kell a megyei szintű, a megye több területére kiterjedő turisztikai
programcsomagok kialakításában. Nyíregyháza turisztikai potenciáljának erősítése érdekében
érdemes a megyei és a városi turisztikai fejlesztéseket, programokat összehangolni.
TOP 1.3 és TOP 3.1 intézkedés: a közlekedésfejlesztés

egyértelműen

olyan fejlesztési terület, ahol

egyes projektek esetében a megye és a megyei jogú város közötti együttműködésnek jelentős
szerepe lesz. A városban több olyan közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési elképzelés
(legtöbb

esetben

munkaerő

mobilitást

szolgáló

út-

és

kerékpárút

fejlesztések)

is

megfogalmazódott, amelynek célja, hogy Nyíregyházát, mint munkaerő-piaci központot a térség
munkavállalói kényelmesebben, gyorsabban, környezetileg fenntarthatóbb módon érjék el.
TOP 5.1 intézkedés: a megyei foglalkoztatási paktum valós gazdaságélénkítő szerepet akkor tudnak

betölteni, ha azokban nyíregyházi illetőségű intézmények (Nyíregyházi Főiskola, Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, gazdasági szervezetek (nagyvállalatok) is részt vesznek.
3.4. ÁGAZATI FEJLESZT~SEK VIZSGÁLATA
A TOP keretében megvalósuló megyei fejlesztések mellett a megyék közigazgatási, gazdasági és civil
szereplői

további fejlesztéseket valósíthatnak meg a 2014-2020-as

időszak

ágazati operatív

programjai keretében. A következőkben az ágazati operatív programokat érintő legfontosabb
kapcsolódási pontok kerülnek bemutatásra:
TOP 1.1 intézkedés: a TOP csak az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari területek

fejlesztését támogatja, az intézkedést a GINOP 1. prioritási tengely (Kis- és középvállalkozások
versenyképességének

javítása)

egészíti

ki,

amely

magántulajdonú

iparterületek,

üzleti

infrastruktúra fejlesztések megvalósulását támogatja. Az önkormányzati és magántulajdonban

lévő

iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztések területi összehangolása fontos lehet a források
hatékony felhasználása során
TOP 1.2 intézkedés: a városban megvalósuló kisléptékű turisztikai fejlesztéseket érdemes a GINOP

7. prioritási tengely (Turizmus) nagyléptékű turisztikai beruházásaihoz kapcsolva, azokat kiegészítve
megvalósítani

TOP 3.1 intézkedé~: az önkormányzati energiahatékonysági beruházásokat kiegészíti a KEHOP 5.2
intézkedése (Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások

..
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alkalmazásának kombinálásával), amely a magántulajdonban
korszerűsítését,

lévő

épületállomány energetikai

a megújuló energiafelhasználás arányának növelését tűzi ki célul

TOP 5.1 intézkedés: foglalkoztatási paktumok keretében megvalósuló fejlesztésekhez a GINOP S.

prioritási tengelyében (Foglalkoztatás) megfogalmazott fejlesztési területek kapcsolódnak
TOP 5.3 intézkedés: a helyi közösségfejlesztési programokat az EFOP közösségfejlesztést támogató

programjának módszertana alapján kell megvalósítani

,,

.
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4. AZ ITP FORRÁSALLOKÁCIÓJA
A programozási ciklus félidejében szi.JkségszerO a program felülvizsgálata, amelyet közösségi előírás az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete - rögzít. A rendelet előírja, hogy a 2018.
évre

vonatkozó

végrehajtási

Jelentésben

rögzített

információk

alapján

eredményességi

felülvizsgálatra kerül sor a 2018. év végéig elérendő részcélokra vonatkozóan.

A részcélokat nem teljesítő prioritások esetében a 6 %-os eredményességmérési tartalék
átcsoportosítása szükséges jól teljesülő prioritásra. A fentiek alapján a nem teljesülő TOP-6. ESZA
prioritásrész eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a TOP-6 ERFA prioritásrészre
(azon belül a TOP-6.1 intézkedésére), a TOP 4. számú módosításával. Ezáltal módosultak a TOP-6.
prioritáson belül a TOP-6.1., TOP-6.8. és TOP-6.9 intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei
4.1. AZ ITP TEUES KERETÖSSZEG INTÉZKEDÉSENKÉNT! FORRÁSALLOKÁCIÓJA
2014-2020 között a területi szereplők a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
1185,7 milliárd forint fejlesztési forráshoz juthatnak. Az Európai Parlament és az Európa i Tanács
1303/ 2013/EU rendelete alapján az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós
stratégiához, illetve az egyes alapok Szerződéseken alapuló célkitűzéseihez, többek között a
gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő hozzájárulás érdekében az Európa i Strukturális
és Beruházási alapoknak a rendeletben meghatározott 11 tematikus célkitűzés megvalósulását kell
támogatnia. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása a 4., 6., 8. és 9.
tematikus célkitűzés megvalósulásához kíván hozzájárulni.
A tematikus célokból jól kirajzolódik, hogy a TOP célja a gazdaságfejlesztésen keresztül a
foglalkoztatottság növelése, a szén-dio>eid kibocsátás csökkentése valamennyi ágazatban, valamint a
társadalmi befogadás, szolidaritás támogatása .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város indikatív forráskerete 24,63 milliárd Ft, ami az operatív program
forrásainak 2,07%-a, a megyei jogú városokra allokált forrás (387,04 milliárd Ft) 6,36%-a. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város az operatív program fejlesztési céljaival egyetértve kíván hozzájárulni az operatív
program eredményes megvalósulásához. A forrásallokáció kidolgozása során, a Kormány 2014-2020as időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzésnek, valamint a helyi fejlesztési igényeknek és
adottságoknak

megfelelően

kiemelten

törekedtünk

a

helyi

gazdaságfejlesztési

irányultság

megteremtésére és biztosítására, a helyi foglalkoztatás és versenyképesség növelésére, valamint a
helyi vállalkozások helyzetének erősítésére .
Nyíregyháza TOP forrásainak 30%-át (TOP 6.1 intézkedés) ford ítja a helyi gazdaságfejlesztést,
munkahelyteremtést közvetlenül szolgáló beruházásokra, programokra . E forrásokon felül a város a
források további 30%-át fordítja olyan munkába állást szolgáló projektekre (TOP 6.2 intézkedés),
komple>e városfejlesztési beruházásokra (TOP 6.3 intézkedés), amelyek a helyi gazdaság élénkítését
közvetve szolgálják.

)

)
iJ

Az JTP .keretösszeg valós igényeken alapuló elosztása táblázatos formában (Excel fájl 1. munkalap)
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Az operatív program 6. prioritásának intézkedéseire meghatározott eredeti forrásallokációt a város a
6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 intézkedések esetében elfogadta . A 6.3, 6.5, 6.7, 6.9 intézkedések esetében a
forrásallokác ió a helyi fejlesztési igények figyelembevétele alapján, az alábbiak szerint tér el:
6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés:
Nyíregyháza ITS-jában fontos célként jelenik meg az élhető város megteremtése által a városi
népesség megtartása. Az élhető város kialakításának alapvető elemei a város épített környezetének,
a városi zöldterületeknek a fejlesztése, a barnamezős területek megújítása és a környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztések. Nyíregyháza gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztéséhez
kapcsolódó fejlesztési elképzelései az intézkedésre e lő zetesen allokált forrást 100%-ban lefedi. A
későbbiekben felmerülő városfejlesztési elképzelések, az ismert beruházások költségigényeinek

lehetséges módosulása miatt a város az intézkedésre allokált forrást nóvelni kívánja.
A város fejlesztési elképzelései, valamint az előbbiekben részletezett érvekre alapozva a 6.3
intézkedés forráskeretét 104 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 2,3%-kal
nőve kedett.)

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése:
Nyíregyházán az elmúlt években számos épületenergetikai korszerűsítés valósult meg a város
önkormányzati tulajdonú intézményeiben. A városban a legalapvetőbb energiahatékonyságot érintő
problémák megoldásra kerültek, a további fejlesztési szükségletek nem fedi k le az intézkedésre
előzetesen

allokált forrás jelentős részét. Az intézkedés pénzügyi keretét a város csökkenteni kívánja.

A helyi szükségletek alapján a 6.5 intézkedés forráskeretét 1,399 milliárd forinttal csökkentettük. (Az
intézkedés pénzügyi kerete 35,9%-kal csökkent.)
6. 7 Leromlott városi területek rehabilitációja :

Az ITS-ben megfogalmazott célrendszer szerint fontos feladat a leromlott területek felszámolása, a
leszakadó településrészek épületállományának és közterületeinek megújítása. Nyíregyháza ITS-ja 5
szociális városrehabilitációs akcióterületet, köztük lakótelepeket és hagyományos beépítésű
leszakadó városrészeket azonosított. Nyíregyháza leromlott városi területekhez
előzetesen

megfogalmazott fejlesztési elképzelései az intézkedésre

előzetesen

kapcsolódó

allokált forrást 100%-

ban lefedi, ugyanakkor ezek az előzetesen megfogalmazott fejlesztési elképzelések csak két szociális
városrehabilitációs akcióterületet érintenek.
A helyi szükségletek alapján a 6.7 intézkedés forráskeretét 1, 142 milliárd forinttal növeltük. (Az
intézkedés pénzügyi kerete 195,3%-kal növekedett.)
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok:
Az intézkedésre allokált forrás összegét az ERFA és ESZA források közötti egyensúly megtartása miatt
154 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 20,5%-kal növekedett.) Az intézkedés
teljes keretösszege az eredményességmérési tartalék átcsoportosítás miatt 6%-kal csökkent a TOP 4.
módosítása következtében.
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A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján
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keretében az eredményességmérési tartalék átcsoportosítása az

intézkedések közötti forrásmegoszlást az alábbiak szerint érintette :
•

TOP-6.1. intézkedés keretösszege 176 millió Ft-tal növekedett;

•

TOP-6.8. intézkedés keretösszege 123 millió Ft-tal csökkent;

•

TOP-6.9. intézkedés keretösszege 53 millió Ft-tal csökkent.

4.2. AZ INTÉZKEDÉSENKÉNT MEGHATÁROZOTT KERETÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSI

MÓDOK

SZERINTI MEGOSZTÁSA

Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeretet a megyei jogú
város három forrás-felhasználási mód keretén belül használhatja fel. Az egyes felhasználási
módokhoz részben hasonló, részben eltérő tervezési és eljárási feladatok kapcsolódnak. Az egyes
intézkedéseken belül a felhasználási módok közötti forráselosztás arányai az ITP tervezését

végző

MJV önkormányzatok saját döntésén és mérlegelésén alapulnak. A felhasználási módok az alábbiak
lehetnek:
a) MJV önkormányzat fejlesztéseire fordított keret: ismert, stratégiai fontosságú, akár
konzorciumi formában megvalósításra szánt MJV fejlesztési elképzelések

költségeiből

áll

össze (ez a felhasználási mód eltér az általános elvtől, miszerint az ITP projektek nélkül, csak
forráskeretekkel dolgozik - ebben az esetben ismertek a fejlesztési elképzelések).
b) Kiemelt kedvezményezetti csoport(ok)ra vonatkozó keret: az adott intézkedés/konstrukció
esetében támogatásra jogosult helyi

szereplők

közül az MJV

előnyben

részesíthet bizonyos

helyi kedvezményezetti csoportokat (nem MJV önkormányzat, hanem pl. egyház, civil
szervezetek, jogszabályban meghatározott

építtetők,

fenntartók) egy bizonyos keretösszeg

erejéig. Ez lehet egy vagy több pontosan definiálható kedvezményezetti csoport, de konkrét
szervezetek

nevesítése

a

forrás-felhasználási

módon

nem

lehetséges.

A

kiemelt

kedvezményezetti kört gazdálkodási formakód (GFO-kód) szintjén lehetséges legszűkebb
értelemben definiálni. Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem kötelező a keret
létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni, ahol valóban indokolt és alátámasztható.
e)

Minden helyi szereplc5 által felhasználható keret: minden más, az adott konstrukció
esetében támogatásra jogosult helyi

szereplő

Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 2014-2020-as

által

igényelhető

i dőszak

forrás (keretösszeg).

tervezett projektjeinek ismeretében az

intézkedésekre allokált forrásokat a felhasználási módok között az alábbiak szerint kívánja elosztani:
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S. AZ MJV FEJLESZTÉSI CSOMAG
Az MJV fejlesztési csomag az ITP forrásfelhasználás tervezésének egyetlen olyan szegmense, ahol a
tervezés időszakában konkrét fejlesztési elképzelések ismertek Az MJV fejlesztés csomag olyan
beavatkozásokból áll össze, amelyek a TOP 6. prioritás egyes intézkedéseinek keretében az első
forrás-felhasználási módon belül kerülnek finanszírozásra.
Az ITP forrástervezése során tehát adódik egy konkrét forrá sigénnyel bíró fejlesztési elképzelés-lista,
amelynek elemei különféle, a TOP 6. prioritás intézked éseiből kerülnek megvalósításra, és a
beavatkozások gazdája

az

MJV Önkormányzata

vagy jogszabályban

meghatározott,

kijelölt

üzemeltetők, működtetők, építtetők. Az MJV fejlesztési csomagba tartozó beruházások teljes

forrásigénye körülbe lül 24,454 milliárd forint, ami a városra allokált teljes TOP forrás majdnem 100%-

a (99,3%).
Az MJV fejlesztési csomag elemeinek (fejlesztési elképzelések) megjelenítése intézkedések szerint
(Excel fájl 3. munkalapja) (a táblázat módosult az Excel 3. munkalapja, a projektek listája alapján)

TOP-6. l .4-15-NYl-201600001

A Benes Villa turisztikai hasznosltása a kulturális
örökségunk megőrzése érdekében

274 976
400

TOP-6. l .4-15-NYl-201600002

Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó
kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén

381 775

614-14 TSM tartalék
TOP-6. l .4-16-NYl-201700003

OOO
26 376 040

A nyíregyházi Tófürdc5 fejlesztése

TOP-6. l.4-16·NY1-201700004

Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása

TOP-6. l .4-16-NYl-201700005

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyc5rségi
Művelődési Otthon revitalizációja által

Sóstófürdőn 1

223 OOO

OOO
216 666
862

---

614-16 TSM tartalék

TOP-6. l.5-15-NYl-201600001

755 647
560
1558138

Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű
, utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a
i Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza
utca felújítása révén

950 OOO

OOO

\ f

(

~

I J ••

1
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A

Első

fejlesztési
Intézkedés /
projektkód megnevezése

fejlesztési elképzelések / beavatkozás
megnevezése

TOP-6.1.5 -15-NYl-201600002

Gazdaságfejlesztést és munk aerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein

TOP-6.1.5-16-NYl-201700002

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást
ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat
pontján

TOP-6.1.5-16-NYl-201700003

Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes
utca - Csaló köz csomópontban körforgalom
kiépítése és Szarvas utca felújítása 2

615-16 TSM tartalék

forrásfelhaszn
álási mód

elképzelés
/beavatkoz
keret összege
ás becsült
(az adat forrása
költsége
a 3. munkalap)
(Ft)

2 914 OOO
OOO

999 500

OOO
521

OOO
OOO

81 500000
l

Át csoportosítással érintett
ósszeg

TOP-6.2. l -15-NYl-201600001

176 OOO

OOO

Családbarát, munkába állást segítő intézmények
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál
Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

TOP-6.2.l -16-NYl-201700001

Önkormányzatánál

TOP-6.2.l -16-NYl-201700002

Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem

TOP-6.2.1-16-NYl-201700003

óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

700 OOO

OOO
237 925

OOO
72 219 683
901855
3 17

U Gultnill 616nliill9
n....11„.......,.0
TOP-6.3.1-15-NYl-201600001

Barnamezős területek rehabilitációja Nyiregyháza,
Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében

TOP-6.3. 2-15-NYl-201600001

Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén

TOP-6.3.2-16-NYl-201700001

A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és
a Kiserdők területének funkcionális bővítése 3

TOP-6.3.3-15-NYl-201600001

Nyíregyháza Borbánya és M alomkert városrészeket
éri ntő csapadékvíz elvezető hálózat és

vízvimatartási célú Urozók fejlesztése

1 740

OOO
OOO

1197 241
535
52 758 OOO
612 494
148
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. ..J·l .J
\j

1- 1-

A
Intézkedés/
projektkód megnevezése

Fejlesztési elképzelések/ beavatkozás
megnevezése

fejlesztési
elképzelés
/beavatkoz
ás becsült
költsége
(Ft)

Első

forrásfelhaszn
álási mód
keret összege
(az adat forrása
a 3. munkalap)

50 506 317

633-15 TSM maradvány
TOP-6.3.3-16-NYl-201700001

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Nyíregyházán

U~rirasl

1036 OOO

OOO

2193000

lc6zleked„ r.p111"5

OOO

TOP·6.4.1-15· NY1· 2016
00001

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
Nyiregyházán4

TOP-6. 4.l-16-NYl-201700001

Csomópont és kerékpárút fe1lesztés Nyíregyházán 5

TOP-6 4.l -16-NYl-201700002

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán
II. ütem 6

2 19a 000000

1800 OOO

OOO
45 750000
347 250

OOO

6.S Onlconn6nyUIOk
ene~

„. rnqlijul6 ........

2500000

,..........„......

OOO

•.„.•

TOP-6.S. l -15-NYl-201600001

önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
.Q_nkormányzatánál7

TOP 6.5.1·16-NYl-201700001

Energetikai fejlesztések a THG épületeiben

TOP-6.5.l -16-NYl-201700002
~

---

TOP-6.5.l -16-NYl-201700003
TOP-6.5. l -16-NYl-201700004
TOP-6. 5.l -16-NYl-201700005
TOP-6.5.l -16-NYl-201700006

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
.Q~~o~!!'ányzatánál- Ill. ütem
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormán zatánál- II. ütem
önkormányzati épületek energetikai korszerűsftése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
- IV. ütem
-

A Júlia Fürdő szabadidős létesítmény energetikai
korszerűsítése

Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél

651-16 TSM maradvány

2SOD000900

1000000

OOO
47 617 OOO
396 840
630
156 432
161
627 227
209
188 997
199
79 998 740

2 886 452

6.6V"°51

1332000
OGD

~
TOP-6.6.1-15-NYl-2016·

Nyíregyházi egészségügyi alapellátást nyújtó

00001

intézmény felújítása

imaooooo

118 873
933

28
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l.,J

t_• J

TOP-6.6. l -16-NYl-201700001

Egészségugyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán •
II. ütem

TOP·6.6.2-15-NY1· 201600001

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér
10/A. (Hrsz: 2263/131), illetve Körte utca 41/A.
(Hrsz: 1640/1) szám alatt

407 800
OOO

223 716

045
7 610 022

662-15 TSM mar.-dvány
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése és fejlesztése- II. ütem

TOP-6.6.2-16-NYl-201700001

564 009
932
9 990 068

662-16 TSM maradvány

TOP·6.7.1·16-NYl-201700001

... Gud•„ ,.,........

.....................
bpaal6116

TOP-6.8.2-15-NYl-201600001

Közösen Polyákbokorért: A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló komplex

TOP-6.9.1-15-NYl-201600001

program Nyíregyháza Polyákbokor
szegregátumában

50 OOO OOO

TOP-6.9.1-16-NYl-2017777 OOO
Közösen a kiútért
00001
OOO
1
A projekt megvalósításá nak teljes összege 296 549 297Ft. A fennmaradó 79 882 435Ft a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.
2

A projekt megvalósításának teljes összege 1 121 OOO OOOFt. A fennmaradó 600 OOO OOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

3

A projekt megvalósításának teljes összege 1 150 758 OOOFt. A fennmaradó 1 098 OOO OOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

•A proiekt megvalósításának teljes összege 2 033 374 925 Ft. A fennmaradó 233 374 925 Ft hazai, kormányzati
költségvetésből megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.
5

A projekt megvalósításának teljes összege 685 112 500Ft. A fennmaradó 639 362 500Ft a Modern Városok

Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosítot t.
6

A projekt megvalósításának teljes összege 821887 500Ft. A fennmaradó 474 637 SOOFt a Modern Városok
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

7

A projekt megvalósításának teljes összege 1041 524 403 Ft. A fennmaradó 41524 403 Ft hazai, kormányzati

költségvetésből

megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezemég vállalásból biztosított.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város számára meghatározott Európai Uniós forrásból szánt keretösszegek
felhasználását hosszas előkészítés és gondos tervezés előzte meg. Az MJV fejlesztési csomagba
tartozó

beruházások

megfogalmazott

megvalósítása

céljainak

eléréséhez,

a

város
a

2014-2020-as

fejlesztési

dokumentumaiban

eléréséhez

kapcsolódó

indikátorvállalások

célok

teljesüléséhez szükségesek.
A fejlesztési csomag projektjei szorosan kapcsolódnak a Modern Városok Programban nevesített
fejlesztési elképzelésekhez. A program egyes elemeinek ITP forrás terhére történő finanszírozása
ugyanakkor csak a Kormány 1562/2016. (X.13.) számú Kormány határozatában rögzített többlet
kötelezettség vállalással valósítható meg.
A Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések a TOP keret terhére tervezett
projekteket kiegészítik. A következő táblázatban a város ismerteti a Modern Városok Program
keretében Nyíregyházán tervezett azon fejlesztéseket, amelyek a város többlet kötelezettség
vállalásának eredményeként valósulhatnak meg.
A Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések közül, a többlet kötelezettség
vállalás terhére, az alábbi fejlesztések finanszírozhatók:

(A táblázat módosult a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések listája
alapján.)

.
.
Projekt megnevezese

lndiaház és Madárröpde
létesítése a Nyíregyházi
Állatpark területén

Tervezett TOP
k t k ..
ons ru c10

TOP- _ . _ _
6 1 4 16
2 7
1 NYl- 0l -0000l

Támogatás
..
osszege

Tervezett tartalom

lndiaház: Nyíregyházán élnek és tenyésztési
programban vesznek részt azok az indiai
rinocéroszok, melyekből már csak alig párszáz
van a világban. Szeretnénk számukra egy
olyan különleges és magas színvonalú házat
biztosítani, ahol az indiai dzsungel és a
820 117 565Ft
hatalmas ország atmoszférája is érzékelhető.
Afrika Madárröpde: Az ország legnagyobb
Afrika Panorámáját szeretnénk kiegészíteni
egy különleges röpdével, ahol a vendégek a
madarak között sétálhatnak.

Sóstói Múzeumfalu
fejlesztése

TOP-6.1.4-16NYl-2017-00002

Erdei sétány és ökológiai
sétaút kialakítása

TOP-G.l. _ _
4 16
NYl-2017-00004

Sóstófürdőn

Tiszavasvári út- Derkovits
utca csomópont

fejle$Z\é$e

TOP-61.5-16NYl-2017-00001
1

A
projekt
célja
olyan
fejlesztések
megvalósítása, amely a nyíregyházi Sóstói
Múzeumfalu kínálatát még egyedibbé teszik.
Cél továbbá a meglévő attrakciók az új
szolgáltatásokkal és az új attrakciókkal való
787 777 880Ft egybekapcsolása, a látogatók minél magasabb
színvonalon történő kiszolgálása, komplex
kulturális-turisztikai élmény nyújtása a
turisták számára.
A támogatás összege a 17/2017. (II. 1.) Korm.
rendelet értelmében módosult.
79 882 435

Ft A projekt célja Sóstófürdő
turisztikai fejlesztése.

fenntartható

A TOP-6.1 .S konstrukció keretében többek

600 OOO OOOH között a Nyíregyháza Tiszavasvári út Derkovits

ut1;ili

1;somópont

átépítésére

30

kívánunk pályázatot benyújtani. Ezen projekt
szorosan kapcsolódik a Modern Városok
Program keretében megvalósuló Atlétika i
a
Centrum
kialakításához,
hiszen
kereszteződésnek
a
csarnok
megközelíthetőségében ki emelk e dően fontos
szerepe van. Az útkereszteződés az élet- és
balesetveszélyes
csomópontok
közé
sorolható, a megnövekedett forgalom,
valamint a meglévő felüljáróról történő
lekanyarodás veszélyessége miatt, ezért - a
kereszteződés
biztonságosabb kialakítása
érdekében - átépítése szükségessé vált.
Korányi Frigyes utca
felújítása, a Korányi
Frigyes utca - Csaló köz
csomópontban
körforgalom kiépítése és
Szarvas utca felú"ítása

TOP-6.1.5-16NYl-2017-00003

A nyíregyházi Szabadtéri
Színpad rekonstrukciója TOP-6.3.2-16és a Kiserdc5k területének NYl-2017-00001
funkcionális bóvltése

Csomópont és
kerékpárút fejlesztés
N íre házán

TOP- _ _ _ _
6 4 1 16
NYl-0000
2017
1

600 OOO OOOFt

A projekt célja a városi balesetveszélyes
csomópontok fejlesztése .

A Szabadtéri Színpad a város igen jellegzetes,
fontos
intézménye,
mára
azonban
infrastruktúrája oly mértékben gátja a további
lehetőségeknek, amit csak és kizárólag egy
újragondolt maszakt, építészeti felújítás,
1 098 OOO OOOFt
valamint
a
kiszolgáló
terek
teljes
rekonstrukciója oldhat fel. A projekt célja
tehát
a
Szabadtéri
Színpad
teljes
és
a
kapcsolódó
rekonstrukciója
eszközbeszerzés megvalósítása .

639 362 SOOFt

•
ce1ja a
~.__......__ _ _ _ _ _+ - - - - - - - + -- - -- - - - - i közlekedésfejlesztés,
Csomópont és
kerékpárút fejlesztés
TOP-6 ·4 ·1- 16 474 637 SOOFt fejlesztése révén .
N .
há á ll .. t
NYl-2017-00002
:1

ÖSSZESEN

. k

A proje t

fenntartható városi
csomópontok

S OOO OOO OOOFt

A Modern Városok Programon felül Nyíregyháza Megyei Jogú Város a Családvédelmi
Akcióterv keretében - TOP- 6. 2.1 intézkedésre - további forrásokat kapott:
TOP- 6.2.1 - 19 számú felhívás keretében 600 mill ió Ft-ot kiemelt eljárásrend ;
TOP-6.2.1 - 19 számú felhívás keretében 1000 millió Ft-ot standard eljárás szerint.

31

)

)

A fejlesztési csomag tartalmi elemei közötti szinergikus kapcsolatok bemutatása (szinergia vizsgálat)
A követ kező mátrix a tervezett beavatkozások közötti szinergikus kapcsolatokat mutatja be (a szinergia jelenthet tartalmi szinergiát - pl. szociális
városrehabilitáció infrastrukturális és soft elemei között, illetve jelenthet földrajzi területi kapcsolatot).

6.1 Gazdaúl·fejlesztá

az intezked8·~t1Upzetmi6maift
A Benes Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk

~

TOP-6. l..4-16-NYl-2017-00003

ő é é d k 'b
g_ rz se r e e en
~gatóce~trum építése„és Hópárduc kifutó kialakítása a
Nyiregyház1 Állatpark teruletén
__
~
A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése

TOP-6.l..4-16-NYl-2017-00004

Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn 1

TOP-6 .1 .4-15-NYl-2016-00001

1--------------TOP- . _ _ _NY1-0000
6 1 4 15
2016
2

TOP-6.1.4 intézkedéshez
kapcsolódó beavatkozások

közepes szinergia

1 Fenntartható turizmusfejlesztés . a Helyőrségi Művelődési
Otthon revitalizációja által
Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése,
TOP-6. :l.5-15-NYl-2016-00001
a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János
- - - - - + -u_tc_a_és a Lujza utca felújítás!_l'~vé_n_ _ _ _ __

TOP-6.:l.4-16-NYl -2017-00005

TOP-6. l .5-15-NYl-2016-00002

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati területein

TOP-6.1.5 és TOP-6.4.1
intézkedéshez kapcsolódó

_
TOP- . _ _ _Ny _
1 2017 00002
6 1 5 16

G~zdaságfejlesztést és munkaerő mobilitá~t ösztönző

beavatkozások

TOP-6. :l.5-16-NYl-2017-00003

közepes és gyenge szinergia

kozlekedésteilesztés Nyíregyháza hat pont1án
Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló
köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca
felújítása 2

„

·TOP-6.2 .1-15-NYl-2016-00001

Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál

TOP-6. 2.1 intézkedéshez
kapcsolódó beavatkozások

közvetlen, szoros kapcsolódás
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TOP-6.2.l -16-NYl-2017-00001
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00002

;,::

~

Bölcsődefejlesztés Nyfregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál
Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003

óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem

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

Barnamezós területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári
úti laktanyák tekintetében

TOP'-6.3.2-15-NYl-2016-00001

Zöld Város kialakftása Nyfregyháza területén

TOP'-6.3.2-16-NYl-2017-00001

TOP-6.3 .3-15-NYl-2016-00001
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

)

1 TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001

TOP-6.3.2-16-NVl-2017-00001
TOP-6.3.1-15-NYl-2016-00001
TOP 6.3.2 16-NYl-2017 00001
TOP-6.3. 1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.3.2-15-NYl-2016 00001

A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők
területének funkcionális bővítése 3
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő
csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók
1TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001
fellesztése
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

közepes szinergia
1
közepes szinergia
közvetlen, szoros kapcsolódás
közepes szinergia
1közvetlen, szoros kapcsolódás
1

közvetlen, szoros kapcsolódás
közvetlen, szoros kapcsolódás

M'f~

~·

TOP-6.4 .1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.4 .1-16-NYl-2017-00001

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán
Csomópont és kerékpárút feilesztés Nvfreavházán4

TOP _ _NY1_
6 5 1 15
2016 00001
· ·
TOP -6.5. 1-16-NYl-2017-00001

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsltése
Nyíregyháza M
ei Jogú Város Önkormányzatánál
Energetikai fejlesztések a THG épületeiben

1TOP-6.4.1 és TOP-6.1.5
intézkedéshez kapcsolódó
beavatkozások

közepes és gyenge szinergia

TOP-6.5.1, TOP-6.6.1 és TOP-6.6.2
intézkedéshez kapcsolódó
1gyenge szinergia
beavatkozások
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TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál- Ill. ütem

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál- II. ütem

TOP-6.5 .l -16-NYl-2017-00004

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem

TOP-6.5 .l -16-NYl-2017-00005

A Júlia Fürdő szabadidős létesítmény enerRetikai korszerűsítése
~pületenergetikai korszerűsftés a Nyírtávhő Kft.-nél

TOP-6.6 .1-lS-NYl-2016-00001

Nyíregyházi egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény
felújítása

TOP-6.6 .l -16-NYl-2017-00001

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem

TOP-6.6 .2-15-NYl-2016-00001

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. (Hrsz: 2263/131),
illetve Körte utca 41/A. (Hrsz: 1640/1) szám alatt

TOP-6.6 .2-16-NVl-2017-00001

„,..........

TOP-6.5.1, TOP-6.6.1 és TOP-6.6.2
1 gyenge szinergia
int ézkedéshez ka pcsolódó
beavatkozások

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és
1fejlesztése- II. ütem

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

rirosl
TOP-6.9.l-15-NYl-2016-00001
TOP-6.9. 1-16-NVl-2017-00001

közvetlen, szoros kapcsolódás
közvetlen, szoros kapcsolódás

>

<_

e--,:
'

~...

;

nincs kapcsolat
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Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001

....

TOP-6.9 .1·16·NY1 ·2017-00001

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor

szegredtumában

,

)

Közösen a klútért

közvet len, szoros kapcsolódás
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

I TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

..
1 kozvetlen, szoros kapcsolódás

~'"")

~
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6 . AZ ITP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI
Az indikátorok vállalt célértékeinek megjelenítése (Excel fájl 4. munkalapján szereplő táblázat) .

...,,....,.....

....................
A fe1lesztett vagy ú1onnan létesített
Iparterületek és Ipari paricok területe
A felútltott vagy korszerOsített utak tel1es
hossza
Fejlesmm, 0.3 éves gyermekek
elhelyezését birtosító férőhelyek száma
Varosl teruleteken létrehozott vagy
helvrdllított nv1tott terek
Kialakitott kerékpárforgalmi létesítmények
hossza
llvecházhatásu gázok becsult éves

6. Fenntartható
városfejlesztés a me1ye1
Josú városokban

csokkenese

„

............„ MPalMMll
CJDllt

...

„„ .....
..........
..........
........, .... -~ d„,,..

Fon....... ,,. """ ..... Wlllt

(IDD)

(IDD)

~(2111lll

ha

150

9,55

9,55

754

48,15

48, 15

km

28

1,79

1,79

99

6,30

6,30

db

1050

Dl

67

5250

335

335

m2

142000

9243,90

9243,90

710000

46219.50

46219,50

km

67

4,27

4,27

334

21,26

21,26

tonna co,
eg)enerlek

36683

426.61

426,61

2133,00

2133,00

db

108

7

7

540

35

3~

l;ikóegység

92

18

18

459

87

87

fő

4420

282

282

18870

1365

1365

fő

82600

6368

6368

400610

30884

30884

49 379,00

Fejlesztéssel érintett egészségugyi
alapellátást nyújtó szolgálatok (benn!!'
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi,
szolgálat és kapuolódó ügyeleti
ellátás, lskola-egészségugyi ellátás) száma
védőnői

Helyre.illított lakóegy)égek városi
teruleteken

A foglalkoztatási paktumok keretében
programokban résztvevők

munkaerőp1ac1

száma
Helyi társadalmi akoókban résztvevők
száma

.U) (,.l 1u~·i „,„, fJ' t 1
1.
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MJV által vállalt célérték ITP (2023):

A Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztály 2015.03 .31-én kelt
levele értelmében „A nem eredményességmérési keretbe tartozó többi OP indikátor vonatkozásában
az IH mérlegelte a területi szereplők jelzéseit a kötelező vállalás tekintetében, ezért azok csak
iránymutatásként szolgálnak majd az ITP szintjén. Ezen indikátorokat projektszinten, a felhívásokban
foglalt feltételek segítségével fogjuk mérni és az esetleges nem teljesülést projektszinten
szankcionálni, ezért kérjük, hogy ezen indikátorok esetében ne tegyetek változtatásokat, a számokat
a forrásallokáció alapján állítjuk be minden esetben." A 1562/2015. (VIII. 12.) Kormány határozatnak
megfelelően

az előző oldalon található Excel tábla tartalmazza a 2018-ra és 2023-ra vonatkozó

célérték vállalásokat is, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egyes indikátorok esetén a
forrásallokációból levezetett indikátor célértékek objektív okok miatt nem teljesíthetők (Bővebben
lásd a mellékelt Excel táblázat megjegyzés oszlopát.).

7. AZ ITP ÜTEMEZÉSE
Az ütemezés táblázat intézkedésenként jelöli az egyes felhasználás módok esetében évente vállalt
kötelezettségvállalások (támogatói döntések) tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és
összegét (milliárd Ft-ban, 3 tizedesjegyig (Excel fájl 5. munkalap) . Nyíregyháza Megyei Jogú Város az
ütemezésében a MJV önkormányzat projektjeire allokált források (24,634 milliárd Ft) felhasználását
az alábbi éves bontás szerint ütemezte:

2015
2016
2017

Összesen:

54,71
25,33
19,96
100,00%

13,448
6,239
4,917
24,634
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Terület i Program 2014-2020 ütemezése (Excel file S. munkalap)
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8. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1.

melléklet - Nyiregyhaza_ITP_20200122_2.3
1.) Forráskeret allokáció 1. című munkalap
2.) Forráskeret allokáció II. című munkalap
3.) MJV önkormányzat projektjei munkalap
4 .) Indikátor vállalások című munkalap
S.) Ütemezés című munkalap
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosítására
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Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) 2014-ben készítette el a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. és a
MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Kft. Ennek lényege, hogy a Településfejlesztési Koncepcióra épülve kijelölje
a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a
megvalósítás eszközeit.
A Közgyűlés 2014. június 26. napján a 126/2014.(Vl.26.) számú határozatával egyetértett a stratégiával és a
tovább tervezés alapjául elfogadta . Ezt követően az egyeztetési változat véleményezés céljából megküldésre
került az egyeztetési eljárásban résztvevő valamennyi szervezetnek. Az így elkészült végleges változatot a
Közgyűlés 2014. szeptember 25.-i

ülésén a 185/2014.(IX.25.) számú határozattal elfogadta. 2017

februárjában szükséges volt módosítani a dokumentumot annak érdekében, hogy Nyíregyháza eleget tegyen
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül megjelent pályázati felhívásokban
foglaltaknak, melynek eredményeként nevesítésre került a Polyákbokor-Felsősima és a Zöld város
akcióterület az ITS-ben . A módosított verziót a Közgyűlés a 2017. február 23-ai ülésen a 47/2017. (11.23 .)
számú határozattal elfogadta .
A TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 számú, Közösen a kiútért és a TOP-6.7.l-16-NYl-2017-00001 számú,
Nyíregyháza szegregált lakótelepeinek rehabilitációja elnevezésű projektek célterülete a Huszár lakótelep és
a Keleti lakótelep. Az ITS szerint ez két, szociális városrehabilitáció által érintett akcióterület. A pályázati
felhívás 3.4 .1.l. 3) pontja szerint „egy támogatási kérelem egy akcióterületet érinthet", a 6) pont szerint
pedig „A támogatási kérelemben

szereplő

akcióterületnek

legkésőbb

a projekt tartalm i-

műszaki előkészítés

végéig (vonatkozó mérföldkő benyújtásáig) illeszkednie kell a város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájához (ITS) ."
A projekt

előkészítésének

tervezett vége 2019. június 12. volt, ezért szükséges volt az ITS módosítása oly

módon, hogy a két szegregátum egy akcióterületben kerüljön kijelölésre. Ez mind a soft jellegű programok,
mind az infrastrukturális fejlesztések miatt fontos volt, így a dokumentum módosításra került a fentiek
szerint.
Az alábbi módosítások kerültek átvezetésre az ITS-ben:
az ITS 4.4.1 pontja kiegészítésre került,
a mellékletek közé bekerült az utcaszinten lehatárolt akcióterületi térkép is 9.3.3. pontban.

Az ITS az elvégzett módosítással eleget tesz a pályázati kiírásban foglaltaknak.
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REFERATÚRA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGARMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAI L: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

TELEFON: +36 42 S24?53i FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASl.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Amennyiben a
rendelet

Közgyűlés

(314/2012 .

elfogadja az ITS módosítását, úgy az megküldésre kerül a vonatkozó Kormány

(Xl.

8.)

Korm.

rendelet a

településfejlesztési

koncepcióról,

az

integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről) 9. sz. mellékletében meghatározott államigazgatási szerveknek, valamint az
érintett (megyei) és közvetlenül érintett s20mszédos települési önkormányzatoknak véleményezés céljából.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és az 1. számú mellékletként csatolt, módosított
Integrált Településfejlesztési Stratégiát elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. január 29.
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Tisztelettel:
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v (/,_
Dr. Krizsai Anita
osztályvezető

Szociális Osztály

Hagymási Gyula
osztályvezető

referatúra

vezető

Városfejlesztési és

Pályázatok és Projektmenedzsment

Városüzemeltetési Osztály

Referatúra
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
... „ „ /2020. (11.6.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) módosításáról

A

Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és az 1. számú melléklet szerint az Integrált Településfejlesztési
Stratégia módosítását elfogadja .

felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként
csatolt, módosított Integrált Településfejlesztési Stratégiát a vonatkozó Kormány rendelet
mellékletében meghatározott államigazgatási szerveknek, valamint az érintett (megyei) és
közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatoknak véleményezés céljából megküldje.

Felelős:

Dr. Krizsai Anita osztályvezető - Szociális Osztály
Pató István osztályvezető - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Hagymási Gyula referatúra vezető - Pályázatok- és Projektmenedzsment Referatúra
Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2020. február 6.

Erről

értesül:

1./ a Közgyűlés tagja i
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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1

B EVEZETÉS

A 2014-2020-as európai un iós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerepe van a
megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. A folyamat részeként
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - fenntartható városfejlesztési programja
keretében - elkészíti településfejlesztési koncepcióját és integrált településfejlesztési
stratégiáját (ITS) (a korábbi IVS felülvizsgálatával), valamint közreműködik a 2014-2020-as
területi alapú fejlesztések megtervezésében.
•

Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója hosszú távra (10
évet meghaladó időtávra) készül , meghatározza a város jövőképét a társadalmi,
gazdasági, táji , természeti és épitett környezetre vonatkozóan, valamint rögzíti a
településfejlesztés elveit. A koncepció keretében kijelölésre kerülnek a város átfogó
fejlesztését szolgáló célkitűzések, illetve megtörténik a célok értelmezése az egyes
városrészekre.

•

A tervezés keretében kidolgozásra kerül Nyíregyháza Megyei Jogú Város integrált
településfejlesztési stratégiája (ITS) is, amely kijelöli a középtávon (4-10 év)
elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét, és a
megvalósítás esz~özeit.

A folyamat tétje jelentős : egyrészt a most kijelölendő irányok (milyen városban szeretnénk élni)
hosszú távra meghatározzák városunk fejlődését, jövőjét; másrészt jelentős mértékben függ a
tervezés sikerétől, hogy a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakban milyen területeken mennyi
forrás áll majd rendelkezésre Nyíregyháza fejlesztésére , és hogy ezeket a forrásokat mennyire
hatékonyan és eredményesen tudja a város felhasználni.
Jelen dokumentum Nyíregyháza Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési
stratégiája, amely az alábbi rendeletek, módszertani útmutatók figyelembevételével került
kidolgozásra:

•

314/2012 . (Xl. 8.) Korm . rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről ,

•

Útmutató a megyei jogú városok számára az integrál településfejlesztési stratégia
2014-2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013. augusztus 30.),

•

Városfejlesztési Kézikönyv (Má~odik, javított kiadás, NFGM, 2009. január 28.) .

Az integrált településfejlesztési stratégia elkészítését egy részletes megalapozó vizsgálat
(helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés) és a város településfejlesztési
koncepciójának kidolgozása előzte meg.

A megalapozó vizsgálat - számszerűsített adatokra, tényekre, tendenciákra támaszkodva bemutatja a város gazdasági és társadalmi folyamatait, legfőbb erősségeit , adottságait,
valamint gyengeségeit, problémáit. A településfejlesztési koncepcióban kijelölt fejlesztési
irányok a megalapozó vizsgálatban feltárt adottságok és a hosszú távon elérni kívánt állapot
közötti utat jelölik ki.
Az integrált településfejlesztési stratégia partnerségi egyeztetése és elfogadása a 314/2012 .
(Xl. 8.) Korm. rendelet, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerségi
egyeztetési szabályzata alapján történt.

' ;
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2.1

A HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA
VAROS/ SZINTŰ HEL YZETELEMEZÉS ŐSSZEFOGLALASA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. Nyíregyháza
kedvező közlekedés-földrajzi, geopolitikai kapcsolatokkal rendelkezik, egy nyitott város,
amelyre erős nemzetközi beágyazottság jellemző . Különösen határmenti kapcsolatai erősek a
szomszédos nagyvárosokkal. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül
centrumpozíciót tölt be, egyértelműen a megye gazdasági, foglalkoztatási, oktatási,
kulturális, közigazgatási, közszolgáltatási centruma. Nyíregyháza körül kimutatható egy
szélesebb körű vonzáskörzet (Újfehértó-Balkány-Nagykálló-Baktalórántháza-NyírturaKemecse-Nyírbogdány-Ibrány-Rakamaz Tiszavasvári körrel határolt terület), ahol elsősorban
az oktatási , közlekedési, közigazgatási funkciók a meghatározóak. A város szűkebb
funkcionális vonzáskörzetét elsősorban a gazdasági, munkaerő-piaci kapcsolatok és a közmű
agglomeráció kiterjedése határozza meg (szűkebb vonzáskörzet Nyírpazony, Kótaj, Nyírtelek,
Kálmánháza).
A 2012-es KSH adatok alapján a város állandó népessége 119 160 fő, lakónépessége 118
185 fő . Szabolcs-Szatmár-Bereg megye állandó népességének 20,6%-a, lakónépességének
20,9%-a él a megyeszékhelyen. Nyíregyháza Magyarország hetedik legnagyobb
népességszámú települése. Nyíregyháza népessége a két népszámlálás között 0, 8%~al
növekedett, amely a jelenlegi népesedési tendenciák figyelembevételével kimondottan jó
eredménynek számít. Nyíregyháza népességnövekedését két tényező magyarázza, egyrészt,
hogy a városba és a városból elköltözők száma arányosan változik, a város nem produkál
vándorlási veszteséget, másrészt, hogy a természetes fogyás értéke alacsony. Nyíregyháza
korstruktúrája az országos átlaghoz és a többi megyei jogú város átlagához képest jóval
kedvezőbb képet mutat.
Nyíregyháza társadalmi versenyképessége sokat javult az elmúlt évtizedben . Nyíregyházáról
általánosságban elmondható, hogy minden képzettségi mutató alapján az országos átlagnál
kedvezőbb helyzetű és jelentős javulást mutat a 2001-es népszámláláshoz képest. Csökkent
az alacsony iskolai végzettségűek aránya és nőtt a felsőfokú végzettségűek száma. Szintén
pozitív társadalmi jelenség, hogy erősödött a városi lakosság identitástudata,
lokálpatriotizmusa, nőtt a helyi lakosság körében a társadalmi felelősségvállalás és a civil
aktivitás .
Nyíregyházán a munkaképes korú lakosság, azaz a 15-64-éves korúak foglalkoztatottsága
az elmúlt tíz évben növekedett. A városi lakosság 40,5%-a tartozik foglalkoztatottak közé a
legutóbbi népszámlálási adatok tükrében, ez az arány az országos átlagnál 1%-kal magasabb.
A megyei jogú városokat tekintve, ezzel az aránnyal a 15. helyen áll Nyíregyháza. 2012-es
adatok alapján Nyíregyházán 7 287 fő volt munkanélküli, az ezredforduló óta folyamatosan
növekedett munkanélküliek száma és ezzel együtt a városi munkanélküliségi ráta. A városi
munkanélküliségi ráta a gazdasági válság első évében növekedett meg erőteljesen , 6, 1%-ról ,
8,5%-ra . Nyíregyházán a bruttó átlagkereset elmarad az országos átlagkeresettől , a megyei
átlagkeresettől viszont magasabb.
A humán közszolgáltatások területén is jelentős fejlődés történt az elmúlt években.
Elsösorban az oktatás-nevelési intézmények (kiemelten az óvodai ellátás) , egészségügyi
fekvőbeteg ellátás (Jósa András Kórház) , a közművelődési intézményrendszer (könyvtár,
művelődési ház, városi galéria), a közigazgatási közszolgáltatásokat tömörítő infrastrukturális
hálózatok korszerűsítésében történtek jelentős előrelépések .
Nyíregyháza kedvező demográfiai helyzetét jelzi, hogy növekedett az óvodába beírt gyerekek
száma, ezzel együtt pedig az óvodai ellátás kapacitásproblémái is mérséklődtek. Az általános
iskolások száma az elmúlt évtizedben fokozatosan csökkent. Több általános iskolai feladat
ellátási hely felújítása megvalósult. A középiskolások száma az ezredfordulótól esészen
2009-ig folyamatosan növekedett, azonban az utóbbi években már a stagnálás és mérsékelt
csökkenés jelei mutatkoznak. A varosban működő felsőoktatási Intézmények közel tizezer
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hallgató oktatását végzik. Nyíregyházán található a Nyíregyházi Főiskola , a Debreceni
Egyetem OEC Egészségügyi Kara, a Gábor Dénes Főiskola és a Szent Atanáz Görög
Katolikus Hittudományi Főiskola . Noha jelenleg Nyíregyháza rendelkezik Magyarország egyik
legkorszerűbb infrastruktúrájú campusával, ennek ellenére a főiskolai hallgatólétszámban
drámai csökkenés következett be
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátásról , a fogorvosi alapellátásról , az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. Ezen felül
Nyíregyháza Megyei Jogú Város gondoskodik az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságon
keresztül az otthoni szakápolás és hospice palliatív ellátás megszervezéséről , valamint a
hajléktalanok ellátására háziorvosi szintű gyógyító- megelőző ellátást biztosít, hajléktalanokat
ellátó háziorvosi praxis formájában. Nyíregyháza Megyei Jogú Városban jól kiépült a szociális
és gyermekjóléti ellátások rendszere. Az ellátások, szolgáltatások biztosítása egyrészt
jogszabályi kötelezettség , másrészt a helyi társadalmi, gazdasági jellemzők alapján önként
vállalt feladatként biztosítottak.
Befektetési szempontból Nyíregyháza Kelet-Magyarország egyik kiemelkedő szigete, a
város tőkevonzó képessége kifejezetten erős. Nyíregyháza egy modern, nagy gazdasági
potenciállal rendelkező város , ahol a közelmúltban az országos átlagot is meghaladta az új,
munkahelyteremtő és megtartó beruházások száma. A város gazdasági életére a folyamatos
fejlődés a jellemző . A jelenlévő dán, svéd , osztrák, francia, német cégek, a vegyes vállalatok
és multinacionális vállalatok, valamint a jelentős számú magyar vállalkozás fontos szerepet
töltenek be Nyíregyháza gazdasági életében. A megyeszékhely három ország határánál
elhelyezkedve dinamikusan fejlődő gazdasági és logisztikai központként szolgálhat a Kelet
kapujaként. Fő húzóágazatai a műanyagipar, gépipar, vegyipar, papíripar, mikroelektronika,
háztartástechnika, gumiipar, autóipar, építőipar, a kívánt pozíciót erősítő kitörési pontjai a
nemzetközi logisztikai, kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások, K+F igényű iparágak és a
turizmus lehet a jövőben. Nyíregyháza ipari parkjának beépítettsége jelentősen megnőtt az
elmúlt években, amely szükségessé tette új ipartelepítésre alkalmas területek létrehozását.
Létrejött a város új, nyugati iparfejlesztési és gazdaságfejlesztési övezete a LEGO gyár
telephelyfejlesztésének hatására. Az elkövetkező években az ipartelepítés fő iránya erre a
területre fog fókuszálni. Nagy kiterjedésű barnamezős ipari területek vannak a déli ipartelepen,
azonban itt is folytatódott a területek betelepülése. A legjelentősebb gazdasági beruházás
Nyíregyházán a 2012-2014 között megvalósuló LEGO gyár építése volt.
Nyíregyháza az elmúlt évtizedben rendkívül nagy erőfeszítéseket tett a turizmus
fejlesztésére: a helyi gazdaságfejlesztés egyik fő irányvonalává vált a város iránti
idegenforgalmi kereslet növelése. 2009-ben tíz éves mélyponton volt a vendégforgalom. 2010
óta a tendenciák megint pozitívak: 2012-ben 17 ezerrel több turista érkezett a városba, mint
2009-ben, de még így sem érte el a gazdasági recesszió előtti évek értékét. Kiugró növekedés
a 2013-as évben történt, ekkor a város vendégéjszaka forgalma már megközelítette a 160
ezer főt . Nyíregyházán kifejezetten magas a külföldi vendégek aránya, jelenleg meghaladja a
30%-ot
A lakásépítési tendencia dinamikus növekedést mutatott egészen 2004-ig, azóta folyamatos
csökkenő tendencia figyelhető meg. A város lakásállománya folyamatosan növekszik, de 2008
óta már egyre kisebb mértékben, amely egyértelműen a gazdasági recesszióval és az
ingatlanválsággal van összefüggésben. 2000 és 2011 között megfigyelhető, hogy egyre
kevesebb lakás szűnt meg. Nyíregyháza lakásainak korösszetétele kedvező és egyre
fiatalodó.
minőségi ,
többségében
önkormányzati
tulajdonban
lévő
A
város
területén
településüzemeltetési szolgáltatások érhetőek el. A legtöbb közüzemi szolgáltatás terén
szintén látványos fejlődés ment végbe a 2007-2013 fejlesztési ciklus időszakában .

A megyeszékhelynek 2010 őszén még több milliárd forint hitele es szállít61 tariozása volt,
201 ~-ra az önkormányzat saját erejéből billentette helyre rövid távú pénzügyi egyensúlyát, a
r
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Kormány az önkormányzatok adósságkonszolidációja során pedig átvállalta Nyíregyháza
teljes adósságállományát. 2014 évtől Nyíregyházán a korábbiaktól eltérően már nincs
működési hiány a városi költségvetésben, a város adósság nélkül tud működni.
Városrendezési szempontból a legnagyobb problémát továbbra is a várostestbe ékelődő
iparterületek jelentik, amelyek forgalomnövekedést eredményeznek, illetve konfliktust idéznek
elő a szomszédos lakóterületekkel. Ezt fokozza, hogy az iparterületek sok esetben funkcion ális
és vizuális zavarokat is okoznak. Továbbra is jelentös városszerkezeti probléma
Nyíregyházán, hogy a város szerkezetét meghatározó közúti gyűrűk nincsenek befejezve, bár
ebben a tekintetben komoly előrelépések történtek az elmúlt években.

A Nyíregyháza külterületén található bokortanyák egyedi , különleges településszerkezeti
adottságot jelentenek, országosan is egyedülálló értéket képviselnek. A bokortanyák állapota
változó , mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Egyes bokrokban kedvezőtlen
szegregációs folyamatok indultak el, valamint a városhoz közelebbi bokrok elvesztették
hagyományos mezőgazdasági szerepüket.
Nyíregyháza felszíni vizeinek állapota továbbra is-jónak mondható. A város területén több
ökológiai és rekreációs szempontból jelentős vízfelület található. A rekreációs célú vízfelületek
körül az intenzív használat miatt ugyanakkor túlzsúfoltság alakult ki. A belvárosi és bizonyos
lakótelepi zöldfelületek állapota sokat javult a városrehabilitációs projekteknek és folyamatos
közterület fejlesztéseknek köszönhetően , azonban a város zöldfelületeink nagy részén a
növényállomány felújításra szorul, sok a nem tájba illő , nem őshonos növényállomány. Több
közpark funkcióját vesztette és alapvetően kevés szolgáltatást tudnak nyújtani. A talaj
környezeti terhelése csökkent, ugyanis a hulladék rekultivációs fejlesztések, illetve a
szennyvízberuházás egyaránt mérsékelte a talajszennyezést, a talajba kerülő káros anyagok
szivárgását. Ütemezetten haladt a barnamezős területek funkcióváltása . Az. egyik
legkedvezőtlenebb környezeti folyamat a fevegótisztasággal kapcsolatos , több alkalommal
alakult ki szmog a városban. A légszennyező anyagok közül a legnagyobb problémát a
nitrogén-oxidok, a szénhidrogének és a szállópor okozza. A légszennyezőanyag kibocsátás
legnagyobb forrása a városi motorizált közlekedés.
A Megalapozó vizsgálat főbb megállapításait a SWOT elemzés foglalja össze (zárójelben a
Megalapozó vizsgálat vonatkozó fejezetének száma):

•

Kedvezö közlekedésföldrajzi adottságok,
transzeurópai közlekedési hálózati elem
közvetlenül érinti Nylregyházát (1 .9.4.1)

•

Kedvezö geopolitikai adottságok,
Magyarország legkeletibb nagyvárosa,
Magyarország és az Európai Unió keleti
kapuja ( 1.1.1, 1.2)

•

Széleskörü nemzetközi kapcsolatrendszer,
erős nemzetközi beágyazottság (1 .1.1)

•

Kiterjedt vonzáskörzet, gazdaságifoglalkoztatási , oktatási, kulturális,
közszolgáltatási, közigazgatási
centrumpozíciók (1 .1.5)

•
•

•

Növekvő

lakónépesség (1 .7.1.1)

Vándorlási nyereség, a beköltözök száma
magasabb, mint a városból elvándorlók
száma ( 1. 7. 1. 1)

Az országos és a többi megyei jogú városhoz
képest

kedvező

korstruktúra (1 .7.1. 1)

•

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül
excentrikus elhelyezkedés, amely csökkenti
Nyíregyháza gazdaságélénkitö hatását a
megye keleti felében ( 1.1.4)

•

Foglalkoztatottak aránya
(1 .7. 1.3)

•

Csökkent a fiatal korosztály
foglalkoztatottsága, erősödik munkaeröpiaci
sérülékenysége (1 .7.1.3)

•
•
•

Kedvezötlen munkanélküliségi ráta (1.7 .1.3)

kedvezőtlen

Alacsony átlagkereset ( 1.7 .1.6)
Nyiregyházi Főiskola hallgatóinak száma
intenzíven csökken (1 .8.1.1)

•

Kulturális fogyasztás, a kultúra iránti kereslet
csökkenése (1 .8.1.4)

•

A város turizmusára jellemző az átlagos
tartózkodási idő szűkössége ( 1.9.2.2)

•

Működő

vállalkozások számának változása

(1.9.3)
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•

A lakosság képzettségi mutatói javultak az
elmúlt évtizedben (1 7.1 4 )

•

Nyíregyháza képzettségi mutatói alacsonyak
a többi megyeközponthoz képest (1 9 4.2)

Erősödő

•

A K+F tevékenység nem szolgálja k1a
gazdasági igényeket alacsony üzleti
beágyazottsága (1 .9 4.3)

•

Nagy rendezettségi különbségek vannak az
egyes városrészek zöldfelületei között,
megritkult a város növényállománya (1 . 13.2)

•

A város szerkezetét meghatározó közúti
gyűrűk nincsenek befejezve, a hiányzó
szakaszokon kapacitásproblémák alakultak
ki, a városrészek közötti közlekedési
kapcsolatok hiányosak ( 1 14.1 1, 1 15 2)

•

A vasútvonalak elzárják a város nyugati
városrészeit ( 1 14 1 1)

•

Több iparterület a várostestbe van ékelődve,
amely konfliktusokat idéz elő a lakófunkciójú
városrészekkel (forgalomnövekedés, ipari
szennyezés, zaj, vizuális szennyezés)
(1 .14.1.1)

•

A bokortanyák közötti közlekedési
kapcsolatok gyengesége, alacsony funkció
és infrastrukturális ellátottságuk (1 .14.1.1)

•

A Huszár lakótelep és a Keleti lakótelep
Nyíregyháza szlömösödött, degradálódott
területei, szegregátumai, szegregáció
tartóssá válása ezeken a területeken
(1 .14.1 .6)

•

Hektikus városkép több szecessziós
kispolgári épület leromlott állapotban van
(1 .14.7)

Gumiipar, müanyag1par, logisztika, jármü1par
Nyíregyházán (1 .9.1)

•

A kiépítetlen külterületi utak aránya magas
(1 .15.3)

•

Nylregyháza turisztikai keresletének és
kínálatának növekedése, a város
idegenforgalmi pozícióinak erősödése
(1 .9.2.2)

•

Nyíregyháza városszerkezete nagyon sokat
változott az elmúlt évek során, amelyhez
nem tudott még teljes mértékben igazodni a
közösségi közlekedés ( 1.15.3.1)

•

Magas vállalkozói

•

Korszerű

K+F kapacitások (1 .9.4.3)

•

•

Korszerű

üzleti infrastruktúra (1.9.4.4)

Nylregyházán a belterületi csapadékvlz
elvezetése nem megoldott a város teljes
területén (1 .16. 1.3, 1.17.9)

•

Lakásállomány, lakótelepek korszerűsödése
panel és városrehabilitációs programok
keretében (1 .9.5)

•

Nyíregyháza levegőtisztasági problémái
(1 .17.3, 1.18)

•

•

Jelentős

A város területén több ponton a
küszöbértéket meghaladó zajterhelés van
(1 .17.4)

•

vizuális környezetterhelés a várostestbe
iparterületek, a szegregátumok
által, és több bekötőúton (1 17 7)

•

A város felszíni vízfelületei körüli kornyezet
nagy része túlzsúfolt, a fogadó
infrastruktúrák nem tudják kielégíteni a
keresletet (1 .17.9)

•

lokálpatriotizmus és városi 1dent1tás

(17.3.1)

•
•

Hagyományok sokszínűsége ( 1.7 .3 1)
Civil aktivitás, társadalmi
(1 .7.3.3)

önszerveződés

•

Az. óvodai kapacitáshiányok mérséklődése

•

Nyíregyházán a középiskolai tanulók száma
folyamatosan növekszik ( 1.8.1.1)

•

Az. óvodák, általános iskolák, kollégiumok

•

A Ny íregyházi főiskolai campus
Magyarország egyik legkorszerűbb
infrastruktúrájával rendelkezik (1 .8 1 1)

•

(1 .8.1.1)

infrastruktúrájának korszerűsodése (1 .8.1 1)

Korszerű

egészségügyi infrastruktúra, járó és
szakellátás minőségi fejlődése

fekvőbeteg

(1 .8.1.2)

•

Szociális ellátórendszer korszerusödése
(1 .8.1.3)

•

Nyíregyháza közművelődési
intézményrendszerének korszerűsödése
(1 .8.1.4)

•
•

Kulturális kínálat növekedése (1 .8.1 .4)

•

Külföldi tőkebefektetések mértékének
növekedése (1 .9.1)

•

Sport és rekreációs feltételek minöségi
fejlődése (1 .8.1.4)

fejlődése

sűrűség

(1 .9.3)

forrásabszorc1ó (1 .10.2),
eredményes, hatékony önkormányzati
gazdaságfejlesztési tevékenység (1 .10.3)

•

Gazdaságfejlesztést és vállalkozásfejlesztést
támogató szervezeti háttér megléte ( 1 10 3)

•

Épületenergetikai korszerüsltések
előrehaladása, megújuló energiaforrások
növekedése az intézmények

üzemeltetésében (1 .10.6)

Erős

ékelődött
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•

Minőségi , önkormányzati tu lajdonban lévő
településüzemeltetési szolgáltatások ( 1.11 )

•

A város zöldfelületi ellátottsága
(1.13.1.2)

•

Funkciógazdag város (1. 14.1.4)

•

A volt laktanyák funkcióváltása és a területek
kármentesítése zajlik (1.1 4.1.5)

•

Városrehabilitációs folyamatok előreha ladása,
több városrészben valósultak meg komplex
programok (1.10.2)

•

Ekletikus stílusú , reprezentatív történelmi
városmag , a belváros eklektikus és
szecessziós műemlékei (1. 14.6.1)

•

Minőségi közösségi közlekedés, korszerű
járműpark , utas tájékoztatás és infrastruktúra

kedvező

( 1.15.3.1)
•

Nyíregyháza vasúti e lérhetősége kifejezetten
jó, korszerű infrastruktúrával rendelkezik
(1.15.3.2)

•

A kiépített kerékpárutak, kerékpáros
létesítmények számának jelentős
növekedése, a kerékpárosok számának
növekedése (1. 15.4)

•

Szennyvlzhálózat kiépítettségének javulása,
közműolló szűkülése (1. 16.1.2)

•

Távhőszolgáltatás korszerűsödése

•

(1 .1 6.2.1)

A város területén lévő talajok kármentesítése
része befejeződött (pl.
hulladéklerakók rekultivációja, barnamezős
területek felszámolása) (1 . 17.2)

jelentős

•

Korszerű

hulladékgazdálkodás (1 .17.6)

Lehetőség

•

Magyarországon a külső városgyűrű
szerepének további erősödése várható (1 .1.2)

•

Megyei növekedési tengelyek központjában
található Nyíregyháza (1 .1.4)

1··-„

Veszély

·

•

Debrecen munkaerő-piaci , gazdasági,
kulturális elszívó hatásainak érvényesülése
(1 .1.3, 1.9.1)

•

Elvándorlás erősödése , az ország fej lettebb
területeinek és a külföldi országok elszívó
hatása erősödik (1 .7.1.1)

•

Agglomerálódás erősödése DebrecenNyíregyháza között (1.1.3)

•

Agglomerálódó térség kibontakozása
Nyíregyháza körül (1 .1.5)

•

Magyarország és Európa társadalmára az
elöregedés jellemző (1 .7.1.1)

•

Nyfregyháza imázsának javulása (1.8.1.4,
1.9.1)

•

Az alacsony átlagkereset miatt a szakképzett

•

Nyíregyháza pozícióinak erősödése a
gumiiparban és a műanyagiparban (1 .9.1,
1.9.2.1), beszállítói hálózatok bővülése , az
ágazatok hálózatosodása

•

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok
következtében az gyerekek számának
csökkenése (1 .8.1.1)

•

•

A tudásalapú gazdaságban az innováció
szerepe felértékelőd ik (1 .9.4.3)

Jelentősen megváltoznak a turistaigények,
megnőtt a tapasztalt turisták száma, akik

munkaerő

elvándorlása ( 1.7 .1.6)

magasabb elvárásokat fogalmaznak (1 .9.2)
•

További hallgatószám csökkenés a

NyírQgyházi

f',

G)

Főiskolán

{1.8.1.1)
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•

•

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő

•

Ingatlanpiaci válság tartóssá válása (1 .9.5)

minősftése

•

Tájkép jelentősen átalakul, az élőhelyek
területe csökken a műszaki vonalas
tájszerkezeti elemek fejlődésével (1 . 12.2.1)

•

A város növekedése (lakóterületek, ipari
területek kitoldása) veszélyezteti a
bokortanyák világának fennmaradását
(1 12.2.2)

•

A város életében meghatározó épületek
kihasználatlanságának és funkcióvesztésének
tartóssá válása (pl. Krúdy szálló) (1 .14.7)

•

A közösségi közlekedést igénybe vevők
számának csökkenése, ezáltal a
finanszírozhatóságának romlása (1 .15.3. 1)

•

A szélsőséges időjárási jelenségek
gyakoribbá válása miatt a belvízveszély
fokozódása több városrészben (1 .16.1.3,
1.18)

•

A város felszín alatti és felszíni vizei
sérülékenyek az emberi tevékenységbő l
származó szennyezésekkel szemben (1 .17.2,
1.18)

gyógyhellyé
új perspektívákat nyit a város
idegenforgalmában (1 .9.2)
A turizmus nemzetgazdasági szerepe
dinamikusan növekszik Növekszik a belföldi
turizmus (1 .9.2)

•

Az önkormányzat adósságkonszolidációja

•

Közfoglalkoztatás szerepének erősödése az
alulképzett lakosság körében ( 1.10.4)

•

Helyi védettségű területek országos védettség
alá helyezése (1 .12.3.2)

•

A város számára jelentős lakóterületi
tartalékokat jelentenek a bokortanyák

•

Barnamezös ipari területek rekonstrukciós
ipari célú hasznosítása (1 .14.1 .5)

•

A kerékpározás és közösségi közlekedés
státuszának növekedése, a
közlekedéstudatosság. környezettudatosság
erősödése (1 .15.4)

révén javul a város költségvetési helyzete ,
stabilizálódik gazdálkodása (1 .10.1)

•
•

Ökológiai folyosók túlszorítása (1 .17.9)
A várostestben mozaikosan elhelyezkedő
iparterületek az azokat körülvevő
lakóterületek számára környezeti veszélyt
jelentenek (1 .17.9)
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2. 2

V ÁROSRÉSZI SZIN TÜ HEL yzETELEMEZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

Nyíregyháza városrészei hézag- és átfedés-mentesen fedik le a város közigazgatási területét.
A városrészekre osztás a szerkezeti terven, valamint a városrészek jelenlegi és tervezett
funkcióin alapul (városközpont, lakóterületek, ipari területek megléte illetve azok kialakítási
szándéka) . A városrészek kijelölése a korábbi IVS-ben kijelölt városrészek figyelembe
vételével történt, azonban a lehatárolás pontosításra került az azóta bekövetkezett szerkezeti
változások, valamint a kialakítani tervezett funkciók figyelembevételével.
Nyfregyháza Megyei Jogú város városrészei

r-,

[,,.--)

10.

~/

1.
2.
3.
4.

Belsö lakóterület (Belváros)

6.

Őrökősfőld

7.

Nyfrsz6/6s, Felsópázsit
Sóstóhegy, Sóstógyógyfürdő, Korányi kertváros
Kölapos, Oros, Nagyszáffás
Borbánya, Nyírjes, Kistelekiszö/6, Butyka

Malomkert, Déli ipartelep, Huszártelep
Kertváros, Salamonbokor, Szabadságbokor

B.
9.

5.

Jósaváros, Stadion környéke, Hímes

10. Bokortanyák, Császárszáflás
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N fre'ilyháza Megf_ei Jo9ú város városrészeinek lehatárolása

1.

~ililll!l~·W'~
Belső

2.

lakóterület

Orökösfold
.

l

Malomkert, Délt ipartelep,
Huszártelep

rl
f

1

4.

Kertváros, Salamonbokor,
SzabadsOgbokor

Jósaváros, Stadion környéke,
Hlmes

_

6.

Nyírszölös, Felsöpázsit

7.

Sóstóhegy , Sóstógyógyfürd ő
Korányi kertváros
1

1

Kőlapos, Oros, Nagyszállás

[1
8.

9.

Borbánya, Nyírj es,
Butyka

Kistelekiszőlő ,

10.

Bokortanyák, Császárszállás

Nagykörúton belüli területek ( szaki körút, Erdő sor, Ferenc
korút. László utca, Inczédy sor, Kert utca, Váci Mihály utca,
Móricz Zs utca, Huszár sor, Vasgyár utca, Mező utc~
Pazonyi út 4 sz főút , Kőlapos nyugati határa, tervezett
összekötő út, Móra Ferenc utca, Tünde utca, Kállói út, Szent
István utca_,_ Kert utca, lnczé~ sor_._ László utca
Szent István utca, Kállói út, Tünde utca, Simai utca , Akácos
út, Kálmánházi út, Hóvirág utca melletti tervezett összekötö,
Bottyán János utca tervezett folytatása, Szirom utca,
Legyezö utca, Dugonics utca, Széchenyi utca, Petőfi u„
Állomás tér, Huszár sor, Móricz Zsigmond utca, Váci Mihály
utca, Kert utca
Miskolci vasútvonal , Tiszavasvári úti felüljáró, Bethlen Gábor
utca, Vasgyár utca, Széchenyi utca, Dugonics utca, Legyező
utca, Szirom utca , Bottyán János utca tervezett folytatása,
tervezett összekötő (Nyugati elkerülő út - Kálmánházi út
közö.!!}_,_ tervezet Nyugati elkerülő út
Záhonyi vasútvonal, Sóstói úti kórház déli telekhatára, Csaló
köz, Korányi Frigyes utca, Kalevala sétány, Korányi kertváros
feletti belterületi határvonal, Makay István utca, Kosbor utca,
Pazonyi út Ferenc körút, Erdő sor, Északi körút, Mező utca,
Bethlen Gábor utca, Tiszavasvári úti felüljáró
Nyíregyháza északnyugati és északi közigazgatási határa,
Érpataki-föfolyás, Sóstói erdő nyugati határa, Záhonyi
vasútvonal, Tiszavasvári úti felüljáró.!. Miskolci vasútvonal
Nyíregyháza északi és északkeleti közigazgatási határa,
4.sz főút, Kosbor utca, Makay István utca, Korányi kertváros
feletti belterületi határvonal, Kalevala sétány, Korányi Frigyes
utca, Csaló köz, Sóstói úti kórház déli telekhatára , Záhonyi
vasútvonal_._ Sóstói erdő nyugati határa, ~ataki-föfolyás
4.sz.főút, Nyíregyháza északkeleti és keleti közigazgatási
határa, Kállói út, Nagyszállási erdő nyugati határa, Oros
belterületének déli határa, Vásárosnaményi vasútvonal, Móra
Ferenc utca, tervezett összekötő út, Kőlapos nyugati határa
Vásárosnaményi vasútvonal, Oros belterületének déli határa,
Nagyszállás1 erdő nyugati határa, Kállói út, Nyíregyháza déli
közigazgatási határa, 4.sz.főút, Érpataki főfolyás, Simai utca,
Tünde utca
Miskolci vasútvonal, tervezet Nyugati elkerülő út, tervezett
összekötő (Nyugati elkerülő út - Kálmánházi út között),
Hóvirág utca melletti tervezett összekötő , Kálmánházi út,
Érpataki föfolyás, 4.sz föút, Nyíregyháza délnyugati és
l!Yugati közigazgatási határ_a __

l

A városrészek összehasonlítását (népesség, foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás) az alábbi
grafikonok szemléltetik.
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A lakónépesség száma Nyfregyháza városrészeiben
120 OOO

5889

10. Bokortanyák, Császárszállás

10 999
100 OOO

7557
8441

80 OOO

9. Borbánya, Nyírjes,
Kistelek1szölö, Butyka
8. Kölapos, Oros, Nagyszállás

6415
7. Sóstóhegy, Sóstógyógyfürdö,
Korányi kertváros
6. Nyírszőlős,

60 OOO

Felsőpázsit

• 5. Jósaváros, Stadion környéke,
Hímes
40000

1

•4. Kertváros, Salamonbokor,
Szabadság bokor
3. Malomkert, Déli ipartelep,
Huszártelep

20 OOO

~

•2. Örökösföld

• 1. Belső lakóterület (Belváros)
Lakónépesség száma

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 . adatok alapján saját szerkesztés

J

A lakónépesség korcsoportos megoszlása Nyíregyháza városrészeiben
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

• Lakónépességen belúl 15-59 évesek aránya
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya

Forrás · KSH Népszámlálás 2011 . adatok alapján saját szerkesztés
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Gazdasági aktivitás Nyíregyháza vtJrosrészeiben
70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

•Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktiv korúakon belül
• Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
• Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta)
1

'-----·

--

'

--------Forrás: KSH Népszámlálás 2011. adatok alapján saját szerkesztés

_ _ _ __J

•
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KÖZÉ PTÁVÚ TEMATIKUS CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Az integrált településfejlesztési stratégia 2020-ig elérendő középtávú stratégiai fejlesztési
céljai egyrészt a településfejlesztési koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó, hosszú távú
célok, másrészt az Európa 2020 stratégia (a kohéziós politika 11 tematikus célja és az egyes
támogatási alapok - ERFA, ESZA - ezen célokhoz illeszkedő beruházási prioritásai) alapján
kerültek meghatározásra.
JőVÓKÉP

3.1

Jövőkép

- Nyíregyháza 2030-ban

Nyí regyhá~a

hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város, ahol

•

az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak, az itt élők egészséges
környezetben , egészséges életmódot folytatva megfelelő életminőségben élnek,

•

a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek,

•

a fejlett helyi gazdaságnak
magas,

•

aktív kulturális, társadalmi élet folyik.

köszönhetően

a foglalkoztatási és jövedelmi szint

2030-ban Nyíregyháza egy olyan város, amelyet következő generációk (gyermekeink,
unokáink) is szívesen választanak lakóhelyül, ahová a magas képzettségű fiatal
szakemberek is visszatérnek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója a felvázolt
megvalósulása érdekében három átfogó fejlesztési célt jelöl ki :
•

Versenyképes város: Versenyképes, nemzetközi színvonalú gazdaság,
foglalkoztatás és az aktivitás növelése

•

Gondoskodó város: Javuló

•

Környezettudatos
alkalmazkodás

város:

életminőség

jövőkép

értékteremtő

és a társadalmi különbségek csökkentése

Energiahatékonyság

és

a

klímaváltozáshoz

való

A három átfogó cél kijelöli a város legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti kihívásokra
adott válaszait.
A versenyképes város átfogó cél a foglalkoztatási, munkaerőpiaci kérdéseket és a
munkahelyteremtéssel kapcsolatos gazdaságfejlesztési célokat integrálja. A gondoskodó
város átfogó cél a város társadalmi, szociális kérdéseire és a tartós leszakadással
veszélyeztetett társadalmi csoportok problémáira fogalmazza meg a legfontosabb fejlesztési
stratégiákat. A környezettudatos város átfogó cél azt a fejlesztési irányt jelöli ki, amely a
gazdasági és társadalmi fejlődés feltételeinek javítása közben is kiemelt figyelmet fordít a
környezeti állapot megóvására.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának célrendszere
lntegr .llt megközl'lflés

fejlett hely! gazdaság.
nagyszámú minc5ségi
munkalll!ly, magasabb
JOvedelmi szint

Alrtivhaul és
nemzetközi
hpcsolaHendszer,
vonzó városi image

fejlett, magas
sziovonalú
tudományos élet,
lnnov~cló

Pezsgc5 kultur álls
élet, rekrejclós

Vonzó és
energia hatékony
épltelt környezet,
táj- és telepOléskép

lehetőségek. fejlett

turizmus

fejlett városi
mobilit&s,
fenntartható
közlekedés

Magas színvonalú
humán

szolgáltiitások

Közösségi,
szolid,rls. befogadó

!Msad.tlom
Közösségi szemlélet és szolidaritás

Európa 2020 stratégia egy intelligens, fenntartható és befogadó Európa megvalósulását tűzte
ki célul. Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut.
A jövőbeni kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti
a fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött
szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak
olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul
tűzi ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi
problémák kezelését.
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3.2

A STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATAROZASA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2020-ig elérendő (középtávú) stratégiai célkitűzései egyrészt
városi szintű tematikus célokat, másrészt városrészi szintű területi célokat foglalnak
magukban.

3.2.1

Városi

szintű

tematikus célok

A 7-8 évre (2020-22-ig) szóló középtávú célok alapvetően a településfejlesztési koncepciónak
megfelelően ágazati bontásban kerülnek meghatározásra.
T1 . Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minőségi munkahely, magasabb jövedelmi szint

T2. Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció
T3. Pezsgö kulturális élet, rekreációs

lehetőségek,

fejlett turizmus

T4 . Magas színvonalú humán szolgáltatások
T5 . Közösségi , szolidáris, befogadó társadalom
T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés
T7. Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép
T8. Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi image

Tf. Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minőségi munkahely, magasabb jövedelmi szint
Nyíregyháza jövője és fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett helyi
gazdasággal rendelkezzen, amely nagyszámú, minőségi munkahelyen keresztül magasabb
jövedelmi szintet biztosít az itt élőknek.
A foglalkoztatás előmozdításának egyik fontos eleme az aktivitási ráta növelése, másik
fontos eleme a munkahelyek számának emelése.
A város gazdaságában, a foglalkoztatásban már jelenleg is kiemelt szerepe van néhány ipari
húzóágazatnak: a műanyag- és gumiiparnak, valamint az élelmiszeriparnak. A gazdaság
versenyképességének növeléséhez a húzóágazatok további fejlesztésére van szükség.
Fontos az itt lévő befektetők megtartása mellett további beruházások idevonzása, ennek
feltételeinek megteremtése.
Tovább kell erősíteni a helyi vállalkozásokat, ennek érdekében ösztönözni szükséges a helyi
termékek és szolgáltatások fogyasztását, amely elősegíti a helyben keletkező jövedelmek
minél nagyobb részének városban tartását.

T2. Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció
Nyíregyháza hosszú távú fejlődéséhez elengedhetetlen fontosságú a
innováció jelenléte a városban .

felsőoktatás

és az

A fejlett tudományos élet kedvező hatással van a város gazdasági és társadalmi helyzetére
egyaránt, ehhez a Nyíregyházán működő főiskolákon megvalósuló stabil , magas
színvonalú képzés, a város gazdaságát segítő , a helyi gazdaság igényeire alapozó duális
képzési formák bevezetése, valamint aktív hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok
működtetése járulhatnak hozzá.
A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen a K+F+I tevékenység fejlesztése: a
kutatóintézetek és kutatási helyek aktívan segíthetik a város (és a megye) vállalkozásait

a

K+F+I tevékenységben. A városban folyó K+F tevékenység eredményeire alapozottan
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folyamatosan jöhetnek létre ezeket hasznosító spin-off és start-up cégek, amelyek tovább
erősíthetik a helyi gazdaságot.
T3.

Pezsgő

kulturális élet, rekreációs

lehetőségek,

fejlett turizmus

A városban élők életminőségét nagyban befolyásolja az az elérhető kulturális és szabadidős
szolgáltatások mennyisége és minősége . A kulturális és közmüvelődési intézmények
fejlesztésében előtérbe kell helyezni a nyitottságot, a multifunkciós jelleget, a lakossági
igényekhez igazodó rugalmas megoldásokat (nyitva tartás, online alkalmazások), ösztönözni
kell az alulról jövő kulturális és szabadidős kezdeményezéseket.
A szabadidös tevékenységek ösztönzése keretében kiemelt fontosságú a tömegsport
ösztönzése, feltételeinek megteremtése, amely a lakosság egészségi állapotának javításában
is fontos szerepet tölthet be.
A színes és változatos közművelődési, rekreációs és sport lehetőségek, a pezsgő , élettel teli
közösségi terek mind az itt élők, mind az ide látogatók számára vonzóak. Fontos a meglévők
mellett új rekreációs területek, közösségi terek kialakítása.
Már jelenleg is van néhány országosan, nemzetközileg is ismert és népszerű, rendszeresen
megrendezésre kerülő rendezvénye a városnak. A rendezvények kínálatának bővítése,
folyamatos, az év minden részére kiterjedő programok szervezése, azok egymással való
összehangolásával tovább erősítheti a város vonzerejét.
Nyíregyháza attrakciói és programkínálata évek óta jelentős idegenforgalmat generál,
mint nemzetközi turisztikai célterület és gyógyhely kiemelt szerepet tölt be
a város turizmusában. A turizmus további erősödéséhez szükséges a meglévő attrakciók
fejlesztése, újabb vonzerők kialakítása, valamint a vendégfogadás feltételeinek mennyiségi és
Sóstógyógyfürdő,

minőségi bővítése.

T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások
A városban élők életminőségének fontos alapfeltétele a megfelelő színvonalú humán
szolgáltatások (egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés,
közigazgatás) elérhetősége. Nyíregyházán kiépült, fejlett infrastruktúra jellemzi a humán
szolgáltatások szinte valamennyi területét, ezért a hangsúlyt a szolgáltatások
színvonalának, minőségének további javítására , szükségletekhez igazodó fejlesztésére
szükséges helyezni.
A lakosság egészségi állapotának javításában a korszerű egészségügyi alap- és kórházi
ellátás biztosítása mellett kiemelt szerepet kell kapnia a prevenciónak (megelőzés , szűrés ,
tájékoztatás, egészséges életmód terjesztése), valamint az aktív egészségmegőrző
programoknak. Az egészségügyi ellátást fejlett, kiépült gondozási, ápolási rendszernek
szükséges kiegészítenie.
A szociális ellátások terén fontos szempont a szükségletekre reagálás, mind a
kisgyermekellátás, mind az időskorúak, fogyatékkal élők , hajléktalanok, egyéb rászorultak
ellátása terén. A demográfiai tendenciákhoz igazodva kiemelt figyelmet szükséges fordítani az
időseket ellátó intézmények fejlesztésére
A humán szolgáltatások fejlesztése során megoldandó a külterületeken
biztosítása.

élők

alapellátásának

A magas színvonalú oktatás-nevelés biztosítása - fejlett és minden városrészben elérhető
óvodai hálózat, a magas színvonalú , színes (nyelvi és informatikai oktatás) alapfokú oktatás
és az országos szinten is elismert középfokú oktatási intézmények - nem csupán társadalmi,
hanem gazdasági szempontból is elengedheteUen.
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A versenyképes oktatási háttér biztosítása érdekében fontos a gazdaság igényeihez igazodó,
annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó szakképzési és felsőoktatási
képzési rendszer kialakítása és folyamatos fejlesztése, a duális képzés elterjesztése. Kiemelt
hangsúlyt kell fektetni az idegen nyelvi képzésre, nem csupán a felsőoktatásban , hanem az
alap- és középfokú oktatásban is.
A növekvő technológiai színvonal új képzettségeket és képességeket igényel, erősíteni
szükséges a műszaki képzést (elsősorban a hiányszakmák területén) , a városban működő
cégek igényeire alapozva.

A humán szolgáltatások fejlesztésén belül szükséges figyelmet fordítani az ügyfélbarát,
elektronikus közigazgatás további fejlesztésére.

TS. Közösségi, szolidáris, befogadó társadalom

Egy fejlett, XXI. századi nagyváros fejlődése nagymértékben függ annak társadalmától, a
társadalom szolidaritásától , az aktív helyi közösségek jelenlététől.
Nyíregyháza fejlődésében fontos szerepet tölthetnek be az alulról jövő közösségi és önkéntes
kezdeményezések, ennek érdekében fontos , hogy a város bátorítsa és támogassa a helyi
közösségek, civil szervezetek működését. A városban élők elégedettségének növelése
érdekében szükséges, hogy a város családbarát módon szervezze a közösségi - kulturális,
közigazgatási , stb. - szolgáltatásokat (rugalmas nyitvatartás, közösségi közlekedés
szervezése) .
A lakosság megtartásának, visszavonzásának kulcstényezője a helyi identitástudat további
erősítése , amely hozzájárulhat a felsőfokú végzettségű fiatalok vísszacsábitásához is.
A társadalom fejlettségének fokmérője, hogy a város és lakossága mennyire szolidáris a
hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportokkal. A társadalom bizonyos rétegeinek
leszakadása leromlott, vagy leromlással fenyegetett területeket hozott létre a városban, így
ezen városrészek felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a helyi társadalom
felzárkóztatásával. A komplex probléma megoldása érdekében komplex, integrált foglalkoztatási. lakhatási, szociális - beavatkozások megvalósítására van szükség.

T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés
• --..

A város fejlődésének egyik kulcstényezője a városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a
környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése.
A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, jelenleg
több jelentős munkáltató esetében is gondot jelent a foglalkoztatottak munkába való eljutása
(vidékről és városon belülről egyaránt), a cégek megközelíthetősége a vasút- ás
buszpályaudvarról. Fontos a közösségi közlekedés , a kerékpáros és egyes esetekben
gyalogos
közlekedés
feltételeinek
fejlesztése,
a
munkarendhez
igazodó
közlekedésszervezés.
A város élhetösége érdekében elengedhetetlen a lakóterületek tehermentesítése, az
teherforgalom megszüntetése a telephelyek és az autópálya közötti közlekedés
feltételeinek megteremtésével.
átmenő

A belvárosi egyem autós közlekedés magas aránya következtében kialakuló
környezetvédelmi problémák csökkentése érdekében a belvároson belül fokozottan
környezetbarát közlekedési módok ösztönzése szükséges.
Mind gazdasági, társadalmi, mind pedig környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve
fontos, hogy a közlekedési hálózat fejlesztése és a forgalomszervezés is a fenntartható
mobilitást szolgálja - a közösségi , a kerékpáros és gyalogos közlekedés arányának
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növelésével, környezetbarát közlekedési eszközök alkalmazásával, és a belvároson belüli
egyéni autós közlekedés arányának jelentős csökkentésével.

T7. Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép

A városi élet fontos elemét képezi a városkép: a közterek, középületek, lakhatási feltételek,
közművek állapota.
elsődleges szempont az energiahatékonyság növelése
(energiahatékony épületállomány), a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás (bel- és
csapadékvíz elvezetési rendszer), valamint az épített örökség védelme.

Az épített környezet fejlesztésekor

Fontos feladat a leromlott területek felszámolása, a leszakadó településrészek
épületállományának és közterületeinek megújítása, valamint a kihasználatlan épületek, telkek
és barnamezős területek intenzívebb hasznosítása.

Az

épületállomány fejlesztése a városképi és környezeti szempontok mellett
gazdaságfejlesztési célokat is szolgál, a lakhatási feltételek javítása, a bérlakásprogram
fontos szerepet játszhat a fiatal szakképzett munkaerő városban tartásában , városba
vonzásában is.
Nyíregyháza belvárosa jó adottságokkal - számos köztérre!, parkkal - rendelkezik ahhoz ,
hogy sétálható jellege tovább erősödjön . A vonzó településkép megteremtése érdekében
elengedhetetlen a belvárosi és városkörnyéki zöldterületek megóvása, további fejlesztése ,
környezetbarát megközelíthetőségének biztosítása . A városkép fejlesztésében új elemet
jelenthet a város jellegzetességeinek fizikai megjelenítése a köztereken (szabadtéri
műalkotások, parkosítás, stb.).
A fenntartható fejlődés érdekében a város meglévő városszerkezeten belüli növekedése
indokolt.

TB. Aktív hazaí és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi image

A város jövőjét meghatározza a Nyíregyháza adottságaira építő aktív hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer működése is. A kapcsolatrendszernek fontos elemét képezik az aktív
testvérvárosi és partnervárosi együttműködések, illetve a hazai és határon átnyúló turisztikai
együttműködések, kulturális programok. A város nyitottságának, nemzetközi kapcsolatainak
szélesítéséhez jó lehetőséget adhat az EU-s és egyéb nemzetközi projektekben való aktív
részvétele .
A városi image erősítése érdekében elengedhetetlen a város (és intézményei, szervezetei,
vállalkozásai) aktív hazai és nemzetközi marketingtevékenysége. A város már meglévő pozitív
image-ének erősítése érdekében fontos, hogy Nyíregyháza rendszeresen helyet adjon színes
és színvonalas hazai és nemzetközi programoknak, rendezvényeknek (sport, kultúra,
turizmus, tudományos élet, stb). A vonzó városi image kialakításában fontos szerepet játszik
Sóstógyógyfürdő (mint turisztikai célpont és gyógyhely) további fejlesztése, valamint a város
sétálható, pezsgő belvárosi jellegének további erősítése.
erősítésének további eszköze lehet Nyíregyháza jellegzetességeinek (pl. nagy
cégek jelképei, alma, nyírfa , állatpark, stb.) képi megjelenítése városmarketing eszközökkel.

Az image

'

21

_ _ _ _ _N...:.y_ír-'
eg=yháza Megyei Jogú _város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

3.2.2

Városrészi szintű területi célok

A középtávú területi - városrészi szintű - célok meghatározása az egyes városrészek
gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetfeltárása alapján, a fejlesztendő (és
esetlegesen visszafejlesztendő) funkciók figyelembevételével történt meg. A városrészi
fejlesztések célja a város kiegyensúlyozott területi, gazdasági és társadalmi fejlődésének
biztosítása .
Nyíregyháza városrészei hézag- és átfedés-mentesen fedik le a város közigazgatási területét.
A városrészekre osztás a szerkezeti terven, valamint a városrészek jelenlegi és tervezett
funkcióin alapul (pl. városközpont, lakóterületek, ipari területek megléte illetve azok kialakítási
szándéka). Nyíregyháza városrészei az alábbiak:
1.
2.

Belső lakóterület (Belváros)
Örökösföld

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Malomkert, Déli ipartelep, Huszártelep
Kertváros, Salamonbokor, Szabadságbokor
Jósaváros, Stadion környéke, Hímes
Nyírszőlős, Felsőpázsit

Sóstóhegy, Sóstógyógyfürdő, Korányi kertváros
Kőlapos, Oros, Nagyszállás
Borbánya, Nyírjes, Kistelekiszőlő , Butyka

10. Bokortanyák, Császárszállás
Nyfregyháza városrészeinek funkciói

dominans.tunM;i6
kiegészítő

funkció

•
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A városrészek fejlesztési céljainak meghatározása az alábbi elvekre épül:
•

Minden városrész esetében domináns a lakófunkció. A lakófunkciók erősítése
ugyanakkor nem újabb, jelentős kiterjedésű területek lakóövezetté alakítását jelenti,
sokkal inkább a meglévő lakóterületek (zsúfoltságot nem okozó) beépítésére és a
lakásállomány megújítására kell figyelmet fordítani , aminek pozitív hatásai környezeti
és gazdasági szempontból egyaránt megmutatkoznak (pl. energiahatékonyság
növekedése, közművek és közszolgáltatások hatékonyabb fenntartása).

•

Mind a lakótelepek, mind a hagyományos beépítésű leromlott területek esetében
elengedhetetlen azok komplex fejlesztése: a közterületek rehabilitációja, a
korszerűsítése
és
a
közintézmények
lakásállomány
energiahatékonysági
infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése mellett közösségi programok
megvalósítása. A város három nagy lakótelepi területe esetében a fejlesztések
célcsoportja hasonló, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a beavatkozások
egyrészt ne oltsák ki egymás hatásait, másrészt ne vezessenek más lakótelepek
leértékelődéséhez .

•

A város teljes területén szükség van közösségi jellegű fejlesztésekre, amelyek
volumene, hatóköre és célcsoportja városrészenként eltérő (pl. más típusú közösségi
terekre van szükség a belváros , a lakótelepek és a bokortanyák esetében).

•

A zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése a belvárosban és a lakótelepeken
a közparkok megújításával valósítható meg, míg a külterületeken az extenzív
mezőgazdasági területek kiterjesztése és az erdősítés jelent megoldást.

•

Bizonyos típusú fejlesztésekre csak a belvárosban van szükség (pl. városközponti és
közigazgatási funkciók megerősítése). A városközpont mellett a településszerkezeti
terv nyolc városrészközponti területet is kijelöl, amihez szükség van bizonyos
(köz)szolgáltatások megtelepedésére és megerősítésére , így részben csökkenhet a
lakosság városon belüli kényszerű és felesleges mobilitása, valamint javul az egyes
városrészek lakosságának életminősége .

•

A város több területén is szükség van turisztikai, rekreációs funkciók erősítésére,
amelyek volumene és célcsoportja eltérő az egyes városrészek esetében . A városba
látogatók elsődleges célterülete Sóstógyógyfürdő és a belváros , amelyek turisztikai
fejlesztése kiemelt fontosságú , emellett azonban több rekreációs célterület fejlesztése
is indokolt elsősorban a városban élők számára.

•

A város több területén is szükség van a közlekedési funkció erősítésére , ezek jellege
azonban városrészenként különböző (pl. kerékpáros és közösségi közlekedés
fejlesztése, új elkerülő, tehermentesítő, vagy gyűjtőutak kiépítése, meglévő utak
felújítása) . A kerékpározás feltételeinek javítása (vagy ahol hiányzik, ott
megteremtése) fontos szempont az összes infrastrukturális fejlesztésnél.

•

Kereskedelmi és szolgáltatási fejlesztéseket egyfelől a városközpontban, másfelől
a forgalmas bevezető útvonalak mentén célszerű végrehajtani , ezek jellege azonban
alapvetően különbözik egymástól: a belvárosban a kisebb, egyedi arculattal rendelkező
üzleteknek kell teret biztosítani, míg a peremterületek adnak helyet a nagyterületü
bevásárlóközpontoknak és hipermarketeknek.

•

Az ipari területek esetében eltérő fejlesztésekkel érhetők el a kívánt gazdasági
hatások a barnamezős és a zöldmezős területek esetében. A barnamezös területeknél
a cél az elérhetőség javítása, a kármentesítés, a rehabilitáció és. az intenzívebb
hasznosítás, míg a zöldmezős területek esetében a cél az infrastruktúra kiépítése.

.

~

4

•

A külterületeken szükség van a mezőgazdasági funkció erősítésére , így a város

ellátásában a bokortanyás övezet a jelenleginél nagyobb szerephez juthat.

..,
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Mivel a városrészi fejlesztések hosszú távon a város teljes területét érintik, ezért a célok
teljesülése nem idézi elő hátrányos helyzetű lakosságot tömörítő szegregátumok kialakulását.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város területi (városrészi)

célkitűzései

az alábbiak.

V1: A Belső lakóterület (Belváros) városközponti funkcióinak megerősítése és
vonzerejének növelése
A városrész a közvetlen belvárosból és a belső lakóterületekből áll . Ez Nyíregyháza
legnagyobb népességű városrésze, ahol a város lakosságának több mint egynegyede él. A
városrészben a lakófunkciók mellett számos közösségi, közigazgatási , kereskedelmigazdasági, humánszolgáltatási funkció is megtalálható.
A városrész fejlesztésének célja a városközponti területek megújításával egy egységes
arculatú, fejlett rekreációs és kereskedelmi funkciókkal rendelkező pezsgő , vonzó belváros
megteremtése.
A városközpont fejlesztésének eredményeként
turisztikai vonzereje és gazdasági potenciálja.

nő

a város népességmegtartó képessége,

A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek járulhatnak hozzá:
•

•

hangulatos belváros és minőség i épített környezet megteremtése (védett épületek
felújítása, kihasználatlan épületek hasznosítása, funkcióval való megtöltése,
energiahatékonysági fejlesztések).
meglévő
bővítése ,

közösségi terek élővé tétele, pezsgő , színes kulturális prog ramok kínálatának
rendszeressé tétele.

•

kiskereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek színvonalas és változatos kínálatának
fejlesztése,

•

fokozottan környezetbarát közlekedési módok ösztönzése, a kiskörúton belüli egyéni
autós közlekedés arányának jelentős csökkentése (a közösségi, a kerékpáros és
gyalogos közlekedés arányának növelése, környezetbarát közlekedési eszközök
alkalmazása, megfelelő parkolási rendszerek kialakítása).

V2: Az örökösföldi városrész lakóépületeinek, közösségi tereinek és infrastruktúrájának
megújításával az életkörülmények átfogó javítása
Az örökösföldi városrész alapvető lakófunkciója mellett humánszolgáltatási, kereskedelmi és
közlekedési funkciókban is gazdag. A városrész lakóterületei között található nagyvárosias
lakótelepi terület, leromlott. szegregált lakóterület és kertvárosias, családi házas övezet
egyaránt.
A városrész fejlesztésének célja a kedvezőtlen adottságú területek teljes infrastrukturális,
szociális és közösségi megújításával az életkörülmények átfogó javítása, amellyel
megállíthatóak a kedvezőtlen társadalmi folyamatok.
A fejlesztések eredményeként javul a városrész települési környezetének állapota, emelkedik
az itt élők életminősége, a lakosság elégedettsége.
A célok elérésére érdekében megvalósítandó főbb tevékenységek:
•

lakóterületek rehabilitációja,

•

a többlakásos társasházak energiahatékonyság-javulást

•

közterületek (parkok, utak, járdák) megújítása, rekreációs, pihenő területek fejlesztése
(Bujtosi-tó és környéke}, hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése,

nr'

eredményező

felújításai,
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•

közösségi színterek fejlesztése (épületek, közterületek), közösségi programok
kialakítása,

•

hátrányos helyzetű lakosság további leszakadását megakadályozó, társadalmi
felzárkózásukat előseg ítő intézkedések megvalósítása.

V3: Az életminőség javítása Huszártelep területi-társadalmi reintegrációjának
folytatásával és a malomkerti lakóövezetek fejlesztésével, valamint a déli ipari területek
intenzívebb hasznosítása
A Malom kert, Déli ipartelep, Huszártelep városrész lakóterületeket és ipari területeket egyaránt
magában foglal.
A városrész fejlesztésének célja a lakó- és gazdasági funkciók térbeli elkülönítése, a
lakóövezetek infrastrukturális és közösségi fejlesztése , illetve az ipari területek intenzívebb,
gazdasági célú hasznosítása.
A fejlesztések eredményeként javul a városrészben
gazdasági potenciálja.

élők életminősége,

nö a városrész

A célok elérésére érdekében megvalósítandó főbb tevékenységek:
•

leromlott lakóterületek megkezdett rehabilitációjának folytatása, a hátrányos helyzetű
lakosság további leszakadását megakadályozó, társadalmi felzárkózásukat elősegítő
intézkedések megvalósítása,

•

lakóövezeti közterületek, zöldfelületek, rekreációs területek fejlesztése,

•

ipari területek hasznosítását elősegítő fejlesztések megvalósítása.

V4: A minőségi lakókörnyezet és fenntartható mobilitás feltételeinek fejlesztése a
Kertváros, Salamonbokor, Szabadságbokor városrészben
A városrész elsősorban lakófunkciót tölt be, az itt található közösségi, humánszolgáltatási,
kereskedelmi funkciók elsősorban a városrész ellátását szolgálják. A városrész a belvárostól
elszigetelt, nehezen megközelíthető , jelenleg közúton csak a 36. sz. főúton , a Tiszavasvári úti
felüljárón keresztül érhető el.
A városrész fejlesztésének célja a lakókörülmények javításának elősegltése az elérhetőség
javitása és a zöldfelületek, közösségi terek arányának növelése, minőségi fejlesztése révén .
A fejlesztések eredményeként javul a városrész települési környezetének állapota , és az itt
élők életminősége .

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
•

rekreációs, pihenő területek kialakítása, fejlesztése ,

•

Tiszavasvári út menti volt laktanyák hasznosítása egyrészt rekreációs, pi henő területek
kialakításával, másrészt kereskedelmi és üzleti szolgáltatói funkciók feltételeinek
megteremtésével,

•

a városrész és a belváros közlekedési kapcsolatainak fejlesztése , hiányzó közlekedési
kapcsolatok kiépítése,

•

lakóterületek átmenő forgalmának csökkentése.

/' ,·r. r
r
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V5: Az életminőség javítása Jósaváros, Stadion környéke, Hímes városrész
lakóterületeinek fejlesztésével, valamint a fejlett, magas színvonalú tudományos élet
feltételeinek fejlesztése

A Jósaváros, Stadion környéke, Hímes városrész Nyíregyháza második legnépesebb
városrésze, ahol a város lakosságának közel egyötöde él. A területen az elsődleges
lakófunkció mellett jelentős az oktatási , közösségi, és kereskedelmi funkció is (itt található a
Nyíregyházi Főiskola , a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara , a Városi Stadion, valamint
több hipermarket is).
A városrész fejlesztésének célja az életminőség javítása a lakókörnyezet fejlesztésével,
valamint a fejlett, magas színvonalú tudományos élet feltételeinek javítása.
A fejlesztések eredményeként javul a városrészben
nő a városrész népességmegtartó képessége.

élő

lakosság elégedettsége, amely révén

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
•

a többlakásos társasházak energiahatékonyság-javulást eredményező felújításai ,

•

közterületek (parkok, utak, járdák) megújítása, rekreációs, pihenő területek fejlesztése,
tömegsport ösztönzése,

•

közösségi szinterek fejlesztése, közösségi programok kialakítása, kihasználatlan
középületek hasznosítása,

•

fejlett, magas színvonalú tudományos élet feltételeinek javítása.

,,...... •

V6: Nyírszőlős és Felsőpázsít városrész lakó- és közösségi funkcióinak erősítése,
valamint a repülőtér fejlesztése
Nyírszőlős, Felsőpázsit városrész kertvárosias és falusias lakóterületeket, valamint
kereskedelmi-gazdasági területeket (repülőtér, vásártér, ipari területek) foglal magában.

A városrész fejlesztésének célja egyrészt a lakó- és közösségi funkciók fejlesztése a
városrészközponti funkciók erősítésével, másrészt a gazdasági funkciók erős ítése a repülőtér
fejlesztésével.
A fejlesztések eredményeként javul a városrészben élők életminősége , emellett a gazdasági
célú fejlesztések eredményeként várható foglalkoztatás bővítés a város teljes területén
érvényesülhetnek.
A célok elérésére érdekében megvalósítandó főbb tevékenységek:
•

közterületek (parkok, utak, járdák) megújítása,

•

közösségi színterek fejlesztése. közösségi programok kialakítása,

•

repülőtér

fejlesztése.

V7: A Sóstó környéki területek (Sóstógyógyfürdő, Sóstóhegy, Korányi kertváros)
turisztikai, rekreációs és zöldfelületi funkciójának megerősítése

Sóstóhegy, Sóstógyógyfürdő, Korányi kertváros városrész zömmel kis- és kertvárosias
lakóterületeket, valamint üdülőterületeket foglal magában, emellett jelentős erdőterületek
találhatóak itt.
A városrész fejlesztésének célja az itt élők életminőségének javításán túl a turisztikai,
rekreációs és zöldfelületi funkciók megerősítése az idegenforgalmi attrakciók térbeli
koncentrációjával. a fogadási feltételek átfogó mennyiségi és minőségi javításával. valamint
vonzó, vegyes használatú városrészközponti területek kialakításával.
, ~
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A fejlesztések eredményeként megvalósul a turisztikai kínálat és a fogadási feltételek
folyamatos fejlesztése, amely hozzájárul az ide érkező vendégek számának és átlagos
tartózkodási idejének emelkedéséhez.
A célok elérésére érdekében megvalósítandó főbb tevékenységek:
•

turisztikai attrakciók (Múzeumfalu, Fürdő , Állatpark, stb.} fejlesztése,

•

szálláshelyek fejlesztése (gyógyszálloda, kemping),

•

közterületek (sétányok, parkok, utak, járdák} megújítása, rekreációs területek
fejlesztése ,

•

közösségi színterek fejlesztése, közösségi programok kialakítása.

Kőlapos,

Oros, Nagyszállás városrész lakóterületeinek minőségi javításával az
életkörülmények javítása

VB:

A városrészben elsősorban a lakófunkciók a meghatározóak, a kertvárosias és falusias
lakóterületek mellett mezőgazdasági és erdőterületek találhatóak a városrészben .
A városrész fejlesztésének célja a lakó- és közösségi funkciók fejlesztése, a városrészközponti
.
funkciók erősítése .
A fejlesztések eredményeként javul a városrész települési környezetének állapota, és az itt
élők életminősége.

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
•

közterületek (parkok, utak, járdák} megújítása, zöldterületi fejlesztések, rekreációs,
pihenő területek kialakítása ,

•

közösségi színterek fejlesztése, közösségi programok kínálatának bővítése .

V9: Borbánya, Nyírjes, Kistelekiszőlő, Butyka városrész lakókörnyezetének és
gazdasági funkcióinak fejlesztése

-

A városrészben a kertvárosias , illetve falusias lakóterületek mellett jelentős mezőgazdasági
területek találhatóak, emellett kiemelt fontosságú a városrész gazdasági funkciója is, hiszen
itt található a város Ipari Parkja, valamint a Tünde utca déli oldalának iparterületei.
A városrész fejlesztésének célja az életkörülmények javítása a lakóterületek fejlesztésével és
a városrészközponti funkciók erősítésével, valamint a kereskedelmi-gazdasági funkciók
fejlesztése.
A fejlesztések eredményeként javul a városrész települési környezetének állapota, és az itt
élők életm inősége. A meglévő ipari park bővítése hozzájárul a város munkaerő-keresletének
erősödéséhez

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
•

közterületek (parkok, utak, kerékpárutak, járdák} megújítása, rekreációs , pihenő
területek kialakítása,

•

közművesítés

•

meglévő

fejlesztése, csapadékvíz-elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítése,

ipari területek infrastruktúra fejlesztése , ipari park

•

'u
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V10: A bokortanyák lakó- és mezőgazdasági funkciójának
feltételek javítása, valamint új ipari fejlesztési terület kialakítása

erősítése,

turisztikai

Nyíregyháza sajátos, egyedi adottsága a bokortanyák város ké>rüfJ hálózata. A Bokortanyák,
Császárszállás városrész jelentős gazdasági potenciálokkal rendelkezik: egyrészt kiemelt
szerepet tölt be a mezőgazdaság i termelésben , másrészt itt található Nyíregyháza új
iparterülete, amely felértékeli a városrész ipari szerepét is. A rekreáció szempontjából
kiemelkedik Császárszállás, ahol a vízparti üdülőterületek a helyi lakosság szabadidős
célterületének számítanak.
A városrész fejlesztésének célja a bokortanyák lakó- és mezőgazdaság i funkciójának
erős ítése az infrastrukturális és (köz)szolgáltatási ellátottság javítása, valamint közösség i
összefogás erősítése révén. További cél a városrész adottságaira épülő sajátos turisztikai
célpontok kialakítása, fejlesztése, illetve új ipari fejlesztési terület kialakítása a LEGO gyár és
a Nyugati elkerülő út környezetében.
A fejlesztések eredményeként javulnak a városrészben (és a város egészében)
megélhetési lehetőségei , életminősége.

élők

A célok eléréséhez az alábbi fejlesztések járulhatnak hozzá:
•

bokortanyák bekapcsolása a város helyi élelmiszerrel való ellátásába,

•

bokortanyákra

•

Oláh-réti tavak rekultivációja és turisztikai hasznosítása,

•

új ipari fejlesztési terület kialakítása, infrastrukturális fejlesztése.

3.3 A

épülő

közé>sségi integrálás, tudatos helyi vásárlás

e lőseg ítése ,

TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTA TASA

A megvalósítandó városrészi célkitűzések hozzájárulnak a város középtávú tematikus
céljainak teljesüléséhez A területi és tematikus célok együttesen segítik elő a
településfejlesztési koncepcióban felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését.
A következő táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus és területi célok közötti
összefüggéseket.
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A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

4.1

PROJEKTEK

RENDSZERÉNEK BEMUTATASA: STRATÉGIAI CÉLOK

ÉS PROJEKTEK

ÖSSZEFÜGGÉSE

Az. integrált településfejlesztési stratégia tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű
beavatkozásokat (projekteket, illetve programokat) , melyek a célok eléréséhez szükségesek.
Az. ITS operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe
menően vagy akár hogy teljes körűen kellene tartalmaznia a kitűzött céljai elérése érdekében
megvalósítandó projekteket, elég , ha a stratégia a projektek vázlatos bemutatására
szorítkozik.1
Az. ITS keretében azonosított projekt típusok az alábbiak:
•

Kulcsprojektek: A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, melyek alapvető
feltételét képezik valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát, ha a
projekt nem valósul meg, valamelyik cél nem vagy csak kismértékben érhető el.
Gyakran a kulcsprojekt (ami jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása
előfeltétele egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának vagy azok hatásai
érvényesülésének.

•

Hálózatos projektek: A hálózatos projekt egymással összehangolt, térben kapcsolódó
fejlesztéseket tartalmaz. A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár
azonos jellegű projektelemből áll, és a város egészére vagy annak jelentős részére
kiterjed.

•

Akcióterületi projektl!k: Az. akcióterületi projektek térben koncentrált és egymással
összehangolt elemeket tartalmaz. Az. egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületen
végbemenő fejlesztések egymásra szinergikus hatást fejtenek ki, az egyes
projektelemek segítik más projektek megvalósulását illetve hatásának kiteljesedését,
volumenük, így várható hatásuk akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az
akcióterületen.

•

Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések.

Nyíregyháza tervezett fejlesztései kapcsolódnak egymáshoz, erősítve egymásra gyakorolt
pozitív hatásukat. A projekttípusok közötti átfedés (pl. egy meghatározott akcióterületen
megvalósuló kulcsprojekt, vagy egy hálózatos projekt akcióterületen megvalósuló elemei)
kifejezetten pozitív szinergiákat eredményezhet.

Az. egyes fejlesztési projektjavaslatok és a középtávú városi célok kapcsolatát az alábbi
táblázat foglalja össze. (Amennyiben egy fejlesztés több célhoz is kapcsolódik, abban az
esetben minden érintett célnál megjelenítésre került a projekt.)

1

útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014-2020

elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013. augusztus 30.)
l' /'Ii. r~ .(
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Stratégiai célok és projekttrpusok kapcsolata

T1. Fejlett helyi gndaúg,
nagy sz:Hnu minőségi
munkahely, magasabb

• Uzlet1 infrastruktúra
fejlesztése, új ipari fejlesztési
terOlet kialakítása

jövedelmi szint

T2. Fejlett, magas ulnvonalú

tudominyos 61et, lnnodcl6
T3. PezsG6 kulturális flet,
rekreklós lehet6aégff, fejlett
tut1zmua

T4.

• Saence park (technológiai
transzfer központ) kialakítása
• Tunsztika1 vonzeröfejlesztés,
attrakciófejlesztés
Sóstógyógyfürdőn

Mag.. ulnvonalú humin

szolgAltatHok

r

• Bokortanyák bekapcsolása a város helyi
élelmtszerellátásába
• Fiatal, magas képzettségO szakemberek
megtartása (ösztöndljprogram, lakáshoz
jutás, lakhatási támogatás, stb.)
• Gazdaságfejlesztési célú út- és kerékpárút
fejlesztések

• Tunszt1ka1célú kerékpárút fejlesztések,
1 kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése
• Közintézmények energiaracionalizálása a
város több terOletén
• Óvoda, bOlcsöde fejlesztések
• Iskolák, kollégiumok felújítása

•
I
• Tunszhka1 akc1óten.lleti
beavatkozások

T7. vonzo • energlahatfkony
fplt9tt k&nyezet, tiJ· n
telepü...k6p

Sóstógyógyfürdőn

r--

• Szociális városrehab1htáci65"""'
projektek (szegregátumok,
lakótele k soft elemet

befopidé Ulrsadalom

TII. Fejlett virosl moblllt.ts, fenntartható k6zlekedff

• Gyógyszálloda építése
• Kemoinqfeilesztés
• Duális képzes a helyi vállalkozások
igényeire alapozva
• Egészségügyi alapellátas feltételeinek
javítása
• Szociális ellátás 1nfrastrukturá)ának
fejlesztése

(

T5. K6z6súgl, szolldirls,

Meglévő 1pan területek fejlesztése.
bövitése
• Duális képzés a helyi vállalkozások
igényeire alapozva
• Helyi gazdaság- és termékfejlesztést
ösztönző tevékenységek
A helyi foglalkoztatási szint javltását
célzó partnerségen alapuló programok
támogatása
• Repülőtér fe1lesztése

•

• Zöld város akaóteruleh
beavatkozások
• Ipari fejlesztési terület
beavatkozásai

• lntermodális csomópont
k1alakltása, fejlesztése

• Kerékpáros közlekedési feltételek
fejlesztése a város több terOletén
• Közösségi közlekedési feltételek
fejlesztése a város több terOletén
• Parkolók (P+R. B+R) létesítése
• Belterületi útfejlesztések
• Közintézmények energiarac1onalizálása a
város tóbb területén
• Bel- és csapadékvlzelvezetés,
szennyvlzelvezetés hiányzó szakaszainak
kiépítése, meglévő hálózatok felújítása
• Lakóépületek energiahatékonysági
felújltása

• Útfejlesztések. Nyugati elkerOIO út

• Szociális városrehab1l~á cl6s
projektek (szegregátumok,
lakótelepek)
• Zöld város akcióteruleti
beavatkozasok

TB. A.ktlv hazai fa nemzetll6zl
kapcsolatrendszer, vonzó

• Erdősítés
• Kihasználatlan eplJletek hasznosítása

• Helyi Identitás nóvelö programok (helyi
értékesítés. városmarketing)
• Piacra jutás es marketingtevékenység
támogatása

virosl lmage
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4.2

KULCSPROJEK TEK BEMUTATASA

Nyíregyháza 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó kulcsprogramjai , a középtávú célok
elérése érdekében megfogalmazott legfontosabb beavatkozásai az alábbiakban foglalhatóak
össze. A kulcsprogramok több típusú beavatkozást tartalmaznak, a kulcsprojektek mellett
egyéb (hálózatos, akcióterületi) projekteket is magukban foglalnak.

•

„Nyíregyháza: a vállalkozóbarát város" - Gazdaságfejlesztési program
o Új ipari terület kialakítása a nyugati elkerülő út mentén
o Kiemelt fejlesztési potenciállal rendelkező vállalkozások fejlesztése
o Felső- és középfokú duális képzések támogatása
o Fiatal, magas képzettségű szakemberek városban tartása , városba vonzása
(pl. ösztöndíj program)
o K+F+I program

•

„Nyíregyháza: a turistabarát város " - Turizmusfejlesztési program
>
o Sóstógyógyfürdő gyógyhelyen gyógyászati fejlesztések (gyógyszálló építése,
új gyógyászati szolgáltatások kialakítása)
o Népi értékek bemutatása (Múzeumfalu fejlesztése, új önálló egységek
kialakítása: pl. Beregi Csárda, Szatmári Pálinkafőzde , Cigány-tábor)
o Minőségi kemping kialakítása
o Attrakciófejlesztés
o Turisztikai célú kerékpárút fejlesztések, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

•

„Nyíregyháza: a sétálható város " -A belváros funkcióváltó fejlesztési programja
o Kiskörúton belüli utak sétálóvá alakítása és új parkok, közterek kialakítása
o Kiskörút mentén parkolók, parkolóházak építése, kiskörúton belüli egyéni autós
közlekedés arányának csökkentése
o A belváros és a többi városrész közötti gyors, sugárirányú közösségi
közlekedés megteremtése
o A belvároson belül - ún. tisztaüzemű , kisméretű buszokkal - a közösségi
közlekedés biztosítása

•

„ Nyíregyháza: a kerékpárosok városa" - A kerékpáros közlekedés fejlesztési
programja
o A hiányzó sugárirányú kerékpárútvonalak kiépítése, a kis- és nagykörút mentén
kerékpárutak kialakítása
o Közlekedésszervezéssel,
forgalomtechnikai
beavatkozásokkal
és
kerékpárosbarát intézkedésekkel (pl. csillapított közlekedés, kerékpár sávok
felfestése) kedvező feltételek biztosítása a kerékpáros közlekedés számára
o A biztonságos kerékpártárolás feltételeinek a biztosítása (új tárolók építésével)
o A kerékpáros közlekedés ösztönzése városi szabályozókkal (az intézmények,
a lakossági szolgáltatók, a foglalkoztató vállalkozások bevonásával)
o Népszerűsítő kampányok indítása (akár az országos kampányok részeként)

•

„Nyíregyháza: a szerethető város" - Vonzó városkép kialakításának programja
o A helyi védettség alatt álló épületek felújítása és funkcióval való megtöltése
o A kihasználatlan épületek hasznosítása, a foghíjtelkek beépítésének
ösztönzése (kiemelten a nagykörúton belül, városi szabályozókkal)
o Városi jellegzetességek kialakítása a köztereken (szabadtéri műalkotások,
fásítás, parkosítás, stb .)
o

Új, sajátos marketing eszközök alkalmazása

., r
,~
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A fenti projektcsomagokban a kulcsprojektekhez további fejlesztések kapcsolódnak.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020 között tervezett kulcsprojekt típusú beavatkozásai
- amelyek megvalósulása fontos a város céljainak elérése érdekében, és amelyek előfeltételét
jelenthetik egyéb tervezett fejlesztések megvalósulásának - az alábbiak:
•

Üzleti infrastruktúra fejlesztése, új ipari terület kialakítása: Új ipari fejlesztési
terület kialakítása (területvásárlás, művelési ág alóli kivonások, belső infrastruktúra,
rávezető infrastruktúra) a megépítendő új nyugati elkerülő út mentén, a LEGO gyár
környezetében

•

Science park (technológiai transzfer központ) kialakítása:
Vállalati
K+F+I
tevékenységek támogatása, kutatóközpont kialakítása, a meglévő, működő cégek
igényeire alapozva

•

lntennodális csomópont fejlesztése: Személyszállítás intermodalitásának javítása,
utazási láncok összekapcsolása, módváltó rendszerek fejlesztése

•

Sóstógyógyfürdőn:
Turisztikai
vonzeröfejlesztés,
attrakciófejlesztés
attrakciófejlesztés (Múzeumfalu, gyógyászati szolgáltatás, állatpark, vízfelület bővítés,
új erdei tornapálya , lovas turizmus útvonal), turisztikai szolgáltatások fejlesztése,
fogadási feltételek javítása (gyógyszálloda építése az egészségturizmushoz
kapcsolódóan, kemping fejlesztés)

.

'.)

4. 3

HÁL ÓZATOS PROJEKTEK BEMUTATASA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020 között tervezett hálózatos projekt típusú
beavatkozásai - amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, hasonló jellegű projektelemből állnak,
és a város jelentős részére kiterjednek - az alábbiak:
•

•

Közintézmények energiaracionalizálása a város több területén:
o

Középületek
épületenergetikai
energiahatékonysági rehabilitációja

fejlesztései ,

épületállomány

o

Helyi védettség alatt álló épületek felújítása és funkcióval való megtöltése

Kerékpáros közlekedési feltételek fejlesztése a város több területén:
o

Kerékpárutak, -sávok, kerékpártárolók (kerékpáros létesítmények2) fejlesztése,
bérkerékpár program (közösségi kerékpárkölcsönző rendszer)

o

Gazdaságfejlesztési célú kerékpárút fejlesztések

•

Közösségi közlekedési feltételek fejlesztése a város több területén: Buszfordulók,
buszsávok, megállók fejlesztése

•

Bel-és csapadékvízelvezetés, szennyvízelvezetés
hiányzó
szakaszainak
kiépítése a város több területén, a meglévő hálózat felújítása, a szennyező források
kizárásával

•

Tehetséggondozási projektek a város több területén: Fiatal, magas képzettségű
szakemberek megtartása, városba vonzása (ösztöndíjprogram , lakáshoz jutás, stb.)

•

Parkolási feltételek fejlesztése:

•

Útfejlesztések:

Parkolók (P+R, B+R) építése, fejlesztése

2

Kerékpárosok által használható létesltmények: önálló kerékpárút, kerékpársáv, kerékpáros nyom,
alacsony forgalmú út, közös gyalog-kerékpár út, üzemi út, stb.

'
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•

o

Belterületi útfej lesztések: Hiányzó szakaszok kiépítése (pl. Nagykörút),
városrészek közúti kapcsolatának fejlesztése

o

Gazdaságfejlesztési célú útfejlesztések: Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
útfejlesztések, a munkaeröpiaci vonzásközpontok elérhetöségét szolgáló
közlekedési fejlesztések

Bokortanyák fejlesztése :
e

Bokortanyák bekapcsolása a város élelmiszerellátásába (mezőgazdasági
program) (közétkeztetés, piacok, éttermek), rövid ellátási lánc (REL) program

o

Bokortanyákra épülö közösségi integrálás, tudatos térségi, helyi fogyasztás és
vásárlás ösztönzése

•

óvoda, bölcsöde fejlesztések: Óvodai és bölcsődei ellátás infrastruktúrájának
fejlesztése, szolgáltatások m i nőségének javítása

•

Alap- és középfokú oktatási intézmények
(energiahatékonyság javítás, bővítés)

•

Lakóépületek energiahatékonysági felújítása: Lakótelepi panelprogram folytatása,
valamint a téglaépítésű társasházak korszerűsítése

és

kollégiumok

fejlesztése

A hálózatos projektek egy része kapcsolódik a ku lcsprojektekhez, illetve részét képezi az
akcióterületi fejlesztéseknek is. Az átfedések a városfejlesztés integrá lt j e llegéből adódnak,
erősítik a tervezett fejlesztések közötti szinergiát.

4.4

AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK BEMUTATÁSA

4.4. 1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával

Az

egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületeken 3 végbemenő fej lesztések egymással

összehangoltan valósulnak meg, egymásra szinergikus hatást fejtenek ki,
hatásait.
Nyíregyházán a

következő

erősítik

egymás

fejlesztési akcióterületek kerültek kijelölésre a 2014-2020 közötti

időszakra :

•

Szociális városrehabilitációs akcióterületek:
Ipari technológiával épült lakótelepek (Örökösföld , Jósaváros, Érkert)

•

3

-

Hagyományos építésű leszakadó területek (Huszártelep, Keleti lakótelep; térképes
lehatárolás a 9.3.3 pontban található)

-

Tanyás térségek (Polyákbokor található)

Funkcióbővítő

Felsősima;

térképes lehatárolás a 9.3.2 pontban

városrehabilitációs és gazdasági akcióterületek:

-

Zöld város akcióterület (Belváros ; térképes lehatárolás a 9.3.1 pontban található)

-

Turisztikai akcióterület

-

Ipari fejlesztési terület (Nyugati ipari terület)

(Sóstógyógyfürdő)

Az akcióterületek pontos, utca szintű lehatárolása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

alapján a !@határolás indikátoraindk véglegesítése utdn lehetséges.
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A városfejfesztés tehetséges akdóterüfetei Nyfregyházán
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akcióterillet (városközpoflt)

Szoclálls városrehabihtáctós akc1óterúlet (lakótelep)
Szoc1ál1s városrehabthtáclós akcióterület (szegregátum)
Turisztikai akc16terOlet

t1

•

i

Ipari fejesztés1 terület

Forrás: saját szerkesztés

A szociális városrehabilitáció olyan városrészeket érint, amelyek társadalmi és fizikai
állapota is lényegesen rosszabb a városi átlagnál. A rehabilitáció célja az, hogy a hátrányos
helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak. A szociális városrehabilitációs
beavatkozások az épített környezet (kiemelten a lakhatási feltételek) minőségi megújításával
és a foglalkoztatásra, az oktatásra, az egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra , a
közösségfejlesztésre, a közbiztonságra és az elkülönítés megszüntetésére irányuló komplex
tevékenységek által javítja a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, ezáltal segítve a
társadalmi kohéziót is. Nyíregyházán a szociális városrehabilitációs programok alapvetően két
típusú akcióterületre irányulnak: egyrészt az ipari technológiával épült lakótelepekre, ahol a
cél annak megelőzése, hogy a lakótelepek a későbbi leromlás színhelyeivé váljanak, másrészt
a hagyományos építésű leromlott városrészekre, illetve a tanyás térségekre, amelyek

esetében a cél a terület státuszának emelése.
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A funkcióbövítő, gazdaságfejlesztési fókuszú városrehabilitáció keretében Nyíregyháza
célja egyrészt a városközpont fejlesztése (gazdasági funkcióina k megerősödése ,
kereskedelmi , szolgáltatási funkcióinak bővülése, valamint rekreációs, szabadidős és pihenő
célú zöldterületek kialakítása, fejlesztése), másrészt Sóstógyógyfürdő turisztikai célú
fejlesztése, harmadrészt egy új ipari fejlesztési terület kialakítása (a turisztikai és ipari
fejlesztési terület beavatkozásai kulcsprojektek is egyben). Ezek a fejlesztések együttesen
járulnak hozzá a vonzó vállalkozói , befektetői és munkavállalói környezet kialakulásához.

4.4.2

Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló
bemutatása

Az akcióterületi beavatkozások térben koncentrált és egymással összehangolt elemeket
tartalmaznak.

•

Szociális városrehabilitációs projektek - lakótelepek
o

Örökösföld:
•

Lakótelep

szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
közösségi, közterületi funkciók fejlesztése (közterület
rehabilitáció folytatása , Bujtosi városliget fejlesztése) , útfejlesztések
erősítése,

•
o

Városrehabilitációt

kísérő

soft tevékenységek, programok

Érkert:
•

szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
közösségi, közterületi funkciók fejlesztése (közterület
rehabilitáció folytatása, zöldfelületi fejlesztések), útfejlesztések
(Állomás tér - Petőfi tér - Érkert - Móricz Zsigmond u.)

Lakótelep
erősítése,

•
o

Városrehabilitációt

soft tevékenységek, programok

Jósaváros:
•

Lakótelep
erősítése ,

•
•

kísérő

szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
közösségi , közterületi, zöldfelületi funkciók fejlesztése

Városrehabilitációt

kísérő

soft tevékenységek, programok

Szociális városrehabilitációs projektek - szegregátumok
o

o

o

Keleti lakótelep:
•

Szegregált terület szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
erősítése , lakhatási körülmények javítása, szociális , közösségi,
közterületi funkciók fejlesztése, útfejlesztések

•

Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek, programok, társadalmi
felzárkózást célzó tevékenységek

Huszártelep rehabilitációjának folytatása:
•

Szegregált terület szociális városrehabilitációja keretében lakófunkciók
erősítése, lakhatási körülmények javítása, szociális, közösségi,
közterületi funkciók fejlesztése, útfejlesztések

•

Városrehabilitációt kísérő soft tevékenységek, programok, társadalmi
felzárkózást célzó tevékenységek

Polyákbokor - Felsősima :
•

Együttműködés

a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció

féltételeil"lek megtereWitésé céljából
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•

•

•

Folyamatos szociális munka megteremtése

•

Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli
fejlesztésre és oktatás fej lesztésére

•

T örekvés az egészség fejlesztésére

Zöld város akcióterület:
o

Benczúr-Bessenyei tér teljes rekonstrukciója;

o

Bujtosi városliget rehabilitációja;

o

Vörösmarty tér fejlesztése;

o

Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése;

o

Pazonyi tér parkrekonstrukciója;

o

Bocskai u. 16. (hrsz 76/1 ) szám alatti épület rehabilitálása, hasznosítása
gazdaságélénkítési céllal. Az épülethez természetben kapcsolódó 76/2 hrsz-ú
ingatlan felújítása .

o

A

o

Szabadtári színpad rekonstrukciója.

Szegfű

Turisztikai

utcától északra található Kiserdök fejlesztése;

akcióterület:

turisztikai

vonzerőfejlesztés,

attrakciófejlesztés

Sóstógyógyfürdőn

•

o

Attrakciófejlesztés (Múzeumfalu, gyógyászati szolgáltatás, állatpark, lakókocsis
kemping, vízfelület bővítés , új erdei tornapálya, lovas turizmus útvonal)

o

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

o

Vendégfogadási feltételek javítása: Minőségi szálláshelyfejlesztés, 4 csillagos
gyógyszálloda egészségturizmushoz kapcsolódóan, kemping fejlesztés

Ipari fejlesztési területen megvalósuló beavatkozások : Üzleti infrastruktúra
fejlesztése, új ipari terület kialakítása

Az akcióterületi beavatkozások egyes elemei egyben kulcsprojektek is (ipari fejlesztési
terület, turisztikai fejlesztések), illetve átfedésben vannak bizonyos hálózatos projektekkel:
pl. a közintézmények energiaracionalizálása a város több területén , a helyi védettség alatt álló
épületek felújítása és funkcióval való megtöltése olyan hálózatos projektek, amelyek bizonyos
elemei az akcióterületeken valósulnak meg. Az átfedések erősítik a tervezett fejlesztések
közötti kapcsolódást, szinergiát.

4.5 Az

AKCIÓTERÜLETEKEN
K/VÜL
VÉGREHAJTANDÓ,
A
TELEPÜLÉS
EGÉSZE
SZEMPONTJABóL JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA

CÉLJAIHOZ (EGYÉB PROJEKTEK)

A kulcsprojektek, hálózatos, illetve akcióterületi projekteken kívül azonosításra kerültek egyéb
végrehajtható, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között az
infrastrukturális, beruházási jellegű beavatkozások mellett ESZA típusú soft elemek is
szerepelnek.
•

Egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása: Önkormányzat alapellátási
szolgálatainak helyet adó épületek korszerűsítése , fejlesztése, infrastruktúra és

szolgáltatás fejlesztés

. ....

''"\. ,, ·r-
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•

Szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése: Szociá lis alapszolgáltatások
bőv ítése ,
idősek
otthonainak
fejlesztése,
infrastruktúrájának fejlesztése,
szolgáltatásbővítés

•

Tervek, tanulmányok kidolgozása további fejlesztések előkészítéséhez

•

Meglévő
ipari
területek
kiegészitő
fejlesztése:
infrastruktúrafejlesztése (utak, közművek) , meglévő ipari park

Déli

ipari

terület

bővítése

•

Lakhatási támogatás a munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése , a térségbe
visszatérni vagy itt letelepedni és munkát vállalni szándékozók, pályakezdő fiatalok
támogatása

•

Helyi identitás

növelő

programok: helyi értékesítés, városmarketing

o

Helyi gazdaság- és termékfejlesztést ösztönző tevékenységek: A helyi
gazdaságfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése , szakértői támogatása

o

Piacra jutás és marketingtevékenység támogatása: Versenyképes megyei
termékek nemzetközi piacokon történő megjelenésének támogatása,
.
vállalkozások közvetett támogatasán keresztül

o

Közösségi, helyi identitást erősítő marketing akciók, kulturális és környezeti
örökség megőrzése , kulturális és környezeti fenntarthatóságot szolgáló
programok, akciók, szemléletformálás

•

A helyi foglalkoztatási szint javítását célzó partnerségen alapuló
támogatása: A helyi vállalkozói szférára épülő foglalkoztatási
megállapodások, foglalkoztatási paktumok, humánerőforrás-térkép ,
ösztönzési program. A foglalkoztatás javítását célzó felnőttképzési
képzések.

•

Duális képzés bevezetése a helyi vállalkozások igényeire alapozva (műanyagipar,
élelmiszeripar) a főiskolákon , középiskolákban

•

Erdősítés:

•

Útfejlesztések: Nyugati elkerülő út folytatása a Tiszavasvári út és a Tokaji út között

•

Kihasználatlan barnamezős területek hasznosítása: kihasználatlan épületek, volt
laktanyák üzleti és rekreációs célú hasznosítása, gazdasági és zöldfelületi funkciók
kialakítása

•

Repülőtér

•

Oláh-réti tavak rekultivációja és turisztikai hasznosítása: Környezetvédelmi és
turisztikai fejlesztés

A város környéki területek

erdősítése ,

programok
stratégiák,
befektetésprogramok,

fásított területek növelése

fejlesztése: Repülőtér bővítése , üzleti célú forgalom kiterjesztése

A tervezett fejlesztések illeszkedését a stratégia céljaihoz a 4. 1. fejezet tartalmazza.

4.6

A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE

A tervezett fejlesztések 2014-2020 között kerülnek megvalósításra. Az ütemezés a
fejlesztések prioritási sorrendje és az egyes fejlesztések egymásra épülése
figyelembevételével kerül kialakításra.
A tervezett beavatkozások között számos olyan található , amelynek ütemezése a teljes
tervezési időszakot felöleli, ilyenek például a hasonló jellegű - ám a város különböző területein
megvalósítandó - hálózatos projektek, valamint az integrált városrehabilitációs projektek

(szociális városrehabilitáció esetén a projektek integrált jellege és a célcsoport bevonása miatt
különösen indokolt, hoQy megvalósításuk

;- nt

le~alább

4-5 év le~yen) .
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A tervezett beavatkozások indikatív ütemezését a következő alfejezet összefoglaló táblázata
tartalmazza .

4. 7 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS/ AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT,

VAZLA TOS PÉNZÜGYI TERVE

A 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési időszakban elérhető támogatási források az
alábbi operatív programokon (OP) keresztül állnak rendelkezésre Magyarország számára:
Ágazati OP-k:
•

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

•

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

•

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

•

Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Program (IKOP)

•

Vidékfejlesztési Program (VP)

•

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

Területi OP-k:
•

Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP)

•

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív program (VEKOP)

A területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához a TOP
biztosít kereteket, a TOP-ba beépülő fejlesztések körét a megyék, megyei jogú városok, és
várostérségek Uárások) tervezik meg, akik számára a TOP dedikált forrást biztosít tervezett
programjaik megvalósítására.

A Kormány 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozata" értelmében a megyei jogú városok
önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok forrása
Nyíregyháza MJV esetében 23,2046 milliárd Ft. A megyei önkormányzatok tervezési
jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok forrása Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye esetében 45 ,8461 milliárd Ft.
A TOP források mellett a megyei jogú városok az ágazati OP-k fejlesztési forrásaiban, is
részesülhetnek. Mindezek mellett a megyei jogú városok egyéb EU-s és nemzetközi
támogatással, illetve magánerős források bevonásával is megvalósíthatnak fejlesztéseket,
projekteket.
Nyíregyháza MJV esetében az egyéb EU-s és nemzetközi támogatással megvalósuló
programok közé az alábbiak tartozhatnak:
•

Határon átnyúló együttműködési programok (Magyarország-Románia, MagyarországSzlovákia, Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna)

•

Központi EU-s megvalósítású programok (pl. Kutatási keretprogram , URBACT, stb.)

•

Bilaterális programok (pl. Norvég Alap, Svájci Alap)

Az előző fejezetekben bemutatásra került kulcsprojektek, hálózatos, akcióterületi és egyéb
projektek finanszírozás forrása szerinti összefoglalását a következő táblázat mutatja be.

Kormány 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozata a 2014-2020 közötti időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Pro9ram tervezésének egyes szempontjairól , valamint az operativ
programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai
4

tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról
39
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Nyfregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezett fejlesztései a
finanszírozás forrása szerint
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fejlesztése a város
több területén
Bel-és
csapadékvízelvezeté
s
Parkolási feltételek
fe'lesztése
lntermodális
csomópont
fejlesztése

Belterületi
útfe ·1esztések
Barnamezős

területek
rehabilitá.ció ·a
Zöld város
kialakítása

Turisztikai
vonzerőfejlesztés,

attrakciófejlesztés

Tervek, tanulmányok
kidolgozása további
fejlesztések

Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó
szakaszainak kiépítése. meglévó szakaszok
felú'ítása a város több területén
Parkolók (P+R, B+R) építése, fejlesztése

TOP 6 .3

4 500

2016-2018

TOP 6.4

2 500

2015-2020

Személyszállítás intermodalitásának javítása,
utazási láncok összekapcsolása, módváltó
rendszerek fejlesztése

TOP 6.4
(+ IKOP 3.
vagy egyedi
kormánydönté
s ala 'án
TOP 6.1

4 OOO

2016-2018

2 OOO

2015-2020

TOP 6 .3

2 OOO

2015-2018

TOP 6 .3

2400

2015-2020

TOP 61

4 OOO

2015-2018

TOP 6.4, 6 .5

1 OOO

2015-2017

TOP 6 .6

1 OOO

2015-2017

TOP 6 .6

2 OOO

2015-2017

TOP 6.2

2 OOO

2015-2020

TOP 7.1

1 OOO

2015-2018

TOP 7.1

1 OOO

2015-2018

TOP 7.1

500

2015-2018

TOP 1. 1

3000

2015-2017

Hiányzó szakaszok kiépítése (pl. Nagykörút),
városrészek közúti ka csolatának fe'lesztése
Kihasználatlan épületek, laktanyák
hasznosítása, gazdasági és zöldfelületi
funkciók kialakítása
A városközpont gazdasági funkciójának
megerósítése, a lakosság, vállalkozások és
befektetők számára vonzó környezet
fejlesztése . Rekreációs, szabadidós és pihenő
célú zöldterületek kialakltása, rehabilitálása_
Turisztikai fejlesztések Sóstógyógyfürdőn
(Múzeumfalu, gyógyászati szolgáltatás,
állatpark, lakókocsis kemping, vízfelület
bővítés , új erdei tornapálya, lovas turizmus
útvonal) , turisztikai termékcsomagok
kialakítása
Tervek, tanulmányok kidolgozása további
fejlesztések előkészítéséhez

.. ,_

előkészítéséhez

Egészségügyi
alapellátás
feltételeinek ·avítása
Szociális ellátás
infrastruktúrájának
fe'fesztése
Ovoda, bölcsőde
fejlesztések
Helyi identitás növelő
programok (helyi
értékesítés,
városmarketing)
Bokortanyákra épülő
közösségi integrálás,
tudatos térségi, helyi
fogyasztás és
vásárlás ösztönzése
Tehetséggondozási
projektek a város
több területén
Üzleti infrastruktúra
fejlesztése, új ipari
terület kialakítása

~

Önkormányzat alapellátási szolgálatainak
helyet adó épületek korszerüsítése, fejlesztése.
infrastruktúra és szol áltatás fe'lesztés
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése, bővítése , idősek otthonainak
fe'lesztése, szol áltatásbővités
vodaí és bölcsődei ellátás infrastruktúrájának
fejlesztése, szolgáltatások minőségének
·avítása
Közösségi , helyi identitást erősítő marketing
akciók, kulturális és környezeti örökség
megőrzése , kulturális és környezeti
fenntarthatóságot szolgáló programok, akciók,
szemléletformálás
Bokortanyák komplex fejlesztése , helyi
identitás és kohézió erősítése, esélyteremtő és
közösségépítő programok a bokortanyák
fejlesztése érdekében
Fiatal, magas képzettségű szakemberek
megtartása (ösztöndíjprogram, lakáshoz jutás,
stb.
Uj ipari fejlesztési terület kialakítása
(területvásárlás, művelési ág alóli kivonások ,
belső infrastruktúra, rávezető infrastruktúra) a
megépítendő új nyugati elkerülő út mentén, a
LEGO gyár környezetében
(Tiszavasvári út - Salamonbokori út - M3
autúp~ly&_
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Megnevezés

r. . rdlkallVr ... ."''
Fmanszirozá
5 lehetséges
forrása

Leírás

1
Science park
(technológiai
transzfer központ)
kialakítása
Turisztikai
szolgáltatások
feilesztése
Meglévő ipari
területek kiegészítő
fejlesztése
Gyógyszálloda
kialakítása

Kerékpárút
fejlesztések
(gazdaságfejlesztési
célú)

Kemping fejlesztés

Lakhatási támogatás

Helyi gazdaság- és
termékfejlesztést

lndikatív „

ütemezé~

<f

.

TOP 1.1

1 OOO

2015-2017

Turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó
szolgáltatásfejlesztés

TOP 6.1

1 OOO

2015-2020

Déli ipari terület infrastruktúrafejlesztése (utak,
közmúvek) , 1. Ipari Park bővítése

TOP 1.1

2 OOO

2015-2017

Uj, rekreációs és gyógyászati szolgáltatást
nyújtó gyógyszálloda kialakítása

egyéb

3000

2016-2018

Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása,
kutatóközpont kialakitása, a meglévö, múködö
cégek igényeire alapozva

.____

Sóst~yógyfürdőn

Utfejlesztések
(gazdaságfejlesztési
célú)

. összeg '
(millió
Ft),:

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
útfejlesztések, a munkaerőpia ci
vonzásközpontok elérhetöségét szolgáló
közlekedési fejlesztés.
Az. 1. Ipari Parkhoz vezető kerékpárút
kialakítása
- Kállói úton a körúttól Nyíregyháza
közigazgatási határáig vezető kerékpárút
kialakítása
. Nyíregyháza-Rakamaz-Tokaj kerékpárút
kialakítása
A sóstói Múzeumfalu területe mellett kemping
kialakítása· terület kialakítása,
kempinghelyekhez szükséges közmükiállások
kialakítása, szüksé<Jes parkosítás
A munkavállalók földrajzi mobilitásának
elősegítése, a térségbe visszatérni vagy itt
letelepedni és munkát vállalni szándékozók,
Pályakezdő fiatalok lakhatási támoaatásával
A helyi gazdaságfejlesztés mentorálása,
folyamatsegitése, szakértői támogatása

--

-

1 OOO

2015-2018

5200

2015-2018

egyéb

700

2016-2018

egyéb

1 OOO

2016-2018

TOP 6.1

1 OOO

2016-2018

GINOP 1.3

500

2016-2018

TOP 6.8

300

2016-2018

GINOP 1.

1 OOO

2015-2020

GINOP 5.

500

2015-2017

IKOP 3. vagy
egyedi
kormánydönté
s alaoián

5000

2015-2020

KEHOP 2.

2000

2016-2018

TOP 6 .1

TOP6.4

ösztönző

tevékenységek
Piacra jutás és
marketingtevékenysé
g támogatása
A helyi
foglalkoztatási szint
javítását célzó
partnerségen alapuló
programok
támogatása
Kiemelt fejlesztési
potenciállal
rendelkező

ágazatokhoz
kapcsolódó
vállalkozásfejlesztés
Duális képzési
rendszer bevezetése
(főiskola ,

középiskolák)
Utfejlesztések

Szennyvízelvezetés
~

Versenyképes megyei termékek nemzetközi
piacokon történő megjelenésének támogatása,
vállalkozások közvetett támoaatásán keresztül.
A helyi vállalkozói szférára épülö
foglalkoztatási stratégiák, megállapodások,
foglalkoztatási paktumok, humánerőforrástérkép, befektetés-ösztönzési program. A
foglalkoztatás javítását célzó felnőttképzési
proqramok, képzések lebonyolítása.
Kiemelt fejlesztési potenciállal rendelkezö
ágazatokhoz kapcsolódó KKV-k fejlesztése ,
infrastruktúra fejlesztés

Duális képzés bevezetése a helyi vállalkozások
igényeire alapozva (múanyagipar,
élelmiszeripar) a középiskolákban és
föiskolákon
Nyugati elkerülő út folytatása a Tiszavasvári út
és a Tokaji út között

Szennyvízelvezetés hiányzó szakaszainak
~i!fítése, m~3lévö hál9zat felújítása __

- ---
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Lakóépületek

ene•gl•h•tékony„gl
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Lakótelepi panelprogram folytatasa a
téglaépitésú társasházak korszerusítése

fe!Qjltása
Erdősítés

1

1:Bokortanyák

fejlesztése, REL
program

r

Iskolák, kollégiumok
felújítása
Repülőtér

-

fejlesztése

~áh_,.U„vok
kultivációja és
risztikai
asznosltása

A városkörnyéki területek erdős ítése , fásított
területek növelése
Bokortanyák bekapcsolása a város
élelmiszerellátásába (mezőgazdasági program)
(közétkeztetés. piacok, éttermek)
REL: rövid ellátási lánc
Alap- és középfokú oktatási intézmények és
kollégiumok fejlesztése (energiahatékonyság
·avitás, bőv ítés
Repülőtér bővítése , üzleti célú forgalom
kiterjesztése
Oláh-réti tavak kömy~zetvédel mi és turisztikai
célú fejlesztése

VP

1 OOO

2015-2020

VP

1 OOO

2015-2018

TOP 3.2

3000

2015-2020

egyedi
kormánydönté
s ala án
VP, KEHOP

1 OOO

2016-2018

500

2015-4020

----<

"
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ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM

5. 1

SZEGREGÁ TUMOK NYÍREGYHÁZÁN

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia részeként kell elkészíteni Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Antiszegregációs Programját, amelynek kidolgozása a következő lépésekből áll :
•

szegregátumok, illetve szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,

•

az azonosított területek helyzetelemzése.

•

célkitűzések és beavatkozások megfogalmazása.

A 314/2012. (Xl. 8.) Korm . rendelet alapján „szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett
terület: olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok
koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a
területen közösségi beavatkozás szükséges; szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett
terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is".
A szegregátumok azonosítása a KSH ·2011 . évi népszámlálás adataiból előállított
szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) alapján történt. A
szegregációs mutató határértéke a korábbi időszakban alkalmazott 50%-ról 35%-ra csökkent,
amely szerint a továbbiakban azon területek minősülnek szegregátumnak, ahol a
szegregációs mutató 35% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt.
Szegregáció által veszélyeztetett terület esetén a határérték 30% .
Nyíregyháza területén a 2011-es népszámlálási adatokon alapuló KSH szegregációs térkép
három szegregált területet jelölt ki a városban. Ezek területi lehatárolása a következő:
•

1. szegregátum (Bottyán J. u. - Huszár tér - vasút - Huszár tér - Orgona u. - belterületi
határ)

•

2. szegregátum (Orosi út - Gomba u. - Kállói út - Tüzér u. - Vértanuk útja - Tarcsai 1.
u.)

•

3. szegregátum (Polyákbokor külterület)
A szegregátumok elhelyezkedése Nyíregyházán
Nyltecvh'•• sr~ptum 'tt,e,kíntll
S1egrqklót mut•tó 35" f~i

Forr~s: KSH

,.
v
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A város szegregált területein a gazdasági és társadalmi problémák egymást

erősítő komplex

rendszere van jelen , amit az alábbi adatok is alátámasztanak.

A szegregátumok demográfiai, munkaerő-piaci és lakhatási adatai

L

Lakónépesség száma
Lakónépességen belül 0-14 évesek
aránya
Lakónépességen belül 15-59 évesek
aránya
Lakónépességen belül 60-X évesek
aránya
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya az
aktív korúakon ( 15-59 évesek) belül
Felsöfokú végzettségűek a 25 éves és
idősebb népesség arányában
1
Lakásállomány (9~
Alacsony komfort fokozatú lakások

--

~ya

Rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
( 15-59 évesel0 belül
Legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és
rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korúakon
belül
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül
Foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya
Alacsony presztízsű foglalkoztatási
csoportokban foglalkoztatottak aránya
A gazdaságilag nem aktiv népesség
aránya a lakónépességen belül
Munkanélküliek aránya
(munkanélküliségi ráta)
Tartós munkanélküliek aránya
(legalább 360 napos munkanélküliek

119746

849

525

153

15,0

34,5

39,4

31,4

65,0

59, 1

57,0

58,8

20,0

6,4

3,6

9,8

10,9

72,5

71 ,2

64,4

26,6

0,9

0,4

0,0

51274

263

131

39

4,6

63,5

92.4

53,8

--1

40,2

78,1

66,9

78,9

7,4

58,8

46,5

55,6

56, 1

21 ,2

32,4

20,2

34,3

63,5

42,4

62,8

28,4

87,3

95,0

78,9

53,1

74,2

70,3

79,1 1

13.5

49,8

35,9

40,6

8,3

32,9

15,4

25,0

3,7

62,4

92,0

51,4

7,7

74.4

82 ,4

24,3

J

J-=
_
1

ará~a)

A komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások aránya a lakott
lakásokon belül
Egyszobás lakások aránya a lakott
lakásokon belül

Forrás: KSH

problémák hátterében több tényező áll, az alacsony iskolai végzettség és a
munkanélküliség , valamint a munkakeresés feladásából adódó inaktivitás. A rossz

A

foglalkoztathatóság a megélhetést biztosító rendsze'r es munkajövedelem hiányát okozza , így
az

érintettek

kiszolgáltatott

helyzetben ,

rossz

LA'~i'r
1
....

'

(
1

anyagi

körülmények

között

élnek.

A
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jövedelemhiány több problémát is okozhat (depresszió, önpusztító magatartásformák,
agresszió, bűn özés ) , közülük talán legkomolyabb a gyermekszegénység és ezáltal a
szegénység újratermelődése.
A szegregált és szegregálódó városrészekben nagy arányban élnek iskoláskorú és fiatalabb
gyerekek, akik fejlődéséhez elengedhetetlen anyagi feltételek a legtöbb családban nem állnak
rendelkezésre. Ezért a kiskorúak esetében komoly lépéseket kell tenni az egészséges fizikai
fejlődéshez szükséges alapvető feltételek (élelmiszer, fűtés , egészségügyi ellátás és
gyógyszerek) biztosítása érdekében. A telepszerű környezet és a rossz szociokulturális háttér
a későbbiekben komoly lemaradást és szocializációs problémákat okozhat a gyerekek
közoktatási rendszerbe való beilleszkedése során , alapvetően befolyásolhatja későbbi
teljesítményüket, ezért elengedhetetlen a szociokulturális hátrányok leküzdésére irányuló
korai fejlesztés és a jó minőségű, a gyerekek problémáit kompenzálni tudó óvodai és általános
iskolai ellátás biztosítása. A közoktatás rendszerében nyújtott jó teljesítmény alapvetően
meghatározza a későbbi magasabb oktatási szintekbe való bejutást, ezáltal a várható
munkaerő-piaci státuszt és az elérhető jövedelmet. A szegénység új ratermelődésének
megakadályozásához tehát az oktatáson keresztül vezet az út.

5.2 A 2008.

ÉVI ANTI-SZEGREGÁCIÓS TERV MEGVALÓS/TÁSÁNAK NYOMONKŐVETÉSE

Az Anti-szegregációs program kidolgozásának első lépéseként szükséges áttekinteni, hogy a
2008-ban az IVS részeként elkészített Anti-szegregációs terv intézkedései az
elképzeléseknek megfelelően megvalósultak-e.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Anti-szegregációs tervének megvalósítása

1. cél: csökkenjen a
városban a szegregált
körülmények között élő,
hátrányos helyzetű és
roma lakosság száma
és aránya úgy, hogy
egyetlen szegregátum
lakóinak száma se
növekedjen

részben

1

...
1

2. cél: javuljon a
hátrányos helyzetű és
roma lakosság
életminősége és
lakáskörülménye,
különösen a szegregált
területeken élők
esetében

igen

Jelentés a

szegre9átumok és
lakóinak helyzetéröl,

v;;il;;imint az anti-

A 2001 . évi népszámlálási adatok alapján 1482 fö élt
szegregátumokban vagy szegregációs folyamatok
elmélyülésével veszélyeztetett területeken, mlg a 2011 . évi
népszámlálás 13,6%-os csökkenést mutatott ki (1281 fö).
Egyértel műen kisebb lett a Keleti lakótelep
szegregátumának kiterjedése, ami automatikusan magával
vonta az érintett lakosok számának csökkenését is.
Ókistelekiszőlö kikerült a szegregációs folyamatok által
veszélyeztetett kategóriából, ellenben megjelent egy új
külterületi szegregátum (Polyákbokor). Ennek
megelőzésére az Önkormányzatnak nem volt lehetősége,
mivel azt természetes piaci folyamatok befolyásolták (a
másik két szegregátum lakásállományának döntö többsége
önkormányzati tulajdonú, míg Polyákbokorban kizárólag
ma_gántulajdonú lakóingatlanok találhatóak).
Huszártelepen folyamatban van egy szociális
városrehabilitációs projekt megvalósítása, amelynek
keretében az alábbi fö tevékenységek valósulnak meg :
szociális bérlakások felújítása, nonprofit szolgáltató
helyiségek kialakítása, óvoda, bölcsőde és idősek klubja
közös épületének külsö felújítása, utak felújitása , létesítése,
játszóhelyek és sportpálya létes ítése, valamint
infrastrukturális, beruházási jellegű fejlesztéseket kiegészltö
. soft" elemek (pl. közösségépítő, közösségfejlesztő ,
bűnmegelőzési programok)
-

igen

A Szociális és Köznevelési Osztály aktívan részt vesz a
kétévente történő Háztartáspanel Kutatás
lebonyolításában . Az adatfelvétel 2008-ban, 2010-ben
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és 2012-ben is megtörtént. Az eredmények bemutatása
sajtótájékoztatón történt minden lekérdezést követően .
A Szociális és Köznevelési Osztály monitorozási
tevékenységet végez, amely során a kutatás
eredményeit használta és használja valamennyi
koncepció, program elkészítésekor, illetve valamennyi
rendeletalkotást megelőzően . A rendeletalkotás I
módosítás során kötelező elem a hatástanulmány
készítése, az ellátások, szolgáltatások alakltásánál
alapvető fontosságú a pontos helyzetfeltárás és a
szükségletek feltérképezése - akár egy-egy hátrányos
helyzeto társadalmi csoport érdekében (pl. ápolási díj
halmozottan fogyatékos személyt ápolók esetében,
magasabb összegü helyi autóbusz közlekedési
kedvezmény a HHH-s gyermekek számára stb.).
A szociális és gyermekjóléti szakemberekkel történő
együttmüködés folyamatos , nemcsak az önkormányzati
(társulás által fenntartott) intézményekkel, hanem a
város területén működő valamennyi szolgáltatóval és
intézménnyel. Az együttműködés fenntartása,
fejlesztése érdekében a pályázati lehetőséget is
kihasználta az Osztály (interaktív honlap, tréningek
szakemberek számára, képzések stb.)
A szociális és gyermekjóléti intézmények évente
beszámolót készítenek tevékenységükről , amelyben
szerepelnek a huszártelepi ellátások, szolgáltatások is.
A beszámolókat a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági
Bizottság tárgyalja.
A Szociális és Köznevelési Osztály antiszegregációs
beszámolót készített, melyet a Szociális, Egészségügyi
és Lakásügyi Bizottság tárgyalt 2010-ben.
A Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa aktívan
részt vett az URBACT II. RegGov projektben (20082011 ), amely a leromlott városi területek fenntartható
integrált fejlesztésének regionális irányításával
foglalkozott. A RegGov átfogó helyi partnerkapcsolatot
alakított ki minden fontos résztvevővel, aki
hozzájárulhatott a fejlesztési és rehabilitációs stratégia
sikeréhez. A Helyi Támogató Csoport 2008-2011 között
működött és tevékenykedett.
A jelenleg zajló Huszártelepi városrehabilitációs
projektben a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ, m int
önkormányzati intézmény is részt vesz.
A Szociális és Köznevelési Osztály koordinálta és
állította össze a TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telepprogram című pályázatot, amelynek elbírálása jelenleg
folyamatban van. A pályázat célja a Huszár lakótelepen
(célterület a Viola utca) oktatási, szociális, képzési,
egészségügyi szolgáltatások megvalósítása . A
pályázatban résztvevő konzorciumi partnerek: HumanNet Alapítvány, Türr István Képzö és Kutató Központ,
Hajdúdorogi Egyházmegye, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Együttműködő partnerként bevonásra

szegregációs
intézkedések
eredményeiről,

monitorozási
tevékenység

.....

Stratég1á~ja_ _ _ __

l

kerül a Gyermekjóléti Központ, Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság .
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A város legnagyobb, legnépesebb és legkomplexebb beavatkozást igénylő szegregátuma a
Huszártelep, amelyre 2008-ban külön anti-szegregációs célrendszer készült.
Huszártelep anti-szegregác1ós célrendszere

A Huszártelepen

élők Jelenlegi

és jövöbeh életminőségének javítása

~

.~
Szociális és
jövedelmi helyzet
javítása

Kitörési lehetőségek
biztosítása

.. ~

/

Városrész
élhetöségének
fejlesztése
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Forr{Js: NyfregyhtJza Megyei Jogú VtJros Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2008)

összességében megállapítható, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
illetve a szegregátumok életét aktívan befolyásoló egyéb egyházi és civil szervezetek hathatós
tevékenységének köszönhetően jelentős mértékben javult a szegregátumok fizikai állapota,
szolgáltatásokkal való ellátottsága és az ott élők helyzete.

5.3

INTEZKEDÉSEK

Az Anti-szegregációs program keretében tervezett intézkedésekhez megfelelő kiindulási
alapot nyújt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2018. évi Helyi
Esélyegyenlőségi Programja (HEP) , amely kiemelten foglalkozik a mélyszegénységben élők
és a romák problémáival, a szegregátumok helyzetével. Természetesen nem minden roma él
szegregátumban, és nem minden szegregátumban élő roma , ettől függetlenül fontos
figyelembe venni a HEP-ben foglaltakat, egyrészt mert szakmailag megalapozott
vizsgálatokon alapul, másrészt mert biztosítani kell a HEP és az Anti-szegregációs program
közötti összhangot
A romák és/vagy mélyszegénységben élők mint
problémák, fejlesztési lehetőségek és felelősök.

esélyegyenlőségi

célcsoport esetében azonosított fö
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Fejlesztési
ek

lehetősé

1
·

A mélyszegénységben élö és
ro ma lakosság képzettségi
sz intje rendkívül alacsony . Az
ala csony iskolai végzettségüek
ará nya magas a nyilvántartott
áll áskeresök között.

Oktatáshoz való
hozzáférés biztosítása

2.

Ma gas a 180 napnál régebben
reg isztrált munkanélküliek
száma.

Munkaerö-piaci
esélyek növelése,
munkalehetöségek
teremtése

L

I As zegregátumokban
- - nem

3

ép ültek ki megfelelő közösségi
terek, minösége és
kih asználtsé!.ga nem me_gfelelö.

·

H

'

j
4.

5.

Aközszolgáltatási
intézményekhez való hozzáférés
az infrastrukturális ellátottság
ne m megfelelö.

Je lentös a halmozottan
há trányos helyzetű lakosság
aránya.

-6·

7.

La kó- és ipari övezetek
vá !lakoznak egymás mellett.
Atelepszerü utcákban a
lakásállomány jelentös része
fél komfortos vagy komfort
né lküli, lakáskörülmények nem

Ifjúsági és szabadidös
programok szervezése

Aközbiztonsági helyzet nem
me gfelelő .

Közösségi terek és
szolgáltató funkciók
fejlesztése

Ro ssz a mélyszegénységben élö
és roma lakosság egészségügyi
álla pota.

SzSzB Megyei Kormányhivatal
Nyíregyház i Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége,
Felnöttképzö Központok,
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nyíregyháza, egyházak,
Nyiregbháza Megyei Jogú
Város nkormányzata
SzSzB Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal
Munkaügyi Kirendeltsége,
NYÍRW Nyíregyházi
Városüzemeltetö és
Vagyonkezelö Nonprofit Kft.,
Nyiregyháza Megyei Jogú
Város Onkormányzata , civil
szervezetek, vállalkozások
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Onkormányzata, civil
szervezetek, egyházak
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, NYIRW
Nyíregyházi Városüzemeltetö és
Vagyonkezelö Nonprofit Kft„ civil
szervezete~yházak

Hátránykompenzáló
eröforrások fejlesztése

._
A roma lakosság
fokozatos integrálása
a település más
területeire

--

Lakáskörülmények
javítása

Nevelési-oktatási intézmények
vezetöi, dolgozói, Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Nylregyháza, Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata , egyházak, civil
szervezetek
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, NYÍRW
Ny íregyházi Városüzemeltetö és
Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

1

1

Nyíregyháza Megyei Jogú .
Város Onkormányzata, NYIRW
Nyiregyházi Városüzemeltetö és
Vagyonkezelö Nonprofit Kft.
Rendőrség , polgárőrség ,

Közbiztonság javítása

-9.

Az Intézkedésbe bevont

partnerek ~ kiemelve a felelőst

--

~ me gfelelőek.
8·

1

Egészségügyi
ellátórendszer
fejlesztése

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Onkormányzata
Nyiregyháza Megyei Jogú
Város Onkormányzata,
Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság , Jósa András
Oktatókórház

ForrtJs: NyfregyMza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlóségi
Programja

A 314/2012. (Xl. 8.) Korm . rendelet három típusú anti-szegregációs intézkedést különböztet
meg:

1.

a sze9re9áció mérséklését va9y megszüntetését célzó intézkedések,

~

, .. ._ T

; ·_ L ·, : '
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2.

a fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések,

3.

a szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő
intézkedések. 5

5.3.1

A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település
egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok
meghatározása)

A társadalmi és térbeli szegregáció mérséklése és megszüntetése sokrétű és kizárólag hosszú
távon megvalósítható folyamat, amely során a következő - fizikai és nem fizikai jellegű eszközök alkalmazandók és alkalmazhatók:
1.

Oktatási integráció és felzárkóztatás

A közoktatás rendszerében nyújtott jó teljesítmény alapvetően meghatározza a
későbbi magasabb oktatási szintekbe való bejutást, ezáltal a várható munkaerő-piaci
státuszt és az elérhető jövedelmet. A szegénység újratermelődésének
megakadályozásához tehát nagyrészt az oktatáson keresztül vezet az út, erre azonban
az Önkormányzat befolyása az érintett oktatási intézmények államosítása óta
viszonylag korlátozott.
2.

A szociális szolgáltatások és ellátások hozzáférhetőségének biztosítása

A szociális szolgáltatások esetében hangsúlyosan figyelmet kell fordítani egyfajta
egyensúlyra : egyfelől nem célszerű minden szolgáltatást a szegregátumba telepíteni,
mert az közvetett módon tovább erősíti a szegregált állapotot, másfelől fontos a
szolgáltatók aktív jelenléte is, mert csak ezáltal biztosítható, hogy minden érintett
megkapja a jogszabályilag járó juttatásokat, illetve hozzáfér a lehetséges
szolgáltatásokhoz.
3.

A foglalkoztatási lehetőségek bővítése és a foglalkoztathatósághoz szükséges
készségek és képességek kialakítása

A közfoglalkoztatás országosan elterjedt rendszere mellett elő kell segíteni az
elsődleges munkaerőpiacra való vissza-, illetve bevezetést is, amelynek hatékony
eszközei a személyes mentoráláson alapuló munkaerő-piaci programok. Ezek
jellemzően egyéni tanácsadást, képzési lehetőséget és átmeneti időtartamra
munkalehetőséget is biztosítanak.
4.

Az egészségügyi állapot javítása elsősorban prevenciós szolgáltatásokkal, továbbá az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférhetőséggel

A hátrányos helyzetű lakosság egészségi állapota többek között a nem megfelelő
higiénés feltételek és a szűréseken való alacsony részvétel miatt jellemzően elmarad
a városi átlagtól. A prevenció mellett azonban azt is biztosítani kell , hogy az érintett
lakosság könnyen és gyorsan megkaphassa a szükséges egészségügyi ellátásokat.

5.

Az adott lakóterület rugalmas és gyors

elérhetőségének

biztosítása

A fizikai szegregációs folyamatok hátterében alapvetően településszerkezeti tényezők
állnak: Polyákbokor esetében a város bokortanyás karaktere a meghatározó, a
Huszártelep esetében a 100. számú vasútvonal és a 4. számú főútvonal vágja el a

Az intézkedéscsomag összeállítása során egyértelművé vált, hogy a fenti kategóriák részben
átfedésben vannak egymással (elsősorban az 1. és a 3. kategória esetében, hiszen a szegregáció
mérséklése nagyrészt ú9y érhető el, ha a sze9re9ációt okozó folyamatokat próbáljuk me9változtatni).
Mindettől függetlenül mindhárom intézkedéstípus pontosan megjelenik az Anti-szegregációs
5

programban.
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szegregátumot a város belső szövetétől. Ezen hátrányos adottságokon egyrészt
településtervezési eszközökkel lehet javítani, másrészt a közösségi közlekedést is
javasolt úgy alakítani, hogy legalább a napi szintű mobilitást rugalmasan elősegítse .

6.

A lakhatási feltételek átfogó javítása
Az életminőséget alapvetően befolyásolja a lakóingatlanok mérete, komfortfokozata és
állapota - mindezen mennyiségi és minőségi mutatók a szegregátumok esetében
jellemzően nem felelnek meg az elvárható minimumnak. A rossz minőségű
lakásállomány felszámolása történhet részleges vagy teljes felújítással, kisméretű
lakások összevonásával, esetleg bővítéssel , indokolt esetben akár szanálással is. Az
egyes lakóingatlanokat érintő fejlesztések mellett elengedhetetlen a helyi
infrastrukturális ellátottság hiányainak pótlása. Legalább ennyire fontos a
lakókörnyezet esztétikai megújítása, amelybe ideális esetben az érintett lakosság is
bevonható.

7.

A szegregátumból integrált környezetbe való elköltözés támogatása
A szegregátum lakosságának folyamatos mentorálásával azonosíthatóak azok a
potenciális családok, amelyek már rövid távon alkalmasak integrált környezetbe
Uellemzően a város más részén lévő [szociális] bérlakásba) való elhelyezésre - a
fokozatosság elvének maximális figyelembevételével. Nagyon fontos, hogy nemcsak
az elköltözőket kell megfelelően felkészíteni, hanem a befogadó közeget is. A
folyamatot közvetett módon támogathatja a helyi bérlakásrendelet szükség szerinti
felülvizsgálata is.

8.

A társadalmi kohézió

erősítése

szemléletformáló és

közösségépítő

akciókkal

A szegregátumokban élők integrációja csak akkor valósulhat meg maradéktalanul, ha
a mind a közvetlenül érintettek, mind a város teljes lakossága körében egyértelművé
válnak a szegregált állapot megszüntetésének egyéni és össztársadalmi szintű
előnyei. A társadalmi befogadás elősegítését kisebb léptékű, interperszonális jellegű
szemléletformálással és közösségi rendezvényekkel lehet elérni, amely keretében
lehetőség szerint minden korosztályt és társadalmi csoportot bevonnak.
Az intézkedéseket város- és szegregátum-szinten is meg kell valósítani, azonban a
hangsúlyok eltolódhatnak az adott településrész főbb mutatói alapján, azaz az egyes
beavatkozások pontos tartalmát a szegregátum jellemzőinek figyelembevételével kell
megállapítani.

5.3.2

A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések

Az ITS keretében tervezett fejlesztésekkel szemben alapvető elvárás, hogy ne idézzék elő
zárványok, szegregátumok kialakulását, és semmilyen formában ne erősítsék a szegregációs
folyamatokat. Ennek eléréséhez a következő intézkedések végrehajtása szükséges:
•

az előző alfejezetben megfogalmazott intézkedések minél nagyobb arányú beépítése
a tervezett fejlesztésekbe
o

egyfelől

önálló anti-szegregációs tartalmú projektek kidolgozásával - akár
volumenű akcióterületi vagy tematikus projektként, akár kisebb
költségvetésű , de lokálisan hatékony projektként,

nagyobb
o

•

másfelől lehetőség szerint más projektekben való megjelenítéssel (pl. egy, a
szociális vagy egészségügyi szakemberek számára szervezett képzés
tematikájába beépíthető a hátrányos helyzetű személyekkel való eredményes
együttműködéshez szükséges készségek elsajátítása is);

az anti-szegregációs szemlélet maximális érvényesítése az e~yes projektek
előkészítése és megvalósítása folyamán, amellyel többek között megelőzhető , hogy

r ,,
l

r

f

\
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egy-egy fejlesztéssel érintett városrész felértékelődése spontán népességcseréhez,
dzsentrifikációhoz vezessen - önmagát felerősítő negatív folyamatokat idézve elő a
település más területein;
•

tényleges társadalmi párbeszéd és partnerség városi, akcióterületi és - szükség
esetén - projektszinten egyaránt, amely során fontos , hogy a partnerség túllépjen a
szokásos formákon, és valóban aktív együttgondolkodás jöjjön létre (ezáltal
megakadályozható a vélt vagy valós társadalmi konfliktusok manifesztálódása);

•

a szegregátumban élők foglalkoztatásának elősegítése a projekt-megvalósítás során
(ez részben a közfoglalkoztatás keretében teljesíthető, részben pedig előírható
közbeszerzési feltételként).

5.3.3

A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére
teendő intézkedések

A leszakadást erős ítő társadalmi-gazdasági folyamatok esetében célszerű különbséget tenni
az alapján, hogy belső, azaz a város által ténylegesen befolyásolható vagy külső folyamatról
van szó.
Belső

folyamatok:

•

Egyes városrészek épített környezetének romlása beindíthatja a káros szegregációs
folyamatokat. Az. önkormányzat ezt a fizikai infrastruktúra karbantartási és szükség
esetén felújítási munkálatok időben és térben megtervezett elvégzésével előzheti meg.

•

Spontán folyamat eredményeként megjelenhetnek szolgáltatáshiányos városrészek.
Ha ennek fennáll az veszélye, akkor az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy mely
helyben elérhető közszolgáltatásokra van igény a lakosság körében, illetve hogy
esetlegesen milyen támogatásokkal tudja helyben tartani a vállalkozásokat.

•

A városrészek közötti migráció szintén zömmel természetes, piacvezérelte folyamat,
amelyet az előző két pontban megfogalmazott tényezők is befolyásolhatnak. Az.
önkormányzat azonban az alábbi, részben közvetett beavatkozásokkal csökkentheti a
negatív térbeli folyamatokat:

Külső

o

a fejlesztések térbeli mintázatának pontos megtervezése úgy, hogy a
szegregált állapotot mérséklő intézkedések prioritást élvezzenek, és
semmiképpen ne alakuljon ki újabb szegregátum;

o

önkormányzati bérlakások esetében lehetőség van egyfajta átgondolt lakáskiutalási rendszer kialakítására, amely nagyobb hangsúllyal veszi figyelembe
az anti-szegregációs szempontok érvényesítését;

o

azon telepek vagy telepszerű képződmények esetében , ahol a magántulajdonú
lakóingatlanok száma magas, a szükséges források rendelkezésre állása
esetén elképzelhető a lakások felvásárlása (majd bontása és értékesítése
és/vagy bérlakásként való felúj ítása) az önkormányzat által.

folyamatok:

•

Az. elhúzódó gazdasági válság különösen hátrányosan érinti a szegregátumokban
többségben lévő alacsony iskolai végzettségűeket , akik esetében az álláskeresés
elhúzódása tartós munkanélküliséget idézhet elő . Ennek negatív hatásait
ellensúlyozhatják a célzott munkaerő-piaci beavatkozások.

•

Sok esetben tapasztalható forráshiány azon ágazatok esetében (pl. szociális és
e9észsé9ü9yi ellátás), amelyek előseg íthetnék a szegregáció mérséklését.
Amennyiben van lehetőség , az önkormányzatnak célszerű a jelenlegiek mellett további
külső szolgáltatókat, egyházakat és civil szervezeteket bevonnia bizonyos feladatok

'
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ellátására, illetve kiegészítő finanszírozási
források azonosítása).

lehetőségeket

feltárni (pl. releváns pályázati
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A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS

6
6. 1

6. 1.1

BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK

Illeszkedés a településrendezési eszközökhöz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 117/2005. (V.4.) sz. határozatával hagyta jóvá a
településszerkezeti tervet, 21/2007. (Vl.12.) KGY rendelettel fogadta el a Helyi Építési
Szabályzatot. A város településrendezési eszközei rendszeresen felülvizsgálatra, indokolt
esetben módosításra kerülnek.
A tervezés jelenlegi szakaszában az előzetes fejlesztési elképzelések összhangban vannak a
területek jelenlegi funkciójával, így a szabályzatok módosítására jelenleg nincs szükség. Az
integrált településfejlesztési stratégia megvalósítása során, az adott beavatkozások
véglegesítése közben szükség lehet a tervezett célok és a rendezési terv, valamint a HÉSZ
illeszkedésének újbóli összevetésére, illetve utóbbi dokumentumok szükség szerinti
módosítására vagy a fejlesztések újragondolására.

Az országos és megyei településrendezési terv Nyíregyházára vonatkozó megállapításait a
Megalapozó Vizsgálat részletesen tartalmazza.

6.1.2

A helyi esélyegyenlőségi p rogrammal való összhang

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 júniusában fogadta el 2013-2018. évi
Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) .
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával kinyilvánítja elkötelezettségét az
alábbi célok megvalósítása iránt:
egyenlő

esélyegyenlőség

•

az

•

a közszolgáltatásokhoz

•

a diszkriminációmentesség,

•

szegregációmentesség ,

•

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészsegugy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedések megtétele.

•

a köznevelési intézményeket - az óvoda kivételével - érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

bánásmód, és az

történő egyenlő

biztosításának követelménye,

hozzáférés elve,

A HEP értelmében .Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának legfontosabb célja a
Nyíregyházán élő állampolgárok jólétének biztosítása , életminőségének folyamatos javítása,
olyan támogatói környezet működtetésével , amely erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez
kötődést és a társadalmi szolidaritást. Olyan település kívánunk lenni, amely kiemelt figyelmet,
ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára. Célunk, hogy
az önkormányzat tudatos intézkedéseinek hatására a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkózási esélyei , életminőségük és életük önálló irányításának lehetőségei javuljanak."
Ennek fényében került megalkotásra az Integrált Településfejlesztési Stratégia is, mely
maximális mértékben figyelembe véve az Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseit , külön
tematikus célként fogalmazza meg a magas színvonalú humán szolgáltatások biztosítását (T4)
és a közösségi , szolidáris, befogadó társadalom megteremtését (TS). Az ITS keretében az
esélyegyenlőségi területtel kiemelten foglalkozik az anti-szegregációs program.

''

(~ i

(

54

_ _ _Nyír~gyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratég1-"áJ,_·a_ _ __

6.1.3

Az önkormányzat gazdasági programjával való összhang

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-ben fogadta el Nyíregyháza Megyei
Jogú Város 2011-2014 közötti Gazdasági Programját.
A gazdasági program céljai a

következők:

•

Nyíregyháza város gazdasági, pénzügyi egyensúlyának megteremtése, a város és
polgárai gazdasági növekedésének elősegítése ,

•

A nyíregyházi polgárok életminőségének, életszínvonalának növekedéséhez
szükséges feltételrendszer megteremtése és fenntartásának elősegítése ,

•

Nyíregyháza város történelmi hagyományaira, értékeire, természeti adottságaira,
geopolitikai helyzetére építkezve meghatározzon egy olyan jövőképet , amely képes a
mindenkori költségvetési helyzetekhez alkalmazkodva érvényre juttatni a település
fejlesztési célkitűzéseit , valamint az ehhez szükséges infrastrukturális eszközök,
pénzügyi , adó és hitelpolitikai, intézményi feltételrendszerét megteremteni és
fenntartani,

•

összefoglalja a város fejlesztéspolitikájának fő irányait, és meghatározza azokat a
feladatokat, amely a kitűzött célok eléréséhez szükségesek, és hosszú távon
meghatározzák az önkormányzat döntéseit

•

A program összefoglalja Magyarország fejlesztéspolitikájának rendszerét, ezen belül
azon pályázati területeket, amelyek meghatározzák a városfejlesztés irányát,
megalapozva ezzel az egyes ágazati koncepciók összehangoltságát.

A gazdasági program a 2014-ig tartó időszakra határozta meg Nyíregyháza legfontosabb
gazdaságpolitikai, fejlesztési célkitűzéseit, az egyes ágazatok fejlődési irányát.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája illeszkedik a város
gazdasági programjához, annak célrendszeréhez. A gazdasági programban megfogalmazott
fejlesztési elképzelések közül számos megvalósult, illetve előkészítés alatt áll. Az. ITS-ben
megfogalmazott fejlesztések összhangban állnak a gazdasági programban szereplő, még
meg nem valósult fejlesztési elképzelésekkel is.
2014 évtől új gazdasági program kerül kidolgozásra , amely megalkotása során figyelembe
vételre kerülnek a jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia célkitűzései , kijelölt fejlesztési
irányai.

6.1.4

A települési környezetvédelmi programmal való összhang

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2008-2014. évi Környezetvédelm i Programja értelmében a
környezetvédelem hosszú távú céljai az alábbiak:

1. A környezetminőség javítása, élhető, egészséges városi környezet kialakítása: Az élhető,
vonzó városi környezet megteremtéséhez mindenekelőtt az egészségre veszélyes környezeti
ártalmak csökkentésére (a levegő, a víz, a talaj szennyezésének visszaszorítására, valamint
a zajterhelés korlátozására) van szükség. A vonzeröhöz a kedvező munkalehetőségeken, a
társadalmi környezeten, kulturális, sportolási , művelődési , pihenési lehetőségeken stb. kívül
az egészséges természeti környezet s a hozzátartozó biológiai sokféleség, az ápolt zöld
területek (amelyek egyben a levegőszennyezés és a zajártalom mérséklésének is az
eszközei), az esztétikus épített környezet, a környezeti biztonság is hozzátartozik.
2. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: A fenntartható fejlődés
alapgondolatának megfelelően , a vonzó lakókörnyezetet jelentő feltételeket nemcsak
magunknak, gyerekeinknek, unokáinknak, hanem az utánuk jövő nemzedékeknek is meg
akarjuk őrizni. Ehhez pedig az energiával , a vízzel, a különböző anyagokkal való
takarékosságra, a hulladékképződés megakadályozására, illetve a keletkezett hulladékok

l.
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újbóli felhasználására van szükség. Az energiatakarékossággal és a megújuló energiák
felhasználásával csökkenthető az energiatermelés által okozott környezetszennyezés, és
lassítható a véges erőforráskészletek kimerülése. A terület ésszerű felhasználásával
csökkenthetők a közlekedési és szállítási igények is, s ezzel csökkenthető ezeknek a
tevékenységeknek az energiaigénye és szennyező hatása is.
3. A környezeti tudatosság javítása, szemléletformálás: A fenntartható fejlődés, a környezet
megóvásának előfeltétele , hogy céljaival az emberek egyetértsenek, s e célok érdekében
maguk is cselekedjenek.
4. Hatékony környezetgazdálkodás: A környezetgazdálkodás módszerei, eszközei , szervezeti
háttere meghatározza e tevékenység eredményességét, és a környezetvédelmi ráfordítások
és az elért eredmények közti arányt. A környezetgazdálkodás olyan módszerei, mint a
környezeti irányítási rendszerek, a környezettudatos beszerzés vagy az érdekeltek közötti
partneri viszony és együttműködés, segítenek a környezeti szempontok és a gazdasági
érdekek között felbukkanó ellentétek feloldásában, hiszen hatékony környezetgazdálkodás
esetén gazdasági és környezeti szempontból egyaránt kedvező megoldások születhetnek.

A Környezetvédelmi Program céljaival összhangban került megalkotásra az Integrált
Településfejlesztési Stratégia is, mely maximális mértékben figyelembe véve az a
környezetvédelmi szempontokat, külön tematikus célként fogalmazza meg a fejlett városi
mobilitás, fenntartható közlekedés megteremtését (T6) és a vonzó és energiahatékony épített
környezet, táj- és településkép fejlesztését (T7).
2014. évtől új programok kerülnek kidolgozásra , amelyek megalkotása során figyelembe
vételre kerülnek a jelen Integrált Településfejlesztési Stratégia célkitűzései , megállapításai,
következtetései.

„
6.1.5

Illeszkedés az országos és megyei területfejlesztési tervdokumentumokhoz

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)

A 2014. januárban elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
négy hosszú távú - 2030-ig szóló - átfogó fejlesztési célt és ezek elérése érdekében
tizenhárom specifikus célt. köztük hét szakpolitikai jellegű és hat területi célt fogalmaz meg.
•

•

Szakpolitikai célok:
o Versenyképes, innovatív gazdaság
o Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése
o Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság
o Kreatív tudástársadalom , piacképes készségek, K+F+I
o Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom
o Jó állam, szolgáltató állam és biztonság
o Stratégiai erőforrások megőrzése , fenntartható használata, környezetünk
védelme
Területi célok:
o Az ország makro-regionális szerepének erősítése
o A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat
o Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése
o Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
o Területi
különbségek
csökkentése,
térségi
felzárkóztatás
és
gazdaságösztönzés elősegítése
o összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása

Nyíregyháza Integrált településfejlesztési stratégiájának oélrendfü:ern ö55Z:hangban áll az:
országos területfejlesztési irányelvekkel. A gazdaság és a társadalom fejlesztése, valamint a
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környezet védelme a város stratégiájának is fö elemeit jelentik az országos szakpolitikai
összhangban .

célkitűzésekkel

Az OFTK területi céljai közül a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat céllal
valamennyi városi célkitűzés koherens . Az OFTK beavatkozási területként határozza meg a
nagyvárosok fejlesztését a térségközponti és térségszervező szerepük tovább gyűrűző
hatásának erősítésével , a határon átnyúló városkapcsolataik fejlesztésével, valamint a
megújuló településhálózattal és az elérhetőség megújuló rendszereivel.

Az. OFTK kijelöl egy ún. külső városgyűrüt az országon belül, amelynek tagjai között szerepel
Nyíregyháza is. „Nyíregyháza három ország határánál elhelyezkedve dinamikusan fejlődő
gazdasági és logisztikai központként szolgálhat a Kelet kapujaként. Húzóágazatai mellett
(műanyagipar, háztart.ástechnika, gumiipar, autóipar, építőipar) a kívánt pozíciót erősítő
kitörési pontjai a nemzetközi logisztikai, kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások, K+F igényű
iparágak és a turizmus. A megyeszékhely a Nyírség és Szatmár természetes központja,
Kárpátalja/Munkács felé irányuló szorosabb térségi kapcsolatokkal."
A

külső városgyürű

várostérségeinek fejlesztési irányai:

•

Innováció alapú gazdaságfejlesztés, a kereskedelmi és szolgáltatási potenciál
fejlesztése, regionális (esetenként országos és nemzetközi) gazdasági
kapcsolatokkal és hatással, megyei, esetenként regionális foglalkoztatási vonzással.

•

Országos szintű állami intézmények vidéki központokba történő telepítése .

•

A gazdaságpolitikában e térségek kiemelt kezelése, a befektetési környezet javítása .
Az. egyes városok kialakult termelési lehetőségeihez, erőforrásaihoz igazodó ágazati
szakosodás és a városok közötti munkamegosztás támogatása, összehangolt városi
gazdasági profilok kial~kítása .

•

A térségközpont nemzetközi (nagyvárosi) hálózatokba való intenzívebb
bekapcsolódásának ösztönzése, a gazdaság, a kutatás-fejlesztés, az oktatás
(egyetemi központok nemzetközi oktatási-kutatási együttműködéseinek és képzési
formáinak ösztönzése). fejlesztési-tervezési információcsere területén.

•

Nemzetközi szinten a központi település imázsának erősítése , sajátos arculat
kialakítása, a városi környezetminőség javitása, fokozott térségi és települési
marketing- és márkaépítési tevékenység ösztönzése. Minőségi munkahelyek
biztosítása a magasan kvalifikált munkaerő megtartása érdekében a központban .

•

A központi és a térséget dinamizáló funkciók ellátásához szükséges többszintű
elérhetőségi rendszer fejlesztése a gyűrű mentén (infrastruktúra-fejlesztéssel) és a
főváros irányában (elsősorban közösségi közlekedésszervezéssel).

•

Indokolt esetben közszolgáltatási és foglalkoztatási centrum szerepkör szerinti
funkcionális alközpontok erősítése a nagyvárosok vonzáskörzetén belül.

minőségi

Nyíregyháza Integrált településfejlesztési stratégiájának tervezett beavatkozásai illeszkednek
az OFTK-ban szereplő külső városgyűrü várostérségeinek fejlesztési irányaihoz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciója 3 átfogó
és 7 stratégiai célt jelöl ki. A stratégiai célok között 4 ágazati és 3 területi cél került
azonosításra.
Nyíregyháza, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye kiemelt szerepet tölt be a
megye fejlődésében , ezért egy önálló stratégiai célként jelenik meg a megyeszékhely

fejlesztése: .Fejlett centrum: A nyíregyházi agglomerációnak mint gazdasági, foglalkoztatási,
közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése". A célhoz kapcsolódó prioritáson - „A
."' , , '(' 1
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megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése" - belül megjelölt beavatkozásokkal teljes
mértékben összhangban áll a város Integrált településfejlesztési stratégiájának célrendszere
és tervezett beavatkozásainak köre.
•

A
megyeszékhely
fejlesztésének
legfontosabb
pillére
a
gazdaság
foglalkoztatásorientált fejlesztése : a munkahelyek bővülésével - megfelelő
közlekedési kapcsolatok esetén - ez választ adhat a megyeszékhely tágabb
környezetének foglalkoztatási gondjaira. A gazdaság megerősítése érdekében fontos a
vállalkozások letelepítéséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása (ipari
területek kialakítása, a KKV-k igényeihez igazodó üzleti parkok, modulrendszerű
csarnokok fejlesztése, a K+F tevékenységet segítő technológia transzfer központ
létrehozása. valamint a barnamezős területek hatékony hasznosítása). Fontos továbbá
a munkaerő - különösen a pályakezdő munkanélküliek - célzott fejlesztése, valamint a
magas képzettségű szakemberek megtartása, illetve visszavonzása.

•

A centrumpozíció megerősítéséhez csakúgy, mint a széndioxid kibocsátás csökkentése
érdekében elengedhetetlen a közlekedési hálózat átgondolt fejlesztése is.
Biztosítani kell a megfelelő közlekedési feltételeket valamennyi városrészből és az
agglomerációs településekről : ehhez egyaránt szükségesek útfejlesztések csakúgy,
mint a közösségi közlekedés fejlesztése. Fokozatosan csökkenteni kell a városon belül
az egyéni autós közlekedés arányát a közösségi, kerékpáros és gyalogos közlekedés
javára.

•

Nyíregyháza dinamikusan fejlődő turisztikai centrum, amely potenciálisan jelentős
kisugárzó hatást gyakorol a megye egészére. Néhány fontos kiegészítő fejlesztéssel
(minőség i szálláshely kialakítása, további vonzerő fejlesztés Sóstógyógyfürdőn) ,
valamint a megyeszékhelyről kiinduló komplex megyei turisztikai termékek
kialakításával és közös marketingjével jelentősen növelhető a vendégéjszakák száma
és a turisták költése.

•

A kommunális infrastruktúra kiépítettsége a városban összességében jó, a
legfontosabb,
legnagyobb
területet
érintő
hiányosság
a
megfelelő
csapadékvizelvezetés megoldatlansága a város számos részén. A klimaváltozás
hatásaira való felkészülés részeként fontos ennek a mielőbbi megoldása.

•

A város hosszú távú kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából elengedhetetlen a
minőségi lakhatási feltételek biztosítása, a viszonylag kompakt városszerkezet
fenntartása mellett. Fontos feladat a bérlakások körének bővítése, valamint a
lakásállomány
(kiemelten
a
lakótelepi
épületek)
állagmegóvása ,
energiahatékonyságának javítása.

•

A városi élet minőségének meghatározó elemei a közterek, a hagyományos
értelemben vett városi élet központjai ; Nyíregyházának kedvezőek az adottságai, erre
építve fontos a városi közterek, zöldterületek tudatos fejlesztése , összekapcsolása, a
sétálhatóság biztosítása, a közösségi élet feltételeinek erősítése , a közbiztonság és a
közterek használhatóságának javítása.

•

A megyeszékhely egyben számos közszolgáltatásnak is a centruma - éppen ezért nagy
hangsúlyt kell fektetni a 21. századi - állampolgárbarát, hatékony, az e-közigazgatást
széles körben alkalmazó - közszolgáltatások kialakítása.

•

Végül a megyeszékhely sajátos, egyedi adottsága a bokortanyák város körüli
hálózata; meg kell őrizni ezt az értéket, építeni kell a bokortanyákra. mint a város
minőségi helyi élelmiszerrel való ellátásának forrásaira, illetve akár mint sajátos
turisztikai célpontokra, valamint biztosítani kell bekapcsolásukat a városi életbe.

•

Az ITS célrendszere a fenti célon túl összhangban áll a megyei koncepció ágazati
eélkitű2éMivel is.
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6.1.6

Illeszkedés az EU tematikus

célkitűzéseihez

Az EU 2020 stratégia (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) megvalósítása
érdekében kijelölt 2014-2020 közötti EU kohéziós politika tematikus célkitűzései az alábbiak:
(1)

a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése ;

(2)

az IKT-hoz való hozzáférésnek, azok használatának és minőségének a javítása;

(3)

a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági , illetve (az ETHA esetében) a
halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése;

(4)

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban;

(5)

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés
előmozdítása ;

(6)

a környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása ;

(7)

a fenntartható közlekedés előmozdítása és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban;

(8)

a fenntartható és minőségi fog lalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás
támogatása;

(9)

a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem;

(1 0) az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történó beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében;
(11) a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás .
A tematikus célokhoz beruházási prioritások kerültek kijelölésre. (A beruházási prioritásokról
szóló ERFA és ESZA rendeletek kivonta a Mellékletek között található.)

Az. ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedését az EU tematikus
beruházási prioritásokhoz a következő táblázat mutatja be .

célkitűzésekhez

és

"r , ,
w

v
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Az ITS keretében tervezett fejlesztések illeszkedése az EU tematikus célkitűzésekhez és beruházási pnontásokhoz

r1 . Fejlett helyi gazdasag, nagyszámú
minőségi munkahely, magasabb
Jövedelmi színt

;;

(3) a kkv-k versenyképességének a
növelése
(8) a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói
mobilitás támogatása

ERFA 3 a) a vállalkozói szellem elömozdltása, különösen az ÚJ
ötletek gazdasági hasznosltásának megkönnyltése, valamint ÚJ
cégek alapltásának - többek között üzleti inkubátorházak
segltségével történő - ösztönzése
ERFA 8. a) üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása,
valamint az önfoglalkoztatás, a mikrovállalkozások és a
cégalapitás beruházásokkal való támogatása
ESZA 8 i. az álláskeresők és az inaktív személyek - többek
között a tartós munkanélküliek és a munkaerőpiactól távol esők foglalkoztatáshoz való hozzáférése. többek között a helyi
foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás
ösztönzése révén 1s
T2 . Fejlett. magas szlnvonalú
(1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az
ERFA 1. b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása,
tudoményos élet, innováció
innováció erösitése
valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és a
, felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása
T3. P ezsgö kulturális élet, rekreációs
(6) a környezet megóvása és védelme és az ERFA 6 e) a városi környezetfejlesztést, a városok megújitását, a
lehetOségek. fejlett turiZmus
erőforrás-felhasználás hatékonyságának
rozsdaövezetek (köztük a átalakuló használatú területek)
helyreállítását és szennyezés mentesítését és a
előmozditása
(3) a kkv-k versenyképességének a
légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a
növelése
zajcsökkentési intézkedések támogatása
ERFA 3. a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új
ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyitése, valamint új
cégek alapitásának - többek között üzleti inkubátorházak
1 segítségével történő - ösztönzése _ _ __
T4. Magas szlnvonalú hut'Mn
(10) az oktatásba, és a képzésbe, többek
ESZA 10. i. a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a
között a szakképzésbe történő beruházás a
korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz
szolg áltatasok
készségek fejlesztése és az egész életen át
való egyenlő hozzáférés elömozdltása a koragyermekkon
tartó tanulás érdekében
nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az
oktatásba való visszatérést ösztönző formális, mformáhs és nem
formális tanulási formákat is
ESZA 10. 1v. az oktatási és képzési rendszerek munkaerö-p1ac1
igényekhez való 1gazodásának javitása, a tanulásból a munkába
történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési
rendszerek megerősítése és minőségének Javitása többek között
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a készségek iránti 1gé!!Y elö~elzésén alapuló mechanizmusok_._a
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tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses
akorlati képzéseket - létrehozása és továbbfeilesztése;
T5. Közösségi, szolidáris, befogadó
(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és
ERFA 9. b) a városi és vidéki területeken élő, rászoruló
társadalom
közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és
a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem
társadalmi fellendülésének támogatása
ESZA 9. ii. a marginalizálódott közösségek - például a romák társadalmi-gazdasági integrációja;
ESZA 9. iii. a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája
elleni küzdelem és az esélveavenlöséa elömozdltása:
T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható (4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
ERFA 4. e) alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák
közlekedés
támogatása valamennyi területtlpuson, de különösen a városi
gazdaság felé történő elmozdulás
területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást
támogatása minden ágazatban
(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása
és a kárenyhítést előmozd ító alkalmazkodási intézkedések
és szűk keresztmetszetek megszüntetése a
támogatását
ERFA 7. b) a reg ionális mobilitás fokozása a másodrangú és
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban
harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához - többek
1
1 között a multimodális csomópontokhoz - történő kapcsolásával;
T7. Vonzó és energiahatékony épltett
(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
ERFA 4. c) az energiahatékonyság, az intelligens
energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának
környezet, táj- és településkép
gazdaság felé történő elmozdulás
támogatása minden ágazatban
támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a
(6) a környezet megóvása és védelme és az középületeket és a lakóépületeket is
erőforrás-felhasználás hatékonyságának
ERFA 6. e) a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a
rozsdaövezetek (köztük a átalakuló használatú területek)
előmozdítása
helyreállítását és szennyezés mentesítését és a
légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések, valamint a
za·csökkentési intézkedések támo atása
Te. A.ktlv hazai és nemzetkOZi
(6) a környezet megóvása és védelme és az ERFA 6. c) a természeti és kulturális örökség megőrzése,
kapcsolatrendszer, vonzó városi image 1 erőforrás-felhasználás hatékonyságának
védelme, elösegltése és fejlesztése;
elömozdltása

_____________

~-~--1--~---------------+-.__

~---------~

61

Nylregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Hangsúlyos uniós elvárás, mely összhangban áll a hazai városfejlesztési prioritásokkal és
hazai elvárás a fenti tematikus célokon belül az alábbi négy beruházási alcélhoz kapcsolódó
beavatkozások vizsgálata és megjelenítése6 :
•

kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása (helyi
zöld gazdaság fejlesztése, a város gazdaságszervező szerepének elősegítése a helyi
foglalkoztatás ösztönzése érdekében);

•

a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációja és a
levegőszennyezés mérséklése;

•

a fenntartható városi közlekedés

•

a hátrányos

helyzetű

elősegítése ;

városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása.

Nyíregyháza stratégiai célrendszere összhangban áll a kijelölt beruházási prioritásokkal :
•

4 . tematikus cél, (e) beruházási prioritás: alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó
stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen a városi területeken,
ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést előmozdító
alkalmazkodási intézkedések támogatását;

•

6. tematikus cél, (e) beruházási prioritás: a városi környezetfejlesztést , a városok
megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a átalakuló használatú területek) helyreállítását
és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség csökkentését célzó intézkedések,
valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása ;

•

9. tematikus cél, (b) beruházási prioritás: a városi és vidéki területeken élő, rászoruló
közösségek fizikai
rehabilitációjának,
valamint gazdasági és társadalmi
fellendülésének támogatása .7

6.2
6.2.1

BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK

A célok logikai összefüggései

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált településfejlesztési stratégiája a településfejlesztési
koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó célok elérése érdekében 8 városi szintű tematikus
és 10 városrészi (területi) célt jelöl ki a következő 7 éves időszakra .

A tematikus célok lefedik a városfejlesztés legfontosabb tématerületeit, és együttesen
hozzájárulnak az átfogó célok, illetve a város jövőképének megvalósításához. A területi célok
egy-egy városrész fejlesztésének irányait jelölik ki, és hozzáárulnak a tematikus és átfogó
célok eléréséhez.

A tematikus és területi célok egymással összefüggésben állnak (a tematikus és területi célok
összefüggéseit a 3.3. fejezet mutatja be részletesen) .
Nyíregyháza 2014-2020közötti városfejlesztési célrendszerét a következő ábra szemlélteti.

Forrás: Tervezési Segédlet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Fenntartható városfejlesztési
programok című pályázati felhívás keretében történő elkészltéséhez
6

7

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az
Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a :Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe"
célkitüzésröl szóló egyedi rendelkezésekröl, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kivül
helyezeser81, 5. cikk, Beruházási prioritások
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Nyfregyháza városfejlesztési célrendszere 2014-2020
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6.2. 2

A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák

Az Integrált településfejlesztési stratégiában kitűzött célok a Megalapozó vizsgálat helyzetértékelésében azonosított problémák megoldására,
illetve az adottságok és lehetőségek kihasználására épülnek.
A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák, adottságok kapcsolata

„
")

T 1. F Ej lett helyi
gazdaság, nagyszámú
minőségi munkahely ,
magasabb jövedelmi
szint
• T2. Foejlett, magas
színvonalú tudományos
élet, i nnováció
1

•
•
•

1•

•

•

Foglalkoztatottak aránya alacsony
Magas munkanélküliség
Alacsony átlagkereset

Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak száma intenzíven
csökken
A K+F tevékenység nem szolgálja ki a gazdasági
i én eket, alacson üzleti beá azottsá a
A város turizmusára jellemző az átlagos tartózkodási idö

T 3. Pezsgő kulturális
élet, rekreációs
lehetőségek, fejlett
turizmus

•
•

Nagy rendezettségi különbségek vannak az egyes
városrészek zöldfelületei között

T 4 . fv1agas színvonalú
humán szolgáltatások

•

Nyíregyháza képzettségi mutatói alacsonyak a többi
megyeközponthoz képest

szűkössége

•

,

.
•

•
1 .

•

Nyiregyháza szlömösödött, degradálódott területein a
szegregáció tartósság válása
A város szerkezetét meghatározó közúti gyűrűk nincsenek
befejezve, a hiányzó szakaszokon kapacitásproblémák
alakultak ki. a városrészek közötti közlekedési kapcsolatok
hiányosak
A vasútvonalak elzáriák a város nvuaati városrészeit

A Nyíregyházi főiskolai campus Magyarország egyik
legkorszerűbb infrastruktúrájával rendelkezik

Nyíregyháza turisztikai keresletének és kínálatának
növekedése, a város idegenforgalmi pozícióinak
erősödése

•
•
•
•

T.5. Kőzösségi ,
szolidáris, befogadó
társadalom
T€. FEjlett városi
mobilitás, fenntartható
kélzlel<edés

Gumiipar, műanyagipar , logisztika, járműipar fejlődése
Nyíregyházán
Külföldi tőkebefektetések mértékének növekedése

•
•

•
•

Eklektikus stílusú , reprezentativ történelmi városmag, a
belváros eklektikus és szecessziós műemlékei
A lakosság képzettségi mutatói javultak az elmúlt
évtizedben
Növekvő lakónépesség
Vándorlási nyereség, a beköltözők száma magasabb,
mint a városból elvándorlók száma
Civil aktivitás, társadalmi önszerveződés
Erősödő lokálpatriotizmus és városi identitás

A kiépített kerékpárutak, kerékpáros létesítmények
számának jelentős növekedése, a kerékpárosok
számának növekedése
M inőség i közösségi közlekedés, korszerű járműpark ,
utas táiékoztatás és infrastruktúra
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•

T7 . Vonzó és
energ1ahatékony épftett
környezet, táj- és
településkép

•
•
•
•

e ..,

[ T8. A ktlv hazai és
nemz:etközi
kapcsolatrendszer,
vonzó városi 1mage

•

Nylregyháza városszerkezete nagyon sokat változott az
elmúlt évek során, amelyhez nem tudott még teljes
mértékben igazodni a közösségi kö_z_
le_ke
_d_é_s_ _ _ _ _ _ __
•
Hektikus városkép, több szecessziós kispolgári épület
leromlott állapotban van
•
Nyfregyházán a belterületi csapadékvlz elvezetés nem
megoldott a város teljes területén
Nylregyháza levegőtisztasági problémái
Erős vizuális környezetterhelés a várostestbe ékelődött
ioarterületek, a szegregátumok által, és több bekötőúton
Kulturális fogyasztás , a kultúra iránti kereslet csökkenése,
•
fizetöképes kereslet csökkenése
•

Minöség1, önkormányzati tulajdonban lévő
településüzemeltetési szolgáltatások
A város zöldfelületi ellátottsága kedvező

Széleskörű

nemzetközi kapcsolatrendszer, erös
nemzetközi beágyazottság
K1teqedt vonzáskörzet, gazdasági-foglalkoztatást,
oktatási, kulturális, közszolgáltatási, közigazgatási
_ ___.....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.__ centrumeozlc16k
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6.2.3

A stratégia megvalósíthatósága

Az.

Integrált településfejlesztési stratégia számba veszi a tervezett
finanszírozásával kapcsolatos lehetőségeket , korlátokat (4.7. fejezet),
megvalósítás szervezeti rendszerét (8.2. fejezet).

fejlesztések
valamint a

A stratégia pénzügyi terve és lehetséges finanszírozási forrásai alapján megállapítható, hogy
nagyságrendileg és tartalmilag is reálisnak értékelhető célokat tartalmaz a stratégia.
A városfejlesztés szervezeti rendszere, stratégiai és operatív menedzsmentje (a
rendelkezésre álló humán erőforrások és mechanizmusok) szintén a stratégia
megvalósíthatóságát támasztják alá.
A stratégia megvalósításának
mutatja be.

6.2.4

főbb

kockázatait és azok kezelésének

lehetőséget

a 7. fejezet

A célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt
hatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város tudatosan tervezi a szolgáltatásait és a funkciók városi szintű
megoszlását.
A városrészi szintű célok koherens rendszerben , egymást erősítve járulnak hozzá a stratégia
tematikus céljainak és az átfogó célok megvalósításához. Az. egyes városrészekre
meghatározott célok illeszkednek egymáshoz és úgy kerültek kijelölésre , hogy figyelembe
vételre kerültek a szomszédos városrészekre gyakorolt hatásaik is. Fel kell tárni azonban a
városrészi fejlesztések azon kapcsolódási pontjait is, amelyek esetlegesen negatív hatást
eredményeznek a város más területén, lehetővé téve a kockázatok megelőzését.
A

belváros

forgalommentesítése a városrészen belül okozhat problémákat a
terén, különösképpen a turisztikai és közigazgatási szolgáltatások
egyidejű és jelentős fejlesztése esetén. A belvárosi tranzitforgalom csökkenése más
városrészekben a forgalom növekedéséhez vezethet, ezért a meglévő utak esetében zaj- és
rezgésvédelmi intézkedéseket kell végrehajtani , az új nyomvonalakat a lakóövezetektől távol
célszerű kialakítani.
megközelíthetőség

Az. elkerülő utak mellé

települő gazdasági tevékenységekhez szükséges munkaerő-állomány
a korábbi városszerkezethez illeszkedő közlekedési rendszer számára jelenthet új
kihívásokat, amelynek késleltetett alkalmazkodása megnövekedett személyforgalmat
indukálhat, ugyanis az eddig jellemzően befelé áramló személyforgalom iránya megváltozhat.

Összességében a lakókörnyezet minőségének és a szolgáltatások színvonalának javitása a
városrészek élhetöségéhez járul hozzá annak tudatában, hogy a közösségi és szolgáltató
szerepkör megerősítése és az élhetőbb környezet megteremtése - a fejlesztések átgondolt
végrehajtása nélkül - ellentétes irányú hatásokat válthat ki az egyes városrészekben: a
helyben elérhető szolgáltatások miatt a korábban más városrészekben jelentkező kereslet
csökkenni fog. Különösen igaz ez a városközpont közösségi és szolgáltató funkcióval
rendelkező létesítményei esetében, ezért a belvárosban a speciális és szakosított
szolgáltatások fejlesztésére , a többi városrészben pedig az alapellátások minőségi
biztosítására kell fókuszálni.
A turisztikai és rekreációs funkciók városon belüli térbeli megoszlása több,
célterület kialakulását eredményezheti:

eltérő

karakterrel

jellemezhető

•

Sóstó és környéke - belföldi gyógy-, termál- és élményturizmus,

•

Városközpont - városi és kulturális turizmus ,

•

Bujtosi városliget - városi lakosság

·" '\ r
v

r

szabadidős

és rekreációs helyszíne,
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•

Császárszállás - hétvégi házas övezet,

•

Bokortanyák - falusi turizmus.

A városrészi célok kölcsönhatása egyértelműen pozitív mérleget mutat, a városrészek
funkcióinak tervezett területi megoszlása illeszkedik az ott mutatkozó szükségletekhez:
•

A városrészközponti területek megerősítésével, illetve kialakításával bizonyos funkciók
ellátása alól mentesítődik a belváros, így ott nagyobb hangsúlyt lehet fektetni a valódi
városközponti fejlesztésekre és funkciókra.

•

A lakótelepek fejlesztésével megelőzhető azok leromlása, az ott élő lakosság
elvándorlása.

•

A külterületi fejlesztések (mezőgazdasági fejlesztések, kereskedelmi egységek
megjelenése, ipari területek bővülése) kedvező hatását nemcsak a bokortanyák
népessége, hanem a belterületi lakosok és vállalkozások is érzékelik.

•

Mivel a fejlesztések hosszú távon a város teljes területét érintik, ezért a célok
teljesülése nem idézi elő hátrányos helyzetű lakosságot tömörítő további
szegregátumok kialakulását, a szegregáció erősödését.

J

i.

1

'-
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7

A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FÖBB KOCKÁZATAI

Az Integrált településfejlesztési stratégia megvalósíthatóságának kockázatai három fő
csoportba sorolhatóak:
•

Előkészítéshez kapcsolódó kockázatok : a legfontosabb előkészítéshez kapcsolódó
kockázatot az jelenti, hogy az ITS kidolgozása a 2014-2020-as operatív programok
kidolgozásával párhuzamosan zajlik, így a tervezési környezet folyamatosan változik.
A kockázat kiküszöbölése érdekében folyamatos egyeztetések, szakértői konzultációk
valósultak meg már az előkészítés fázisában , a városi projektportfólió a helyi igények
és szükségletek, valamint az EU célkitűzések és a hazai operatív programok által
kijelölt lehetőségek figyelembevételével került kialakításra.

•

Megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok: a megvalósítás legfőbb kockázatait a
tervezett projektek megvalósításával kapcsolatos műszaki és pénzügyi nehézségek
jelenthetik, amelyek megfelelő el őkészítési , tervezési tevékenységgel jelentősen
csökkenthetőek.

•

Fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok: a tervezés és megvalósítás mellett kiemelt
figyelmet kell fordítani az elért eredmények fenntartására, a lehetséges fenntartási
kockázatok minimalizálásra.

~-"Í

..

..

~

•Kockázat megnevezése

r·v

."'...

~

-::

~

Folyamatosan változó tervezési
környezet (OP-k tartalma ,
forráskeretek, szervezeti
keretek. stb.)
Projektek elökészítésének
elhúzódása
A megnövekvő menedzsment
feladatok akadályozzák a
hatékony megvalósítást (új
tervezési keretrendszer,
nagyszámú projektek egyidejű
kezelése)
A kivitelezés során elöre nem
látható műszaki problémák
jelentkezése
A tervezett projektek
megvalósítási költsége jóval
meghaladja a tervezett mértéket

Az indikátorok teljesítése nem
lehetséges
Alacsony szintü lakossági
elégedettség

Fenntartási költségek jelentős
növekedése

.

~.,,
~·~1
a szi • ., ,,.,~~"'"l
, - - .. - ·
.
'
;o•. Hatas ·~ i!' "'=""
. . Kockázatkezelés módja ': ' „
·· nuség
..:&,~.t ·. '
.
, .
• A változások folyamatos nyomon
követése
jelentős
magas
• A stratégia illeszkedésének biztosítása a
végsö változat elfogadásakor ismert
tervezési környezethez
• Projekttervek előkészítése
közepes
közepes
(megvalósíthatósági tanulmányok,
engedélyes tervek, stb.)
A
stratégiai és operatív menedzsment
•
kapacitások megerősítése
(önkormányzaton és városfejlesztő
közepes
közepes
társaságon belül) a hazai tervezési
intézményrendszer végleges kereteinek
kialakulását követően

e·- .ló

közepes

közepes

közepes

alacsony

közepes

Részletes projekttervek, átgondolt
tervek, tervezői költségvetések
készltése
Tartalékkeret tervezése
Teljeslthetö és mérhetö indikátorok
meghatározása
Lakosság bevonása és folyamatos
tájékoztatása az előkészítés és
megvalósítási folyamat valamennyi
szakaszában
Korszerű, energetikailag hatékony
technológiák alkalmazása
Környezettudatos energiafogyasztásra

•

•
közepes

~

~

•

•

közepes

•

Részletes tanulmánytervek készítése az
érintett épületek és közterületek
állapotának alapos felmérésével

•

jelentős

+

:- „, ,

•

közepes

alacsony

.... +

~

•

műszaki

v~ló

osztonzés 1 szemléletformálás

-
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8
8.1

A

MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMONKÖVETÉSE

A

CÉLOK

ELÉRÉSÉT

SZOLGALó

FEJLESZTÉSI

ÉS

NEM

BERUHAZASJ JELLEGÜ

ŐNKORMÁNyzA TI TEVÉKENYSÉGEK

Ez a fejezet azon önkormányzat által végzett nem beruházási jellegű tevékenységeket foglalja
össze, amelyek segítik, támogatják a fejlesztési célok elérését. Ide tartozhatnak pl. a
szabályozási tevékenységek, településfejlesztési és -rendezési szerződések, városmarketing
célú tevékenységek, helyi kedvezmények biztosítása a magántőke mobilizálása érdekében.

•

Kiszámítható, átlátható szabályozási környezet

Az. integrált településfejlesztési stratégia céljainak elérését biztosító fejlesztéseket alapvetően
meghatározza azok környezete, amely esetében a természeti és infrastrukturális környezet
mellett meghatározó szerepet tölt be a helyi önkormányzat és annak szabályozási
gyakorlata. A pénzügyi erőforrások tudatos felhasználásából származó vélelmezett hatásokat
sokszorosan felülmúlhatja az önkormányzat a hatáskörébe rendelt szabályozási eszközök
tudatos alkalmazásával , ám ennek ellenkezője is igaz: a megfelelő és támogató szabályozás
hiánya ellehetetleníti, meghiúsíthatja a pénzügyi eszközökre alapozott fejlesztéseket.
Ezért a stratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat konzisztens és
kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói magatartása. az átlátható, támogató adminisztratív
és szabályozási környezet biztosítása és fenntartása (legyen szó akár milliárdos
befektetésekről , akár szociális segély igénybevételéről) . A helyi gazdaságpolitika céljait
világosan meg kell fogalmazni , meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges
támogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azokat.

Az. önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági
tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított
kiszámítható és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a
befektetések kockázatát.
Különösen fontos továbbá az építési szabályok meghatározása és a területhasználat
korlátainak felállítása a befektetői igényekhez igazítva és a helyi lakosok érdekeinek maximális
befektetői
folyamatot
szükség
esetén
adóés
érvényesítése
mellett.
A
illetékkedvezményekkel is ösztönözni, gyorsítani lehet.

•

Településfejlesztési és -rendezési

szerződések

A
települési
önkormányzat
egyes
településfejlesztési
célok
megvalósítására
településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni
szándékozóval. 8 A településrendezési szerződés alapját az ingatlanfejlesztő által a tervezett
beruházásról készített tanulmányterv képezi.
A szerződés tárgya lehet azon költségeknek az ingatlanfejlesztő általi átvállalása , amelyek
a cél megvalósításának előfeltételei (az érintett terület előkészítése, a telekviszonyok
rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása), vagy következményei (a szükséges
kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések), és azok megvalósítása az
önkormányzatot terhelné. Szerződés esetén az önkormányzat a szerződésben arra vállal
kötelezettséget, hogy a szükséges településrendezési eljárást a megállapított határidőn belül
megindítja és azt az elő írásoknak megfelelően lefolytatja.

e 1997. évi LXXVIII. törvény az épltett környezet alakításáról és védelméről
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Nyíregyházán a településrendezési terv módosításai jelenleg is településrendezési szerzödés
megkötésével folytak és folynak. Kialakult gyakorlat alapján a településrendezési szerzödések
mellett szélesebb körű , ún. közérdekű kötelezettség I vagy keretszerzödés vállalásával a
kérelmezök kinyilvánítják az elkötelezettségüket a hely (Nyíregyháza) lakói elött és a közvetlen
érdekeltségük vagy kötelezettségük mellett a köz érdekében egyéb beruházást-felajánlást is
vállalnak.

•

Tudatos ingatlan- és kapacitásgazdálkodás

Felesleges, kihasználatlan kapacitásaival, illetve a tevékenység-racionalizálás során
felszabaduló kapacitásokkal gazdálkodnia kell az önkormányzatnak. Ilyen felszabaduló
kapacitás lehet többek között egy funkcióváltás alatt álló, idölegesen használaton kívüli
ingatlan, amelyben teret lehet engedni annak közösségi, vagy civil szervezetek által történö
idöleges hasznosítására (pl. az eladás vagy felújítás megkezdésének időpontjáig). Ugyanilyen
módon célszerű a folyamatosan használaton kívüli , az önkormányzat tevékenysége
szempontjából funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítása. Hasonló módon lehet
eljárni más olyan eszközök, erőforrások esetében (pl. gépkocsi, hangtechnikai és informatikai
eszközök stb.), amelyek időszakosan hasznosíthatóak, és úgy termelnek mások számára
értéket, hogy az önkormányzat számára nem jelentkezik közvetlen költség . Ezzel - a jólét
puszta javításán felül - többek között támogatható a stratégia megvalósítását segítö, de
önmagukban is jelentőséggel bíró kulturális vagy közösségi értékek létrejötte.
Az önkormányzatnak a tulajdonában álló ingatlanokat céljai és feladatai megvalósításához
alkalmazható eszközöknek kell tekintenie. Ennek tükrében lehetősége van eladói és
szabályozói pozíciójával élve - de nem visszaélve - bizonyos ingatlanok eladását vagy
hasznosításba adását olyan feltételekhez kötni, amelyek az önkormányzat által
ellátandó feladatok megvalósítását garantálják (pl. játszótér építése a beruházó által
használatba vett területen vagy más közterületen).

•

Hatékony és következetes városmarketing tevékenység, pozitív arculat és identitás
erősítése

Bár a Nyíregyházáról kialakult arculat nehezen számszerűsíthető , de a városhoz kapcsolódó
emocionális tényezők hatással vannak a befektetöi döntéseket meghozó üzletemberekre, a
városba látogató turistákra, de magára a város lakóira is. A tudatos , célzott és differenciált
városmarketing tevékenység ezért nagyban támogathatja az integrált településfejlesztési
stratégia céljainak megvalósítását többek között az egyes projektek végrehajtásának
elősegítésén , de akár az egész stratégia városi lakosság körében való elfogadottságának
növelésén keresztül is.
A településfejlesztési stratégia kidolgozásával párhuzamosan be kell azonosítani a
fejlesztések potenciális érintettjeit, megkülönböztetve a haszonélvezőket és a potenciális
kárvallottakat. Az érintettek közül az alábbi célcsoportokra célszerű intenzív városmarketingakciókat irányozni:
•

városban befektetni szándékozó vállalatok és személyek,

•

a városban gazdasági tevékenységet folytató szervezetek,

•

turistaként a városba látogatók,

•

a város és a

környező

települések lakossága.

A város, illetve a városban zajló bizonyos tevékenységek, a környezeti és/vagy társadalmi
értékek, a gazdasági folyamatok szélesebb körben való megismertetése biztosíthatja
Nyíre9yh~í,;~ (el)i~mer1~é9ét 1

va9yi$ eí.;en

szakmai kör számára kell kommunikálni.

infwmi~iókit

Erősíteni

,~,'

minél

~í.;éle~ebb t~r:iidilmi

h

kell a köztudatban , valamint a potenciális
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befektetőkben és betelepülőkben , hogy Nyíregyháza a
partner" fogalmával azonosítható.

,,tervezhető jövő"

és a .megbízható

Tudatos és jól felépített marketing-kommunikációs stratégia mentén, megfelelő szervezeti
háttér kialakításával kell a város speciális értékeit, adottságait és lehetőségeit szakmai
fórumokon, befektetői körökben bevezetni és elterjeszteni. A sikeres marketing nem kizárólag
egy-egy befektetés megvalósulásához járul hozzá, de a városban tevékenykedő gazdasági
társaságok tevékenységét, ismertségét és az irántuk táplált bizalmat is erősítheti aktuális és
potenciális üzleti partnereik körében , ezzel közvetett módon hozzájárulva a helyi gazdaság
fejlődéséhez is.
Nylregyháza arculatának kialakítása, továbbá a városmarketing eszközeinek a különböző
városi célcsoportok felé történő alkalmazása elősegítheti a város iránti lojalitás erősödését
- ez a helyi gazdaság és társadalom szereplői esetében a város problémáinak megoldásában
való aktívabb közreműködést (pl. adományokkal vagy természetbeni segítségnyújtással) és
üzleti partnerei körében a város image-ének továbbadását jelentheti.
A marketing alapvető a turizmus területén is. Természeti és kulturális értékeivel, hangulati
elemek kialakításával a várost el kell adni a potenciális odalátogatók körében. A rendezvények
növelik a turisztikai vonzerőt , egyben a sok résztvevő potenciális terepe lehet az arculat
további fejlesztésének és kommunikálásának - e rendezvényeket tudatosan használni is kell
a városmarketing céljaihoz. A turizmus fejlődése a vendéglátásból származó bevételeken felül
azért is fontos a városnak, mert a turisztikai attrakciók, szolgáltatások és események a város
lakói számára is növelik az elérhető szolgáltatások körét.
A város jellegzetességeinek képi megjelenítése a közterületeken , a város kommunikációs
értékkel bíró tulajdonságainak összegyűjtése , célzott és rendszeres kommunikálása javítja a
város lakóinak identitását, hozzájárul városi büszkeségük fejlesztéséhez - egyúttal a város
környezetének, értékeinek megtartása, fejlesztése mellé is állíthatja őket.

8.2 Az

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓS/TÁSÁNAK SZERVEZETI
KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósítása olyan szervezeti működést kíván
meg a várostól, amely biztosítja egyrészt a stratégia egészének folyamatos nyomonkövetését,
az elért eredmények visszacsatolását a stratégia tervezési folyamatába (stratégiai
menedzsment), másrészt pedig biztosítja a stratégia által kijelölt fejlesztések professzionális
és hatékony megvalósítását (operatív menedzsment).

8.2.1

A városfejlesztés jelenlegi szervezeti rendszere

Nyíregyháza Megyei Jogú Város városfejlesztési intézményrendszerét jelenleg az
önkormányzat, a polgármesteri hivatal adott osztályai és a városfejlesztó társaság szoros
együttműködése alkotja .
A városfejlesztéssel kapcsolatos stratégiai döntéseket Nyíregyháza Megyei Jogú Város
képviselőtestülete hozza. A közgyűlés bizottságai:
•

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

•

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

•

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

•

Pénzügyi Bizottság

•

Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
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Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

A közgyűlés bizottságai közül településfejlesztési kérdésekben kiemelt szerepe van a
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságnak, emellett a többi bizottság is
rendelkezik városfejlesztéssel összefüggő jogkörökkel. A bizottságok saját szakterületükön
közreműködnek a településfejlesztési tevékenységeket megalapozó dokumentumok
tervezésében , véleményezésében , valamint megvalósításának figyelemmel kísérésében .
A településfejlesztési döntések szakmai előkészítésében jelentős szerepe van a
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, osztályainak. A Hivatalon belül három
szervezeti egység látja el a településfejlesztéshez, az ITS megvalósításához kapcsolódó
közvetlen feladatokat: a Főépítészi Osztály, a Polgármesteri Kabinet (Pályázatok és
Projektmenedzsment Referatúra) , illetve a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály.
Emellett valamennyi osztály részt vesz a saját szakterületét érintő településfejlesztéssel
kapcsolatos döntések előkészítésében
A

Főépítészi

Osztály településfejlesztéssel

összefüggő

feladatai többek között·

•

részt vesz a településfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek
összehangolásában, ellátja a település rendezési terveinek és helyi építési
szabályzatának elkészítésével, és elkészíttetésével, felülvizsgálatával összefüggő
szakmai és irányítási feladatokat,

•

ellátja a településfejlesztéssel, a rendezéssel kapcsolatos tervezési és terveztetési
feladatokat, a város településfejlesztéshez és területfejlesztéshez szükséges
döntések, koncepciók szakmai előkészítését ,

•

a városrevitalizáció, városrehabilitáció , a vá!osrekonstrukció , valamint a
városszerkezetet, a területfelhasználást jelentősen érintő munkahelyteremtő
beruházások során szakmai koordinációt lát el ,

•

javaslatot tesz új területfelhasználás kialakítására, a városszerkezet alakítását
koordinálja és szakmai szempontból irányítja az ezzel kapcsolatos feladatokat,

•

javaslatot tesz a városfejlesztés és rendezés területén az Önkormányzat érdekeinek
biztosítása szempontjából a településrendezési szerződés megkötésére, annak
tartalmára és szempontjaira,

•

az épített környezet védelme alakításában a város általános építészeti színvonalának
emelésében és annak népszerűsítésében közreműködik,

•

a városrehabilitációs tevékenység
a szakmai szempontokat,

•

biztosítja a műemlékvédelem és a településrendezés, településfejlesztés összhangját,

•

előkészítése

és koordinációja keretében érvényesíti

részt vesz a város zöldterületének, zöldfelületeinek és közlekedési hálózatának
szóló döntések előkészítésében ,

fejlesztéséről

•

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
során meghatározza az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módját és
eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját.az
el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét, az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési
eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

A
Polgármesteri
településfejlesztéssel
•

közreműködik

Kabinet,
összefüggő

az

Pályázatok
és
Projektmenedzsment
feladatai többek között:

európai

uniós

pályázati

lehetőségek

Referatúra

feltárásában

és

előkészítésében , a hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében,
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•

nyomon követi
elszámolásokat,

•

képviseli a Hivatalt
munkacsoportokban,

•

stratégiai és fejlesztési feladatok keretében részt vesz a településpolitikai, fejlesztési
és
üzemeltetési, valamint
az önkormányzat
ingatlanvagyon-gazdálkodási
programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepció
települést érintő részeinek összehangolásában,

•

részt

vesz

a

pályázati
a

források

regionális

városfejlesztési

felhasználását,

és

megyei

feladatokat

érintő

figyelemmel

szintű

az

tervelőkészítő

uniós

gazdasági

kíséri

megállapodások

előkészítésében ,

•

koordinálja a városfejlesztési koncepcióinak készítésével kapcsolatos feladatokat.

A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály településfejlesztéssel összefüggő feladatai
többek között:
•

ellátja a zöldfelület-gazdálkodás szakmai irányítását, koordinálását,

•

ellátja a város közlekedési rendszerének fejlesztésével , forgalomszabályozással, a
forgalombiztonság növelésével kapcsolatos javaslattevő és véleményező feladatokat,

•

közreműködik az önkormányzati és a nem
előkészítésében és megvalósításában,

•

ellátja a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság titkári feladatait,

•

közreműködik
a
előkészítésében , e

•

ellátja a Közgyűlés által elhatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával
kapcsolatos beruházói feladatokat.

•

' szervekkel közös pályázatok
önkormányzati

településrendezési és fejlesztési tervek környezetvédelmi
tekintetben a környezetvédelmi szempontokat érvényesítési,

Nyíregyházán önkormányzati határozattal 2009-ben jött létre a Városfejlesztési Társaság az
önkormányzat városfejlesztő tevékenységeinek ellátására, melynek feladatait a Nyíregyházi
Ipari Park Kft. látja el. A városban eddig megvalósult városrehabilitációs projektek kapcsán a
Városfejlesztési Társaság látta (látja) el a projektmenedzsment feladatokat. A társaság
tevékenységei közé tartozik az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek
teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása . A Városfejlesztő Társaság a
városrehabilitációs feladatokat az alapító Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötött megbízási szerződés keretében látta (látja) el. A Városfejlesztő Társaság rendelkezik a
tevékenysége ellátásához szükséges humán-erőforrással , műszaki , pénzügyi és szociális
munkatársakkal.
Az önkormányzat jelenlegi településfejlesztési intézményrendszere eredményesen
valósított meg egy funkcióbővítő és három szociális típusú városrehabilitációs
fejlesztést Európai Uniós források bevonásával.

8.2.2

Az ITS megvalósításának intézményi háttere

Az ITS megvalósítására kialakítandó szervezeti háttérnek illeszkednie kell a 2014-2020-as
időszakra kiépítendő országos és megyei szervezetrendszerhez, úgy hogy a források
lehfvhatósága és elszámolhatósága biztosítható legyen.
Az önkormányzat jelenlegi településfejlesztési intézményrendszere, stratégiai és operatív
menedzsmentje alkalmas az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítására, a 20142020 közötti fejlesztések szervezeti rendszerének biztosítására.

„, 1
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Az. ITS megvalósításának intézményrendszerén belül a döntéshozói szintet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyűlése jelenti. A döntéselökészítési feladatokat Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, annak adott szervezeti egységei végzik.
A városfejlesztés szervezeti rendszere Nyíregyházán

STRATÉGIAI

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Polgármester
Képviselötestület
Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottság

MENEDZSMENT

Partnerség
lakosság , civil
szervezetek
vállalkozások
szakhatóságok

Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály
Főépítészi Osztály
Polgármesteri Kabinet

0PERATIV
MENEDZSMENT

r

l

Operatív menedzsment szervezet
(Városfejlesztő Társaság)

Külső szakértők

Az. ITS megvalósítását stratégiai szinten irányító és döntéshozó szervezeti hátteret
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere és képviselötestülete alkotja. Az.
önkormányzat szervezeti hierarchiájában a városfejlesztés általános irányvonalainak
meghatározása a képviselötestület feladata . A közgyűlés 6 bizottsága közül
településfejlesztési kérdésekben kiemelt szerepe van a Városstratégiai és Környezetvédelmi
Bizottságnak, emellett a többi bizottság is rendelkezik városfejlesztéssel összefüggő
jogkörökkel.
Az. ITS stratégiai menedzsment fő feladatai a következők:
•

Az. ITS megvalósításának nyomonkövetése, elvárt eredmények, hatások értékelése.

•

A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel
kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése.

•

A városi társadalom és gazdaság igényeinek és
változásainak beépítése az ITS-be.

•

Az. operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete ,
céljainak meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció
kezdeményezése.

•

ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete.

•

ITS partnerségi egyeztetések anyagainak
elökészítésre.

•

A döntéshozók részére éves jelentés készítése az ITS megvalósításáról, a változó
külső, belső tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról.

lehetőségeinek

előkészítése ,

feltárása , azok

előterjesztése

döntés-
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•

ITS megvalósítási folyamatáról a lakosság tájékoztatására alkalmas információk
összeállítása, évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször is.

•

Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása.

•

Városfejlesztést tevékenységükkel befolyásoló nem önkormányzati intézményekkel,
szervezettekkel való kapcsolattartás.

Az ITS megvalósításával kapcsolatos döntéselökészítö feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala végzi, adott adott szervezeti egységei (elsősorban a Főépítészi
Osztály, a Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra , valamint a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály) bevonásával.
Az ITS-ben körvonalazott fejlesztések megvalósításának menedzsmentje az operatív
menedzsment szervezet feladata.

8.3

PARTNERSÉG

8.3.1

A partnerség tervezése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programja keretében kiemelt
figyelmet fordít a partnerségi együttműködésre , az érintettek aktív bevonására .
Az Önkormányzat 2013 szeptemberében elkészítette a város fenntartható városfejlesztési
programjának - településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési
stratégiájának (ITS) - társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét,
összhangban a Közgyűlés által elfogadott „Nyíregyháza Megyei Jogú Város
településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetési
szabályzata" című dokumentummal.

A Partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került
kidolgozásra:
•

314/2012. (Xl. 8.) Korm . rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről

•

Tervezési Segédlet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Fenntartható
Városfejlesztési Programok című pályázati felhívás keretében történő elkészítéséhez

•

Útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia
2014-2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013. augusztus 30.)

•

Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított
kiadás, 2009. január 28.)

•

A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában: a
partnerségről szóló európai magatartási kódex elemei - Bizottsági Szolgálati
Munkadokumentum (SWD (2012) 106 final, Brüsszel, 2012.4.24.)

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható városfejlesztési program tervezési,
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed.
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• tájékoztatás,
véleményezés
• részvételen
alapuló bevonás

• projektek
előkészitése

• megvalósításban
való részvétel

• folyamatos
egyeztetés az
érintettekkel
• átfogó
tájékoztatás
• visszacsatolás

A partnerség szerepe az egyes szakaszokban:
•

Tervezés: A városfejlesztési dokumentumok kidolgozása széleskörű partnerség
keretében valósul meg. A partnerek szerepe a tervek megismerésén,
véleményezésén, jóváhagyásán túl aktív bevonásukra is kiterjed.

•

Megvalósítás: A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósítás során a projektek
előkészítésében és megvalósításában is (pl. városrehabilitációs projektek esetén
akcióterületi lakosság részvétele a finanszírozásban önrész biztosításával,
városüzemeltető cég részvét~le a kivitelezésben , civil szervezetek részvételé soft
elemek megvalósításában).

•

Fenntartás: A partnerség a fenntartási időszakra is kiterjed: a projektek megvalósítása
után is fontos az átfogó tájékoztatás , a folyamatos egyeztetés a közvetlenül
érintettekkel (pl. lakossági elégedettség mérés). A tapasztalatok fontos visszacsatolást
jelentenek a további tervezési folyamatokhoz.

A város Partnerségi egyeztetés terve részletesen a tervezés során megvalósuló partnerség
kereteit rögzíti , a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia
előkészítése, kidolgozása , jóváhagyása során megvalósuló partnerségi együttműködés
folyamatát mutatja be.

8.3.2 A Partnerségi egyeztetés tervben tervezett tevékenységek megvalósítása
A településfejlesztési dokumentumok kidolgozásának folyamatába az alábbi partneri
csoportok kerültek bevonásra.

• „

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az érintett partnerek elérését a célcsoportra
sajátosságoknak leginkább megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül , a
hozzájuk illeszkedő formában és tartalommal célozta meg.

jellemző

Ni. egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja és e:szközei az alábbiak voltak:
• írásbeli tájékoztatás (elektronikus/ papír alapú)

() ('
...

""
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Megvalósult egyeztetések:
•

A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelezö véleményezöi kör: A
314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet előírja a településfejlesztési koncepció és integrált
településfejlesztési stratégia egyeztetésének és elfogadásának szabályait. A rendelet
értelmében az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és
önkormányzatok (a rendelet 9. melléklete nevesítve tartalmazza) az alábbiak szerint
kerültek bevonásra:
o

Előzetes tájékoztatás a készítendő ~oncepcióról - 2013. október 25-én
kiküldésre került a partnereknek egy előzetes tájékoztató a tervezési
folyamatról. A partnerek 21 napon belül teljesítették a Korm . rendelet szerinti
feladataikat.

o

Koncepció tervezet - 2014. június 27-én kiküldésre került a partnereknek a
településfejlesztési koncepció tervezete. A véleményezési határidőt (21 nap)
követően megtörtént valamennyi beérkezett észrevétel feldolgozása, reagálás
a véleményekre, valamint a szükséges kiegészítések, módosítások átvezetése
a dokumentumban.

o

•

Stratégia tervezet - 2014. június 27-én kiküldésre került a partnereknek az
integrált településfejlesztési stratégia tervezete. A véleményezési határidőt (21
nap) követően megtörtént valamennyi beérkezett észrevétel feldolgozása,
reagálás a véleményekre, valamint a szükséges kiegészítések, módosítások
átvezetése a dokumentumban.

Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek: A szakmai
egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek széles körben reprezentálták a város
gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális életét. A partnerek tájékoztatása és
aktív, részvételen alapuló bevonása érdekében a partnerségi egyeztetés keretében az
alábbi munkacsoportok létrehozására került sor:
o

Gazdaságfejlesztési munkacsoport

o

Közlekedés- és

o

Környezetvédelmi munkacsoport

o

Humán fejlesztési munkacsoport

közműfejlesztési

munkacsoport

A munkacsoport egyeztetések workshopok keretében zajlottak a tervezés folyamán,
két szakaszban:

•

o

2013. február 10-11-én megrendezett munkacsoport ülések témája a
helyzetelemzés főbb megállapításainak megvitatása, a településfejlesztési
koncepció fő irányainak kijelölése volt.

o

2013. JUnius 12-én megrendezett munkacsoport ülések témája a
településfejlesztési koncepció következtetéseinek megvitatása, az integrált
településfejlesztési stratégia fő elemeinek kijelölése volt.

Lakossági egyeztetések: A partnerségi egyeztetés fontos részét képezi a lakosság
bevonása, tájékoztatása . A tervezés során 2014. június 23-24-25-én kerültek
megrendezésre lakossági fórumok, konzultációk városrészenként (3-4 városrész
összevonásával). A fórumokon a tájékoztatáson túl kérdésfeltevésre és vélemények
megfogalmazására is lehetősége nyílt a résztvevőknek .

A szomszédos településekkel megvalósított egyeztetések leírását a

....

.

.S.4. Településközi

koordináció mechanizmusai" fejezet tartalmazza .
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A megvalósult egyeztetések dokumentációja Uelenéti ívek, emlékeztetők , prezentációk,
fotódokumentáció), valam int a kötelező államigazgatási egyeztetés keretében beérkezett
észrevételek kezelésének dokumentációja elérhető a Polgármesteri Hivatal Pályázatok és
projektmenedzsment referatúráján.
A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes , előre
rögzített módon történt, megtörtént a javaslatok, vélemények dokumentálása, nyilvántartása,
majd szakmai feldolgozása. Az elfogadott vélemények beépítésre kerültek a megfelelő
dokumentumokba, míg az el nem fogadott vélemények esetében megtörtént azok indoklása.
Megvalósultak az elfogadott koncepció és stratégia nyilvánosságát biztosító intézkedések, a
dokumentumok a város honlapján - www.nyiregyhaza.hu/varosfejlesztes - elérhetőek.

8.4

TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINACIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMÜKŐDÉSI JAVASLATOK

Nyíregyháza Megyei Jogú Város kiterjedt vonzáskörzettel rendelkezik, a térségben gazdaságifoglalkoztatási, oktatási, kulturális, közszolgáltatási, közigazgatási centrumpozíciókat tölt be .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város funkcionális vonzáskörzete igen heterogén attól függően ,
hogy milyen elemzési szempont szerint történik a lehatárolás. A város térségében több
vonzáskörzet is azonosítható (pl. közlekedési, oktatási, gazdasági és oktatási, turisztikai,
közmüszolgáltatási, kistérségi, járási , agglomerációs határok).
összességében kimutatható egy szélesebb körű vonzáskörzet, amely egy Újfehértó-BalkányNagykálló-Baktalórá ntháza-Nyi rtura-Kemecse-Nyí rbogdány-1 brány-Rakamaz-Tiszavasvári
körrel határolt. A szélesebb körű vonzáskörzetben elsősorban az oktatási, közlekedési,
közigazgatási funkciók a meghatározóak. A szűkebb funkcionális vonzáskörzetét a városnak
elsősorban a gazdasági, munkaerő-piaci tendenciák és közmű agglomeráció kiterjedése
határozza meg. Ebbe a vonzáskörzetbe Nyírpazony, Kótaj, Nyírtelek, Kálmánháza tartozik.
NyfregyMza mikroregionális

vonzáskőrzetei

funkcionális

szerepkőrők

alapján

Nylrecvl>ád i•rós

-

Nylr„yhózl aulomerkl6
l>OOJl<o""'-Nylrecvl>ád klsUrM&
Nylr„yhNI ..,iomerólódó térH&

Forrás: Megalapozó vizsgálat, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Onkormányzata

Az érintett településekkel való kapcsolatfelvétel módszertana, az ehhez alkalmazott
kommunikaciós eszközök az ITS tervezése során az alábbiak voltak:

v
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•

Egyeztetés a megyében található Jelentősebb településekkel, városokkal,
decentrumokkal a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum keretében, 2014 .
április 10-én.

•

Munkacsoport megbeszélés a NYITÓT Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
településeivel (Kálmánháza , Kótaj , Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony,
Nyírtelek, Nyírtura, Sényő) 2014. június 23-án .

Az. egyeztetések keretében az érintett települések megismerték Nyíregyháza Megyei Jogú
Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának
célrendszerét, főbb fejlesztési irányait, és ezekhez kapcsolódóan ismertették saját fejlesztési
elképzeléseiket. A települések képviselői egymás kölcsönös tájékoztatásán túl egyeztették a
lehetséges együttműködési területeket.
A NYITÓT Társulási megállapodása rögzíti a települések közötti együttműködési területeket.

A társulás célja a települési önkormányzatok összehangolt fejlesztésének biztosítása, a
települések közötti szociális és egészségügyi ellátások megszervezése, a térségi
kózszolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása , és egyéb
feladatok ellátása. A társulás összehangolja a területén a társadalmi, gazdasági és környezeti
fejlesztés érdekében a fejlesztési tervekkel összhangban a helyi önkormányzatok, azok
területfejlesztési társulásai és a Társulás területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit.

A Kormány 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozata9 értelmében a megyei jogú városok
önkormányzatai közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok forrása, illetve
a várostérségek és a megyei jogú városok térségei Oárások) fejlesztését támogató források
elkülönülnek egymástól. (Nyíregyháza MJV esetében 23,2046 Mrd Ft, Szabolcs-SzatmárBereg megye járási esetében összesen 23,9490 Mrd Ft, ebből a Nyíregyházi járás 1,9555 Mrd
Ft).
A településközi koordináció a tervezésen túl az ITS megvalósítási szakaszában is
megvalósul, egyeztetésre kerülnek a települések közötti együttműködések lehetséges
területei.
Összességében megállapítható, hogy a környező települések fejlesztései Nyíregyháza
tervezett városfejlesztési elképzeléseivel és az azt megalapozó ITS-sel összhangban
valósulnak majd meg, a hatások szinergikusan kiegészítik, felerősítik egymást, felesleges,
párhuzamos kapacitásokat létrehozó, egymást kioltó fejlesztések nem valósulnak meg.

9

A Kormány 1298/2014. (V 5.) Korm. határozata a 2014-2020 közötti 1döszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Prcsram tervezésének ~yes szempontjairól, valamint az operatív
programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai

-.

tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról

'

~--~-

,

'
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8.5

M ONITORING RENDSZER

8.5.1

Mó dszertan

A monitoring és értékelés rendszere csak akkor állítható össze minden részletében, ha
•

már

egyértelműen

ismert az európai uniós és hazai tervezési dokumentumokból
indikátorok rendszere (azaz elfogadásra kerülnek a végleges
Operatív Programok);
levezethető, kötelező

•

megjelennek a pályázati rendszerben kötelezően elvárt indikátorrendszer mérésével,
módszertanával kapcsolatos szakmai útmutatók és végrehajtási dokumentumok;

•

a stratégiában szereplő projektek tartalmi és műszaki előkészítettsége eljut arra a
szintre, hogy a kapcsolódó hatások, eredmények és outputok pontosan azonosíthatók
és számszerűsíthetők (elkészülnek a szükséges tervdokumentumok, pénzügyi tervek
stb.).

Amíg ezek a keretfeltételek nem álltak fel, addig elsősorban az alapelvek tisztázására és a
monitoring-mutatók meghatározására kerülhet sor az alábbi európai uniós
dokumentumok figyelembevételével:
főbb

•

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/201;3/EU RENDELETE (2013.
december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a . Beruházás a
növekedésbe és munkahelyteremtésbe" célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről ,
valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről - a rendelet határozza
meg az ERFA-típusú beruházások közös kimeneti indikátorait10 ;

•

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE (2013.
december 17.) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről - a rendelet definiálja az ESZA-típusú beruházások közös
kimeneti és eredménymutatóit;

•

The Programming Period 2014-2020 - Guidance Document on Monitoring and
Evaluation - European Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts
and Recommendations.

Az ERFA és ESZA rendelet kimeneti indikátorait a Mellékletek tartalmazzák.

8.5.2

A monitoring tevékenység folyamata és szervezeti háttere

Az eredményes monitoring tevékenységhez elengedhetetlen, hogy az az előkészítés és a
megvalósítás integráns, tervezett részét képezze - előre meghatározott folyamatokkal,
konkrét határidőkkel és egyértelmű felelősökkel. A monitoring folyamata az alábbi
lépésekből áll:

1.

Egyértelmű célkitűzéseket megfogalmazó, világos beavatkozási logikára
településfejlesztési koncepció kialakítása.

épülő

2. Konkrét beavatkozásokat és részben projekteket, illetve a kapcsolódó finanszírozási
forrásokat meghatározó ITS kidolgozása.

10

Az ERFA rendelet meghatározza a városfejlesztés konkrét mutatóit:
• Integrált városfejlesztési stratégiákat alkalmazó területeken élö lakosság (személy)

•

Városi kornyezetb@n létrehozott vagy helyreáll!tott nyitott terek (négyzetméter)

•

Városi környezetben épített vasy helyreállított köz- va9y kereskedelmi épületek (né9yzetméter~

•

Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység)

,...,, r- '
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3. A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet összeállítása jelen fejezet összefoglalja az átfogó, tematikus és területi célokhoz kapcsolódó javasolt
monitoringmutatókat, míg a projektszintű indikátorok az egyes projektek konkrét
kidolgozásakor kerülnek meghatározásra.
4. A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához
végrehajtásához szükséges információk összegyűjtése

és

eredményes

5. Az. indikátorok teljesülésének nyomonkövetése a megvalósítás során.
~t'vZ\v''~~~....~:;:--'
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A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz a településfejlesztési koncepció és
az ITS végrehajtásáért felelös szervezet felelősségi körébe tartozik. Ezen belül célszerű
kijelölni egy személyt, aki felelős a monitoring és értékelési tevékenység koordinációjáért és
végrehajtásáért. A monitoringhoz kapcsolódó legfontosabb feladatok a következők:
•

az ITS-ben szereplő monitoring és értékelési terv alapján részletes munkaterv és éves
feladattervek kialakítása;

•

a monitoringrendszer kereteinek kialakítása
frissítendő adatbázis megalkotásával;

•

az indikátorok aktuális értékének - a terv szerinti gyakorisággal
összegyűjtése, rögzítése a monitoring rendszerben ;

•

rendszeres, kapcsolattartás a nagyobb volumenű projektek megvalósításért felelős
személyekkel az indikátorok elérését nagymértékben befolyásoló kulcs-, hálózatos és
akcióterületi projektek nyomon követése érdekében;

•

éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a programszintű és
projektszintű indikátorok értékének alakulását, az ennek alapján megfogalmazható
következtetéseket és az esetlegesen szükségesnek tartott beavatkozásokat a program
végrehajtásába (a jelentést a menedzsmentért felelős döntéshozó testületnek kell

előre

elkészített és folyamatosan
történő

-

jóváhagynia).

•~

I
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A be lső feladatok ellátása mellett a stratégia végrehajtásához kapcsolódóan egy időközi
(2017-2018) és egy utólagos (202 1-2022) értékelés megvalósítása javasolható - külső ,
független értékelő szervezet által, kiemelt hangsúlyt fektetve a program hatásainak
értékelésére . A monitoring és értékelési munkatárs feladata az értékelési tevékenység
szakmai koordinációja , inputok biztosítása és egyeztetés az értékelést végző szakemberekkel,
valamint annak biztos ítása , hogy az értékelések j avaslatai beépüljenek az aktuális program
végrehajtásába (idöközi értékelés), valamint a jövőbeli fejlesztési programok tervezési
folyamatába és végrehajtásába (időközi és utólagos értékelés).
A monitoring tevékenység végrehajtás részének konkrét szervezeti hátterét az operatív
menedzsment szervezet (Városfejlesztő Társaság) biztosítja, amely koordinálja a
megvalósuló városfejlesztési beavatkozásokat, rendszeresen figyeli, gyűjti és rendszerezi
azok indikátorainak alakulását, arról beszámol a Polgármesteri Kabinet felé. A beszámoló
alapján közg yűlési előterjesztés készül, amelyet az érintett Bizottságok tárgyalnak, és a
Közgyűlés hagy jóvá.
Integrált

Az

Településfejlesztési Stratégia végrehajtását és eredményeit a város
évenként áttekinti és értékeli. A beszámoló az alábbi témaköröket

képviselőtestü lete

tartalmazza:
•

a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtásának állapota,

•

a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információi (projekt
költségvetése, források összetétele),

•

városrészenként és tematikus célonkénti áttekintés a stratégia végrehajtásának kezdete
óta megvalósult fejlesztésekről és azok eredményeiről ,

•

a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladás (az indikátorok kiinduló és
célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltüntetésével).

Az éves áttekintés kizárólag kisebb korrekciók végrehajtására szolgál. A korrekciókat.
beleértve a korrekciót kiváltó okokat, megfontolásokat rögzíteni és nyilvánossá kell tenni.
Részletesebb, a helyzetelemzést, a stratégiai célokat és beavatkozásokat érintő
aktualizálásra, felülvizsgálatra - ha lényeges változás nem történik a külső környezetben általában 3-5 évente van szükség . Ezen alkalmakkor célszerű az ITS indikátorai értékének
alakulását megvizsgálni és az elért eredményeket ezek alapján értékelni.

8.5.3

Az indikátorkészlette/ kapcsolatos

alapvető

követelm ények

A monitoringrendszer hatékony működésének egyik alapja a szakmailag megalapozott
indikátorkészlet meghatározása. Az alkalmazott mutatókkal szembeni alapvető kritériumok az
alábbiak:
•

SPECIFIKUS - az indikátornak amellett, hogy a lehető legkonkrétabban kell
megfogalmazni, mindig pontosan az adott célkitűzésre kell vonatkoznia , annak
eredményét, hatását kell mérnie.

•

MÉRHETŐ - a mérhetőség akkor biztosított , ha az indikátor számszerűen
(mértékegységgel) kifejezhető.

•

ELÉRHETŐ - az indikátor bázis- és célértékét viszonylag gyorsan, könnyen és
költséghatékony módon meg kell tudni határozni.

•

REÁLIS - a valós helyzetből és tervezett beavatkozások várható eredményeiből
kiindulva kell egy ténylegesen elérhető célértéket kitűzni .

•

AKTUÁLIS - az indikátornak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell
vonatkoznia, és alkalmasnak kell lennie időbeli nyomonkövetésre.
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Nem elegendő kizárólag a mutatók megfelel ő azonosítása: az eredményes monitoring és
értékelési tevékenységhez a következő elemek szükségesek:
•

definíció, vagyis az indikátor pontos , egyértelmű meghatározása az elvárt változás
irányának megadásával;

•

a mértékegység megadása teszi

•

a kiindulási érték megadása - ehhez lehet viszonyítani a változást (egyes indikátorok
esetében a bázisérték O is lehet);

•

a célérték kitűzése - ehhez mérten lehet kijelenteni, hogy teljesült-e az elvárt eredmény
a meghatározott időpontra ;

•

az indikátor forrását, illetve speciális indikátor esetében a mérésének módszerét is
előre meg kell határozni.

8.5.4

lehetővé

az indikátor számszerűsítését;

A stratégia tervezett indikátorai

Mivel a 2014 - 2020 közötti időszakban az ún. eredményközpontúság („result orientation")
elve miatt az indikátorok és azok célértékeinek szerepe megnő, ezért az ITS indikátorai úgy
kerültek kialakításra, hogy azok egyértelmű és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz
az indikátorok változását az adatok egyértelmű változásához lehessen kötni.

Az. indikátorok meghatározása az EU által megjelölt közös indikátorok és a hazai OP
tervezetekben használt indikátorok figyelembe vételével történt.

I
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A stratégia átfogó és tematikus céljainak indikátorai

Versenyképes város:
Versenyképes, nemzetközi
szrnv<lnalú gazdaság,
értékteremtö foglalkoztatás és az
aktivit ás növelése

A 15-64 év közötti lakosság foglalkoztatási rátája (növekedés}
A 15-64 év közötti lakosság aktivitási rátája (növekedés}
A vállalkozói szféra felzárkózása: az ezer lakosra jutó működő
nyíregyházi vállalkozások száma az ezer lakosra jutó
magyarországi vállalkozások számának arányában (növekedés)

--+-

Környezettudatos város:
Energiahatékonyság és a
kl!maváltozáshoz való
alkalmazkodás

Az aktív keresö nélküli, aktív korú taggal

rendelkező

háztartások

száma (csökkenés)
Jövedelmi felzárkózás: az egy nyíregyházi adófizetőre jutó
személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem az egy
magyarországi adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot
képezö jövedelem arányában (növekedés}
Önkormányzati fenntartású épületek energiafelhasználása
(csökkenés)

KSH megyei évkönyv

évente

%

KSH megyei évkönyv

évente

%

KSH megyei évkönyv

évente

%o

KSH megyei évkönyv

évente

db

KSH Népszámlálás

tízévente

--

Belföldi vándorlási különbözet ezer lakosra (szinten tartás)
Gond oskodó város:
.Javuló életminöség és a
társadalmi különbségek
csökkentése

%

~-

1

1
%

r~J/:v

KSH megyei évkönyv

t .-

---- -

évente
1

--+-

NYIRW Nonprofit Kft.

.l_

---j

ötévente
- - - - - - ------ -__,J

____J

1 K6z6 püvú tematikus célok

1 . Fej lett helyi gazdaság,
nagyszámú minőségi munkahely,
magasabb jövedelmi szint
~

2 . Fejlett, magas színvonalú
tudományos élet, innováció

l

A nyíregyházi székhellyel rendelkező vállalkozások által fizetett
adó értéke (növekedés)

iparűzési
Működő

vállalkozások száma (növekedés)

Egy adófizetöre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező
jövedelem (növekedés)
Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt
ezer lakosra (szinten tartás)

vevő

hallgatók száma

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 25 éves és
népesség arányában (növekedés)

idősebb

millió Ft

NYMJVÖ

évente

db

KSH megyei évkönyv

évente

ezer Ft

KSH megyei évkönyv

évente

fö

KSH megyei évkönyv

évente

%

KSH Népszámlálás

tízévente

-
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3. Pe:zsgö kulturális élet,
rekreációs lehetöségek, fejlett
turizmus

-- 4 . Magas szinvonalú humán
sz.olgáltatások

e ">

5. Kö:zösségi, szolidáris,
befog adó társadalom

Kereskedelmi és egyéb szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák
száma (növekedés)

---·

Átlagos tartózkodási idő (növekedés)

vendégéjszaka

KSH megyei évkönyv

évente

-

~

KLIK

évente

A városban élők születéskor várható élettartama (növekedés)

év

KSH Népszámlálás

tlzévente
i

Szociál is szolgáltatásokba bevont l akosság száma (szinten
tartás)

fö

NYMJVO

évente

Civil szervezetek száma (növekedés)

db

Civil Szervezetek
Névjegyzéke 11

évente

fö

KSH Népszámlálás

tlzévente

fö

Szabolcs Volán Zrt.

évente

km

NYMJVO

évente

db

NYMJVO

A szegregált körülmények között élök száma (csökkenés)

~

Kerékpáros parkoló, tároló helyek száma (növekedés)
Belterületi úthálózat elméleti terhe l tsége : a belterületi
burkolt utak hossza és a reg i sztrált gépjárművek számának
hányadosa (csökkenés)

1

-

i

önkormányzati tulajdonú bérlakások száma (növekedés)

m2

Megújuló energiaforrást használó és/vagy energiahatékonysági
beruházási intézkedések által érintett önkormányzati épületek száma
(növekedés)

l.

évente
4

~-

db/km

Belterületi gondozott zöldterületek nagysága (növekedés)

11

évente

%

Bel-és külterületi kerékpáros létesítmények hossza (növekedés)

7. Vonzó és energiahatékony
építet1 környezet, táj- és
településkép

KSH megyei évkönyv

Továbbtanulási ráta: a felsőoktatás i intézményekbe felvételt nyert
nylregyházi középiskolai tanulók aránya (növekedés)

Napi utazások esetén fö közlekedési eszközként közösségi
közlekedési módot választók száma (növekedés)
6. Fej lett városi mobilitás,
fenntartható közlekedés

db

-~-

db

-

NYMJVO, KSH
megyei évkönyv

évente

NYIRW Nonprofit Kft.

évente

NYIRW Nonprofit Kft.

évente

------i
----1
i

db

NYMJVő

évente

_J

http:J/birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmi-szervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke
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8 . Aktiv hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, vonzó városi
Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok száma (növekedés)
irnage
N'YMJVO: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

db

NYMJVÖ

évente

-.

e-.
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A területi célokhoz kapcsolódó indikátorok esetében elsősorban a KSH népszámlálási adataira lehet építeni. Amellett, hogy minden városrész
esetében meg lett határozva egy-egy célkitűzés, területi szinten a legfontosabb a városrészek közötti diszparitás csökkentése· vagyis nem
elegendő az, hogy az egyes városrészekben javulás mutatkozzon meg az indikátorok értékében, ezzel egy időben a városon belüli
különbségeknek is csökkennie kell.
Területi célokhoz kapcsolódó indikátorok

Területi célok

.

)
")

V1-V10 váro!;részi célok

Az egyes városrészek lakosainak száma
Felsőfokú végzettségűek
idősebb

a 25 éves és
népesség arányában

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül
A gazdaságilag nem aktlv népesség aránya
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktlv korú népességen belül

L
--

fö

KSH Népszámlálás

tízévente

%

KSH Népszámlálás

tízévente

%

KSH Népszámlálás

tizévente

KSH Népszámlálás

tizévente

KSH Népszámlálás

tízévente

%
%

- -

1

%

KSH Népszámlálás

tízévente

1

db

NYMJVÖ

hétévente

Lakossági elégedettség a települési
környezet minőségével

1

%

NYMJVÖ

hétévente

Szociális városrehabilitációval érintett
akcióterületen élő lakosság száma

1

fö

NYMJVÖ

hétévente

Az. egyes városrészekben müködö
kiskereskedelmi üzletek száma

A projektszintű output indikátorok és a projektszintű horizontális vállalások a projektek részletes kidolgozását, konkretizálását követően - a
projekt-kiválasztási kritériumok, illetve a hazai operatív programok szakmai követelményrendszere ismeretében - határozhatóak meg.
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9

MELLÉKLETEK

9.1

EU TEMATIKUS CÉLOK, BERUHAZASI PRIORITASOK

9.1.1

ERFA rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE
(2013. december 17.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe" célkitúzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
5. cikk

Beruházási prioritások
A hivatkozott rendelet 15. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett Partnerségi
Megállapodásban meghatározott fejlesztési szükségletek és növekedési lehetőségekkel
összhangban az ERFA a következő beruházási prioritásokat támogatja a(z) 1303/2013/EU
rendelet 9. cikke első bekezdésében meghatározott tematikus célkitűzéseken belül:

1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősitése a következők révén:
a) a kutatási és innovációs (K+I) kiválóság fejlesztése , és különösen az európai érdekeltségű
kompetencia központok támogatása érdekében a K+I infrastruktúra és kapacitás
megerősítése;

b) a vállalkozások K+I beruházásainak előmozdítása , valamint a vállalkozások, a kutatási és
fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása,
különös tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe. a technológiaátadásba , a
társadalmi innovációba, az ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a
keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens specializáció általi
nyilt innovációba történő beruházásokra, továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a
kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett
gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, valamint az általános célú
technológiák terjesztése;

2. az ikt-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és
minőségének fokozása a következők révén:
a) a szélessáv-kiépítés kiterjeiztése és nagy sebességű hálózatok kiépítése, valamint a
digitális gazdaságot szolgáló feltörekvő technológiák és hálózatok bevezetésének
támogatása;
b) az ikt-termékek és szolgáltatások, az e-kereskedelem továbbfejlesztése és az ikt iránti
kereslet fokozása;
c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-befogadás, az e- kultúra és az e-egészségügy iktalkalmazásainak megerősítése;

~- a kkv-k versenyképességének fokozása a következők révén :

'" r r
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a) a vállalkozói szellem előmozd ítása , különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának
megkönnyítése, valamint új cégek alapításának - többek között üzleti inkubátorházak
segítségével történő - ösztönzése;
b) a kkv-k számára új vállalati modell - elsősorban a nemzetközivé válás céljával történő kidolgozása és megvalósítása;
c) a korsze rű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és
bőv ítésének támogatása;
d) a kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi
piacokon , és hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venni;

4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden
ágazatban a következők révén:
a) a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása;
b) az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a
vállalkozásokban;
c) az energiahatékonyság , az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket és a
lakóépületeket is;
d) intelligens alacsony és közepes feszültségen működő elosztórendszerek fejlesztése és
kialakítása ;
e) alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson ,
de különösen a városi területeken , ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és
a kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását;
f) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák kutatásának, innovációjának és
bevezetésének az előmozdítása ;
g) a hasznos hőigény alapján a hő és a villamos energia nagy hatásfokú kapcsolt
előállításának előmozdítása ;

5. az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és
kezelésének elősegítése a következők révén:
a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, többek között az ökoszisztémán alapuló
megközelítéseket célzó beruházások támogatása;
b) egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség
biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások
elősegítése ;

6. a környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása a
következők révén:
a) a hulladékágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok követelményeinek
való megfelelés és a tagállamok által megállapított, e követelményeken túlmutató beruházási
igények kielégítése érdekében;
b) a vízgazdálkodási ágazatba történő beruházás az uniós környezeti vívmányok
követelményeinek való megfelelés, és a tagállamok által megállapított, e követelményeken
túlmutató beruházási igények kielégítése érdekében;
c) a természeti és kulturális örökség megőrzése , védelme, előseg ítése és fejlesztése;
d) a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztémaS!OlgáltatáMk élőMgítésé, többék kö!ött a Natura 2000 és a !öld infrastruktúrák révén:

.
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e) a városi környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a átalakuló
használatú területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség
csökkentését célzó intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása;
f) a hulladékgazdálkodási ágazatban , a vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében vagy
a légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás
hatékonyság javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása;
g) az erőforrás-hatékony gazdaságra való ipari átállás támogatása , a zöld növekedés, az
ökoinnováció és a környezeti teljesítményirányítás a köz- és a magánszektorban történő
előmozdítása;

7. a fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az
alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrákból az alábbiak révén:
a) a multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a TEN-T-be való
beruházás által;
b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T
infrastruktúrához - többek között a multimodális csomópontokhoz - történő kapcsolásával;
c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid
kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak,
kikötök, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és
korszerűsítése , a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében;
d) átfogó, magas szintű és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése és helyreállítása,
valamint zajcsökkentő intézkedések előmozdítása ;
e) az energiahatékonyság és az ellátásbiztonság javítása intelligens energiaelosztó , -tároló
és -átviteli rendszerek kialakításával és a megújuló forrásokat használó megosztott termelés
integrálásával;
8. a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilítás
ösztönzése a következők révén:
a) üzleti inkubátorházak létrehozásának támogatása , valamint az önfoglalkoztatás, a
mikrovállalkozások és a cégalapítás beruházásokkal való támogatása;
b) a foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az
adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók
átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az
ezekhez való hozzáférhetőség javítását;
c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák
támogatása munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek a(z)
1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alkalmazási körén kívül esnek;
d) a foglalkoztatási szolgálatok infrastruktúrájába történő beruházás;
9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció
elleni küzdelem a következők révén:
a) a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába
történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése , a társadalmi,
kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a
társadalmi befogadás előmozdítása , valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi
alapú szolgáltatásokra való átállás;
b) a városi és vidéki területeken élő , rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása ;

e) a szociális vállalkozások támogatása;
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d) a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák keretében végzett beruházások;

10) az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész
életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák
kifejlesztésével;
11) a hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes
közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó
közigazgatási rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi
kapacitásának megerősítése által.

9. 1.2

ESZA rend elet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 130412013/EU RENDELETE
(2013. december 17-én)
az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kivül
helyezéséről

3. cikk
A támogatások köre
(1) A(z) 1303/2013/EU rendelet 9. cikke elsö bekezdésének - az e bekezdés a) , b), c) és d)
pontjával megegyező - 8., 9., 10. és 11 . pontjában meghatározott tematikus célkitűzések
keretében, valamint feladatainak megfelelően az ESZA a következő beruházási prioritásokat
támogatja:
a) „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás
támogatása" tematikus célkitűzés tekintetében :
i. az álláskeresők és az inaktív személyek - többek között a tartós munkanélküliek és a
munkaerőpiactól távol esők - foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi
foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is;
ii. e fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők ,
közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből
jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia
végrehajtása révén;
iii. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és
középvállalkozások létrehozása;
iv. a nemek közötti egyen lőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való
hozzáférés és a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet összeegyeztetése
és az .azonos munkáért azonos bér" elvének előmozdítása ;
v. a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott
körülményekhez;
vi. aktív és egészséges idősödés;
vii. a munkaerő-piaci intézmények, például az állami és magán foglalkoztatási szolgáltatások
modernizálása, és a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás javítása, többek között a
munkavállalók transznacionális mobilitását ösztönző intézkedések, valamint a mobilitási
programok es az intezmenyek es az érdekeltek közötti együttműködés javítása révén;
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b) „A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem" tematikus célkitűzés:
i. az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása ,
valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében ;
ii. a marginalizálódott közösségek - például a romák - társadalmi-gazdasági integrációja;
iii. a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az
esélyegyenlőség előmozd ítása ;

iv. a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása , beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat;
v. a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói
szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris
gazdaság előmozdítása ;
vi. közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák;
c) „Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a
készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében" tematikus
célkitűzés tekintetében a következők révén:
i. a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése ,
valamint a minőség i oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori
nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést
ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is;
ii. a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és
hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen
a hátrányos helyzetű csoportok számára;
iii. az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden
korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók
ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas
tanulási formák előmozdítása , többek között a pályaorientáció és a megszerzett
kompetenciák elismerése révén;
iv. az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának
javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a
képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek iránti
igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a munkaalapú
tanulási rendszerek - beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses
gyakorlati képzéseket - létrehozása és továbbfejlesztése;

d) „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulás" tematikus célkitűzés tekintetében:
i. azon közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és
hatékonyságának növelésébe történő beruházások nemzeti, regionális és helyi szinten ,
amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a jó kormányzás megvalósítása.
Ez a beruházási prioritás csak a Kohéziós Af ap keretében való támogatásra jogosult
tagállamokban alkalmazandó , vagy azokban a tagállamokban, amelyek egy vagy több, a(z)
1303/2013/EU rendelet 90. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett NUTS 2 szintű
régióval rendelkeznek.

ii. az oktatással, az egész életen át tartó tanulással és a képzéssel foglalkozó politikák,
valamint a foglalkoztatási és szociálpolitika kidolGiozásában érintett valamennyi érdekelt

' ,'
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kapacitásának kiépítése többek között a nemzeti, regionális és helyi
ösztönzését célzó ágazati és területi paktumok révén,.

szintű

reformok

(2) Az. (1) bekezdésben felsorolt beruházási prioritásokkal az ESZA hozzájárul a(z)
1303/2013/EU rendelet 9. cikkének első bekezdésében felsorolt egyéb tematikus célkitűzések
megvalósításához is, különösen a következők által:
a) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben
ellenállóképes, erőforrás-hatékony és környezeti szempontból fenntartható gazdaság felé
történő elmozdulás támogatása a készségek és képesítéseknek a munkaerő- piaci igényekhez
való igazításához szükséges oktatási és képzési rendszerek javítása, a munkavállalók képzési
szintjének emelése, valamint a környezettel és energiával foglalkozó ágazatokban történő
munkahelyteremtés révén ;
b) az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférésnek és azok
használatának és minőségének javítása a digitális jártasság és az e-tanulás fejlesztése,
valamint a digitális társadalmi befogadással, a digitális készségekkel és a megfelelő vállalkozói
készséggel kapcsolatqs beruházások révén;
c) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése posztgraduális képzések és a
vállalkozói képességek fejlesztése, kutatói képzési programok, valamint a felsőoktatási
intézmények, kutató- és technológiai központok és vállalkozások közötti hálózatépítő
tevékenységek és paf1nerségek révén ;

.

.

d) a kis- és középvállalkozások versenyképességének és hosszú távú fenntarthatóságának
javítása a vállalkozások, a vezetők és a munkavállalók alkalmazkodóképességének
elősegítése, a humántőke-beruházások növelése és a gyakorlatorientált szakmai oktatási és
szakképzési intézmények támogatása révén .
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9.2

ERFA

ÉS

ESZA

RENDELETEKBEN MEGHATAROZOTT KIMENETI INDIKÁTOROK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE
(2013. december 17.)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe" célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK
rendelet hatályon kivül helyezéséről

A .BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE" CÉLKITŰZÉS ERFATÁMOGATÁSÁNAK KOZOS KIMENETI INDIKÁTORAI (6. CIKK)

Termelő

EGYSEG

ELNEVEZÉS

vállalkozás
vállalkozás

Támogatásban részesülő vállalkozások száma
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő
vállalkozások száma
Vissza nem térítendő támogatáson kívüli más pénzügyi
támogatásban részesülő vállalkozások száma
A nem pénzügyi támogatásban részesülö vállalkozások
száma
A támoqatott úi vállalkozások száma
A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz
illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő
támogatás)
A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz
illeszkedő magánberuházás (a vissza nem térítendő
támoqatástól eltérő ie11eq0 támoqatás)
A foglalkoztatás növekedése a támogatott
vállalkozásoknál
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő támogatott helyszlneken tett
látogatások várható számának növekedése
A legalább 30 Mb/s sávszélességű hozzáféréssel
rendelkező további háztartások száma

beruházás

vállalkozás
vállalkozás
vállalkozás
EUR

EUR

teljesmunkaidő-

Fenntartható turizmus

egyenérték
látogatás/év

lkt-infrastruktúra

háztartás

Közlekedés
Vasút

kilométer
kilométer

Az úi vasútvonalak teljes hossza amelyből : TEN -T
Az újraépített vagy felújitott vasútvonalak teljes hossza,

kilométer

Az újonnan épített közutak teljes hossza,

amelyből :

Közutak

kilométer

Belvízi hajózási
útvonalak
Körnvezetvédelem
Szilárd hulladék
Vízellátás
Szennyvízkezelés

kilométer

Kockázat-megelőzés

amelyből :

TEN-T
Az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza,
amelybő l: TEN-T
Az új vagy felújított villamos- és metróvonalak teljes
hossza
Az új vagy felújított belvízi hajózási útvonalak teljes
hossza

kilométer
Városi közlekedés

TEN-T

tonna/év
személy
lakosságeovenérték
személy

További hulladék-újrahasznosítási kapacitás
A jobb vízellátásban részesülő lakosság növekedése
A jobb szennyvízkezelési szolgáltatásban részesülő
lakossáq növekedése
Arvízvédelmi intézkedéseket élvező lakosság

személy
hsktar
hektár

Ar@habilitált talai osszkiteriedése

és-kezelés
Talairehabilit;;ició
Természet és a
biol6oiai sokféleseo

••

Erdőtűzvédelmi intézkedéseket élvező lakosság

A jobb védettségi állapot érdekében támogatott
élőhelyek területe
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EGYSEG
Kutatás, innováció

ELNEVEZES
Uj kutatók száma a támogatott szervezeteknél

teljesmunkaidő-

eovenérték
teljesmunkaidő-

A jobb kutatási infrastruktúrával ellátott
létesítményekben dolgozó kutatók száma
Kutatóintézetekkel eovüttmüködő vállalkozások száma
Az innovációs és K+F projekteknek közpénzből nyújtott
támogatáshoz illeszkedő magánberuházás
Új termékek forgalomba hozatala céljából támogatott
vállalkozások száma
Uj termékek gyártása céljából támogatott vállalkozások
száma

egyenérték
vállalkozás
EUR
vállalkozás
vállalkozás
Enerqia és éohajlatváltozás
Megújuló
MW
eneroiaforrások
Energiahatékonyság
háztartás

A megújuló energia-termelés további kapacitása
A jobb energiafogyasztási osztályba sorolt háztartások
száma
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának
csökkentése
Az intelligens hálózatokhoz kapcsolódó további
energiafelhasználók száma
üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

kWh/év
felhasználó
üvegházhatású
tonna CO 2 egyenérték
gázok csökkenése
Szociális infrastruktúra
Gyermekgondozás és személy
oktatás
Egészségügy
személy

Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények
kaoacitása
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő
lakosság

A városfejlesztés konkrét mutatói
személy

Integrált városfejlesztési stratégiákat alkalmazó
területeken élő lakosság
Városi környezetben létrehozott vagy helyreállított nyitott
terek
Városi környezetben épített vagy helyreállított köz- vagy
kereskedelmi épületek
Helyreállított lakóegységek városi területeken

négyzetméter
négyzetméter
lakóegység
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE
(2013. december 17-én)
az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
AZ ESZA-BERUHÁZÁSOK KÖZÖS KIMENETI ÉS EREDMÉNYMUTATÓI
1. A

résztvevőkre

vonatkozó közös kimeneti mutatók

"Résztvevők" ( 1 ) azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók,
jellemzőik lekérdezhetők,

és akik számára egyedi kiadásokat különitenek el. Más személyek nem

minősülnek résztvevőknek. Valamennyi adatot nemek szerinti bontásban kell megadni.

A résztvevökre vonatkozó közös kimeneti mutatók a
-

következők:

munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is*,

- tartós munkanélküliek*,
-

inaktiv személyek*,
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktiv személyek*,

-

foglalkoztatottak, beleértve az önfoglalkoztatókat*,

-

25 éven aluliak*,

- 54 éven felüliek*,
- 54 éven felüli , munkanélküli - beleértve a, tartósan munkanélkülieket - , vagy oktatásban vagy
képzésben nem részt vevő inaktív résztvevők*,
-

alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező személyek*,
felső középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED 4) végzettséggel rendelkező személyek*,
felsőfokú (ISCED 5-8) végzettséggel rendelkező személyek*,

-

munkanélküli háztartásban

élő résztvevők,

- munkanélküli háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők,
- egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők,
- migránsok, külföldi
például a romákat)**,

hátterű

személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket,

- fogyatékossággal élö résztvevők**,
- egyéb hátrányos helyzetű személyek**.
A résztvevők teljes száma a kimeneti mutatók alapján, automatikusan kerül kiszámításra. Ezen, az
ESZA forrásaiból támogatandó műveletek résztvevőire vonatkozó adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet
50. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 111 . cikkének (1) bekezdésében meghatározott éves
végrehajtási jelentésekben kell benyújtani.
- hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő személyek*,
- vidéki területeken élők* ( 2 )
( 1) Az irányító hatóságok olyan rendszert állitanak fel, amely számítógépes tonnában rőgzíti és tárolja az egyes
résztvevőkre vonatkozó adatokat, amint azt a a(z) 130312013/EU rendelet+ 125. cikke (2) bekezdésének dJ pontja
előírja . A tagállamok által bevezetett adatfeldolgozási szabályoknak összhangban kell lenniük a személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október
24-i 95146/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281 „ 1995. 11.23.. 31 . o.) rendelkezéseivel és külőnősen
annak 7. és 8. cikkével. A •-gal jelőlt mutatók vonatkozásában megadott adatok a 95146/EK irányelv 7. cikkének
megfelelően személyes adatoknak minősülnek. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kőtefezettségnek teljesítéséhez
ezeket az adatokat fel kell dolgozni (a 95146/EK irányelv 7. cikkének c) pontja). Az . adatkezelő " meghatározását
lásd a 95146/EK irányelv 2. cikkében. A ""-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott adatok a 95146/EK irányelv
8. cikkének megfelelően az adatok valamely különleges kategóriájába tartoznak. Megfelelő garanciák nyújtása
mellett a tagállamok, alapvető kőzérdekb61, nemzeti jogszabályaikban vagy a felügyelő hatóság határozatában
további mentességeket állapíthatnak meg a 95146/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében foglaltakon kívül (a
95146/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése).
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( 2 ) Az adatokat kisebb közigazgatási egységek szm~én (2. szintű helyi közigazgatási egységek) kell ősszegyú1teni
a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003 május 26-i
105912003/EK európai parlamenll és tanácsi rendelettel (Hl L 154., 2003.6.21 . 1. o.) összhangban

A fenti két mutatóhoz tartozó résztvevőkre vonatkozó adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet+ 50
cikkének (4) bekezdésében meghatározott éves végrehajtási jelentésekben kell benyújtani Az adatokat
a résztvevők reprezentatív mintája alapján , minden egyes beruházási prioritás keretében össze kell
gyüjten1. A minta belső érvényességét oly módon biztosítják, hogy az adatok a beruházási prioritás
szintjén általánosíthatók legyenek
2. A szervezetekre vonatkozó közös kimeneti mutatók a következők:
- a szociális partnerek vagy nem kormányzati szervezetek által teljesen vagy részben végrehajtott
projektek száma
- a nők foglalkoztatásban való fenntartható részvételét és érvényesülési lehetőségeit fokozó projektek
száma
- a közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló projektek száma nemzeti, regionális és
helyi szinten
•
- a támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások száma (beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat és
a szociális gazdaságban működő vállalkozásokat).
Ezeket az adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 111 . cikkének
(1) bekezdésében meghatározott éves végrehajtási jelentésekben kell benyújtani.
3. A résztvevőkre vonatkozó közvetlen közös eredménymutatók a következők:
-

inaktív résztvevők, akik a program elhagyásának időpontjában munkát keresnek*,

-

a program elhagyásának időpontjában oktatásban/képzésben részt vevők*,

-

a program elhagyásának időpontjában képesftést szerző résztvevők*,

-

a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást - levő

résztvevők• ,

- fogyatékosságai élö résztvevők, akik a program elhagyásának időpontjában munkát keresnek,
oktatásban/képzésben vesznek részt, képesltést szereznek, foglalkoztatásban - beleértve az
önfoglalkoztatást - vannak••
Ezeket az adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 111 . cikkének
( 1) bekezdésében meghatározott éves végrehajtási jelentésekben kell benyújtani. Valamennyi adatot
nemek szerinti lebontásban kell megadni.
4. A résztvevőkre vonatkozó hosszabb távú közös eredménymutatók.

,,-.....

-

a program elhagyása utáni hat hónapon belül foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást -

levő résztvevők* ,

-

a program elhagyása után hat hónapon belül jobb

munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező

résztvevők* ,

- S'4 éven felüli résztvevők, akik a program elhagyása után hat hónapon belül foglalkoztatásban beleértve az önfoglalkoztatást - vannak•,
- fogyatékosságai élö résztvevők, akik a program elhagyása után hat hónapon belül foglalkoztatásban
- beleértve az önfoglalkoztatást - vannak**.
Ezeket az adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (5) bekezdésében meghatározott éves
végrehajtási jelentésekben kell benyújtani. Az adatokat a résztvevők reprezentatfv mintája alapján,
minden egyes beruházási prioritás keretében össze kell gyűjteni. A minta belsö érvényességét oly
módon biztosítják, hogy az adatok a beruházási prioritás szintjén általánoslthatók legyenek Valamennyi
adatot nemek szerinti lebontásban kell megadni
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-------=--"'--'------AZ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS EREDMÉNYMUTATÓI
Ezeket az adatokat a(z) 1303/2013/EU rendelet 50. cikkének (1) és (2) bekezdésében emlltett éves
végrehajtási jelentésekben, valamint az e rendelet 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2015
áprilisában benyújtandó jelentésben kell benyújtani Valamennyi adatot nemek szerinti lebontásban kell
megadni.
1. A

résztvevőkre

vonatkozó közvetlen közös eredménymutatók

. Résztvevők"

( 1 ) azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés valamely beavatkozása, azonosíthatók és jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára
egyedi kiadásokat különltenek el.

A. közvetlen közös eredménymutatók a következők:
- az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés beavatkozását igénybe vevö munkanélküli résztvevők*,
- munkanélküli résztvevők, akik a program elhagyásakor .állásajánlatot kapnak, illetve további
oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesülnek*,
- munkanélküli résztvevők, akik a program elhagyásakor oktatásban/képzésben vesznek részt,
képesítést szereznek, vagy foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást - vannak*,
-

az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés beavatkozását igénybe

vevő

tartósan munkanélküli

résztvevők*,

- tartósan munkanélküli résztvevők, akik a program elhagyásakor állásajánlatot kapnak, illetve további
oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesülnek*,
- tartósan munkanélküli résztvevők, akik a program elhagyásakor oktatásban/képzésben vesznek
részt, képesítést szereznek, vagy foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást - vannak*,
- oktatásban vagy képzésben nem részt vevő inaktív résztvevők, akik az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés beavatkozását igénybe veszik*,
-

inaktlv

résztvevők,

tanulószerződéses

akik a program elhagyásakor állásajánlatot kapnak, illetve további oktatásban,
gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesülnek*,

oktatásban/képzésben nem részt vevő inaktív résztvevők, akik a program elhagyásakor
oktatásban/képzésben vesznek részt, képesítést szereznek, vagy foglalkoztatásban - beleértve az
önfoglalkoztatást - vannak*.

2. A résztvevőkre vonatkozó hosszabb távú közös eredménymutatók
A hosszabb távú eredménymutatók a következők:
- A program elhagyása után hat hónapon belül további oktatásban, szakképesítést adó képzési
programokban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részt vevők
száma•,
- A program elhagyása után hat hónapon belül foglalkoztatásban levő résztvevők száma*,
- A program elhagyása után hat hónapon belül önfoglalkoztatásban lévő résztvevők száma*.
Az. adatokat- a résztvevők reprezentatív mintája alapján, minden egye$ beruházási prioritás szerint
össze kell gyűjteni. A minta belső érvényességét oly módon kell biztosítani, hogy az adatok a beruházási
prioritás szintjén általánosíthatók legyenek.
( 1 ) Az. irányító hatóságok olyan rendszert állftanak fel, amely számltógépes formában rögzlti és tárolja az egyes
résztvevőkre vonatkozó adatokat, amint azt a 1303/2013. rendelet 125. cikke (2) bekezdésének d) pontja előírja . A
tagállamok által bevezetett adatfeldolgozási szabályoknak összhangban kell lenniük a 95/46/EK irányelv
rendelkezéseivel és különösen annak 7. és 8. cikkével. A *-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott adatok a
95/46/EK irányelv 7. cikkének megfelelően személyes adatoknak minősülnek. Az. adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettségnek teljesítéséhez ezeket az adatokat fel kell dolgozni (a 95/46/EK irányelv 7. cikkének c) pontja). Az
.adatkezelő" meghatározását lásd a 95/46/EK irányelv 2. cikkében. A ••-gal jelölt mutatók vonatkozásában
megadott adatok a 95/46/EK irányelv 8. cikkének megfelelően az adatfeldolgozás valamely különleges
kategóriájába tartoznak. Megfelelő garanciák nyújtása mellett a tagállamok, alapvető közérdekből , nemzeti
jogszabályaikban vagy a felügyel ő hatóság határozatában további mentességeket állapíthatnak meg a 95146/EK
irányelv 8. cikke (2) bekezdésében toelaltakon klvül (a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdés.
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AKCIÓTERÜLETI TÉRKÉPEK
Funkcióbővitő

9.3.1

városrehabilitációs és gazdasági

akcióterület (Zöld város

akcióterület)
Zöld város akcióterület határai: Északi körút, Erdö sor, Ferenc körút, Hunyadi utca, Jég utca, Nád
utca, Család utca , Belső körút, László utca, Inczédy sor, Kert utca, Váci Mihály utca. Móricz Zsigmond
utca, Huszár sor, Állomás tér, Petőfi utca, Vasgyár utca, Mező utca
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9.3.2

Szociális városrehabilitációs akcióterület (Po/yákbokor-

Fe/sősima)

Polyákbokor - Felsősima akcióterület határai: Utcaszintű lehatárolás nem lehetséges, mivel az
akcióterületet határvonalát több esetben a telekhatárok jelentik. Az akcióterület pontos beazonosltása
a telekhatárokat is jelölő pl. településszerkezeti terv alapján lehetséges (Id. alább).

Nagysz6ki tó
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9.3.3

Szociális városrehabilitációs akcióterület (Huszártelep, Keleti lakótelep)

A kijelölt akcióterületet az alábbi utcák határolják: Gomba utca-41-es fő ú t (Orosi út) - Tarcsai István út
- Kosztolányi Dezső utca - Kapitány utca - Káplár utca - Kállói út - Sziklai Sándor utca - Táncsics-Mihály
utca - Bartók Béla utca-4-es főút-Móricz Zsigmond utca - Huszársor - Huszár tér - Bottyán János utca
- Dália utca - Viola utca - Orgona utca - egykori iparvágány - Gomba utca.

szegregátumok területe
-

akcióterület egyéb része
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POLGÁRMESTERI H!VATALA

Ügyiratszám: SZOC-609-2/2020.
Ügyintéző: dr. Szakálné Ujhelyi Anita
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működtetett bölcsődék
2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására
Tisztelt Bizottság!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 43.
§ (4) bekezdése szerint a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei
szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának,
nevelésének megszervezéséről.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok
végrehajtásáról szóló 54/2011. (Xll.16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a nyári
nyitvatartás rendjéről minden év február 28-ig a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. {IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdés alapján a
fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató
nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja
meg.
A nyári hónapokban, a bölcsődékben tisztasági takarítást, selejtezést, leltározást végeznek, valamint elvégzik
a nagyobb karbantartási munkálatokat.
A zárva tartás ideje alatt a folyamatos ellátás érdekében a nyitva tartó bölcsődékben a gyermekek napközbeni
ellátása biztosított. A felmerülő igények esetén a Gyvt. 32. § (7c) bekezdése szerint, ha a gyermek törvényes
képviselője a nevelés-gondozás nélküli munkanapra, illetve a bölcsőde i szünet teljes idejére vagy annak egy
részére is igényli a bölcsődei ellátást, erre az időszakra az ügyeletet biztosító intézmény az (5) bekezdésben
foglaltak szerint megállapodást köt a törvényes képviselővel. Az ügyeletet biztosító intézménnyel kötött
megállapodás nem érinti az ügyeleti időszakon kívül bölcsődei ellátást nyújtó intézménnyel kötött
megállapodást.
A fentiek alapján jelzett hatáskörében eljárva kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést
megtárgyalni és a mellékelt határozat -tervezetet elfogadni szíveskedjen.
,-•'

Nyíregyháza, 2020. január 30.

/.

.,r.

.~)

I
Tisztelettel:

I ..
~,

1'

.·

'

Dr. Krksai Anita

osztályvezető

,~

\_

!\l'rÍREC't'f-IAZ~.

„..

.

l\!YÍREGYHÁZA
MEGYFI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIALIS És KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
'!<,C1 I'\ irEc. •ti \ZA i<C.'5!:.171' Tf;R, P>.: t3.
TElff:JN: :6 "!- 52 ·f-5 F/-V:: ,G 42 ~:;4 5r.6
E-Mt.11.: f'YH:~C<@NYIR::~Yritl!A HU

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

.../2020. (11 .04.) számú
határozata
a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működtetett
2020. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadásáról

bölcsődék

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti
keretében működtetett bölcsődék 2020. évi nyári nyitvatartási rendjét a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.

1.

2. felkéri az intézmény vezetőjét, hogy február 15-éig tájékoztassa a
nyitvatartási rendjéről.

szülőket

a

bölcsődék

nyári

Nyíregyháza, 2020. február 04.

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke
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„ „„ „„ „ melléklet a „ „„ .. „„/2020. (11.04 .) számú határozathoz
a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretében működő bölcsődék nyári nyitvatartási
rendjéről 2019/2020. nevelési év
Zárás tervezett

Bölcsőde

időpontja

8.sz. Nefelejcs Bölcsőde

1

4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-

Ügyeletet biztosító bö lcsőde

2020. július 06. - július 17.
Nyitás : 2020. július 20.

36.

1

10.sz. Katica Bölcsőde

2020. július 06. - július 17.

14.sz. Bóbita Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Tőke u. 1.

Nyitás: 2020. július 20.

4400 Nyíregyháza, Tas u . 1-3.
2020. j úlius 06 . - j úlius 17.

12.sz. Babaház

Bölcsőde

2020. július 06. - j úlius 17.

4400 Krúdy Gyula u. 30.

Nyitás: 2020. július 20.
1

16.sz. Aprajafalva

Bölcsőde

1

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér

2020. július 06. - július 17.
Nyitás: 2020. július 20.

13.

S.sz. Őzike Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.

4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.

Nyitás : 2020. augusztus 03.

6.sz. Napsugár

Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.
Nyitás : 2020. augusztus 03.

4400 Nyíregyháza, Dália u . 1.

16.sz. Aprajafalva
7.sz. Hóvirág

Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.

4400 Nyíregyháza, Malom u. S.

Nyitás: 2020. augusztus 03.

Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér

13.
2020. július 20. - júl ius 31.

9.sz. Micimackó Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.

4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8/ A

Nyitás: 2020. augusztus 03.

14.sz. Bóbita

Bölcsőde

2020. július 20. - július 31.

4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.

Nyitás: 2020. augusztus 03 .
1
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

------------------------------------------------------------------------------------------------------Iktatószám:30-2/2020
Tárgy: Előterjesztés dr. Kónya Éva
magánrendelés
Ügyintéző: Homyák Attiláné

Hivatkozási szám:
Ügyintéző:

ELŐTERJESZTÉS

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz Dr. Kónya Éva fogszabályzási magántevékenységének gyakorlásához
történő hozzájárulásra

Tisztelt Bizottság!
Dr. Kónya Éva a 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. fszt. 8. szám alatti, önkormányzati
tulajdonú orvosi rendelőben folytatja területi ellátási kötelezettséggel (Nyíregyháza ellátási
területén) fogszabályozási tevékenységét.
Dr. Kónya Éva az Angyal-Dent Bt. ügyvezetőjeként 2019. 12. 12-én kelt levelében azzal a
kéréssel kereste meg az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságot, hogy fogszabályozási
magántevékenységet is kíván végezni a fent jelzett rendelőben.
Az egészsegugyi magántevékenység gyakorlása Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére fenntartási többletköltséget nem jelent, és az alapfeladatok ellátására
szolgáló rendelési időn kívül nyújtott fogszabályozási magánrendelés a területi ellátási
kötelezettséggel járó feladatok maradéktalan ellátását nem befolyásolja.
Dr. Kónya Éva magántevékenységét a NEAK által finanszírozott/támogatott ellátás rendelési
idejétől eltérő időpontban hétfői napokon 14-18 órában végezné a betegek magasabb színvonalú
ellátása érdekében.
Javasoljuk, hogy dr. Kónya Éva fogszabályozó szakorvos a 4400 Nyíregyháza, Szent István utca
14. szám fszt. 8. szám alatti, általa jelenleg is használt rendelőben a fent megadott időben
térítésmentesen végezhesse fogszabályzási magánrendelését.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az
tervezetet elfogadni szíveskedjen.

előterjesztést

....
Nyíregyháza, 2020. január 27.
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megtárgyalni és a mellékelt határozat-
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Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf. 91 , Telefonszám: (42) 41 7-803
E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu ;

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
... ./2020.( .......) számú
határozata
Dr. Kónya Éva fogszabályzási magántevékenységének gyakorlásához
történő hozzájárulásról

A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján
hozzájárul Dr. Kónya Éva fogszabályzási magánrendelési tevékenységének gyakorlásához, és
ezen tevékenységhez az önkormányzati tulajdonban álló, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca
14. fszt. 8. szám alatti orvosi rendelő heti négy órában történő térítésmentes használatához.
Nyíregyháza, 2020 ......... .

Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1. címzetes főjegyző
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
3. Dr. Kónya Éva
4. Irattár

Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf. 91, Telefonszám : (42) 417-803
E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu;
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Csikós Péter Igazgató Úr
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Tisztelt Igazgató Úr!
Kérem engedélyezni szíveskedjen az Angyal-Dent Bt /ügyvezető: Dr. Kónya Éva/ részére
magántevékenység végzését a Szent István u. 14. fsz/08 rendelőben, 2020. február 01 naptól,
melyben a szolgáltató TB támogatott ellátást folytat, fogszabályozás tekintetében.
A magántevékenység végzésének ideje eltér a TB támogatott ellátás rendelési idejétől.
Hétfői napokon 14:00-18:00 óra között.
Nyíregyháza, 2019.12.11.

----'~-lt\-'-~\----

Köszönettel:_ _ _
Dr. Kónya Éva Angyal-Dent Bt.

ANGYAL-DENT BT.

Nyfregyháza. Gádor B4la u. 33.
AdószAm : ~ss799g1 -2-1 e;

Dr.KONYA*-

FOOSZAQÁLYOJOSZAKOAVOS
Ttfl.: 06-70/334.5 -943; 421415-943

Nyíregyháza, 2020. február 4.

A kiadmány hiteléül:

Dr. Krizsai Anita
a Bizottság titkára

~Rá~zi~Ro
a Bizottság elnöke

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

JELENLÉTI ÍV
2020. február 4-én megtartott bizottsági ülésről

Dr. Rákóczi Ildikó (elnök)
Halkóné Dr. Rudolf Éva
Nagy Szabina
Vassné Harman Gyöngyi
Dr. Újhelyi János
Póka Imre
Smidt Ferenc
Szenti Tibor
Dr. Pápai László

Jászai Menyhért
Dr. Ulrich Attila
Kósa Árpád
Dr. Szemán Sándor
Faragóné Széles Andrea
Patóné Nagy Magdolna
Pató István
Hagymási Gyula
Csikós vPéter
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Dr. Pazonyi Péter
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Dr. Nagy Erzsébet
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