JEGYZŐKÖNY V

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottságának 2020. augusztus 25-én tartott Nyílt üléséről.
Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Rákóczi Ildikó: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön így a nyár vége
felé és örömmel látom, hogy mindenki jó hangulatban megérkezett a bizottsági ülésre. Első körben az
írásban kiküldött napirendi pontoknak a sorrendjére tennék javaslatot. Tennék egy kis módosítást,
ugye ma érkezett egy módosított meghívó, gondolom mindenki látta, ha nem akkor most ezt
tisztázzuk. Bocsánat, tegnapi nap folyamán egy módosított meghívó érkezett mindenkinek az e-mail
címére, ami annyiban módosult, hogy a nyílt ülés egy napirendi ponttal bővült, tehát így azt jelenti,
hogy 7 napirendi pont lett a nyílt ülésen. Tehát így 7 napirendi pont a nyílt ülésen a zárt ülés 4 napirendi
pontja pedig maradt a sorrendben. Tehát akkor ezzel a kiegészítéssel, kérem, aki egyetért a napirendi
pontokkal és annak sorrendjével kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom,
hogy a bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

1.

Előterjesztés a Városi Uszoda üzemeltetői tevékenységét támogató közre működői megállapodás
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel történő megkötésére

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm az ehhez a napirendi ponthoz ér kezett meghívott vendégünket Kőhalmi
Richárd Urat, Nyíregyháza Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. Szeretném megkérdezni az
előterjesztőket, hogy ehhez a napirendi ponthoz az írásban kikü ldött anyaghoz kívánnak-e szóbe li
kiegészítést tenni?
Kőhalmi

Richárd: Köszönöm szépen Elnök Asszony, nem.

Dr. Rákóczi Ildikó: Jó, akkor kiegészítés nincs. A Bizottság tagjaitól kérdezem van-e valakinek kérdése?
Smidt Ferenc: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Elolvastam az előterjesztést és ugye benne volt

írva, hogy többek között a pandémiás helyzet miatt felszabadu ltak erőforrások a Sportcentrumnál, ami
miatt aztán indokolt lehet, hogy a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. helyett a Sportcentrum működtesse,
üzemeltesse az uszodát, hogyha jó olvastam.
Kőhalmi

Richárd: Igen közreműködőként.

Smidt Ferenc: és akkor le volt itt írva a Sóstó Gyógyfürdők Zrt.-től egy fő vezetőt, két fő gépészt vesznek

át. Ezen kívül még a Sportcentrumból mennek oda más dolgozók is dolgozni majd az uszodába, akik
máshol dolgoztak, vagy csak ezzel a három emberrel fogják ellátni az üzemeltetést. Szerintem nem,
mert gondolom több mindenki kell oda, csak erre lettem volna kíváncsi, hogy akkor ez a felszabadult
erőforrás mit jelent és hogy akkor honnan, hova csoportosítanak esetleg.
Kőhalmi Richárd : Tisztelt

Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a kérdést, nyilván azt kell látni,
hogy a Sportcentrum életébe ez a pandémiás helyzet egy olyan szituációt okozott, amely során nekünk
a megbízási jogviszonyban lévő edzőinket annak idején március vége felé el kellett bocsájtanunk.
Természetesen a főállású dolgozókat továbbra is alkalmaztuk és megtartottuk, de reálisan nézve a
helyzetet előfordulhat, hogy ez a vírushelyzet ismételten be fog következni és bármennyire szomorú a
lelkemnek, de nem a sport meg a kultúra lesz, amit elsőként kezelni kell az országos vezetésnek.
Úgyhogy azt gondolom, hogyha esetleg bekövetkezik még egy ilyen szituáció, akkor azt az irányvonalat,
amiben az volt meghatározva, hogy az állandó munkaválla lóinknak a megtartását tűzzük ki célu l

bizonyos munkakörök átcsoportosításával fogunk tudni ebbe előre lépni. Összességében a Képviselő
Úr kérdésére a válasz, nem három emberrel biztos nem tud működni ez az uszoda. Amúgy 9. hó 11-re
tervezzük a terheléses próba üzem megindítását. Nyilván ez is egy döntés kérdése volt. Nem vagyok
benne biztos, hogy végig tudjuk csinálni, mert az ÁNTSZ 90 napot írt elő a terheléses próbaüzem
hosszára. Ez nyilván, ha nem megfelelő vízmintákat produkálunk és esetleg olyan problémák lépnek
életbe mind gépészetileg, mind gép technikailag az üzempróbán. Ami problémát jelent az akár 150
napig is kicsúszhat. Ez nem jelenti azt, hogy nem engedünk be senkit az uszodába, mivel terheléses
próba üzemről van szó, ezért terveink alapján a vízilabdások és az úszók igénybe fogják tudni venni az
uszodát és esetleg ha az iskolák is hozzá tudnak járulni ehhez a terheléses próba üzemhez. Akkor őket
is meg fogjuk szólítani a délelőtti úszásoktatás keretében, de hát ezt nyilván nem tudjuk, mert nap,
mint nap változik a helyzet és az utolsó hónapra tervezzük azt, hogy a nagyközönségnek is megnyitnánk
ezt a létesítményt, de még mindig csak próbaüzem tekintetében és utána kapja meg az uszoda a
végleges működési engedélyt.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. További kérdés van-e szeretném megkérdezni?
Póka Imre: Tisztelt Bizottság szinte majdnem kielégítő választ kaptam. Arra szerettem volna
rákérdezni, hogy az úszás az iskolai úszásoktatás. Volt-e már valamilyen előtárgyalás a KLIK-kel? Szinte
minden választ megkaptam.
Kőhalmi

Richárd : A Tankerület sem tud semmit.

Póka Imre: A nagyobb kérdés inkább arra vonatkozott, hogy van-e számítás arra, hogy az üzeme lési
költség mennyi lesz körülbelül éves szinten? Mennyi lesz? Vannak-e elő számítások? Ez is lehet
érdekes.
Kőhalmi Richárd:

Próbáltuk már a próba üzemnél is ugye optimalizálni ezeket a költségeket, de azért
azt lehet tudni, hogy nem két fillérbe fog kerülni és azt lehet látni és tudni, hogy a bevételi oldal, ez egy
arányaiban sokkal kisebb lesz, mint a kiadási oldal. Én nem akarok most nagy számokat mondani, de
ez a 300 milliós nagyság rend az. Körülbelül ennyi lesz az üzemeltetése az uszodának. Nyilván lakva
fogjuk megismerni az egész szituációt, de nagyon nagyok a rezsi költségek és három embernek sem
három ember lesz, hanem tízen ember.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. További kérdés? Nem látom, megjegyzés, vélemény?
Amennyiben nincs több hozzászólás akkor szavaztatnék. Kérem, hogy aki a határozat tervezetben
foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom,
hogy a Bizottság 8 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a közgyűlésnek
elfogadásra a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 102/2020. (VIII. 25.)
számú határozatát.
2.

Előterjesztés az „Óvodai Pályaépítési Program" II. üteme keretében benyújtandó pályázatra és
az önkormányzati saját erő biztosítására

Dr. Rákóczi Ildikó: Ennél a napirendi pontnál köszöntöm Hornyák Enikő Sportreferenst. Szeretném
megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Hornyák Enikő: Köszönjük szépen Elnök Asszony nincs.
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni a Bizottság tagjait van-e kérdés az előterjesztéshez?

L

Smidt Ferenc: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Lehet, hogy figyelmetlenül olvastam el az
anyagot, csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy mely Óvodáknál tervezik most majd ezeket.
Hornyák Enikő: Óvoda pályaépítési program . Megtévesztő a neve igen. Az MLSZ-nek az volt az első
számú kezdeményezése, hogy óvodák területén épüljenek meg, de ezek 14 m x 26m -es pályák, plusz
a kerítés stb. Kb. olyan 27 m x huszon x méteres kerületekről volt szó, és ugye tavaly előtt 2018.
decemberében tárgyalta már ezt a programot a Közgyűlésünk, amikor ez a program maga felhívásként
megjelent, kimondottan önkormányzatok számára . Már akkor is jeleztük az előterjesztésben, hogy
felmértünk minden óvodai udvart, ahol még esetleg nem volt. Kisebb méretű ovi-foci pálya. Elég kicsik
az udvarok, elvenni több területet a gyerekek szabad játék teréből nem szerettünk volna. Ezért jött
második körben az Általános Iskoláknak az udvara, ahol ugye közelben vannak óvodák is. Viszont mivel
ez a Bozsik programnak az úgymond kiszolgáló létesítménye, tehát 10-12 éves korig használhatják a
gyerekek ezért javasoltuk a Közgyűlés felé 2018. decemberében, hogy Nyíregyháza akkor egy új fajta
irányt kezdeményezve nem óvodák udvarán, hanem Általános Iskolák udvarán valósítaná meg ezt a
programot. Ott mind a 3 pályázat nyert, így meg is épült tavaly nyáron, szeptember óta használták is a
gyerekek egészen a pandémiás időszakik. Az Arany a Vécsey és a Zelk iskolának az udvarán. Nagyon jó
minőségű pályák. Azért nagyon sokat tett is az udvarok rendbe tételével ez által, hogy megépültek a
pályák és most jött egy lehetőség, hogy maradt még kerete az MLSZ-nek és egy negyedik pályára is
pályázhatott Nyíregyháza és mivel továbbra is az óvodák udvara már úgymond kicsi lett volna, illetve
azért 14 ovi-foci pályánk van, am i óriási arányát tekintve országos szinten. Ezért maradt az, hogy a
Tankerülettel egyeztetve továbbra is iskolaudvaron. Olyan általános iskola udvarán, ahol van aktív
sportélet, rá is fér az udvarra és a közel jövőben nincs lehetőség arra, hogy fejlesztések legyenek.
Figyelembe vettük azt is, hogy milyen további fejlesztések lesznek. Pl. gondolkodtunk pont Imi a
Kertvárosi Iskola udvarán is, de ott nagyon szép a tornaterem, fel lett újítva. Kondi park indul el, ha
minden igaz most ősszel meg van az önkormányzati forrás rá, tehát. Ezt is most majd kiegészítésként
elmondjuk. Ezért maradt az, hogy a Tankerülettel is egyeztetve a Herman iskolának lenne az udvara,
ahol alapban működik a Bozsik program, ugye közelben van az orosi foci pálya is. Ahol rendszeresen
használják azt a pályát, tehát utánpótlás központnak is tökéletes hely. Ez által több 100 gyerek
használná ezt a pályát. Ezért maradt általános Iskola udvarán.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. További kérdés? Nem látom. Vélemény? Megjegyzés?
Póka Imre: Csak annyit Tisztelt Bizottság, hogy ez a kondipark még továbbra is izgat, hogy mennyire
biztos ez a szeptemberi kondipark építés?
Hornyák Enikő: Magyar Közlönyben megjelent a most. Várjuk a kivitelezőt, ha minden igaz. A jövő
héten bejárás van és utána fel is vonulnak. Kezdenek a két futó körrel, tehát a Malom kertben, illetve
Nyírszőlősön és szeretnék az idén megépíteni mind a 9 kondi parkot is. Tehát ez a cél. Első körben nem
volt sikeres a közbeszerzési eljárás, tavaly azért nem sikerült megvalósítaniuk. Az idei eljárás
szerencsére sikeres lett. Pandémia után a kormányzati forrás is, most a 12-i közlönyben jelent meg,
hogy a forrást hozzá tudta a Kormány tenni és ezáltal sikeres a közbeszerzés. Mi úgy tudjuk, hogy a
jövő héten várjuk a hivatalos megkeresését a kivitelezőnek.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen a választ. Akkor kérdés, nem látok több kérdést. Vélemény?
Megjegyzés? Nem látom, amennyiben nincs, akkor szavaztatnék. Kérem, hogy aki a határozattervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 8 jelenlévő tagja 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozattervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 103/2020. (VIII. 25.) számú határozatát.

3.

Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel a 2020/2021-es bajnoki szezonra
kötendő

szponzori szerződés jóváhagyására

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm a meghívott vendégünket. Szeretném megkérdezni az előterjesztőt,
hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez.
Hornyák Enikő: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Tegnapi bizottsági ülésen Kabinetvezető Úr
személyesen jelen tudott lenni, most elnézést kér, mert el kellett utaznia. Tegnap ő elmondta, ezért
szeretnénk azokat a mondatokat itt is elmondani, hogy az Önkormányzat továbbra is
előterjesztésünkben ugyanazokat a támogatási összegeket javasoljuk, ami már évek úgymond egy fix
támogatás, szponzorációs díj volt és nagyon bízunk továbbra is benne, hogy egyszer azt az
eredményességit fel tudja majd használni a Spartacus.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen ezt a kiegészítést. Szeretném megkérdezni a Bizottság tagjaitól,
hogy van-e kérdés az efőterjesztőkhöz? Nem látom, hogy kérdés fenne, vélemény, megjegyzés? Nem
látom, akkor szavaztatnék. Kérem, hogy aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett nem javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetben foglaltakat és a
Bizottság erről meghozta a 104/2020. (VIII. 25.) számú határozatát.
4.

Előterjesztés

az NYVSC és a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Nonprofit Kft. 2020. évi
támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre

első

félévi

Dr. Rákóczi Ildikó: Üdvözöllek Szilvási István itt a Bizottsági ülésen. Szeretném megkérdezni az
előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés az írásban kiküldött anyaghoz?
Horváth Tímea: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! A Spartacus 1928 Kft. egy kérelmet nyújtott
be . Ez arra vonatkozik, hogy egy nagyobb összegű eszköz került beszerzésre a támogatási összegből,
amit a támogatási szerződés megenged, sporteszköz, de ez már számviteli szempontból tárgyi
beruházásnak minősül és ezért kérnénk egy módosítást. Ezen módosítás elfogadásával javasoljuk a
határozat-tervezet elfogadását.
Hornyák Enikő: Kisegítem. Amikor a támogatásokat megítéli a Tisztelt Bizottság, akkor azok alapjában
működési támogatások. Tehát a mi költségvetésünkben, mint működési kiadás szerepel. A
Spartacusnak lehetősége lett egy olyan teljesítménymérő. Tehát kimondottan a játékosok edzés
munkájának, mérkőzési teljesítményének a mérésére szolgá ló eszközök beszerzésére kedvező áron.
Ami TAO terhére, tehát a társasági adó terhére nem beszerezhető, illetve nekik viszont a mindennapi
munkához, hogy tudják tartani ezt a napi versenyt a többi akadémiával, illetve tényleg a gyerekeknek
az edzés munkáját és az edzőknek is munkáját is segíti. Ezt meg tudták vásárolni és, hogy nem csak
önerőből, hanem felhasználva az Önkormányzati támogatást is erre tudják fordítani, ezért ők leírtak
egy kérelmet, ami igazából egy technikai módosítás, hogy maga a támogatás összege nem változik,
csak a támogatási szerződést fogjuk mi a szerint és azt követően a költségvetési sort is dologi kiadás és
működési kiadássá változtatni, hogyha a Tisztelt Bizottság egyet ért ezzel, hogy tényleg a sportolóknál
használt, jó minőségű XXI. századi edzéseknek megfelelő eszközöket használjanak. Illetve bemutatnám
Dankó Gergőt, ő pedig a Klub igazgató, és ő az, aki elsősorban ezeket beszerezték. Esetleg még Ő is
ezeket kiegészítésként tegye meg, hogy miért is volt erre szükség.
Dankó Gergő: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Először is most az utánpótlásban történt egy
olyan változás, hogy kormányzati döntés alapján 10 akadémiát kijelöltek, aki kiemelt akadémia lett.
Sajnos ugye vagy nem sajnos nem feltétlenül szakmai alapon történt ez a kiválasztás. Előzetesen egy
Belga elemző központ alapján a Double Pas-ban mi benne voltunk az első tízben. A kormány minket
nem jelölt ki, így mi nem vagyunk kiemelt akadémia. Ugye ők központi forrásból közel 500 milliót vagy

egymilliárd forintot kapnak évente és ugye mi „B" kategóriás központ lettünk Nyíregyháza és továbbra
is az MLSZ-tői kapjuk TAO forrásként a támogatást, illetve egy produktivitási támogatásként a
támogatásokat. Hozzá kell tenni ehhez, hogy eszköz támogatásunk lecsökkent, ami arra a forrást
kapunk, tehát igazából mi sporteszközöket, sport felszerelést szoktunk főképpen vásárolni az ugye a
kopó. Így a sporteszközeinkre a költségvetésünk az abszolút önerőből történik vagy így ahogy az
Önkormányzat lehetőséget teremt rá . Akkor nekünk ebből a forrásból tudjuk követni azokat az
akadémiákat ahol egyébként ez teljesen államilag finanszírozott. Reméljük azért, hogy valamilyen
szinten tudjuk velük tartan i a lépést, mert szeretnénk lemaradni, azért egy Megyeszékhelyként kisebb
városokkal szemben . Köszönöm.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen a kiegészítést. A Bizottság tagjaitól kérdezem van-e kérdés?
Dr. Újhelyi János: Engedjék meg, lehet, hogy egy pár mondattal több lesz, mint ami szeretnék talán,
de ugye 30 éve sportorvos vagyok és van közöm a sporthoz. Ezért én azt mondom, hogy minden egyes
beruházás, amit egy egyesület vagy egyén összevet. Mindig célszerű összekötni a teljesítménnyel. Első
kérdésem, hogy minden „A" kategóriás Egyesületnek van ez a katapult vektor rendszere?
Dankó Gergő: Profi szinten az MB1-es MB2-es felnőtt csapatoknak igen és már az akadémián is egyre
több .
Dr. Újhelyi János: Egyre több, de nem mindenkinek.
Dankó Gergő: Nem mindenkinek.
Dr. Újhelyi János: Na most akkor ez nélkülözhetetlen, semmi más teljesítmény tokozási módszer vagy
elemző módszer nincsen az edzettségnek a követésére. Tudni illik ez egy technikai dolog. Ide kell
kompjuter meg egy ilyen online kapcsolatot teremt a sportoló és a vezető között. Akár nagy számú is,
és attól tartok, hogy már egy magasabb teljesítményhez igazítják a beszerzést, holott egy magasabb
teljesítményről szó sincs. Nekem az a véleményem, támogatok minden sportot szívem csücske, de ez
nem fog magasabb teljesítményt adni. Ez egy teljesítményt néz, hogy az illető milyen kondícióban van,
mit kell rajta javítani. Először föl kell húzni a teljesítményt, igaz az meg edzés módszer, edzés élettani
dolog. Csomó más technikai segítség van még ehhez. A másik az, hogy kíváncsi vagyok, hogy mennyibe
kerül, mert ugye magasabb összeg. Na, de hát egy irreális technikai beszerzés, amikor lehet, hogy
sokkal prózaibb dolgokra és hasznosabb dolgokra lehet költeni. Én másként közelítem meg a dolgot.
Engedjék meg ezt az egyetlen élményt, hogy én volt, nem a mostani, de egy pár éwel ezelőtt én
köröztem a 2000-es körön a Főiskola mögött és a futball csapat lejött oda edzeni és akkor, amikor már
ők megitták az üdítőjüket háromszor meg kísérték őket, meg simogatták őket, akkor én még mindig
edzettem. Tehát körülbelül, tehát azt mondom, hogy én látom a dolgokat. Az edzés elmélettel az
edzéssel magával, jó edzőkkel felhúzni a teljesítményt és egy sima pulzus számmal nagyon kiválóan
lehet manipulálni, s utána jöjjön, amikor már extra teljesítmény van, már csak az a nüánsz hiányzik
oda. Akkor kell valami lökést adni és több millió forintot költeni. Tehát én engedjék meg, hogy ezt
megmondjam és én ezt egy irreális dolognak látom, hogy ebben a teljesítményben, ilyen
teljesítményben, ilyen komoly összeget, ilyen készülékre. Amikor olvastam, hogy hol használják ezeket,
a google-be az MBAjött ki először, az Amerikai profi kosárlabda válogatott. Hát ott valószínűleg nagyon
nagy szükség van rá, mert egy nüánsz dönti el a meccset. Ugyanakkor meg támogatok, ha ezt úgy látja
az edző, és még kíváncsi lennék arra is, az anyagban benne volt, hogy van olyan ember, aki ezt kiválóan
tudja értékelni. Hát ilyen készulék a környéken nincsen, tehát ő neki valami nagyon komoly
tanfolyamon kell részt venni ahhoz, hogy ezt olyan módon használja nap mint nap, amivel valami ki is
jön. Értem és itt még grafikonok, millió embernek a grafikonját össze kell hozni. Gratulálok neki, ha van
ilyen és legalább akkor használják egészséggel, meg jól, de ne felejtsék el az edzést magát, mert először
azt célszerű felhozni, de mondom elfogadom .

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen.
Dankó Gergő: Köszönöm a hozzászólást. Vannak benne jogos felvetések, viszont azt is tudni kell, hogy
a felnőtt csapatban az utánpótlásból megelőzőleg nem lehet tudni, hogy milyen edzettségben érnek
fel. Ugyan ez a felnőtt csapat nem lehet tudni, hogy ki milyen egy-egy kihagyás után. A nyári szünet a
téli szünet után milyen edzettségi állapotban jön vissza. Nyilván a legegyszerűbb a pulzus szám, ennek
a mérése és ez alá kellenek, mint ahogy mondta Ön is az online rendszer. Ugye iPad-eket meg
hordozható laptopokat szereztunk be az önerőnkből, hogy ezeket akkor közvetlenül tudjuk edzés
közben elemezni. Tehát a felnőtteknél ott napi két edzés, folyamatosan egy erőnléti edző is elemzi
ezeket és ott ugye poszt specifikusan nézik, hogy ki hogy teljesít és milyen terhelés szükséges arra az
emberre. Nyilván ahogy csinálják az edzéseket és akinek olyan a pulzus száma annak visszább veszik.
Az utánpótlásban azért van erre szükség, egy konkrét példa van rá. Felkerült a felnőttbe egy
játékosunk, ugye mivel ez az elemző rendszer EKG pontossággal méri a szív frekvenciát. Kiderült, hogy
nagyobb terhelésnél komolyabb gondja is lehet a szívének, tehát utána ő abba is hagyta ezt a profi
sportot. Igazából mi ezt egy megelőzésnek szánjuk az utánpótlás részére, egy korosztályra szántuk, ami
az elő kapuja a felnőtt csapatnak, az U19-nek és ott is két-három szakember főállásban foglalkozik
ezzel, mint erőnléti edző és mellé még ugye a csapatot is teljes rendszerben, tehát külön elemző
rendszerként programoztunk erre a teljesítmény rendszerre, ami összekötődik a videó elemző
rendszerünkkel. Tehát mi ebben hiszünk. Nyilván régen is volt akinek jobb volt a kondija 30 éve amikor
még nem voltak ilyen eszközök, de úgy gondolom, hogy haladni kell a korral és ezzel megelőzhetők
mind az esetleges tragédiák, de ezzel tudunk haladni olyan edzettségi szintre tudjuk hozni az
utánpótlást, a felnőtt csapatot is ami reméljük, hogy elegendő.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. További kérdés?
Póka Imre: Inkább vélemény, akkor megvárom.
Dr. Rákóczi Ildikó: További kérdés?
Szenti Tibor: Akkor, ha jól értelmezem, az Önkormányzatnak a büdzséjét ez nem változtatja meg, csak
a költségvetési soron egy másik sorba kerül. Akkor tisztelettel kérdezem, akkor itt csak bizalmi dologról
van itt szó? Megbízunk-e bennük, hogy azt a pénzt, amit kapnak azt az Ő tudásuk szerint a legjobbra
fordítják vagy elpazarolják? Én megbízom bennük. Szakemberek.
Dr. Rákóczi Ildikó: További kérdés? Parancsolj !
Smidt Ferenc: Azt szeretném csak megkérdezni, mert itt már többször elhangzott, hogy nagyobb érték,
hogy mennyibe kerül ez az eszköz?
Dankó Gergő: Hát ugye kedvező árajánlatot kaptunk, egyébként maga a beruházás nettó 8 millió 500
ezer, egy szett, egy csapatra értendő, tizenkét darab. Ez sokkal több szokott lenni, mi most szerencsére
ilyen áron be tudtuk szerezni. Egyébként a felnőtt csapatnak csak a szoftver frissítése kerül 2 évente S
millió forintba és sajnos ezek ilyen összegek. Ez az erőnléti edzőink szerint elengedhetetlen, úgyhogy
ezekkel mi szeretnénk dolgozni.
Smidt Ferenc: Még annyit szeretnék ehhez kapcsolódóan, hogy ahogy ugye elhangzott, hogy igazából
ez a pénz meg lett ítélve, ez a támogatás, és hogy egy adott összegre beadtak igényt, hogy mire
szeretnék elkölteni. Most így egyszerűen fogalmazok. Tehát és most azon belül lenne csoportosítás,
hogy mi az, amit akkor nem vennének. Tehát mit az, amit kicserélnek erre? Arra lettem volna kíváncsi.
Dankó Gergő: Nem cserélünk ki semmit, hanem igazából történt itt egy vírushelyzet, ahol mi is
csökkentettük a béreket, így azoknak a bérét, alapvetően mi a TAO önerőt, használjuk, a bér önerőt, a

különbséget, mert a TAO-ban egy bizonyos összeget adnak bérre és nem a 100 %-át lehet bérre
elszámolni. Azt a különbséget, amit ebből a támogatásból szoktuk működésre.
Smidt Ferenc: és akkor ezt fogják engedélyezni, hogy akkor bérköltséget csoportosítanak át?
Dankó Gergő: Van benne bérköltség is ebben a részében, marad működési is, de a fennmaradó részébe
ezt a beruházást szeretnénk ugye módosítani. Egyébként, alapvetően mi a bérköltséget szeretnénk
újból számolni.
Hornyák Enikő: Itt most egy első félévi támogatás elszámolásáról van szó. Hogyha a bizottság úgy dönt,
mert joga van hozzá. Nem fogadja el az eszköz beszerzést, mert szakmailag nem ért egyet bármilyen
okkal, akkor ők a második félévben a 15 millió plusz ez a 8 millió 23 millióval fognak elszámolni. Viszont
akkor elköltik ugyanúgy bérekre, el fogják költeni akár vesznek még 800 stoplist, meg 300 melegítőt,
tehát úgymond el tudják költeni, mert ki az az Egyesület, aki nem költene el működési költséget. A
Spartacus hozott egy olyan döntést, a Bozsik Akadémia, hogy olyan beruházást csináljanak meg, amire
eddig nem volt pénzük, most sajnos a COVID teremtett egy olyan lehetőséget idéző jelbe, hogy
megtakarításuk lett. Ezáltal felhasználnák ezt az Önkormányzati támogatást egy hosszútávon
használható és azért ne felejtsük el, hogy 50 km-en belül két irányba is van kiemelt Akadémia és velük
versenyezniük kell. Tehát azért elég nagy a csábítás akár Debrecen irányából, akár Kisvárda irányá ból.
Tehát itt nekik, hiába „ B" licences Akadémia és pulzussal tényleg nagyon jól lehetne mérni, viszont kell
valami olyan úgymond virítani, amivel azt tudjuk mondani, hogy gyertek a Bozsikhoz. Tehát sajnos ilyen
verseny van.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen.
Szilvási István: Megtisztelő, hogy az NYVSC-ről eddig egy szó sem esett. Úgy érzékelem egyébként,
hogy mindennel egyetért a Tisztelt Bizottság és elégedett velünk. Igazából, hogy tényleg nincs az NYVSC
beszámolójával kapcsolatban kérdésetek akkor, néhány dogot hozzáfűznék ehhez, mint gyakorló és
ezzel vagyunk néhányan gyakorló Sportegyesület vezetők és működtetők.
Szilvási István: Ami a gyermekekre felteszünk egy mellényt, a kapukra felteszünk egy világítót és menet
közben változik a szín, mindig arra a kapura játszik. Ez egy nagyon egyszerű, csak a színek változnak,
edzés módszer fejlesztő. Ehhez is külön elismert tanúsítvánnyal rendelkező személy működtetése kell.
Ahogyan ezekhez az eszközökhöz is Igazából én annak örülök, hogy azt látta meg a Spartacus és bár én
nekem lenne ilyen problémám NYVSC Egyesületi Elnökként. Lehet, hogy majd jövök még akkor
hozzátok plusz kiegészítésekkel. Meglátva a lehetőséget, megpróbálják olyan tartósan használható
eszközökbe fektetni a megtakarításaikat, ami egyébként itt marad és használható később is. Azt
gondolom, hogy ezeket az eszközöket, ha, most már tudjuk, hogy van nekik. Ha az Olimpiai
felkészülésem be kérem, hogy mérjék az én sportolóimat is biztos, hogy nem lesz különösebb akadálya.
Nem tudtam, hogy rendelkeznek ilyen eszközzel. Azt, hogy Ők megengedhetik ezt maguknak, mert
akkora a megtakarításuk, annak örülök. Annak, hogy kiszórták volna az ablakon és ugyanúgy béreket
fizetnek teljesítmény nélkül, mert tudtuk, hogy leállás van. Ez sokkal jobb megoldásnak és
biztonságosabb megoldásnak tartom városi sport szempontból is, hogy egy olyan eszközbeszerzésre
fordították, amellyel egyébként a későbbiekben a várost is tudjuk szolgálni, ez nagyon messzire mutat,
de gyakorlatilag bármelyikünk tud fordulni hozzájuk ilyen esetben. Az pedig megtisztelő, hogy az
NYVSC-t tényleg ennyire rendben látjátok. Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. További kérdés?
Halkóné dr. Rudolf Éva: Tisztelettel megkérdezem, ügyrendi kérdésként vetem fel, hogy a határozattervezetben foglaltak szerint a mellékletben két szervezet szerepel, azonban a két szervezetről egy
határozatban egy szavazással fog dönteni a Bizottság?

Dr. Bodnár Adrienn: Külön kellene és külön határozatot hozni.
Halkóné dr. Rudolf Éva: A következő javaslatom ez lett volna. Ha elfogadják ügyrendiként akkor erről
is szavazni kell egyébként.
Dr. Rákóczi Ildikó: Van-e további kérdés? További kérdést nem látok. Népszerű a tényleg futball ezt
örömmel megállapítom az itt ülők körében is. Vélemény, megjegyzés?
Halkóné dr. Rudolf Éva: Ha az előterjesztő befogadja?
Hornyák Enikő: Természetesen.
Dr. Bondár Adrienn: Először arról szavazunk, hogy a Képviselő Asszony felvetését elfogadja-e a
Bizottság. Azután külön-külön határozatot hoz a Bizottság a két szervezettel kapcsolatban .
Dr. Krizsai Anita: Akkor szerintem nem kell, ha az előterjesztő befogadja, akkor ő módosítja magától.
Dr. Bodnár Adrienn: Akkor csak külön kell szavazni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Akkor most külön szavazunk a beszámolóról és külön a mellékletről?
Dr. Bodnár Adrienn: Nem a két szervezetről. Először az NYVSC, utána a Spartacus. Tehát két határozat
lesz.
Dr. Rákóczi Ildikó: Hozzászólás?
Halkóné dr. Rudolf Éva: Miután szét vettük a két szervezetet tisztelettel engedjék meg az a
megjegyzést, mint korábban is Sport Bizottság Elnöke, hogy folyamatosan nyomon kísértük akár a
futballnak, akár az utánpótlás f utballnak, minden sport szervezetnek a tevékenységét. Én úgy
gondolom, hogy fogadjuk el azt egy szervezetnek, egy sport szervezetnek a szakmai vezetése mit lát
jónak. Tehát ő hogyan gondolja felépíteni, mondjuk egy adott félévnek az edzés tervét, a fejlődés
irányvonalát és erre volt lehetőségük, hogy ezt az eszközt most beszerezzék, mert most erre nyílt
lehetőségük ebben az időszakban a pandémiás helyzettel összefüggésben is. Én tisztelettel kérem a
jelenlévőket, hogy támogassuk az utánpótlás akadémiának is az elfogadását a 2020. évi első féléves
elfogadását. Nagyon szépen köszönöm.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen a kiegészítést, valóban én is ezzel egyetértek, tehát ha szakmai
szempontok alátámasztásában kérem, hogy támogassák. Akkor szavaztatnék. Kérem, hogy aki a
határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és támogatja az NYVSC-nek az elszámolását a melléklet
szerint kérem kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 jelenlévő tagja 8 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta
a 105/2020. (VIII. 25.} számú határozatát.
Újabb szavazás következik. Kérem, hogy aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és támogatja
a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Nonprofit Kft elszámolását a melléket szerint kérem
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 jelenlévő tagja 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 106/2020.
(VIII. 25.) számú határozatát.

(

S.

Előterjesztés

a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület NYVDSE-Diáksport támogatása keretre
kapott 2020. évi első félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre

Dr. Rákóczi Ildikó: Meghívott vendégünket Bíróné Nádasi Marianna Elnök Asszonyt köszöntjük.
Szeretném megkérdezni az előterjesztőket, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Hornyák Enikő: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Ugye sajnos ez a vírus veszély nem csak a
vírust hozta magával ez az év, hanem sajnos májusban búcsút kellett vennünk Sitku Ernőtől és július
27-én volt egy Városi Diáksport Egyesületi ülés, hiszen a Bizottság tudja, hogy Ernő nem csak kiváló
sport szakember volt sportigazgató, a Sportcentrumnál aktív dolgozó minden területen, hanem ő volt
a Városi Diáksport Egyesületnek is az Elnöke. Az Ő személyét pótolni tudjuk, hogy lehetetlen, de azért
ennek mennie kell tovább, és hogy volt egy Diáksport Egyesületi ülés, ahol ott voltak a Városi Diáksport
Egyesület vezetői és Bíróné Nádasi Mariannát választották meg Ernő utódjának. Azért is szerettük
volna, ha Mariann legyen itt, bemutatkozhasson, ismerje meg a Bizottság. ő az, aki szíwel, lélekkel
mindent meg próbál majd tenni azért, hogy a Városi Diáksport élet azon a színvonalon működjön
tovább.
Dr. Rákóczi Ildikó: Akkor mutatkozzon be.
Bíróné Nádasi Marianna: Üdvözlök, mindenkit Bíróné Nádasi Marianna vagyok, több mint éve vagyok
már aktív részese úgy a szabadidő sportnak, mint a diáksportnak. Akik ismernek, azok tudják, hogy
nekem életem részre a sport, úgyhogy minden idegszálammal azon leszek, hogy igyekezzek megfelelni
azoknak az elvárásoknak, amit Ernő is képviselt. Ez nagyon nehéz lesz. Két tagunk van a Bakosi Béla és
a Hadobás István Tanár Úr, akik jelen pillanatban nagyon nagy segítséget jelentenek, mert a
megválasztásom még nagyon friss. Az új helyzet miatt március 16-val véget ért a diáksport, tehát én
azt remélem, hogy szeptemberben teljes gőzerővel újra tud indulni és a régi kerékvágásba fog
visszakerülni a diáksport.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen és sok sikert kívánunk.
Bíróné Nádasi Marianna: Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Az előterjesztéshez van-e kérdés? Nem látom, vélemény, megjegyzés? Akkor
szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 8 jelenlévő tagja 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 107/2020. (VIII. 25.) számú
határozatát.
6.

Előterjesztés a 4400 Nyíregyháza, Rozsnyai utca 8. szám alatt található épület felújítására
benyújtott pályázati program elfogadására.

Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretettel köszöntöm Karóczkai Adriennt és Hagymási Gyulát a napirendi pont
tárgyalásánál. Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés.
Karóczkai Adrienn: Köszönöm nincs.
Dr.

Rákóczi

Ildikó:

Szeretném

a Bizottság tagjaitól megkérdezni, hogy van-e

kérdés az

előterjesztéshez?

Dr. Pápai László: Kérdésem lenne. Az előterjesztés szerint a programban szerepelnek olyan elemek,
későbbiekben
üzemeltetési
amelyek
energia
megtakarítással
következés
keppen
a
költségcsökkentéssel fognak járni. Maga az előterjesztés nem tartalmaz ilyen elemzést, de kérdezem a

pályázatban volt-e ilyen, hogy azok az elemek, amelyek energia megtakarítássa l járnak, az ténylegesen
milyen költségmegtakarításhoz vezetnek majd az üzemeltetés során. Illetve itt az Önkormányzat 50 %os saját erővel kell részt vegyen ennek a befektetésnek az erre a beruházási elemekre jutó része milyen
megtérülést mutat. Hogyha erre van információ.

Karóczkai Adrienn : Ha nincs más kérdés akkor válaszolnék. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! A
pályázat nem kér kötelezően kimutatást arra vonatkozóan, hogy üzemeltetési költség csökkenés az
pontosan mennyi lesz. Viszont az előírás volt, hogy legyen. Ezt le kellett nyilatkoznunk. Nem végeztünk
még pontos számítást még pedig azért sem, mert miután megvalósul, a kivitelezés közben lehetnek
apróbb módosítások a kiviteli tervhez, illetve majd a beérkező ajánlathoz képest. Szerintem ki tudjuk
ezt mutatni, hogyha lesz erre igény konkrétan, de ez nem egy EU-s pályázat, ez egy hazai. Itt nincsenek
ilyen szigorú követelmények, hogy pontos indikátor adatok legyenek. Erre most konkrétan nem tudok
adatot mondani, de biztos, hogy üzemeltetési költség csökkenéssel fog járni a beruházás. Ez is a célja
ennek, és terveztünk be az elején minden olyan beruházást, ami ezt csökkenteni tudja az
Alapellátásnál.
Dr Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. További kérdés? Vélemény?
Dr. Pápai László: Azt szeretném kérni a Bizottságtól. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság!
Tudomásul veszem, hogy erre a mostani előterjesztésre már nem nagyon van mód, hogy ilyen típusú
kimutatás készüljön. Nyilván az érezhető, hogy ebből lesz megtakarítás, de a jövőre nézve, hogyha
olyan típusú előterjesztések vannak amelyek ilyen típusú elemeket tartalmaznak, konkrétan energia
megtakarítás, üzemeltetési költség megtakarítást fog jelenteni akkor egyáltalán képbe legyünk, hogy
milyen eredményességgel működnek ezek a beruházások, akkor az előterjesztéseknek legyen már
része ez az elemzés, hogy milyen típusú költségmegtakarítása, megtérülési idő, hogy fog működni, ez
a jövőbeni ilyen típusú előterjesztésekhez a Tisztelt Bizottság támogatását. Köszönöm szépen.
Dr Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Elnézést, de nem tudom szó nélkül hagyni az első gondolatomat.
Muszáj, amikor a megtérülésről esik szó egy egészségügyi ellátó intézményben, amikor akadálymentes
vizes blokkokról, és munkahely körülmények javításáról, orvosi, védőnői ellátásról. Kicsit nagyon rossz
érzésem lett, elnézést. Tudom, hogy fontosak az energia megtakarítás és villany, de nem tudom nekem
nagyon rossz szájízem lett amikor. Egyetértek fontos, meg nagyon fontos az Alapellátás számára a
megtakarítás, de egy olyan intézmény felújításról beszélünk, ahol az ott élőknek az életkörülményei,
orvoshoz járás, alapellátás fejlesztése, a jobb lét, az egészség megőrzés, szóval egy kicsit nekem nem
esett jól, hogy ez irányba halad el ez a megjegyzés.
Dr. Pápai György: Szabad reagálni?
Dr. Rákóczi Ildikó: Igen
Dr. Pápai György: Hangsúlyoztam az elmondottakból, hogy vannak olyan elemei az elvégzendő
munkáknak, tehát nem arra gondoltam, amit most próbált fejtegetni. Nem kifejezetten azokra az
elemekre homlokzati nyílászáró csere, napelemek, padlástéri záró födém szigetelése, bejárati ajtó,
szélfogó telepítése, kifejezetten olyan típusú beruházás, ami természetes módon energia
megtakarítást fog eredményezni. Nem az egyéb minőségében, az funkcionális beruházás volt, annak
nem lehet mérni természetesen az ilyen fajta megtérülési lehetőségét, hanem kifejezetten azokra az
elemekre céloztam és ezt hangsúlyoztam is ami az energia megtakarítás, következésképpen
üzemeltetési költség megtakarítást fog eredményezni a későbbiekben.
Dr. Rákóczi Ildikó: É megértettem, nem is akartam én ezt tovább fűzni.
Dr. Pápai László: Olyan kritikát kaptam .
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Dr. Rákóczi Ildikó: Nem én csak azt mondtam, hogy én, aki az Egészségügyi Alapellátás szakembere
vagyon
Dr. Pápai László: Ha ilyen elemei vannak az előterjesztésnek nem baj, ha tisztában vagyunk vele, hogy
ez milyen megtakarítást fog eredményezni és milyen megtérü lés lesz.
Dr. Rákóczi Ildikó: Én is mondtam, hogy fontos, ez olyan, amikor az emberek egészségmegőrzése,
gyógyítása fontos. Ez is fontos. Én azt gondolom, hogy akik ezt a felújítást eltervezték ez is egy cél, az
elavult épületeknek az energetikai megújulása, mint a város több részén. Úgyhogy nem is kívántam
ebből semmit, csak nekem is volt egy véleményem .
Dr. Pápai László: Mégis úgy tűnt .
Dr. Rákóczi Ildikó: Szerintem teljesen meg tudunk egyezni. Nem volt, ez, nekem ez volt a kicsengése.
Mikor megláttam, vizes blokk megújul, akadálymentes. Bocsánat, nem kérek bocsánatot. A vitát nem
akartam tovább ezzel megerősíteni. Akkor a határozat-tervezetben foglaltakkal kérem, aki egyetért
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 jelenlévő tagja 8 igen szavazattal
egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek elfogadásra a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság
erről meghozta a 108/2020. {VIII. 25.) számú határozatát.
7. Előterjesztés a 2020. évi január-július havi egészségügyi céltartalék felhasználásának
elfogadására
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm Hornyákné Zsókát és Meczner Zsoltot az Alapellátás képviseletében.
Van-e szóbeli kiegészítésetek az írásban kiküldött anyaghoz.
Meczner Zsolt: Nem köszönjük szépen, ha kérdés van szívesen válaszolunk.
Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaitól kérdezem van-e kérdés? Nem látom, hogy kérdés lenne,
vélemény, megjegyzés, Amennyiben nincs, akkor szavaztatnék. Kérem, hogy aki a határozattervezetben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 8 jelenlévő
tagja 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről
meghozta a 109/2020. {VIII. 25.) számú határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

102/ 2020. (VIII. 25.) számú
h atározata
a Városi Uszoda üzemeltetői t evékenységét támogató közreműködői megállapodás Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft-vel történő megkötéséről

a Bizottság

az

előterjesztést

tevékenyéségét

megtárgya lta és az abban foglaltak alapján a Városi Uszoda
t ámogató

közreműködői

megállapodás

Nyíregyházi

Sportcentrum

Nonprofit Kft-vel történő megkötésével egyetért.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 25.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

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

üzemeltetői

-

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

103/2020. (VIII. 25.) számú
határozata
az „ óvodai Pályaépítési Program" II. üteme keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati
saját erő biztosításáról

a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az „Óvodai Pályaépítési Program" II.
üteme keretében benyújtandó pá lyázatra és az önkormányzati saját erő biztosításáról szóló
előterjesztésben foglaltakkal egyetért.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 25.
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Dr. Rákóczi lldik"ó'
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

104/2020. (VIII. 25.) számú
határozata
a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel a 2020/2021-es bajnoki szezonra kötendő szponzori
szerződés jóváhagyásáról

a Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Spartacus Football Club

Kft.-vel a 2020/2021-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyását nem támogatja.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 25.

---

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
105/ 2020. (VIII. 25.) számú
ha tár o z a t a
az NYVSC 2020. évi első félévi
támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésről

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:
az NYVSC 2020. évi
elfogadja .

első

félévi támogatásának elszámolását a határozat mellékletben foglaltak szerint

Nyíregyháza, 2020. augusztus 25.

------

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesül:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
106/ 2020. (VIII. 25.) számú
ha tár o z a t a
Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi első félévi
támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésről

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 Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. első félévi támogatásának elszámolását a
határozat mellékletben foglaltak szerint elfogadja .
Nyíregyháza, 2020. augusztus 25.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
107/2020. (VIII. 25.) számú
határozata
a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület NYVDSE-Diáksport támogatása keretre kapott 2020.
évi első félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésről

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 Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület NYVDSE-Diáksport támogatása keretre kapott 2020. évi első
félévi támogatásának elszámolását a határozat mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 25.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

108/ 2020. (VIII. 25.) számú
h atá r ozata
a 4400 Nyíregyháza, Rozsnyai utca 8. szám alatt található épület felújítására benyújtott pályázati
program elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a 4400 Nyíregyháza, Rozsnyai utca 8. szám
alatt található épület felújítására benyújtott pályázati program elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 25 .

~

Dr. Rá kóczi Ildikó
a Bizottság e lnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

109/2020. {VIII. 25.) számú
határozata
a 2020. évi január-július havi egészségügyi céltartalék
felhasználásának elfogadásáról

A Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta és annak tartalma alapján a 2020. évi január-július havi egészségügyi

céltartalék felhasználását a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja .

Nyíregyháza, 2020. augusztus 25 .
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1./ címzetes főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent 1. u. 14.
4./ Irattár

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/94 /2020.
Ügyintéző : dr. Bányai Péter
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez A Városi Uszoda üzemeltetői tevékenységet támogató közreműködői megállapodás
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel történő megkötésére

,/(-+Dr. Kov\tcs Ferenc
polgármester

!J ,!/
Kósa Árpád
polgármesteri kabinetvezető

rrtÁ-„
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vagyongazdálkodási osrtáíVvezető
Az

előterjesztés

törvényességi

ellenőrzését

végző szeméiá;rása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző~

r (

r

r1«

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményező

bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 270/2017.(Xl.30.) számú határozatában
döntött a Városi Uszoda AQUA SE beruházásában történő megvalósításáról és a
megvalósítást követően annak térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről.
A Városi uszoda 2020. április hó 14. napján térítésmentes tulajdonba vétellel Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába került.
Figyelemmel a kialakult pandémiás helyzetre, illetőleg arra, hogy az uszodában
pótberuházások megvalósítása van folyamatban, az üzemeltetés az Önkormányzatnál
maradt azzal, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/2020.(V.27.}/KGY
számú határozata értelmében a 2020. április hó 14. napján aláírásra került együttműködési
megállapodásban rögzítettek szerint a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közreműködőként vett részt
az üzemeltetésben.
2020. július 31. napján az Önkormányzat és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt . között- elszámolási
kötelezettség terhe mellett - az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő
megszüntetésére került sor. A pandémia miatt kialakult helyzetben a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft.- nél felszabadult kapacitás lehetővé tette az Önkormányzat
sport közfeladatainak hatékony és magas színvonalú ellátása érdekében, hogy Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. augusztus hó 01. napjától a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft .-t bízza meg a Városi Uszoda üzemeltetői tevékenységet
támogató közreműködőjeként.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megtárgyalni és

döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 05.

Tisztelettel:

Dr.

tfo~erenc

Melléklet a VAGY/94/2020.

előterjesztéshez

Határozat - tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

.„.„./2020.(Vlll.27.). számú
határozata

A Városi Uszoda üzemeltetői tevékenységet t ámogató közreműködői megállapodás
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel történő megkötéséről

A

Közgyűlés

1. A Városi Uszoda Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint
mellett történő üzemeltetésével egyetért.

közreműkodő

igénybe vétele

2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. között 2020.
április hó 14. napján létrejött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő
megszüntetését és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. között létrejött üzemeltetői
tevékenységet támogató közreműködési megállapodást, jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.

A határozatot kapják :
1. a Közgyűlés tagjai
2. a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3 Dr. Podlovics Roland a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
4.

Kőhalmi

Richárd a Nyíregyházi sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője

Melléklet a ... „„/2020.(Vlll.27.) számú határozathoz

EGYÜTIMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE

Amely létrejött egyrészről
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 4400 Nyiregyhá2a. Kossuth tér 1
Képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Torzsszam : 731762
Adószám· 15731766-2-15
mint Tulajdonos, másrészről
HSóstó-Gyógyfürdók# Szolgáltató és Fejlentö Zártkörűen Müködő RéSlvénytársaság
Képviseli: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató
Székhelye: 4431

Nyiregvhaza-Sóstófűrdő

Szódahaz u 18

Adómim . 11256779·2-15
Cég1egyzékmím : Cg. 15 10 040189
Ban"számlas1am OTP 11744003-20606419·00000000.
mint Közremúkódő (együtt: Felek) kózött·

1

Fele~ a kozóttuk 2020 április 14.-en kelt Nyiregyhazi Városi Sportuswda uzemeltetesre való
felkészítésével és annak. a jóvőbeni územeltetésével kapcsolatos közremükódöi Együttműködési
Megállapodás hatályát l<özfü megegyezéssel 2020. július hó 31. napjával megszüntetik

2. A kozremükódö a targyban 2020 08.0l·töl kötelezettséget nem vallalhat, de a megelőző idöszakról
esetlegesen iithüzódó ügyekkel kapcsolatosan felmerülö személyi jellegű költségeit a 4. pont Herint még
elszámolhatja
3

A Közremüködö 2020 július hó 31. napjától számítva mentesul mindennemű, a megállapodásban rögzített
kotele1ettsége alól.

4

Felek rögzítik, hocy a megszúnés napiával bezárólag, a közreműkódő által benyúitott, a tulajdonos altal
elfogadott, igazolhato költsegek tekinteteben kötelesek egymással a 2019. évben a közremukbdö részére
a tulajdonos altat előre biztosított támogatás terhére maradéktalanul elszámolni 2020 augusztus ho 31.
rapJa•g .

S

Felek Jelen okiratot szabad akaratukból, mindennemú befolyástól mentesen írjak alá.
Nyíregyháza. 2020 július 31
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Egyebek

7.1 Jelen megallapodás k1zarólag írásban, a felek kozos megegyezesével modos1thato
7.2 Az Önkormányzat kijelenti. hogy jelen megallapodas tárgyát képezó ingatlanon harmadik
szemelynek nem áll fenn olyan joga, amely

a biztonságos mukodtetest akadalyozna .

7 3. Kapcsolattartók a jogviszonyban:
Az Önkormanyzat kepviseletében: Kohut Agnes vagyongazdalkodás1 osztalyvezetö
A Kozremukodó kepviseletében; Hajnal Gusztáv üzemeltetes1 rgazgató

7.4. Kózremükodo krjelent1 hogy a nemzeti vagyonról szolo 2011 évi CXCVI torvény alapján
atlatható szervezet

75

Felek megállapodnak, hogy a megállapodásból adódó. vagy azzal kapcsolatosan
felrnerulö vitakat tárgyalásos üton rendezik Esetleges jogv1tá1ukra ertékhatártol fuggóen a
Nyiregyház1 Járasbirosag, illetve a Nyiregyház1 Tórvényszék kizarólagos illetekessegét kotrk k1
7 6 Jelen megállapodásban nem szabatyozott kerdesekben a Polgari torvenykonyv, valamint
1clen megallapodasban hivatkozott jogszabalyok rendelkezései az rranyadok
Szerzodó felek jelen megállapodast elolv.isas es értelmezés után, mint ugyletr akaratukk<ll
mindenben megegyezót jóvah<1gyólag 1rták cJl.i
Nyiregyhaza. 2020 julíus 31
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: •36 42 524-501
E· MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/139-4/2020.
Ügyintéző: Hornyák Enikő
ELŐTERJESZTÉS

- a

Közgyűléshez

-

az „óvodai Pályaépítési Program" II. üteme keretében benyújtandó pályázatra
és az önkormányzati saját erő biztosítására

:.~„ ...

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

„.„.„.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester....,

. . „él.. . . .!.!.. „.

Kósa Árpád
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

. .b2
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

r;;__r eft \ th ~t
.....!·.~·························
Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

jegyzői

Véleményező

bizottság vaiy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

· Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

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

POLGÁRMESTERE

Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 209/2018. (XIl.20.) számú határozatában döntött a
Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MLSZ) Országos Óvodai Pályaépítési Programja
(továbbiakban Program) keretében 3 oktatási intézmény udvarán grundméretű, azaz 14x26 méteres,
homokkal töltött műfüves labdarúgó pálya megépítése céljából pályázat benyújtására.
Az MLSZ elnöksége mindhárom pályázatot pozitív elbírálásban részesítette, a labdarúgó pályák
kivitelezése 2019 nyarán megtörtént és 2019. szeptemberében átadásra kerültek.
Az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 2020. július 28-án tájékoztatta
Önkormányzatunkat, hogy lehetőségünk van további 1 db pálya megépítésére pályázatot benyújtani.
A pályázati feltételek a korábbiakkal megegyeznek, azaz a teljes beruházási költség 70 %-át az MLSZ
biztosítja Tao forrásból. 20%-át egyéb forrásból, míg a fennmaradó bruttó költség 10%- át önerőként
az önkormányzatnak kell biztosítania. Az önerőn túl a területet minden városban a helyi
önkormányzatoknak szükséges biztosítaniuk, valamint vállalniuk kell a 7 éves sportcélú fenntartási
kötelezettséget. A pályák megépítéséhez az önkormányzatoknak 2020. augusztus 31-ig lehet
pályázniuk, továbbá közgyűlési határozat keretében engedélyeztetniük szükséges a Programban való
részvételt és annak megvalósítását, valamint nyilatkozniuk kell a Program megvalósításához szükséges
önerő biztosításáról. A végső támogatói döntést az MLSZ elnöksége hozza meg. A nyertes igénylővel az
MLSZ 7 évre szóló együttműködési megállapodást köt. A létesítmények építését az MLSZ Beruházási
Igazgatósága végzi. A beruházás befejezését követően a sportlétesítmény térítésmentesen
önkormányzati tulajdonba kerül. A fenntartási költségeket a pályák fő használójaként az intézmények
fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ vállalja.
A Program összhangban áll városunk sportkoncepciójában és sportrendeletében foglalt elvekkel és
célokkal, valamint nagyban hozzájárul a sportoláshoz, sporttevékenységekhez szükséges tá rgyi
feltételrendszer és sportinfrastruktúra bővüléséhez, új sportolási lehetőségek teremtéséhez.
A Tankerülettel is egyeztetve az alábbi helyszínen javasoljuk a Program megvalósítását:

- 12164/2. hrsz. Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye udvara (4551
Nyíregyháza-Oros, Fő utca 60.)
A beruházás összköltsége a pálya és a hozzá tartozó kerítés tekintetében bruttó 17.729.200,- Ft
maximum összeghatárú. Az igényelt támogatás összege (figyelembe véve a támogatási intenzitást)
bruttó 15.956.280,-Ft, így a fennmaradó bruttó 1.772 .920,- Ft összeget kell Nyíregyháza
Önkormányzatának saját forrás jogcímén biztosítania.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az
melléklet szerint jóváhagyni.

előterjesztést

Nyíregyháza, 2020. augusztus 19.

I

megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a

/

( "':'
1

Dr. Kováá Ferenc A.
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 500
FAX: +36 42 524-501
E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a PKAB/139-4/2020 .sz.

előterjesztés h ez

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

... „/2020. (Vili. 27.) sz.

hatá ro z ata
a „óvodai Pályaépítési Program" II. üteme keretében benyújtandó pá lyázatról és az
önko rmá nyzati saját erő biztosításáról
A Közgyű lés
1) A Magyar Labdarúgó Szövetséggel megvalósítani kívánt „óvodai Pályaépítési Program" cím ű
bruttó 17.729.200,- Ft összegben maximalizált összkö ltségű projekt megvalósításával
e g yetért.
2) A Program 90%-nak megfelelő mértékű, bruttó 15.956.280,- Ft maximum támogatási összeget
figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges maximum bruttó 1.772.920,- Ft összegű saját
forrást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése terhére a
szükséges ütemben b i z t o sít j a .

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat és
a beruházás során felmerülő további szükséges dokumentumok aláírására.
Utasítja:
3) A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjét a Program megvalósításához szükséges
tulajdoni lapok és hatósági nyilatkozatok beszerzésére.
Határidő:
2020. augusztus 31.
felelős:
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
4) A Gazdasági Osztály vezetőjét az önerő biztosítására a 2020. évi költségvetésben.
Határidő:
2020. szeptember 30.
Felelős;
Szűrös Anita Gazdasági osztályvezető
Nyíregyháza, 20 20 . auguszt us 27.

A határozatot kapják:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON; ~36 42 524-500
FAX: +36 42 524·501
E·MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a ... /2020. (Vlll.27.) számú határozathoz

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
adószáma: 15731766-2-15 képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester) kötelezettséget vállalok arra,
hogy az 1/1 arányban tulajdonomban álló, a Nyíregyháza Járási Földhivatalnál - 12164/2. helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben 4551 Nyíregyháza- Oros Fő utca 60.
címen található ingatlanon az Óvodai Pályaépítési Program keretében megépülő pálya kivitelezéséhez
szükséges terület használatát a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átengedem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a fent megnevezett ingatlanon sportpályát
létesítsen.
Hozzá1árulok ahhoz, hogy a felépült futballpályát a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködve 7
éven keresztül együtt használjuk és hasznosítsuk a T AO pályázatban leírt cél megvalósítása érdekében.
Nyilatkozom arról, hogy a fenti ingatlan nem tartozik az Önkormányzat forgalomképtelen
törzsvagyonába.
Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlanon a Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint Vagyonkezelő
kivételével harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely akadályozná a Magyar Labdarúgó
Szövetséget abban, hogy a fenti ingatlanon a beruházást megvalósítsa.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján jogosult
vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges
fel hata 1mazással.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata
4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

WWW.NYIRE<; YHAZA.HU

,~

J

\/NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA
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4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
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Ügyiratszám: PKAB/ 188-1/ 2020.
Ügyintéző: Hornyák Enikő

ELŐTE RJESZTÉS

·a

Közgyűléshez

•

a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel a 2020/2021-es bajnoki szezonra kötendő szponzori
szerződés jóváhagyására

Á
Dr. Kov<lcs Ferenc
polgármester \

az

előterjesztés

Kósa Árpád
szakmai előkészítéséért

felelős

kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:
t

~v~ct-)

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

(\ ( .fi ((1

\~lr (

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező

bizottságok:
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
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NYIREGYHÁZA

Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

a nyíregyházi labdarúgást, különös tekintettel a

Nyíregyháza Spartacus FC Kft. nemzeti bajnokságban való szereplését, a profi labdarúgó csapat
működési

költségeinek finanszírozását szponzori

Felek a szponzori

szerződesben

szerződés

alapján biztosította az elmúlt években .
elő írásoknak megfelelően

foglaltak alapján minden évben az

egymással elszámoltak.
A 2019/2020-as bajnoki évad a koronavírus-járvány miatt csonka idénnyé lett: a NyiregyházaSpartacus felnőtt férfi csapata mindösszesen 27 mérkőzést tudott lejátszani és a 8. helyen állt.
Szereplésük reálisan nem értéke lhető, hiszen a bajnokságból 11 forduló volt hátra, amikor a Magyar
Labdarúgó Szövetség meghozta a döntést arról, hogy nem folytatódhat a másodosztály.
A Klub vezetésének elkötelezett szándéka, hogy a 2020/2021-es bajnoki szezonban az igen
megerősödött mezőnyben

a tabella első felében végezzen a csapat. Továbbra is kiemelt céljuk, hogy

minél több nyíregyházi, illetve megyei

kötődésű

fiatal kerüljön be a „nagycsapatba". Az elmúlt évek

tudatos munkájának eredményeként jelenleg kilencen tagjai a felnőtt keretnek. Rajtuk kívül öt, 19992001 között született focista szerepel kölcsönjátékosként NB Ili-as egyesületekben. További három,
ifjúsági korú labdarúgóval már most profi szerződést kötött a Klub.
A Nyíregyháza Spartacus FC

Női

Szakág Utánpótlása harmadik évét kezdi és kiemelt képzési

központként működik . Hosszútávú cél, hogy a szakágból kikerült saját nevelésű utánpótlásjátékosokból stabil, NB Les csapat alakuljon ki . Az NB. II-es bajnoki keleti csoportjának csonka idényét
az S. Helyen fejezte be a felnőtt csapat.
A Klub tulajdonosa továbbra is elkötelezett abban, hogy

minőségi

labdarúgás alakulhasson ki

városunkban és Nyíregyháza város sportszerető közönségét is büszkévé tudják tenni a jövőbeli
sikerek. Annak érdekében, hogy csapataik költségvetése stabil lábakon álljon, fontosnak tartják az
Önkormányzat támogatását.
A Klub vezetésének tájékoztatása alapján a Kft . éves működési költsége a 2020-as esztendőben 600
millió

forint.

Nyíregyháza

célkitűzéseinek

Megyei

teljesüléséhez,

Jogú

jövőbeni

Város

Önkormányzata

szerepléséhez,

a

sikeréhez,

Nyíregyháza
működési

Spartacus

költségeinek

fedezetéhez a korábbi évekhez hasonlóan szponzori szerződés keretében kíván hozzájárulni.
Az Önkormányzat a mostani bajnokság tekintetében is világos célhoz köti a szponzori támogatást és a
Klub menedzsmentjével közös célja , hogy a csapat mielőbb a legmagasabb osztályba kerüljön.
2020/2021-es bajnoki évre - az előző évi finanszírozáshoz hasonlóan - előleg formájában kívánja
biztosítani

támogatását

a

mellékletként

csatolt

szponzori

szerződésben

megfogalmazott

feltételekkel.
A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. férfi labdarúgó csapatának NB II-es sikeres szereplését a 2020/2021es bajnoki évben, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 65.000 eFt-tal kívánja a szponzori
szerződésben

vállaltak szerint támogatni. 65.000 eFt szponzori díj a szponzorált részére havonkénti

bontásban, tíz egyenlő részre osztva, előleg számla ellenében kerül átutalásra 2020.09.01 . napjától
2021.06.30. napjáig. A bajnoki év végén a szponzorált által vállalt és teljesített reklámszolgáltatások a
szerződésben meghatározott személyek által igazolt részletes teljesítés igazolás kiállításával kerülnek

elszámolásra. Amennyiben a csapat a 2020/2021-es bajnoki évben feljut az NB 1. osztályba, abban az

esetben a 65.000 eFt

előlegként

átutalt szponzori díj elszámolásával egy

időben

további egyszeri

50.000 eFt-os szponzori díjban részesül.
Amennyiben a Spartacus a szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a Labdarúgó NB II.
sorozatokban

történő

részvételre használja, továbbá a vállalt marketing és egyéb tevékenységeket

nem teljesíti, úgy a szponzoráció teljes összegét, illetve annak nem a szerződésben foglaltak szerint
felhasznált részét az Önkormányzat részére köteles visszafizetni.
Ha bármilyen okból nem történik meg a magasabb osztályba kerülés a bajnoki év végén abban az
esetben az 50.000 eFt-os egyszeri szponzori díj a Klub részére nem jár.
A Nyíregyháza Spartacus FC Kft szponzori szerződésének részeként egy időben Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata a hatályos városi sportkoncepció irányelvei alapján 2020-ban is
támogatni kívánja a

női

labdarúgást A

szerződés-tervezet

értelmében a Kft.

női

szakága a 2019. évi

támogatás mértékével megegyező, azaz 1.500.000,- Ft-os szponzorációs díjban részesül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezet, valamint a
mellékletét

képező

szponzori szerződés jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 19.

Ji

Dr. Kovács Ferenc t.

)

Melléklet a .... ./2020. (VIII. 27 .) számú határozathoz

NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.... ./2020. (Vlll.27.) számú
határozata

a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.-vel a 2020/2021-es bajnoki szezonra kötendő szponzori
szerződés jóváhagyásáról

A Közgyűlés
az előterjesztést megtárgyalta, és
hozzájárul Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. közötti, jelen
határozat mellékletét képező szponzori szerződés megkotéséhez.

Felhatalmazza : a Polgármestert a szponzori szerződés aláírására
Utasítja:

a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
rendelkezésre álló forrás terhére, illetve a 2021. évi költségvetésében a szponzori
szerződésben vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítsa :
2020. évben: férfi felnőtt csapatra 26.000.000,- Ft összeget 4 havi előlegként
női szakágra 1.500.000,- Ft összeget egyszeri szponzori díjként folyósítsa
2021. évben: a férfi felnőtt csapatra a fennmaradó 39.000.000,- Ft szponzori díjat és az
50.000.000,- Ft egyszeri szponzori díjat tervezze be
Felelős:
Határidő:

Szűrös

Anita - gazdasági osztályvezető
folyamatos

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Nyíregyháza Spartacus Footba11Club Kft. {Nyíregyháza, Sóstói út 24/a.)

Melléklet a ....../2020.(Vtll.27.) számú határozathoz
SZPONZORI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adóig. szám: 15731766-2-15, bankszámlaszám : 11744003-1540200600000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint Szponzor,
másrészről a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a ;

bankszámlaszám : 12042809-01368672-00100008 Raiffeisen Bank, adószám : 12510609-2-15
képviseli: Kozák Attila ügyvezető), mint Szponzorált között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
....... ./2020.(Vlll.27 .) számú határozata alapján a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. felnőtt férfi és női
labdarúgó csapatának Labdarúgó NB/11. küzdelmeiben

történő

szereplését szponzorálja 2020/2021-

es bajnoki évben az alábbiakban meghatározott feltételek teljesülése mellett.
2. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
2.1.

SZPONZORÁLT VÁLLAUA

2.1.1

hogy jelen szerződés hatálya alatt biztosítja a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott
logó és/vagy egyéb megjelölés megjelenítését a Szponzor által meghatározott módon,
különösen az alábbi helyeken:
interjúk, sajtókonferenciák háttérplakátjain;
a kereskedelmi és közszolgálati csatornák által közvetített mérkőzések alkalmával a LED
falon/reklámtáblán, azzal a feltétellel, hogy az a televíziós közvetítés során is látható
legyen;
a csapat minden nyomtatott anyagán, így különösen, de nem kizárólag a posztereken, a
csapat által viselt mezeken;
a Szponzorált a rendelkezésére álló minden más felületen
cégeit, a város más attrakcióit.

2.1.2

népszerűsíti

a várost, a város

hogy évente legfeljebb három alkalommal lehetővé teszi a Szponzor számára, hogy az általa
működtetett

labdarúgó csapat játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra

igénybe vegye Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény előtt legalább tizenöt
nappal korábban köteles bejelenteni a Szponzoráltnak, hogy mely játékosra lesz szüksége,
mely időpontban és milyen
2.1.3

időtartamban.

hogy a jelen pontban vállalt szolgáltatásokat saját költségén biztosítja . A Szponzorált
további költség megtérítésére nem jogosult a jelen

Szerződésben

vállalt kötelezettségei

teljesítésével összefüggésben.
2.1.4

hogy honlapján - nyiregyhazaspartacus.hu - a Szponzor logóját kiemelten megjeleníti,

valamint az átlépést linkkel a nyiregyhaza.hu oldalra biztosítja.
2.1.S

hogy

az

NB/11-es

sporteseményekről

mérkőzések

beharangozása, sajtótájékoztatók, valamint a
szóló tudósítások kapcsán (országos és helyi sportlapokban,

Nyíregyházi TV-ben), PR me&Jelenések és nyilatkozatok során minden esetben megemlíti a
Szponzor nevét és a szponzoráció tényét.
2.1.6

hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját kommunikációs
tevékenységében (PR, sajtóközlemény), minden esetben Szponzorálttal történt
egyeztetést követően .

2.1.7

kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes osszeget k1zárolag 1elen szerződés 1.
pontjában meghatározott Labdarúgó NB/11. sorozatokban történő részvételre fordíthatja.
Szponzorált a szponzori díjból teljesített kifizetése1ről a Szponzort tárgyévet követő július
15-ig tájékoztatja.

2.1.8

hogy a cég adataiban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges
változást (pl. : cégforma, név, bankszámlaszám stb. megváltozasa) haladéktalanul, de
legkésőbb 15 naptári napon belül írásban a Szponzor tudomására hozza

2.2.

2.2 .1

2.2.2

3.3.

3.3.1

SZPONZOR KÖTELEZETISÉGEI

Szponzor koteles a Szponzorált 2.1. pontban felsorolt kötelezettségeinek tel1esitéséhez
szükséges eszközöket és adatokat (logó grafikai formátum, nyomtatott és elektronikus
hirdetések, szponzor eszközök stb.) hibátlan minőségben, mennyiségben és időben
átadni
Szponzor köteles a Szponzorált
4. pont szerint.

szerződésszerű,

hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni a

SZPONZOR ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE
Szerződő

felek megállapodnak abban, hogy kotelesek a szerződés időtartama alatt a
betartásával úgy együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált
szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen.
határidők

3.3.2 Szponzorált tudomásul veszi, hogy szakmai célkitűzéseivel összhangban a szponzorált
időszakban, a férfi labdarúgó csapatra 65.000 OOO Ft-os, a női csapatra 1.500 OOO,- Ft-os,
azaz összesen 66.500.000,- Ft-os szponzori díj előlegként megfizetett részére a vállalt
kötelezettségek teljesítése esetén jogosult. A bajnoki év végén járó 50 OOO.OOO Ft-os egyszeri
szponzori díjra kizárólag abban az esetben jogosult, ha a 2020/2021-es bajnoki év végén, az
utolsó fordulót követően a férfi csapat az NB 1osztályba kerül.
3.3.3

Amennyiben a Szponzorált az adott ba1nokság végén nem kerül magasabb osztályba (NB.1be) akkor a 66.500.000 Ft előlegkánt már megfizetett szponzori díj összege a teljesítés
igazolás kiállításával a Szponzorált részére minden levonástól mentesen elszámolható,
ugyanakkor az NB-1-es bajnoki osztályba kerüléshez szükséges egyszeri 50.000.000 Ft-os
szponzori díj a Szponzorált részére nem jár

4.

TEUESÍTÉS

4.4.1

A szerződés teljesítettnek tekinthetö, ha Szponzorált jelen szerződésben rogzített
kotelezettségeit határidőre teljesítette, a Szponzor részéről semmilyen 1ogos k1fogas nem
merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett A
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzoráció

összeget, illetve annak egy részét nem a Jelen megállapodásban meghatározott Labdarúgó
NB/ll. sorozatokban történő részvételre használja, illetve használta fel, továbbá a
kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette, úgy a
Szponzorált a Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét,
illetve annak igazoltan nem a jelen szerződésben foglaltak szerint felhasznált részét a
Szponzor részére a Szponzor OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006 számú
költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni.

4.4.2.

Szponzorált minden tárgyhó 5. napjáig a Szponzor szamara 8 napos fizetési határidő
megtartása mellett a szponzori díj bajnoki évre meghatározott összegének 1/10-ed részéről
előleg számlát bocsát ki.

4 4.3

Szponzorált szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
• A szponzorált mindenkori ügyvezetője

4.4.4

Szponzor szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:
•
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala sportreferens

S. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATIARTÁS
Szponzor és Szponzorált az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki:
Szponzor

részéről:

Szponzorált

részéről :

Kósa Árpád
Polgármesteri Kabinetvezető
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Telefon : 42/524-524
Kozák Attila
Ügyvezető

Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a
Telefon: 42/805-605
Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a kapcsolatot.
Kölcsönosen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez szükséges
információkat, adatokat, eszközöket.

6. FIZETÉSI FELTlTELEK
6.1

Szponzori díj
a férfi csapatra a 2020/2021-es bajnoki évre bruttó 65.000.000 Ft (tartalmazza az általános
forgalmi adó összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjá ban
esetlegesen fennálló tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A
szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.
a női csapatra 2020. második félévre 1.500.000,- Ft (tartalmazza az általános forgalmi adó
összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen
fennálló tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A
szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.

6.2

Számlázás

6.2.1

A férfi csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév
szeptember 01. napjától - következő év június 30. napjáig) havonkénti bontásban történik, a
Szponzorált által minden tárgyhó S-ig kiáll1tott és Szponzor által jóváhagyott előlegszám la

alapján. Az előleg elszámolására a bajnoki év végén kerül sor. Az előleg elszámolásáról szóló
végszámlának szoros melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt teljesítésigazolás a jelen
szerződésben vállalt szakmai teljesítésről.
6.2.2

A női csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév
július 01. napjától-tárgyév december 31. napjáig) előleg megfizetése formájában egy
összegben történik, a Szponzorált által szeptember 15-ig kiállított és Szponzor által
jóváhagyott előlegszámla alapján. Az előleg elszámolására 2021 . január 31-ig kerul sor. Az
előleg elszámolásáról szóló végszámlának szoros melléklete mindkét fél áltat aláírt és igazolt
teljesítésigazolás a jelen szerződésben vállalt szakmai teljesítésről.

6.2.3 A szponzori díj előlegként történő megfizetése a Szponzorált által megadott hitelintézeti
számlára történik, a számla kézhezvételétől számított 8. naptári napon belül, átutalással.
6.2.4 Az előleg számlát, illetve végszámlát 2 példányban kell kiállítani, és azokon a következő
adatokat, információkat kell feltüntetni:
• Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 4400 Nyíregyhaza,
Kossuth tér 1.) adószám: 15731766-2-15
• Szolgáltatás megnevezése (szponzori díj)
6.2.5 Amennyiben a Szponzorált férfi csapata a bajnoki év végén az NB.11-es bajnokság feljutó
helyezettjeként az NB.1-s bajnokságba feljut, abban az esetben az előleg elszámolásával egyidőben
50.000.000 Ft egyszeri szponzori díjról jogosult a Szponzor részére „egyszeri szponzori díj"
megnevezéssel számlát kibocsájtani.
7.

A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

7 .1 A Szponzorált nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén Szponzor a szerződést rendkívüli
felmondással felmondhatja, vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejűleg a már
felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamattal
együtt azzal, hogy a Szponzorált addigi teljesítésével Felek elszámolnak. A Szponzor elállása
vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még nem
tett eleget, további fizetési kötelezettség nem terheli. A Szponzorált a szerződésszegéssel a
Szponzornak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles.
8.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

8.1.

Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú, írásban történő
felmondására Szponzorált súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
• Szponzorált fizetésképtelenné válik vagy csődbe megy és/vagy Szponzor engedélye nélkül
átruházza a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit.

8.2.

Szponzorált fenntartja magának a jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha
Szponzor a szponzori díj részleteinek átutalását a fizetési határidő lejárta után, Szponzorált
ismételt írásbeli felszólítására sem teljesíti.

9.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1

Szerződő

felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező vitás
kérdések elsődlegesen peren kívüli, tárgyalásos tisztázására. Esetleges jogvita esetén felek

pertárgy értékétől függően kikötik az illetékes bíróság illetékességét.
9.2

"'
1

Jelen szerződés 2020. szeptember 1. napjától hatályos.

9.3.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok
ren delkezései az irányadók.

9.4

Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek
írásbeliségnek fogadják el az e-mail, telefax, ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A jelen
szerződés esetleges módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek
kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más módon, igazoltan átvett levél útján tehetik
meg (e-mail, telefax nem elfogadható).

9.5

felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, a je len
szerződés megkötésére jogosultak, más, harmadik személyekke l e tárgyban kötött
szerződéseikkel a jelen megállapodás nincs ellentmondásban.

9.6

Szponzorált a szerződés aláírásával és végrehajtásával megerősíti, hogy jelen szerződést
minden részében alaposan áttanulmányozta és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és
hibátlannak találta.

9.7

A jelen szerződés hat (6) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt példányban készült magyar
nyelven, melyből 4 példány a Szponzoré, illetve 2 példány a Szponzorálté.

A

szerződő

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.

Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft .

Kozák Attila
ügyvezető

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyezte:
Dátum:....„ .... „ ......... „.„.„.„.. .
Aláírás: „.„.„.„.„ .. „„.„ .. „„.„„.

Jogilag ellenjegyezte :
Dátum: ..„„.„„.„„„ „„....... „„ ..
Aláírás: ... „„ .... „ .. „„ ........... „„„
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NvfREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
SZOCIÁLIS tS KÖZNEVEÚSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 83.
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Ügyiratszám: PKAB/17/2020.
Ügyintéző: Balasa Roland

MÓDOSÍTOTT
ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez A 4400 Nyíregyháza, Rozsnyai út 8. szám alatt található épOlet felújítására benyújtott pályázati program
elfogadására

u:J
-

.„„„„ •..•• „ ••.• " . \

.„

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős
fejlesztési helyettes kabinetvezető

az

Dr. Krizsai Anita
szakmai elökészítéséért
felelős osztályvezetc5

előterjesztés

,
Karóczkal Adrienn
az előterjesztés szakmai előkészítés~_»
felelös referatúra vezető

·r

torvényességi véleményezést végző
személyek aláírása :

-··- ~
Dr. Szemán Sándor
cimzetes föjegyzc5

~--~--~·~-~:.~": ~..)~P.).'.
Véleményező

bizottság vagy bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Faragóné Széles Andrea l

Jegyzői kabinet vezetője '\

- Városstratéglai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
WWW.HYIREC.YllAlA.HU

REGYHÁ ZA

NYÍREGYHAZA
ME.GYEI JOGU vAnos

NYlilEGYllÁZA
MEGYEI JOGU VÁROS
POLGÁRMESHRI lllVATALA

POLGARMESTERI HIVATALA

PALYAzATOK
REFERATÚRA

ES PROJEKIMENEDZSME.NT

SZOCIALIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTALY
4400 NYIREGYllÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON:+ 36 42 524-s24/730; FAX: +36 42 524-586

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR,, rr.: 83.
TELEFON: +36 4l 524-524/184; FAX: •36 42 311.041
E-MAIL: KAROCZKAl.ADRIEN@NYIREGYHAZA.HU

F.·MAIL.: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett, Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat 2020.07.10-én került
elektronikus úton benyújtásra a Magyar Államkincstár felé.
A pályázati program célja a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó
gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása,
feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének fejlesztése, felújítása az
igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a rendszeres testmozgás

elősegítéséhez

szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési
infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
A pályázati alcélok közül az ac) alcélra : Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátás,

védőnői

szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztésére,

felújítására nyújtottunk be pályázatot.

A pályázat keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nyíregyházi
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság telephelyeként fenntartott Gyermek·, és fogorvosi
védőnői

szolgálat (4400 Nyíregyháza, Rozsnyai út 8.) épületének

külső, belső

rendelő,

valamint

felújítását szeretnénk

megvalósítani.
A fejleszteni kívánt Gyermek·, és fogorvosi

rendelő,

valamint

védőnői

szolgálat felújítása keretein belül az

alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:
•

A homlokzat egészségügyi ellátási funkciójú részeinek felújítása, javítása, festése;

•

Részleges homlokzati nyílászáró csere;

•

Napelemek elhelyezése az épületen;

•

A homlokzati elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása az érvényes előírások szerinti
kialakítása;

•

Az utcai bejárati kaputól térvilágítás kiépítése az orvosi funkciójú bejáratokhoz;

•

Leromlott állapotú vizes berendezésű tárgyak és csaptelepek cseréje;

•

Padlástéri zárófödém hőszigetelése, padlástéri deszka járda kialakítása;

•

Ereszcsatornák csapadékvlz elvezetése, csapadékvlz szikkasztó kialakítása;

•

Mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása a gyermekorvosi

rendelőben;
WWW,>iYIRfGVHAZA.llU
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•

Védőnői

•

A szükséges helyeken belső nyftászárók cseréje;

•

A fogorvosi

•

A védőnői bejárat előtt előtetó kialakítása;

•

Az érintett funkciójú helyiségekben tisztasági festés;

•

A szükséges helyeken fali csempeburkolat és padlóburkolat cseréje;

•

A fogorvosi

•

A bejáratok fölött feliratok elhelyezése .

személyzeti vizesblokk kialakítása;
rendelő

bejárati ajtaja

előtt

rendelőben páramentesítő

szélfogó kialakítása;

berendezés elhelyezése;

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja megteremteni az egészséges környezetet, az
alapellátást biztosító körülményeket, hogy az intézmény mindenki számára használható, komfortos és
esztétikus legyen. A jelenlegi felújítás egyik célja az akadálymentes mellékhelyiség kialakítása, mivel az orvosi
funkciójú terek jelenleg akadálymentes vizesblokk nélkül működnek. A törvényi előírásoknak megfelelően és
a használati igények kielégítésére egy új, szabványos, akadálymentes mellékhelyiség kerül kialakításra a
központi

váróteremből

megközelíthetően .

Az akadálymentes vizesblokk

belső

berendezési tárgyai,

segédszerkezetei, kialakítása az akadálymentes használatra alkalmas kivitelben készülnek. A fejlesztés
keretein belül az épületen elhelyezésre kerülnek napelemek az épület elektromos energia ellátásának
segítésére és a környezetünk védelmének érdekében. A megvalósítandó fejlesztések hatására a
gyermekorvosi-, fogorvosi ellátás, valamint védőnői szolgálat számára az itt található épület meg fog felelni
a mai kor elvárásainak, valamint a fenntartási költségek csökkenni fognak.
A pályázati kiírás 4. a) pontja szerinti pályázati alcél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás
nem haladhatja meg a 30 millió forintot. A rendelkezésre álló keretösszeg 3000 millió Ft. E pályázati alcél
esetén a teljes fejlesztési költség legalább 50%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell
biztosítani.
A minimálisan vállalandó önerőn felül szükséges 928.356 Ft saját forrást biztosítani a tervezési költségek
fedezésére .

A benyújtott pályázat költségvetése - figyelembe véve az előzőeket - a következőképpen alakul:
•

a projekt tervezett összköltsége: bruttó 26.238.502,- Ft

•

az Igényelt támogatás összege: bruttó 12.655.073,-Ft

•

saját erő min. az igényelt támogatás 50%-a, összege: 13.583.429,-Ft

www.N~lll(G\'HAZA.'iU

N

y

R E G Y 11 Á Z A

NvfREGYHÁZA
MEGYEI JOGÜ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYWTOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH ITR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-Sl4/t84; FAX: +36 42 311-C>41

NYIRECiVHÁZA
MEGYEI JOCiÜ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4400 NYIRECiYHAzA, KOSSUTH T~R 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524'524/730; FAX: +36 42 524'586
E·MAIL: NYHSZOC@NVIREGYHAZA.HU

E·MAIL: KAROCZKAl.AORIEN@NVIREGYHAZA.HU

A beérkezett pályázatokról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt, melynek határideje: 2020.
október 16. A támogatás felhasználásának végsö határideje: 2021. december 31.

Kérem a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést

az

elöterjeszt~st

megtárgyalni és

a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2020. augusztus 17.

~
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Hagymási Gyula

Dr. Krlzsai Anita

fejlesztési helyettes

osztályvezetc5

kabinetvezető

aróczkai Adrienn,

referatúravezető. \
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Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
.„„••/2020.

(Vlll.27.) számú

határozata
A 4400 Nyíregyháza, Rozsnyai út 8. szám alatt található épület felújítására benyújtott pályázati program
elfogadásáról

A Közgyűlés

1. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében, A 4400
Nyíregyháza, Rozsnyai út 8. szám alatt található épület felújítására benyújtott 26.238.502,-Ft
összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával e g y e t é rt.
Felelös:

Dr. Krizsai Anita - Szociális és Köznevelési Osztály Osztályvezető
Karóczkai Adrienn - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezetö

2. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a projekthez szükséges 13.583.429,-Ft saját erőt a
2020. évi költségvetésben biztosltsa.

Fele16s:

Szürös Anita - Gazdasági Osztályvezető

Határidö: folyamatos

Nyíregyháza, 2020. augusztus 27.

Erröl értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a dmzetes föjegyzö és a Polgármesteri Hivatal belsö szervezeti egységeinek vezetői
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Ügyiratszám: PKAB/42- 38/2020.
Ügyintéző: Horváth Tímea
Előterj esztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz a Nyír egyházi Városi Diá ksport Egyesület NYVDSE-Diáksport támogatása keretre kapott 2020.
évi első félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre
Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága 53/2020. (Ili.S.) számú
határozatában döntött a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület 2020. évi NYVDSE-Diáksport
támogatása keretre beérkezett kérelméről.
A támogatás megítélésekor hatályos Nyíregyháza Megyei Jogú Város 11/2019. (IV.26.) onkormányzati
rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről előírásai
alapján a 2 millió Ft feletti támogatás esetén a megkötött támogatási szerződés 4.7.-4.10 pontjai az
alábbi elszámolási kötelezettségeket rögzítik:
- az első félévi támogatások elszámolási határideje: 2020. augusztus 15-e,
- az elszámolás formája összesített elszámolási táblázat, szakmai és pénzügyi beszámoló,
- az adatlapokhoz mellékelni kell a számlák ügyiratszámmal kiegészítve záradékolt és hitelesített
másolatát, valamint a köztartozás mentesség igazolását, továbbá a kifizetés tényét igazoló
bankszámlakivonatokat, kifizetési pénztárbizonylatokat.
Támogatott a támogatási
alapján eleget tett.

szerző désben

vállalt kötelezettségeinek

előterjesztésünk

1. sz. melléklete

Kérjük a Tisztelt Bizottságot el őterjesztésünk határozat-tervezete alapján a beszámoló elfogadásához
kapcsolódó döntés meghozatalára.
Nyíregyháza, 2020. augusztus 19.

Üdvözlettel:
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... / 2020. (VIII. 25.) számú
h a t á r o za t -t e r v e z e t e
a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület NYVDSE-Diáksport támogatása keretre kapott 2020.
évi első félévi támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó ló 26/2019.(X II.20.) önkormányzati re ndelet 2.
mellé kl et 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő ha tározatot hozta:

elfogadta a határozat melléklete alapján a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület NYVDSE-D iáksport
támogatása keretre kapott 2020. évi első félévi támogatásának elszámolását.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 25.

dr. Rákóczi Ildikó

a Bizottság eln öke
A határozatot kapják:

1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgár mesteri Kabinet Sport Referatúra
4./ Irattár
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1. sz. melléklet a PKAB/42-38/2020. számú

1

Előterjesztéshez

Támogatásként kapott
Elszámolás
1 Támogatásként kapott összeg és a felhasználás
területei
megfelelése a
összeg felhasználásának
formai
célja.
követelményeknek J Szakmai eredmén~e_k_ _-+--_
Városi
diákolimpiai Támogatásként kapott összeg: 4.500.000,- Ft
Nyíregyházi
1 megfelelő
versenyek
szervezése,
Városi Diáksport adatlapok
országos döntök étkezési 2020. január 1- 2020. Június 30 között:
Egye~ület
költségeire, valamint a - sportszolgáltatás:
csatolva:
420.000,városi diák szabadidősport - étkezés:
köztartozásmentes
110.745,igazolás
rendezvények,
diáksport - működést költségek·
203.994,nap és városi sportgála
diáksportot
érintő Összesen:
734.739,kiadásaira.

Ügyiratszám j Támogatott neve

Megjegyzés

PKAB/426/2020.

számlák,
bankszámlakivonatok
záradékolva és
hitelesítve

A COVID-19 v1rus miatt a
d1ákohmp1a1
versenyek
03. 16-án
2020.
befejezödtek,
ebből
adódóan sportszolgáltatási
és működési költségek
merültek
fel
az első
félévben.
'----------'---------'-------------''--

NYÍREGYHÁZA

POLGÁRMESTERI KABINET

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.:

POLGÁRMESTERI HIVATALA

s,.

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

Ügyiratszám: PKAB/54- 5/2020.
Ügyi ntéző: Horváth Tímea
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az NYVSC és a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi
támogatásának beszámolójával kapcsolatos döntésre

első

félévi

Tisztelt Bizottság!
Nyíregyháza Megyei jogú Város Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 1/2020. (11.7.) számú rendeletében
döntött a Nyíregyházi Vasutas Sport Club, valamint a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető
Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. támogatásáról.
A Támogatott szervezetekkel megkötött támogatási szerző dés 4.5. pontja tartalmazza, hogy a
Támogatott a Támogató számára legkésőbb 2020. augusztus 15-ig tájékoztatás céljából megküldi a
következő dokumentumokat, amelyek a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülésén kerülnek
megtárgyalásra és elfogadásra:
- az elszámolás formája összesített elszámolási táblázat, szakmai és pénzügyi beszámoló,
- az adatlapokhoz mellékelni kell a számlák ügyiratszámmal kiegészítve záradékolt és hitelesített
másolatát, valamint a köztartozás mentesség igazolását, továbbá a kifizetés tényét igazoló
bankszámlakivonatokat, kifizetési pénztárbizonylatokat.
- Igazolást arról, hogy a Támogatott alkalmazottai és szerződéses megbízottjai felé nem áll fenn 30 napot
elérő tartozás és a játékoskeret min. 70 %-a nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nevelésű
vagy kötődésű játékos, továbbá a városi sportlétesítmények használatára vonatkozóan megkötött
megállapodást.
A Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője további kérelmet nyújtott be a
Bizottság felé, melyet előterjesztésünk 2. sz. melléklete tartalmaz.
Elszámolási kötelezettségüknek a Támogatottak az előírásoknak megfelelően eleget tettek.
Kérjük a Tisztelt Bizottságot előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a beszámoló elfogadásához
kapcsolódó döntés meghozatalára.
Nyíregyháza, 2020. augusztus 19.
Üdvozlettel:

WWW.NYIREGYHAZA.HU
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
EMAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIRE'GYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2020. (VIII. 25.) számú
h a t á r o z a t -t e r v e z e t e
az NYVSC és a Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi első félévi
támogatásának beszá molójával kapcsolatos döntésről

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XIl.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

elfogadta a határozat melléklete alapján az NYVSC és a Spartacus 1928
Nonprofit Kft. 2020. évi első félévi támogatásának elszámolását.

Utánpótlásképző

Központ

Nyíregyháza, 2020. augusztus 25.

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.>jYIREGYHAlA.HU
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1. sz. melléklet a PKAB/54- 5/2020. számú

íUgyiratszám

PKAB/542/2020.

Támogatott neve

Nyíregyházi
Vasutas Sport
C lub

-

1

Előterjesztéshez

Támogat sként kapott összeg
felhaszná ásának célja.
akmai ·rcdmények

Elszámolás
megfelelése a

1

adatlapok

szerződéses

akosztá yoi... muh.ödési költségeire,
npótlás nevelés, versenyeztetés

Támogatásként kapott összeg: 32.000.000,Első félévre h.iutalva:
16.000,000,-

ölvívás
vács R ~hárd olimpiai kerettag,
cskai E nlékverseny 2. helyezés
vács Z !tán olimpiai kerettag

- sporteszközök, sportfelszerelések:
320.000,9.785.449,- személyi költségek:

rdvívás
-20 éve h.orosztály Junior OB,
patbaJn ::>kság 7. hely

női

megbízottjaira
vonatkozóan, hogy
nem áll fenn
feléjük 30 napot
elérő tartozás,
valamint a
játékoskeret min
70%-a nyíregyházi
és SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei k ötődésű
játékos, továbbá a
sportlétesítmények
használatáról

Spartacu!I 1928
Utánpótlásképzö
- Központ
Nonprofit Kft.

- r•gjegyLés

~knek

megfelelő

csatolva:
- 30 napnál nem
régebbi
adóigazolások és
cégkivonat
- nyilatkozat a Kft.
alkalmazásában/

PKAB/543/2020.

Támogatásként kapott összeg és a
felhasználás területei

megfe le l ő

- nevezéssel kapcsolatos költségek:
380.500,- szállás, étkezési költségek:
395.956,- utazási költségek:
845.349,1.817.9 17,- egyéb mül,.ödési költségek:

Összesen:

adatlapok

a EO.lS lh. A kadém1a utánpótlás
csa patai na , müh.ödési támogatása.

csato lva:
- 30 napnál nem

UI 4 15: M LSZ 1. osztályban bent
ma radt

bérszám fejlő
lapok, számlák,
kiküldetési
rendelvények
záradékolva és
hitelesítve

13.545.171,-

Támogatásként kapott összeg: 30.000.000,I:.lső félévre h.iutalva :
15 .OOO.OOO,-

-

bérszámfejtő

lapok, sLámlák
záradékolva és
hitelesítve

n

1. sz. mellékJet a PKAB/54- 5/2020. számú

Előterjesztéshez

régebbi
adóigazolások és
cégkivonat
- nyilatkozat a Kft.
alkalmazásában/
szerződéses

megbízottj aira
vonatkozóan, hogy
nem áll fenn
feléjük 30 napot
elérő taitozás,
valamint a
játékoskeret min
70%-a nyíregyházi
és SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei kötődésű
játékos, továbbá a
sportlétesítmények
használatáról

következő idénytől

2020. január 1- 2020. június 30 között:
- személy jellegü költségek:
5.989.317,- eszközbeszerzésre:
11.239.500,-

Ul 6: MLSZ I. osztályában szerepel a

Összesen:

Ul 9: MLSZ I. osztályában szerepel a

17.228.817,-

sporteszköz
költségek
elszámolhatósági
kiegészítésének
a feltételével

következő idénytől

Ul 7: MLSZ 1. osztályában szerepel a
következő idénytől

U7: 20 játékos feletti a létszám
U8/9: 2db 12-14 fős csoport van
U 10/ 11: 2db 18 fős csoport van
3 edző UEFA B licencre, 1 fő MLSZ

e licencre nyert felvételt.

2

Támogatási szerződésmódosítási kérelem
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

Dr. Rákóczi Ildikó elnök asszony részére!
Tárgy: Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 112020. (11.7.) számú őnkonnányzati rendelet
támogatási szerződésének módosítására irányuló kérelem („működési támogatás a Bozsik
József Labdarúgó Akadémia részére")
Alulírott Kozák Attila, mint a Spartacus 1928 Nonprofit Kft. ügyvezetője (székhely: 4400
Nyíregyháza, Sóstói út 24.IA., cégjegyzékszám: 15-09-08424, adószám: 25909906-2-15),
ezúton szeretném a módosítási kérelmünket a fent említtet tárgyban benyújtani.
Az idei évben a felkészülésünkre régóta szerettünk volna Catapult Vector G7
mozgásteljesítmény-elemzö szenzorokat beszerezni. Ezzel az eszközzel nagyon alapos
felmérést tudunk kapni egy-egy játékos teljesítményéről edzés. illetve mérkőzés közben.
Külön szakemberünk van. aki ezeket az értékeket megfclelóen kivizsgálja. Ezt az eszközt
nehezen lehetett volna beszerezni más támogatásból, így nagy segítség ez a Bozsik Jozsef
Labdarúgó Akadémia számára.
A rendelet alapján a támogatás, a működési költségek elszámolására irányul, mivel ez a
sporteszköz jelentősebb összegű, így ez már beruházásnak minősül. Ezért szeretnénk az erre
vonatkozó számviteli törvények és az elszámolás vonatkozásában jogszerűen eljárni, így a
módosítást ezúton kérclmezem.
Szíves együttműködését előre is köszönjük.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 13.

Spartacus 1928
Nonprofit Kft.
4400 Nylregyháza, Sóstói út 24/I·
Adószám 25909906-2-15

,

- .

Tisztelettel;

Kozák Attila
ügyvezető

Spartacus 1928 Nonprofit Kft

Tel.: +36 /42' 805-606
Fax: +36 /421 805-606

„r'.•

Adós1.li m:
25909906-2-15
Cégjcgyzéksz1í m: 15 09 084246

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Hivatkozási szám:

Iktatószám :30-8/2020
Tárgy: Előterjesztés a 2020. évi január-július havi
egészségügyi céltartalék felhasználásának elfogadására
Ügyintéző: Metzner Zsolt

Ügyintéző·

Rákóczi Ildikó
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Elnöke
részére
Nyíregyháza

Tisztelt Elnök Asszony!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott, Nyíregyháza MJV
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(11.07.) számú rendeletének 19. számú
melléklete tartalmazza az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által, az egészségügyi célfeladatok
ellátásának pénzügyi fedezetét. Ennek az intézményünk költségvetésébe történő lebontására,
átcsoportosítására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.20.) számú rendelete alapján a Bizottság jóváhagyását követően
kerülhet sor.
Ennek megfelelően a 2020. január - július hónapi céltartalék felhasználását az alábbiak szerint
kérj ük jóváhagyni.
adatok Ft-ban
----,Feladat megnevezése
Költségvetésben a
Július 31-ig
feladatellátás várható
felhasznált összeg
költsége
2020-ban
{_
+
- •
1.195.302
2.500.000
1 Rendelők bérleti díja

r

2
5

Veszélyes hulladék szállítása
Épület karbantartás

l

...

3.450.634

6.000.000
~

2.000.000

92.710

10.500.000

4.738.646

-

.

-<

Összesen:

Kérem Tisztelt Elnök Asszonyt, hogy kérelmünket jóváhagyás céljából a Bizottság elé terjeszteni
szíveskedj ék.

Nyíregyháza, 2020. augusztus 13.

'
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Tisztelettel:

J

·~Péter
igazgató

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Telefon: (42) 461-217
E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu;

,,2020 Auo.
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Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
.. ./2020. {VIII. ... ) számú
határozata

a 2020. évi január-július havi egészségügyi céltartalék
felhasználásának elfogadásáról

a Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a 2020. évi január-július havi egészségügyi
céltartalék felhasználásának elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2020. augusztus ...

Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Spo rt Bizot t sága
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Te l. : 42/ 524 - 585

JELENLÉTI ÍV
2020. augusztus 25-én megtartott Bizottság nyílt üléséről
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Szilvási István
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Nyíregyháza, 2020. augusztus 25 .

A kiadmány hiteléül :

Dr. Krizsai Anita
a Bizottság titkára

P-- r
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke
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