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Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottságának 2020. június 23-án tartott Nyílt üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Rákóczi Ildikó: Nagy szeretettel köszöntöm a Bizottság minden tagját, minden résztvevőjét, három
hónapos pandémia időszakunkban nem volt módunkban találkozni. Örömmel vesszük, hogy újra
együtt lehetünk és együtt dolgozhatunk. Nagy szeretettel köszöntöm Dr. Szemán Sándor Címzetes
Főjegyző Urat, aki a Bizottsági ülésünket megtisztelte. Jászai Menyhért Alpolgármester Urat, és a
Jegyzői Kabinet munkatársaként örömmel üdvözölhetjük Dr. Bodnár Adriennt, akit tudjuk, hogy
gyermekáldás után GYED-en volt.
Dr. Bodnár Adrienn: GYED-en voltam és most jöttem vissza.
Dr. Rákóczi Ildikó: Üdvözlünk körünkben és jó munkát kívánunk neked és örülünk, hogy itt vagy. A
napirendi pontokat mindenki megkapta, akkor szavaztatnék. Azzal kapcsolatban, hogy a napirendi
pontokkal egyetért, annak sorrendjével, kérem, hogy szavazzunk, aki ezt elfogadja. Megállapítom,
hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az írásban kiküldött napirendi pontokat.
Póka Imre: Egy ügyrendit. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nagyon vidáman kezdtük a
Bizottsági ülést, de arra gondolva, hogy az illetékes Bizottság. Fontosnak tartjuk, hogy
megemlékezzünk Sitku Ernőről. Azt szeretnénk javasolni Elnök Asszonynak, hogy emlékezzünk egy 1
perces csenddel.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Nagyon sokat dolgoztunk vele. Ildikó nem dolgozott vele, de Imrével nagyon
sokat.
Dr. Rákóczi Ildikó: Elnézést kérek. Emlékezzünk.
1.

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén
okozta súlyos szociális helyzetbe került lakosok megsegítésére

lévő,

a koronavírus járvány

Dr. Rákóczi Ildikó: Az előterjesztőket szeretném megkérdezni, hogy kívánnak-e az
szóbeli kiegészítést tenni?

előterjesztéshez

Dr. Ujhelyi János: Tisztelt Elnök Asszony! Kedves Bizottsági Tagok! Nagyon örültem, hogy az Elnök
Asszony megemlítette, meg így is helyén való, hogy három kemény, nehéz hónap után vagyunk, ami
mindenkit megviselt. Engem az eleje sokk hatásként ért, mert nem tudtuk a kimenetelt és ez igen
megrázó volt, de ez a legkevesebb. A többit azt már a gyakorlat mutatta meg. Számtalan előírás,
követhetetlen eljárások, nem a rossz szándék miatt, hanem amiatt, hogy ezt a helyzetet kezelni kellett.
De mégis azt mondom, hogy ezt valahogy Magyarországnak, meg Nyíregyházának is nagyon jól sikerült.
A frakciónk több alkalommal ült le egy szűk körben a vezetéssel, az Önkormányzat vezetésével és
nagyon örültünk, hogy a javaslatainkat is beépítette, mert itt össze kellett fogni, itt nem lehetett mást
beszélni, mint ami előre visz és mindenki a legjobb tudását vetette be. Ezért mondom én azt, amit most
szeretnék kihangsúlyozni a bevezetőben, hogy én nem háborúnak fogom föl ezt a történetet. Én inkább
egy emberiesség és egy szakmaisági megpróbáltatásnak, aminek a kezdetén tartunk és ezzel nekünk
nagyon sok dolgunk lesz. Ezzel a problémával mi évekig fogunk találkozni. Ilyen vagy olyan aspektusból

és mivel azt éreztük afrakció nevében, hogy az Önkormányzati vezetés nagyon konstruktívan áll a mi

-· I

javaslatainkhoz. Ezért bátorodtunk mi fel arra, hogy egy olyan előterjesztést adjunk, ami azt a
oo~!&izenzust folytatná, amit addig tapasztaltunk. Hisz egy Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai

vagyunk és ugyanaz a feladatunk. Engedjék meg, hogy én most felolvassak egy mondatot a Szociális és
Egészségügyi Sport Bizottság feladatai SZMSZ-ből, ez az 1/1-es. Elősegíti a szociális, rászorultságtól
függő, pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodás formájában megjelenő szociális
és gyermekjóléti ellátások színvonalának és hatékonyságának a fejlesztését. Amikor azt gondoltuk,
hogy és látjuk, tapasztaljuk, hogy ez a kérdés, ez a járvány ez azzal együtt, hogy kezd csöndesedni, de
mindig is mondom, hogy ezzel tízen évekig kellesz foglalkoznunk egyre nagyobb a szociális érintettség
és egyre több a szociális problémát kiváltó következménye. Azzal a szándékkal fogalmaztunk meg egy
javaslatot, hogy elébe menjünk és ne utólagos tűzoltó munkaként próbáljunk oltani szociális
kérdéseket, mert áttanulmányozva a törvényeket. Közelebbről a 2003-as hármas törvényt és az ebben
fakadó Önkormányzati szociális rendeletet, azt tapasztaltuk, hogy egy különleges helyzet, különleges
megoldást kíván és mivel az Önkormányzatnak a forrásai szűkösek és nagyon komoly forrás elvonás
keletkezett. Ezért azt gondoltuk, hogy egy két lábon álló támogatási rendszert, ha sikerülne az
Önkormányzatnak kialakítani akkor egy gyors reagálású intézkedés csomaggal a hirtelen jött és
különféle helyzetek, eddig nem tapasztalt helyzetekre egy rugalmas válasz is lenne. Ezért az egyik
javaslatunk az volt, hogy a települési támogatás kategóriában egy új tételt vezessen be az
önkormányzat, mai plusz kiadással nem járna, csak egy rugalmasabb megfogalmazással, de ahhoz,
hogy legyen egy másik lába is itt van egy RÉS nevű alapítvány, ami kiválóan működik. Még kiválóbban
működött korábban és annak a tevékenységi körét ki lehetne bővíteni és mi is meg mindenki igyekezne
forrásokat kapcsolatain keresztül és különféle módozatokon keresztül ehhez teremteni. Ez volt a
szándék és én, amikor ezen elindultunk, mert szerénység nélkül mondom, hogy én nagyon támogattam
és igyekeztem élen járni. Egészen az utolsó pillanatig a legnagyobb lelkesedésig és úgy láttam, hogy
most végre van egy olyan, amibe együtt tudunk működni. Ez egészen tegnapi napig történt, mert most
már nem úgy látom. Nem azért, mert az érzéseim nem ugyan azok, hanem úgy látom, hogy valami
félreértés történt és nem látom, hogy ez olyan egyenes úton haladna előre. Ugyanakkor én nyitott
vagyok és én bármilyen döntés is születik én vállalom, meg mi vállaljuk ennek a felelőségét, hogy hát
egy ilyen előterjesztést tettünk. Tettük ezt azért elsősorban, mert többször hallottuk a Polgármester
Úrtól, hogy nem ötletelni kell az Önkormányzati gyűléseken és ez teljesen igaza van, hanem letenni egy
írásos anyagot és azt meg lehet tárgyalni, nem érezzük azt, hogyha ezt nem támogatják és nem lesz
tragikus, de az igen, ha rossz szándékkal látják a mi megközelítésünket és szinte megbélyegzettként
kell távozni egy ilyen felvetés után, mert volt egy ilyen érzésem a tegnapi alkalommal, de lehet, hogy
ez az én érzékenységem. Egy kicsit többet mondtam, mint szerettem volna. Én azt mondom döntsön
bölcsen a Bizottság, csak az ne legyen, hogy ez egy példa legyen arra, hogy nincs itt értelme az ellenzék
részéről soha semmi értelmes dolgot felvetni, mert azt esetleg más szemszögből nézik és nem
támogathatónak vélik. Én szívesen várom a kérdéseket, mert fölkészültünk rá, volt egy ettől
részletesebb, de nem akartunk belenyúlni egy olyan Bizottságnak a munkájában, aki ehhez jobban ért
az Önkormányzatnál, hogy hogy kell ezt aprópénzre váltani és akár rendelet szintjén megfogalmazni.
Úgyhogy várom a kérdéseket vagy megbeszéléseket és kíváncsian várom a szavazást is. Köszönöm
szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. A Bizottság tagjaitól szeretném
megkérdezni, hogy van-e kérdés az előterjesztőkhöz?
Smidt Ferenc: Tisztelt Elnöke Asszony! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Alpolgármester Úr! Hát nem kérdés
lenne, hanem inkább vélemény lenne a beadott előterjesztéssel kapcsolatban. Ugye azt hárman Imre,
Doktor Úr írtuk alá, illetve kezdeményeztük és én csak annyit szeretnék hozzátenni. Sok minden
elhangzott már a Doktor Úrtól, hogy tényleg az elmúlt három hónap az rendkívüli volt minden
tekintetben, ilyet még nem éltünk át és én személyesen is találkoztam személyes sorsokkal. Többen is
megkerestek ugye egyéni képviselőként, de a munkám során is tapasztaltam, hogy úgymond olyan
emberek kerültek nehéz helyzetbe, akikre nem igazából jellemző, hogy a szociális ellátórendszert,

tehát a szolgáltatásokat igénybe vették volna.

Ugye olyan családokból, olyan dolgozók jöttek el
hozzám, illetve kerültem velük kapcsolatba, akik igénybe vettek olyan támogatásokat, amit régebben
nem, mert hiszen jól tudtak élni, volt állásuk, volt munkájuk, volt fizetésük. Ugye sajnos most ez egyik

pillanatról a másikra megszakadt. Úgy gondoltuk társaimmal egyetemben, hogy ezek a rendkívüli
történések valamilyen szinten rendkívüli intézkedéseket is igényelnek. S mind e mellett, hogy történtek
ilyenek az Önkormányzat részéről, ezért gondoltuk, azt, hogy meg kellene próbálni valamilyen plusz
támogatást nyújtani azoknak az embereknek, akik az elmúlt 3-4 hónapban, úgymond egyértelműen,
mondhatom azt, hogy bizonyíthatóan a koronavírus által okozott járvány következtében vesztették el
állásukat és nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerültek és ugye ezeknek az embereknek úgymond a kis
összeg is nagy összeget jelent, tehát nem szerettünk volna a valóságtól elrugaszkodni és valamilyen
óriási összegű támogatást vagy kontrolálatlan dolgot eszközölni. Minden esetre csak annyit szerettünk
volna, hogy ezek a tényleg nehéz helyzetbe került családok, akik sokszor gyereket is nevelnek és most
hirtelen, majd, hogy nem azon gondolkodnak, hogy mi lesz a betevő falatjuk. Egy bizonyos időn
keresztül a meglévő támogatások mellett kapjanak egy kicsit több támogatást. Ugye ezt szerettük volna
ebből ezzel az előterjesztésünkkel indítványozni és ahogy a Doktor Úrtól is elhangzott ennek két része
lett volna. Az egyik, amit valamilyen szinten Önkormányzati berkeken belül próbálunk meg majd
előteremteni a forrásait tekintve. A másik pedig kvázi egy önkéntes felajánláson alapuló rendszer,
amibe aztán érkezne vagy érkezik majd valamennyi összeg és szintén az ilyen téren rászorultak között
szét lehetne osztani, vagy lehetne rá pályázni és ezzel lehetne segíteni azt az időszakot míg ugye túl
tudnak lendülni ezen, míg új munkahelyet találnak, újból munkába tudnak állni. Ezt én úgy gondolom,
hogy fontos és nagyon nagyra értékelnék azok, akik ilyen helyzetbe kerülnek és ilyen segítséget kapnak.
Ezért gondoltuk ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
Dr. Rákóczi Ildikó: Képviselő társam végül is egy kiegészítést is tett a szóbeli kiegészítéshez még.
Köszönjük szépen. Látom Gyöngyike parancsolj kérdés.
Vassné Harman Gyöngyi: Köszönöm szépen Elnök Asszony a szót. Én annyit szeretnék ehhez
hozzáfűzni, hogy képviselő társaim nyitott kapukat döngetnek. Hiszen azt gondolom, hogy
mindannyian tudjuk, hogy az Önkormányzatnak meg van a támogatási rendszere, amely nagyon jól
működik és mindenre kiterjed a szociális szférának minden egyes szegmensére. A RÉS Alapítványnak is
meg van a maga feladata én azt gondolom és ilyen szempontból nincs annak jelentősége, hogy a plusz
forrásokat hová csoportosíthatjuk. Most a RÉS Alapítványhoz vagy az Önkormányzat egyéb más
támogatási rendszerébe. Én nem gondolom, de ha nem jól gondolom, akkor cáfoljanak meg, hogy az
Önkormányzat bárkit is elutasított volna, aki valóban rászorult, azért, mert nem volt forrás rá. Ilyen
szerintem nem volt, és ezért azt gondolom, hogy a rászorulók megkapják a támogatást. Azt, hogy most
a RÉS Alapítványból kapják azt vagy valamilyen más forrásból az azt gondolom, hogy igazából nem bír
jelentőséggel. Úgyhogy én csak ennyit szeretnék ehhez hozzáfűzni. Én így gondolom.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen, további kérdés?
Smidt Ferenc: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! A Képviselő társamnak akkor szeretnék
válaszolni, nem kérdés volt, de egy tény vagy megállapítás és akkor ehhez egy hozzáfűzni való.
Természetesen ez így van ahogy képviselő társam elmondta, de ugye ezek a támogatások itt most az
Önkormányzat által futott települési támogatás és így tovább be vannak maximalizálva. Ez azt jelenti,
hogy bizonyos összegnél többet valaki egy bizonyos évben nem vehet igénybe. Most nem szeretnék
nagyságrendeket mondani, de ez meg van határozva egy plafonnal úgymond. Mondjuk évente kétszer
lehet igénybe venni, maximum mondjuk 10.000.-Ft összegbe, de lehet, hogy most rosszul mondom,
amit mondtam. Mi azt szerettük volna, hogy ugye ez a plafon, meg ez az igénybevétel egy kicsit
magasabb legyen és egy kicsit hosszabb ideig tartson. Ennyit szerettem volna csak. Mind a mellett,
hogy természetesen az Önkormányzat ahogy mondtam is, ami létezik támogatás megadta ezt nem is
mondtuk, hogy nem adta meg. Még egy kicsit többet szerettünk volna.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen, parancsolj kérdés.
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Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönöm szépen. Doktor úr a bevezetőjében a napirendi pont kiegészítése

okán majdnem, hogy elnézést kért, hogy ne vegyük a rossz szándékot, ne a rossz szándékot, hanem a
jó szándékot olvassuk ki a sorokból, amiket papírra is vetettek előterjesztés formájában. Azt hiszem
megtapasztalhattuk már mindannyian Doktor Úrnak a mélységes humánumát. Tehát semmilyen
körülmények között ez fel sem merült senkiben, aki itt ül. Én nekem két kérdésem van konkrétan az
előterjesztésekben, most a kérdéseknek az órája van. Tehát ezért kértem szót. Az egyik, hogy én egy
picit nehezen tudom beazonosítani az előterjesztésből, hogy pontosan ki is a célcsoport, a mellett,
hogy értem, hogy ilyen és ilyen okból nehéz anyagi helyzetbe került emberekről van szó, de ha esetleg
egy picit kifejtenék nekem, hogy mégis kikre gondoltak a célcsoport megfogalmazásánál, illetve
kérdezem, illetve halkan jegyzem meg, hogy a RÉS Alapítványnak az Önkormányzat által biztosított, a
Költségvetésben biztosított támogatása még érintetlen. Tehát még ott van egy forrás, tehát egy
szabadon felhasználható forrás. Gondolom, hogy az Alapító Okirat szerint, illetve az SZMSZ szerint
meghatározott eljárás rendben és ugye meghatározott célokra kiosztható módon. Ha esetleg erről is
tudhatnánk valamit, ez miért nem fedezi vagy, hogy ez nem fedi le, mert az előterjesztésben úgy
láttom, hogy egyrészt rendelet módosításról is írnak, illetve az együttműködési megállapodás
módosításáról és az Alapítvány SZMSZ-nek a módosítását is említik ebben. Ezt egy picit így nem tudtam
beazonosítani.
Dr. Újhelyi János: Jó két kérdés volt, akkor az első az, hogy ki a célcsoport. Na mos mivel az
Önkormányzat szociális rendelete egy évtizedeke óta kititrált támogatási formát csatornáz be egy-egy
területre. Itt fölsorolhatnám, hogy a települési támogatások mit, mit, ugye ez egy jövedelem, nem is
jövedelem, hanem egy kompenzáló támogatási kategóriák, mint a gyógyszertámogatás, az ápolási díj
meg stb. több kategória van. Na most éppen ez a lényege egy járványnak, hogy ugye olyan széles
tömeget érint és nagyon gyorsan és nagyon hirtelen és amit mi látunk, tapasztalunk az nem biztos,
hogy a pontos valóság. Mondok két példát, valaki nagyon szerény körülmények között élt, megkap egy
minimális közmunkából valahogy megél, ezt továbbra is megkapja és van egy másik ember, aki egy
egzisztenciában, egy nagyon jó állásban dolgozott és ripsz ropsz és megszűnt. Hitele van és az életbe
szociális támogatás iránt nem volt igénye vagyis ez az igénylési kör olyan mértékben kiszélesedett, hogy
ezt a mostani települési támogatási kategóriák nem tudják kezelni és ezért nem a végtelenségig nyitott
támogatást gondolunk, hanem addig amíg ez a szükség helyzet ezt megkívánja, mert félő, hogy ez a
szociális támogatási igény a közeljövőben még erőteljesebben fog megjelenni és mivel tudjuk, hogy az
Önkormányzatnak erre korlátlan forrása nincs, ugye 600 valamennyi millió forintból gazdálkodik a
támogatás. Ezért gondoltuk, hogy a jószándékú emberek, még mi is annak tekintjük magunkat, meg
azt tapasztaltuk, hogy a tehetős cégek ilyen szép gesztusokat tettek a városba, ha meg van szellőztetve
a támogatási felhívás és ez, meg a képviselők is közbenjárnak ehhez, hogy ez a RÉS Alapítványi számla
egyre nagyobb összegeket jelentsen. Most 4 millió forint van be, ugye az Önkormányzati
költségvetésbe, de lehetne ez 40 is igaz, hogyha azt az emberek befizetnék, de erre mi is hajlandók
vagyunk meg sok jószándékú ember ha tudják, hogy az nemes célra megy, de most a RÉS Alapítványba
van 2-3 szerződött hát szolgáltatóval a kapcsolat, de az igény több szolgáltatóval való kapcsolatot
kívánna meg és ezt kibővítené és lehet, hogy két évig, egy évig, három évig, öt évig működne egy
rendszer és utána stabilizálódik a helyzet, megáll a tudomány, illetve nem megy tovább ez az akció. Bár
a RÉS Alapítvány természetesen nem baj, ha működne, de akár a szociális rendeletnek lehet egy hatálya
és mivel ott a feltételrendszer. Csináltunk egy olyan előterjesztést, amibe ez is meg van lehet egy
barátságosabb, könnyen hozzáférhető kevesebb bürokratikus lépéssel, hogy ugye kétszer ad, aki
gyorsan ad ugye mondja a mondás, hogy minél hamarabb megkapja annál jobb és akkor ez egy
működőképes dolog és azt gondolom, hogy nem ördögtől való.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Csak a célcsoportot még mindig nem látom?

Dr. Ujhelyi János: Hogy?
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Halkóné dr. Rudolf Éva: Nekem a célcsoport még mindig egy kicsit homályos.
Dr. Ujhelyi János: A célcsoportot azt megfogalmazzuk, hogy a Covid járvány miatt hátrányos helyzetbe,
rendkívüli hátrányos helyzetbe került emberek támogatása. Amikor azt részletezzük és ha kell én itt
felolvasom a kidolgozott tételeket, ami 25 db, hogy milyen feltétel esetén mit, mert lehet, hogy
valakinek egy hét alatt kell 10.000.-Ft-ot adni, hogy gyorsan hozzá, gyorsan áthidaljon valamit és ezeket
aprópénzre lehet váltani. Azért nem jöttünk elő 40 oldalas előterjesztéssel, mert egyrészt el se olvassa
mindenki, a másik az, hogy itt most a szándék volt az első. Utána ennek a gyors kidolgozása, amibe
partnerek vagyunk és akkor a célcsoport az magától jön, hogy a járvány miatt nehéz helyzetbe került
és ennek meg vannak a kritériumai. Ha valaki munkanélküli, akkor az munkanélküli az be tudja
bizonyítani.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Köszönöm szépen. Én is így gondoltam. A célcsoportot, ha egy rendeletet
fogalmazunk azt nagyon körül kell határolni, az nem úgy van. Azt pontosan meg kell határozni, de a
rendelet alkotók ezt tudják, ha belemennek a rendelet alkotásba, ez egy kemény munka egyébként egy
rendeletet megalkotni.
Dr. Ujhelyi János: Így van.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Tehát amit beszélt is és mondott is Doktor Úr, ahogy beszélgetünk egyre több
minden kijön belőlünk. Említették is és írásban is megfogalmazták, hogy az Önkormányzat
tevékenységét, amit végzett ugye a Járvány időszakában az egy dicséretre méltó, elérte a célját,
fegyelmezett volt, konstruktív volt, tehát nagyon sok mindent lehet ár mondani. Tehát ne menjünk el
szó nélkül a kormányzati program mellett sem, hiszen pontosan ők azok, akik a KATA nem fizetés, a
hitel moratórium, tehát akik hirtelen nehéz helyzetbe is kerültek és nem volt, mondjuk hozzá és nem
volt tartalékuk, hogy át tudták volna hidalni ezeket a nehéz hónapokat. Azért segítséget nyújtott a
Kormány.
Dr. Ujhelyi János: Így van, de maradtak rések a Kormányzati támogatás és az Önkormányzati
támogatás után is. Minden helyzetre még a Kormány se tud lépést hozni és mivel az Önkormányzat
ismeri legjobban a saját lakosait, meg a Képviselők ezért azt gondolom, hogy a Képviselőkön keresztül
ezeket a kis réseket ki lehetne bővíteni. Tehát ez volt az igazi szándék.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Én semmiképpen nem akadékoskodnék, tehát a cél ez nagyon nemes.
Szerintem itt mindenki, aki itt ül nem lehet serpenyőbe, mérlegre tenni, hogy ki mit tett, mert itt
mindenki megtette szerintem magán emberként, civil szervezetként.
Dr. Ujhelyi János: Igen.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Egy rendeletnél ki van mérve pontosan, patikamérlegen, hogy meddig lehet.
Ugye Főjegyző Úr egy rendeletnél meddig lehet elmenni, feltételek, de most én ebbe nem mennék
bele. Jó?
Dr. Ujhelyi János: Nem rendeletet nyújtottunk be.
Halkóné dr. Rudolf Éva: Persze nem erről van szó.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. További kérdés? Nem látok több kérdést, akkor megjegyzés.

Dr. Pápai László: Annyival szeretném kiegészíteni

az elhangzottakat, hogy a csapás irányát értsük
jobban. Tehát ez az előterjesztés arról szól, hogy egyrészt az elmondott érvek alapján bővíteni lehessen
azon támogatottak körét, akik kifejezetten a vírusos járvány okozta helyzet válnak lehetetlen

helyzetbe, kerülnek lehetetlen helyzetbe. A másik része, ami a lényege volt még ennek, hogy úgy
tudjunk fogadni forrásokat, amire jelen pillanatban nincs lehetőség. Tehát, hogyha a RÉS Alapítványt
fölhasználva ott határozunk meg a támogatotti kört. Nyilván ez egy második lépcső lesz, először csak
az elvről kell dönteni és utána, ha elfogadásra kerül akkor lehet kimunkálni a feltételrendszert. Az ugye
azt eredményezi, hogy meg kell határozni, hogy kik részesedhetnek, milyen feltételekkel, de a forrás
fogadás a másik lényeges része, hogy tudjanak egyrészt bővíteni a szolgáltatókat, akikkel
megállapodást lehet kötni. Másrészt pedig tudjon bejönni olyan támogatás ebbe a forrásba, ami per
pillanat nem működik. Magánszemélyektől, bárki, aki ebbe segíteni tud.

Halkóné dr. Rudolf Éva: Azt hagy kérdezzem még, hogy erre nem alkalmas a mostani RÉS
Alapítványnak az Alapító Okirata, nem tesz lehetőséget.
Dr. Pápai László: Egy részt nincs minden szolgáltatóval szerződés e miatt van az SZMSZ módosításra
szükség, másrészt pedig a feltételrendszere nyilván ki kell egészíteni, ha azon keresztül akarunk ilyen
típusú helyzeteket megoldani, mert ez meghatározott ideig vagy feltételrendszerig kell, hogy szóljon,
illetve meghatározott kör számára lehet csak. E miatt és két lépcsőben.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen.
Szenti Tibor: Én tisztelettel csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy előzetesen volt-e valamilyen
megkeresés vagy érdeklődés azok között a szolgáltatók között, akikre ki szeretnék bővíteni. Lehet, hogy
mi eldöntünk és szavazunk és sikerül minden és azt mondja a szolgáltató, hogy köszöni szépen, de ő
ebben nem tud részt venni, mert ő is egy nehéz gazdasági helyzetben van, őtőle is elvonások vannak
és a többi és a többi. Tehát, hogy ez irányba volt-e és bocsánat akkor még egy, hogy a munkanélküliségi
helyzettel tisztában vagyunk-e most Nyíregyházán? Tehát, hogy hányan vesztették el kimondottan ez
okból kifolyólag az állásukat, mert én ezt sem látom az elénk terjesztett anyagba, amivel tökéletesen
egyetértek. De ha már megkaptam a szót a harmadik nagyon-nagyon széles körű mindazon civil
szervezetek és egyházi szervezetek segítségnyújtása, akik akár egy adomány vonallal, akár célzott
adománnyal meg lehet őket keresni és ide is a kapcsolatainkat ahogy Doktor Úr mondta be lehet vetni,
hogy akkor tudjuk azt mi személyesen, hogy ki a rászoruló és akkor így tudunk segíteni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Smidt Ferenc látom hozzá szeretne szólni.
Smidt Ferenc: Az utolsó kettőre válaszolnék, majd a munkanélküliségi helyzetre és akkor majd utána
átadnám nektek a szót. Konkrét számokkal nem vagyunk tisztában, amit tudunk és amit hallottunk
statisztikai adatokat tévében, rádióban, hogy növekszik. Ugye én most itt nem akarok itt dobálózni
számokkal országosan 90-100 ezer. Nem tudom, hogy most legutóbb mennyire nőtt lehet, hogy 170
ezerre, lehet rosszat mondok, de országosan növekszik a regisztrált munkát keresők száma, mert ugye
az aki nem megy be és nem regisztráltatja magát, bár elvesztette munkáját, de nem fogjuk tudni, hogy
ő elvesztett-e vagy sem. Amit itt Nyíregyházán tudunk az csak még egyszer mondom személyes
megkeresésből, személyes találkozásból, hogy a cég elengedte a vírushelyzetre való tekintettel.
Megfelezték a termelést, nem hosszabbították meg a szerződését. Ugye ilyen egyéni élethelyzetekkel,
sorsokkal találkoztunk, amiből én nem szeretnék a városra statisztikai következtetést levonni. Én
gondolva az országos statisztikákra és gondolva arra, hogy ugye a nagy cégek azok megállították a
termelést vagy legcsökkentették, azoknak vannak beszállítóik ugye kisebb vállalkozások, ami rájuk is
hatással volt. Mi ebből az adatokból gondoltuk azt, meg ezekből az egyéni megkeresésekből, de ebből
nem akarunk általánosítani, hogy szükség van, hogy szükség lehet ilyen segítségre és mi úgy gondoljuk,
hogyha kevés embernek lesz rá szüksége akkor is az már ért valamit, hogy félre értés ne essék és ez a
szempont vezérelt minket. Köszönöm szépen és akkor visszaadnám a szót a kérdés első részére.
Dr. Ujhelyi János: Az első kettőre csak egy-egy mondatot engedjen meg Elnök Asszony. Kérdezte a
társam, hogy akkor milyen cégek. Ugye azt mondtuk, hogy a RÉS Alapítványnak volt 2-3 céggel
szerződése, de nem 2-3 cégnek a problémája jelenik meg egy, akinek nincs pénze meg aki nagyon nehéz

helyzetben van. Ugye volt egy Nyírségvíz, Nyírtávhő, Nyírvv, de van egy E-on, a hulladékgazdálkodás, a
gázszolgáltatás meg sok minden más még jöhet és ezek a pluszok. Hát, hogy keressük már meg azt a
céget, hogy akarja-e, hogy az eddig nem befizető ember befizesse. Hát elhiszik, hogy azt fogja, hogy
akarja. Hát értem, tehát

Szenti Tibor: Doktor úr elnézést kérek, de nem ez volt a kérdés, nem így volt, tehát ezt így kisarkítva,
tehát nem erről volt szó.
Dr. Ujhelyi János: Na de ilyen kört nem tettünk, hanem az igénynek megfelelően a RÉS Alapítvány mást
is tegyen magyarul, mint a három cégnek az adósságát próbálja rendezni. Mellesleg tudjuk, hogy ők is
fizettek be korábban a RÉS Alapítványba. Tehát egy Alapítvány jól tud működni, ha az Alapító Okirata
és a, jól működik és tudjuk, hogy jól tud működni, mert működött jól meg úgy tudom most is jól
működik, de ha kicsit kibővítik akkor még jobban tud működni, ha kell akkor átmenetileg. Tehát ez volt
a, nem tudom, hogy mi volt a félreértés én így értettem, hogy akkor, hogy milyen cégekkel vettük fel a
kapcsolatot. Semmilyen céggel nem vettük fel a kapcsolatot, hanem tudjuk, hogy az emberek nem
három céggel állnak kapcsolatban.

Dr. Rákóczi Ildikó: Jó, köszönöm szépen, van-e további megjegyzés, vélemény? Akkor így összefoglalva,
tehát én így azt gondolom, hogy így végig hallgatva tényleg az előterjesztőknek a kiegészítését, a
Képviselőtársaknak, a Bizottsági tagoknak a hozzászólását. Valóban ahogy az Ujhelyi Képviselőtársam
is fogalmazott, hogy egy írásos anyag készüljön és legyen egy tárgyalásos alap arra, hogy beszéljünk
róla és azt gondolom, hogy ez most tényleg jól vizsgázott, mert tényleg egy jó alap arra, hogy itt
mindenki konstruktívan hozzá tette azt a saját gondolatát és itt valóban tényleg nem lehet azt
mondani, hogy az elmúlt 3 hónapban az emberek összefogása azt hiszem, hogy megható, példaértékű
volt, minden szegmense. Legyen az civil, legyen az egészségügyi ellátórendszer, legyen az nagy
cégektől. Tehát valóban az összefogás érezhető volt, ahogy ugye ti is megfogalmaztátok, összefogás,
össze kell fogni. Ez alapján pedig azt szeretnék az előterjesztők, hogy egy újabb láb legyen a történetbe,
de hát azért az is megfogalmazódott, hogy valóban jól vizsgázott ugye az Önkormányzatnak a segítése
a rászorulók felé, tehát akkor célzottan kapták meg az ellátást, gyorsan, tehát jó volt a reagálás. Én azt
gondolom, hogy amit így az előterjesztésben olvashatunk az megtörtént, az vizsgázott, az jól vizsgázott,
és ha csak azt is az előterjesztésben olvassuk a bevezetőben ugye persze nem volt ilyen, hogy
hatásvizsgálat de elmondtátok ugye, hogy kik a célcsoport, kire gondoltok, de hogy megélhetési
nehézséggel küzdőket szeretnénk segíteni és ez a kulcsszó ez a mondat ami benne van az
előterjesztésben ez benne van ugye a települési támogatásunk x támogatási formájában, tehát én azt
gondolom, hogy széles körűen kiterjesztve behálózza a megélhetési nehézséggel küzdő egyéneknek az
ellátásra szorulás, tehát, hogy tudunk segíteni. Én ezt úgy látom, hogy tényleg egy jó alap és szerintem
ne érezze senki azt, hogy az összefogás hiánya motiválna bár kit azzal, ha azt mondjuk, hogy működik.
Működik a rendszer, tehát tényleg az ellátás oda jutott-e a rászorulóknak, látva az elmúlt 3 hónapot,
tényleg ilyen gyors reagálás volt az Önkormányzat részéről, illetve a Kormányzat részéről is. Ugye, hogy
a hitel felfüggesztése, tehát ez megint azért volt, hogy ne kerüljenek olyan sokan be abba a megélhetési
nehézség kosárba. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon szép kereken működött. Szavazzunk,
vagy akinek esetleg hozzászólása megszületett közben. Nem, akkor szavaznék ezek után. Jó, akkor
szavazatra bocsájtom. Kérem, hogy aki a határozattervezetben foglaltakkal egyetért az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem támogatja
a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 67/2020. (VI. 23.) számú
határozatát.

2.

Előterjesztés
edzőközpont

a „Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi
megvalósítása" beruházás előkészítése II. ütemének jóváhagyására

Dr. Rákóczi Ildikó: Ehhez a naprendi pont tárgyalásához szeretettel köszöntjük Kósa Árpád
Kabinetvezető

az

Urat és Hornyák Enikő kedves munkatársát. Szeretném megkérdezni, hogy kívántok-e
szóbeli kiegészítést tenni?

előterjesztéshez

Kósa Árpád: Köszönöm szépen nem.
Dr. Rákóczi Ildikó: Jó, akkor szeretném megkérdezni a Bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés? Nem

látok kérdést, vélemény, megjegyzés? Hát amennyiben nincs azt gondolom, hogy én örülök ennek az
előterjesztésnek akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellet javasolja a
Közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetet és a Bizottság erről meghozta a 68/2020. (VI. 23.)
számú határozatát.
3.

Előterjesztés a Guido Lovaspark Egyesület által beérkezett rendkívüli támogatási kérelemmel

kapcsolatos döntésre
Dr. Rákóczi Ildikó: Ugyanúgy a kedves vendégeinket köszöntjük. Ehhez kívántok-e szóbeli kiegészítést

tenni az előterjesztéshez?
Kósa Árpád: Köszönöm szépen nem.
Dr. Rákóczi Ildikó: Jó, köszönöm szépen. Nem tudom a Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni,
hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Van-e vélemény, megjegyzés? Én örülök, a lovas sport
népszerűsítése. 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, amennyiben benyújtják a hiányzó dokumentumot és a Bizottság erről meghozta a
69/2020. (VI. 23.) számú határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

67/2020. (VI. 23.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, a koronavírus járvány okozta súlyos
szociális helyzetbe került lakosok megsegítéséről

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város
közigazgatási területén lévő, a koronavírus járvány okozta súlyos szociális helyzetbe került lakosok
megsegítéséről szóló előterjesztést nem támogatja.

Nyíregyháza, 2020. június 23.

lu o_ &-- J__
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

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

3./
4./ Irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
68/2020. (VI. 23.) számú
határozata
a „Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont
megvalósítása" beruházás előkészítése II. ütemének jóváhagyásáról

a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a „Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József
Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósítása" beruházás előkészítése II. ütemének
jóváhagyásával egyetért.

Nyíregyháza, 2020. június 23.
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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
69/2020. (VI. 23.) számú
határozata
a Guido Lovaspark Egyesület által beérkezett rendkívüli támogatási kérelem támogatásáról
a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(Xll.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
- a Sporttartalék keret terhére a Guido Lovaspark Egyesület 2020. évi versenyeinek és rendezvényeinek
költségeit 200.000, - Ft összegben a hiányzó dokumentumok benyújtásának feltételével támogatja.

Nyíregyháza, 2020. június 23.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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Előterjesztés

- a Tisztelt Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén

élő,

a koronavírus járvány

okozta súlyos szociális helyzetbe került lakosok megsegítésére

.iJa.~
DrÁTjh;{yi
önkormányzati

Az előterjesztést véleményezi:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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képviselő

Tisztelt Közgyűlés!

A koronavírus járvány Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakosságának életviszonyaiban is
drámai változásokat okozott és okoz. Túl a lelki megrázkódtatásokon és a mindennapi
komforthelyzetből

való kikerülésen, sok egyént, családot lételemében veszélyezteti a járvány,

illetve az azzal együtt járó megélhetési nehézség. A szociálisan hátrányos helyzetbe került
emberek számára törvények és önkormányzati rendeletek által biztosított támogatási formák
jelenlegi rendszere nem vagy csak nehezen és részben tudja kezelni a járvány kiváltotta
szociális nehézségeket. A kormányzat komoly forrásokat von el az önkormányzatoktól (pl.
gépjánnűadó,

parkolási bevételek kiesése), továbbá a járvány

vélhetően bekövetkező

második

hullámának további gazdasági hatásaira is fel kell készülnünk.
Az önkormányzatok vannak legközelebb a problémákhoz, mi tudunk leginkább célzottan
segíteni a bajba került embereken. A jól

működő, felelős

önkormányzatok a

lehetőségükhöz

képest és azon is túl próbálnak segíteni, ahogyan a nyíregyházi önkormányzat is

időben

megszervezte az 70 éven felüli lakosok segítését, a rászoruló gyermekek ingyenes élelmezését
a rendes feladatai mellett.
A felsoroltakra tekintettel szükségesnek látjuk, az érvényben

levő

szociális támogatási

rendszer települési támogatási kategóriájába egy -a koronavírus járvány okozta veszélyes
élethelyzetben

lévőket

megcélzott- támogatási kategóriát bevezetni és alkalmazni mindaddig,

míg az érintett lakosság helyzete a járvány

előtti

megvalósításához "a szociális rászorultságtól

szinten nem stabilizálódik. A támogatás
függő

egyes pénzbeli és természetben

nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015 (11.20) önkormányzati rendeletet egy további
tétellel - nevezetesen a koronavírus járvány okozta súlyos szociális
megsegítése -

megnevezésű űj

helyzetű

lakosok

támogatási formával javasoljuk kiegészíteni, majd azt

alkalmazni.
A szociális törvény 45§ (3): "A
helyzetbe került, valamint

képviselő-testület

időszakosan

a létfenntartás

veszélyeztető

rendkívüli

küzdő

személyek

vagy tartósan létfenntartási gonddal

részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani" A létfenntartást
tényezők

veszélyeztető

nagyon sokfélék lehetnek. E sokféleséget tovább szélesíti az a sajátos helyzet, hogy

az addig biztos egzisztenciával - stabil munkahellyel -

rendelkezők

nagy száma veszítette el a

legbiztosabb megélhetési forrását egyik napról a másikra. Emiatt olyan emberek is nehéz
helyzetbe kerültek, akik korábban szociális segítségre soha sem szorultak.
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1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a következőkről
rendelkezik:
1.§ (2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját

költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.
2.§A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi
szerveinek és a helyi önkonnányzatoknak a feladata.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának alapvető célja, hogy a koronavírus
járvány következtében kezelni tudja az olyan élethelyzeteket, amelyek
veszélyeztetik a

kérelmezők

és családjuk

legalapvetőbb

erőteljes

módon

étkezési, egészségügyi és lakhatási

igényeinek kielégítését.
A koronavírus-járvány miatt sokan veszítették és veszíthetik még el az állásukat, és
kerülnek/kerülhetnek emiatt kilátástalan helyzetbe, ha elegendő tartalék hiányában nem tudják
biztosítani alapvető életszükségleteiket, nem tudják fizetni a számláikat vagy a lakásuk bérleti
díját. Ennek

megfelelően

az önkormányzat és az állam támogatási formáin túl szükség van

egy olyan támogatási módra, amely rugalmasabb, és a közüzemi díjak, illetve lakbér
kifizetésében nyújt segítséget. Éppen ezért a Nyíregyház.án is működő Rászorulók Életének
Segítéséért Közalapítvány keretein belül lehet az

előbb

említett területen hatékonyan

segítséget nyújtani az arra rászoruló lakosságnak.
Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében 4 millió
forintos tervezett

előirányzattal

önként vállalt feladatként szerepel a közalapítvány

támogatása, amelynek emelése indokolttá válhat a költségvetés évközi módosításakor.
Ugyanakkor fontos, hogy Nyíregyháza város lakossága és az itt

működő

gazdasági

társaságok, vállalkozások is támogathassák a közalapítvány működését.
Véleményünk szerint a közalapítványnak szükséges módosítani a

belső

szabályzatát abból a

célból, hogy a jelenlegi rendkívüli igényeket is hathatósabb módon tudja kielégíteni, illetve az
Önkormányzat segítségével a lehető leghamarabb meg kell kötni a jelenleg leszerződötteken
túl, valamennyi Nyíregyháza közigazgatási területén
új

együttműködési

lévő közmű-

és energiaszolgáltatóval az

megállapodásokat. A közalapítvány kuratóriumának létszámát is

indokoltnak tartjuk növelni a hatékonyabb

működésének

nyújtásának érdekében.
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és a szélesebb

körű

támogatások

Véleményünk szerint fontos cél, hogy a támogatás életbe lépése a
történjen meg, illetve még

azelőtt

közműtartozásokat

halrnoznának fel.

Kérjük a Tisztelt

Közgyűlést,

segítsünk a rászorulókon,

hogy a fentiek alapján az

lehető

mielőtt

előterjesztést

leghamarabb

nagyobb

összegű

megtárgyalni és a

tájékoztató tartalmát és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2020. június 15.

Póka Imre

~-t

önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő

~·

Smidt Ferenc
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HATÁROZATTERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

.. „ . ./2020

(VI.25.) számú

határozata
a koronavírus járvány okozta súlyos szociális

helyzetű

lakosok megsegítésére

A Közgyűlés

l. Az

előterjesztést

megtárgyalta, a megjelölt célokkal egyetért, felkéri a Szociális és

Köznevelési Osztály

vezetőjét

a Szociális rászorultságtól

függő

egyes pénzbeli és

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 2/2015 (Il.20) önkormányzati
rendelet" módosításának előkészítésére.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Rászorulók Életének Segítéséért Közalapítvány (4400
Nyíregyháza,

Kossuth tér

1.) között létrejött

együttműködési

megállapodás

módosítására, amely az előterjesztés szerinti célok megvalósítását biztosítja.

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről

értesül:

1.1 A Közgyűlés tagjai

2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgánnesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524--soo
FAX: +36 42 524.501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGVHAZA.HU

Nyilv. szám: PKAB/74.959/2020
.. .
•
Ugy1ratszam: PKAB/ J.„-1/2020.
Előiratszám: PKAB/195-1/2019.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
A~

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez a „Nyíregyháza Spartacus - Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edző központ
megvalósítása" beruházás elókészftése II. ütemének jóváhagyására

Kov~

Dr.
Ferenc
polgármester

~{

jj

Kósa Árpád
az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

F'

f.\

ll-l

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

Kabinet vezetője

V~leményező

bizottságok:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
WWW.NVlltEGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-~oo
FAX: +36 42 524-so1
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Kormánya a Nyíregyháza Spartacus- Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi
megvalósítása előkészítésének a Beruházási Előkészítési Alap terhére történő
finanszírozásáról szóló 1163/2019. (111.27.) számú Korm. határozatában egyetértett a Nyíregyháza
Spartacus- Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont megvalósításának
(továbbiakban Beruházás) koncepciójával és a Beruházás annak megfelelő előkészítésével a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 1/1 tulajdonában lévő 01884/9 helyrajzi számú ingatlanon.
edzőközpont

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 108/2019. (Vl.2 7.) számú határozatában jóváhagyta a
Beruházás előkészítésének első szakaszát és a megvalósítás részleteit tartalmazó háromoldalú
Együttműködési Megállapodást (továbbiakban Megállapodás), mely 2019. július 19-én aláírásra került.
A Megállapodásban foglaltaknak megfelelően az előkészítési feladatok megvalósítására kijelölt BMSK
Zrt. 2020. június 17-én tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az előkészítés első szakasza lezárult, a
tervezési munkarészeket (vázlatterv, tervezési program) is tartalmazó részletes megvalósíthatósági
tanulmány elkészült (továbbiakban RMT).
Az RMT alapján a fejlesztés keretein belül megvalósulna a sporttelepen jelenleg meglévő élőfüves pályák
és közvetlen környezetük korszerűsítése, fejlesztése továbbá új élőfüves (3 nagy, 1 kis méretű} és
műfüves (1 nagy méretű, 3 kis méretű és 1db40x60m-es fedett) edző pályák építése. Egy nagyméretű
élőfüves pálya az MLSZ infrastruktúra szabályzatában meghatározott „F" kategóriák előírásainak, a
többi nagyméretű élőfüves és műfüves pálya a „H" kategória előírásainak felelne meg, rendelkeznének
lelátókkal, világítással, vízelvezetéssel, locsolórendszerrel, labdafogó hálókkal, a szükséges
sportfelszerelésekkel, v·alamint hangosítással és eredményjelzőkkel. A meglévő épület bővítésével és az
Akadémiai épület megépítésével megvalósulhatna egy komplexen, jól működő kollégiumi rendszer,
mely nagy segítséget jelenthet a környéken élő tehetséges fiatalok számára. Kialakításra kerülnének
továbbá öltözők a hozzájuk tartozó vizesblokkokkal, orvosi szobák, rekreációs helyiségek, konditerem,
raktárak, szertárak, étkező konyhával, klubhelyiség és iroda helyiségek. A futókört és lábtenisz pályákat
tartalmazó szabadtéri futódomb szintén a Beruházás részeként valósulna meg.
A Megállapodás 5.2 pontja rögzíti, hogy a további előkészítési feladatokra (különösen: az ingatlan
kialakítása, terveztetés, engedélyeztetés) külön megállapodást kötnek majd a Felek az RMT
ismeretében. Az előkészítési fázis második üteme magában foglalja az engedélyezési és kivitelezési
dokumentáció készítését, valamint az engedélyeztetés lefolytatását.
A Kormány 1208/2020. (V.8.) Korm. határozatában foglaltak alapján az előkészítési fázisok befejezési
határideje 2021. június 30. A Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatát, mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg
térítésmentesen, az üzemeltetési feladatokat a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. látja el.
Kérem a Tisztelt
jóváhagyására.

Közgyűlést

az

előterjesztés

megtárgyalására,

Nyíregyháza, 2020. június 18.
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NYÍREGYHÁZA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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

1. számú melléklet a PKABf. ... -1/2020. számú

előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„„/2020.(Vl.25.) számú
határozata
a „Nyíregyháza Spartacus - Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont
megvalósítása" beruházás előkészítése II. ütemének fóváhagyásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta a benne foglaltakkal egyet ért, és
hozzájárul a Nyíregyháza Spartacus- Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi
megvalósítása beruházás elkészítésének II. üteme megindításához.

edzőközpont

Felhatalmazza: a Polgármestert a szükséges szerződések és nyilatkozatok aláírására

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (Nyíregyháza, Sóstói út 24/a.)
4./ BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest,

lstvánmezei út 1-3.)
WWW.NVIREGYHA2A.HU
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POLGÁRMESTERI KABINET

MEGYEI JOGÚ VÁROS

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

POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Ügyiratszám: PKAB/168-1/2020.
Ügyintéző: Hornyák Enikő

Előterjesztés

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Guido Lovaspark Egyesület által beérkezett rendkívüli támogatási kérelemmel
kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet előírásai alapján
2020-ban 7 sportcélú keret esetében került sor pályázati eljárás lefolytatására.
Az eljárásokat követően 1 rendkívüli kérelem érkezett be.
A június 20-i regionális díjugratás, augusztus 20-i akadályhajtás és az október 17-i megyei döntő
rendezési költségeinek támogatása érdekében a Guido Lovaspark Egyesület kérelemmel fordult a
Bizottság felé, melyet előterjesztésünk 1. sz. melléklete tartalmaz. (Az anyag a zárt ülés anyagai között
tekinthető meg.)
A kérelem támogatása a Sporttartalék kereten lévő 4.500.000,- Ft terhére megvalósítható.
Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a Sporttartalék kereten
lévő 4.500.000,- Ft terhére a kérelem támogatását.
Nyíregyháza, 2020-06-18
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
„./2020. (VI.23.) számú
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e
a Guido Lovaspark Egyesület által beérkezett rendkívüli támogatási kérelem támogatásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
- a Sporttartalék keret terhére a Guido Lovaspark Egyesület 2020. évi versenyeinek és
rendezvényeinek költségeit 200.000, - Ft összegben a hiányzó dokumentumok benyújtásának
feltételével támogatja.
Nyíregyháza, 2020. VI. 23.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
WWW .NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: 42/ 524 - 585

JELENLÉTI ÍV
2020. június 23-án megtartott Bizottság nyílt üléséről

Dr. Rákóczi Ildikó (elnök)
Halkóné Dr. Rudolf Éva
Nagy Szabina
Vassné Harman Gyöngyi
Dr. Újhelyi János

A

Póka Imre
Smidt Ferenc
Szenti Tibor
Dr. Pápai László

Dr. Kovács Ferenc

.

Kósa Árpád

\(

Jászai Menyhért

v

Dr. Ulrich Attila
Dr. Szemán Sándor
Faragóné Széles Andrea
Csikós Péter
HornyákEnikő
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Nyíregyháza, 2020. június 23 .

A kiadmány hiteléül :

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

