JEGYZŐKÖNYV

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Bizottságának 2020. szeptember 29-én tartott nyílt

Közgyűlése

Szociális, Egészségügyi és Sport

üléséről.

Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretettel koszontok mindenkit. Szeretném üdvözölni körünkben Jászai Menyhért
Alpolgármester Urat, Kósa Árpád Kabinetvezető Urat és minden kedves meghívott vendégünket, aki a
napirendi pontok tárgyalásához érkezett. A napirendi pontokról szavaztatnék. Szeretettel köszöntöm
kedves Főjegyző Urat, hogy megtisztel jelenlétével bennünket. Szavaztatni szeretnék, de kiegészítést
kívánok tenni. A zárt ülésünk egyetlen egy napirendi pontjához tennék egy kiegészítést, hogy helybeni
került most kiosztásra a júliusi lakbértámogatásról egy anyag. Akkor a kiküldött napirendi pontok,
illetve a most kiosztott plusz napirendi pont kiegészítéssel kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
kiegészítéssel elfogadta a napirendi pontokat.
1. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm Karóczkai Adrienn Referatúra vezetőt. Szeretném megkérdezni az
hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni a kiküldött anyaghoz?

előterjesztőket,

Karóczkai Adrienn : Köszönöm nem.
Dr. Rákóczi Ildikó: Nincs kiegészítés, végül is egy nagyon terjedelmes anyag. Nem csak az anyag
terjedelmes maga a programok, ami folyamatos új pályázatok és megújuló, csak a saját területünket
nézve az egészségügyi alapellátás is fejlesztés alatt van folyamatosan. Szeretném megkérdezni a
Bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés? Kérdést nem látok, vélemény, megjegyzés? Köszöntök minden
Bizottsági tagot, most már 9 fővel. Véleményt sem látok, akkor szavaztatnék. Kérem, hogy aki a
határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 129/2020. (IX. 29.) számú
határozatát.
2.

Előterjesztés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára

Dr. Rákóczi Ildikó: Tisztelettel kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítés a kiküldött anyaghoz?
Dr. Krizsai Anita: Köszönöm Elnök Asszony nincs, nem tudom, hogy Alpolgármester Úr kíván-e tenni?
Dr. Rákóczi Ildikó: Alpolgármester Úr?
Jászai Menyhért: Nem köszönöm.
Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés az
e lőte rjesztőkhöz?
Dr. Ujhelyi János: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Én ezt az Esélyegyenlőségi Programot az
Önkormányzat egyik legfontosabb napirendjei között tartom mindig nyilván és függetlenül attól, hogy
200 oldalnyi. Én végig szoktam ezen rágni, mert ha végig megyünk rajta szinte a lakosok minden

problémáját, legalábbis a nehéz helyzetben lévő lakosok minden problémáját kiválóan taglalja, és
nagyszerű statisztikákkal alátámasztja. Így volt ez most is és most külön örültem annak, hogy a helyi
esélyegyenlőségi program is szerepel benne, tehát nem csak egy általános megfogalmazás, hanem a
helyi viszonyokra való adaptáció. Ami valójában engem zavar és nem is tudom, hogy kommentáljam.
Hogy nem veszik igénybe a rászorultak a támogatásokat, amik járnának nekik és éppen a leg
elesettebbek. Itt a Huszár egy bizonyos statisztikában a Huszár Telepen levők 42 %-a és a Keletiek 27
%-a közel a nevesítve volt a lakbér támogatás. Hogy következhet ez be, és én nekem az vetődött föl,
hogy a szociális munkásoknak itt lenne a legnagyobb szerepe, hogy ezekek a szerencsétlen
embereknek fölhívni a figyelmét, hogyha jár nekik valami azt vegyék igénybe és akkor azzal egy kicsit
előrébb vannak. Egyébként minden korábbi programhoz képest ez nekem nagyon tetszett és külön
nagyon örültem, hogy nagyon-nagyon részletes és azok a programok, amelyek, ezek nevesítve vannak
ezek reményt keltenek, hogy ezek szépen haladnak is a maguk útján és most kivételesen, illetve már
korábban is volt, de most több olyan táblázatot láttam, amely egy korábbi évhez viszonyított
elmozdulást rögzített. Tehát látszik az a fajta tendencia, ami tényleg az esélyegyenlőség felé halad és
ugye ez csak egy statika ez egy osszevetésben lehet, ha egy bázist képezünk és ahhoz képest nézzük
meg, hogy a következő vagy a helyi év hogyan alakul. Úgyhogy a 2006-tól indult ilyen program
szerintem jó úton halad, ez a legutóbbi 18-23-as között is jót tendenciát lát. Én azt mondom, hogy
találjuk meg annak a módját, hogy ha valakinek járna különféle támogatások és önmaga nem kéri,
mert valami miatt és nyilván ez a képzettség meg a szocializáció miatt akkor ebbe segítsünk, ha már
van rá keret. Köszönöm szépen.

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Alpolgármester Úrnak adom meg a szót.
Jászai Menyhért: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Nagyonnagyon megörültem Főorvos Úr a hozzászólásodnak, mert én magam is jelezni szerettem volna, hogy
az osztály és ezt tudni illik és tudni kell, hogy ezeknek az anyagoknak az elkészítésénél külső
szakértőket nem veszünk igénybe, hanem a Dr. Krizsai Anita által vezetett és Csatlós Ildikóval együtt,
aki most ott hátul ül, de az ő szerepe is nagyon fajsúlyos saját kollégáik készítik ezeket az anyagokat
és köszönet nekik, hogy nagyon magas színvonalú anyagot készítenek már évek óta, de mondhatom,
hogy évtizedek óta. Amit Főorvos Úr mondtál azt az anyag tartalmazza az intézkedési tervbe,
kifejezetten kitérünk erre a részre, hogy bizonyos támogatási típusokat kisebb arányban vesznek
igénybe, mint ahogy kellene és mi ezt úgy vesszük. Az osztály nevében mondhatom, hogy még jobban
rá kell erősítenünk, hiszen ez a munka folyik, tehát a szegregátumokban is. Az idén is volt egy olyan
akció, hogy minden családhoz ellátogattak a családsegítők és ajánlották a figyelmükbe. Tipikusan ilyen
az étkeztetés, már nem csak, hogy étkeztetünk, házhoz hordjuk az ételt, hogy ne legyen korlát a
kiosztási ponthoz az eljutás. Ugyan ez a bérlet támogatás. Ez az anyag tartalmazza ezt a jogos
észrevételt, amit Főorvos Úr te tettél és az intézkedési tervbe kifejezetten azt mondjuk, hogy még
jobb csúnya szóval marketing munkát fejtsünk ki azért, hogy a rászorultak éljenek a jogaikkal. Tehát
minden csatornán, akár a rendkívüli gyermekkedvezményben részesülők köre az egy hatósági eljárás.
Most a pandémiába meghosszabbítottuk szeptemberig ennek az érvényességét, ami lejárt volna.
Jegyző állapítja meg. Azon vagyunk, hogy minél több rászoruló jusson hozzá ezekhez a
támogatásokhoz. Köszönöm és külön köszönöm az osztály nevében a méltatást. Én azt gondolom,
hogy ez sokkal hitelesebb, mint hogyha a mi oldalunk kezdte volna el méltatni, de várjuk a méltatást
innen is. Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. További kérdés?
Póka Imre: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Hogy kik tudnának segíteni ebben. Ugye most
először találkozom ezzel a témával ebben a kérdésem az elmúlt időszakban nem volt a tényleg ahogy
a Roma Kisebbségi Önkormányzattal közösen, vagy az ő véleményükre is alapozva esetlegesen, nagy
része róluk is szól. Róluk szól. Tehát nem lett volna célszerűbb velük esetlegesen az Ő véleményüket,
vagy meghívni esetleg a Bizottságra . Nem tudom ezt csak kérdés, hogy se működött ez a dolog, de
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azt gondolom, hogy a Roma Kisebbségi Önkormányzatnak lehet bele szólási lehetőséget kellene adni.
Nem tudom, kérdezem, hogy volt ez régen, de azt gondolom, hogy én is elolvastam az anyagot és
róluk szól nagyon nagy része azt gondolom, hogy célszerű látszott volna, hogy volt régen
Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Képviselő Úr! Az előterjesztésbe beleírtuk kötelező
elem a Roma Kisebbségi Önkormányzat véleményét kikérni, azonban semmilyen véleményt nem
fűztek a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz. Tehát sem javaslat, sem észrevétel nem érkezett.
Visszatérve egy kicsit, hogy akik rászorultak miért nem veszik igénybe. Nyilván ebbe van egy kis félre
informáltság is sok esetben. Éppen ezért mi a tavalyi év folyamán és ezt szeretnénk folytatni minden
intézményünkbe elmentünk, külön a családsegítő központba, a Szociális Gondozási Központba és
maguknak a kollégáknak tartottunk előadást azzal kapcsolatban, hogy milyen támogatás típusok
vehetők igénybe. Ugyanis azt el kell mondani, hogy azzal, hogy szétvált a Járási Hivatal és az
Önkormányzat által adható támogatás típusok nagyon nehéz eligazodni még egy szakembernek is
ebben a rendszerben nem beszélve róla, hogy külon van családtámogatásoknak a rendszere. Külön
jogszabály szabályozza. Illetőleg korábban a Kormányhivatallal is tartottunk egymás közt
tájékoztatókat. Ezt szeretnénk tovább folytatni és nyilván a rászorultakat tájékoztatni, hogy igénybe
vehetik ezeket a támogatás típusokat. Igyekszünk mindent megtenni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Alpolgármester Úr!
Jászai Menyhért: Nagyon röviden azzal egészíteném ki Osztályvezető Asszony által elmondottakat,
hogy itt a koncepciónak az elején fel vannak sorolva azok a beszámolók, koncepciók, programok
amelyekre épül ez a Helyi Esélyegyenlőségi Program és az eléggé jól társadalmasítva van. Tehát ha
vesszük a TOP-os programból megvalósító városrehabilitációs programokat, akkor ott a különböző
szakmai csoportoknak, támogató csoportoknak az állandó résztvevője a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat. Tehát itt egy aktív élő kapcsolat van és ezekben a programokban, ugyan így egyébként
lehetne jogosan föltenni, hogy a fogyatékkal élők, az időseknek a szempontjait figyelembe venni.
Tulajdonképpen ezeken a koncepciókon keresztül ez megtörténik. Hozzá teszem egyébként, amit
Képviselő Úr mondott, remélem az emlékezetem nem csal meg rendszeresen egyeztetünk a Roma
Önkormányzattal a legmagasabb szinten. Az idei esztendőben is a pandémia megint sok mindent
ketté vágott ebbe is, kettőször-háromszor biztos volt személyre szabott egyeztetés, amikor
gyakorlatilag a szakértők, a Városüzemeltető Kft., a Szociális Osztály, Polgármester Úr, de én
mindegyiken részt vettem egyébként. Egyeztettünk azokról, hogy milyen felületen mit tudnánk
segíteni nekik, ők mit tudnának segíteni. Tehát ilyen szempontból élő kapcsolat van. Én azt gondolom,
hogy ez egy szintetizáló időközi anyag, mert maga a program meg van alkotva, csak felül kell vizsgálni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Parancsolj.
Vassné Harman Gyöngyi: Köszönöm szépen a szót Elnöke Asszony. Én csak egy-két mondatot
szeretnék hozzátenni. Valóban Alpolgármester Úrhoz szeretnék csatlakozni, az élő kapcsolathoz. Én
magam is tapasztalom, hogy a Roma Kisebbségi Önkormányzat kint van a területeken, ismeri a
családokat, ismeri az ott élőket. Nemcsak Polyákbokorról, Butykáról, sorolhatnám ezeket a helyeket,
és nem csak ők, hanem itt például fel van sorolva a Polyákbokorért Társadalmi Együttműködés
pályázat is, ami már ugye több éve megy és kint vannak a szociális segítők a területeken. Minden
családot ismernek, sőt munkatársként be van vonva az ott élők közül is valaki, aki szintén ismeri és ők
folyamatosan adják a tájékoztatást, tehát ilyen szempontból én tudom, hogy nem lehet ennek oka,
hogy nincs róla ismeretük. Lehet millió más, de ezt nem gondolom, mert én már tapasztalom néhány
éve, hogy igenis ott vannak és tájékoztatják a lakosságot. Nagy örömömre szolgál egyébként az is,
hogy nekem több olyan család, ismerősöm van, akiknek az utóbbi időben sikerült állást találni a LEGOgyárban és nagyon büszkén mesélik, hogy ők ott dolgoznak, és hogy milyen jó fizetést kapnak. Ez is
olyan dolog, hogy minden viszonylagos. Tehát azért igyekeznek néhányan közülük egyre inkább a
munkaerőpiacra beintegrálódni. Szerintem ez biztos, hogy ennek a segítségnek, ennek a
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tájékoztatásnak is azért oka. A másik dolog, ha nézzük, hogy mennyivel kevesebb közmunkás van a
városban. Ez is mutatója annak, hogy igen sok emberrel beszélgetve azt mondják, hogy igen ők
elhelyezkedtek máshol és másutt. Nyilván most a Pandémia alatt ez nem jellemző, de e lőtte azért
többen találtak munkát és azóta is tudnak dolgozni. Tehát van egy ilyen kisebb réteg is már, ami
elindult ez a folyamat és reméljük azért a továbbiakban is majd ez még tovább fog menni. Köszönöm
szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Nagyon szépen köszönjük a kiegészítést. További vélemény, megjegyzés? Már csa k
a végére én is mondjak egy gondolatot. Nagyon szépen, tényleg elha ngzott, Osztályvezető Asszony
mondta, hogy munkaértekezleteket tartanak, én csak a saját szakmámnál maradjak, hogy a védő női
szolgálatnak az Alapellátásnál is érdemes lenne egy tájékozt atást tartani, hogy ne vesszenek el
útvesztőibe esetleg a támogatásoknak. Ez csak egy megjegyzés, nincs olyan család, ahol védőnő ne
fordulna meg. Jó köszönöm szépen. Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezeten
foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévó tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 130/2020. (IX. 29.) számú
határozatát.
3. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021. évi
fordulójához való csatlakozásra
Dr. Rákóczi Ildikó: Ez az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, az EMMI által kiírt
pályázatról van szó. Szeretném megkérdezni az előterjesztőket, kívánnak-e szóbeli kiegészítést ten ni.
Dr. Krizsai Anita: Igen Elnök Asszony A Bizottságnak még van egy plusz feladata. Abban az esetben,
ha csatlakozásról dönt a Közgyűlés, akkor el kell fogadnunk az egy főre eső jövedelemhatárt. Tavaly
emeltünk rajta 71.250.-Ft-ra és javasoljuk ugyanezt a jövedelem határt ebben az évben is alkalmazni.
Dr. Rákóczi Ildikó: Első körben akkor arról kérem, a Bizottság tagjait szavazzunk, hogy elfogadják-e
ezt a jövedelemhatárt 71,250.-Ft-ot.
Dr. Bodnár Adirenn:

Először

a csatlakozásról aztán a jövedelem határról.

Dr. Rákóczi Ildikó: Jó akkor kérdezem, hogy van-e kérdés esetleg ezzel kapcsolatban? Vélemény?
Kérem, hogy aki egyetért a határozat-tervezetben foglaltakkal, azzal, hogy az egy főre eső jövedelmet
az öregségi nyugdíjminimum 250 5-áan, azaz 71.250 Ft-ban állapítsuk meg az kézfeleme léssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 131/2020. (IX. 29.) számú
határozatát.
4. Előterjesztés az Extreme Trail Hungary Sportegyesület által beérkezett rendkívüli támogatási
kérelemmel kapcsolatos döntésre (az előte rjesztés a zárt ülés anyagai között érhető el)
Dr. Rákóczi Ildikó: Hornyák Enikő sportreferenst köszöntjük nagy szeretettel a napirendi pont
tárgyalásánál. Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés a kiküldött anyaghoz?
Hornyák Enikő: Köszönöm szépen, nincs.

Dr. Rákóczi Ildikó: A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés az
Kérdést nem látok. Vélemény, megjegyzés? Amennyiben nincs, akkor szavaztatnék.
Kérem, hogy aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze.

előterjesztőkhöz?

Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 132/2020. (IX. 29.) számú
határozatát.
S.

Előterjesztés- a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl.: fogyatékkal élők, hátrányos
szociális helyzetben élők - támogatására, valamint a lakosság egészségmegőrzésének,
egészségvédelmének támogatására- pályázati felhívás meghirdetésére

Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni Osztályvezető Asszonyt vagy Alpolgármester Urat, hogy
kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Krizsai Anita: Igen, köszönöm Elnök Asszony. Korábban programokra, rendezvényekre írtuk ki
kifejezetten az ünnepkörhöz kapcsolódóan. A pandémiás helyzetre tekintettel most ettől el szeretnénk
térni, vagy azt javasoljuk, hogy a Bizottság térjen el. Itt elsősorban az egészségmegőrzés,
egészségvédelem kapja a főszerepet. Gondolván arra, hogy mégis csak egy ünnepi időszak fog
következni, tehát azok a szervezetek, akik mégis tudnának tartós élelmiszert vagy akár mikulás
csomagot, akkor ezzel együtt kiegészítve ezt megtehessék, hogy ezzel a tartalommal kerüljön kiírásra.
Egyébként a cél tágan volt megfogalmazva a helyi rendeletben, az önkormányzat rendeletében, tehát
ez így belefér. Nem kellett a rendeletet módosítani. Így ki tudja írni a Bizottság, illetőleg még annyit,
hogy korábban december 31-ig használhatták fel és javasoljuk, hogy január 15-ig, tehát egy kicsit
hosszabb határidőt hagyjunk most erre a lehetőségre .
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés
a Bizottság tagjaitól?
Dr. Ujhelyi János: Tisztelt Bizottsági tagok! Tisztelt Elnök Asszony! Én magának a megnevezésnek is
örültem már, ennek a napirendnek, hogy így lett szövegezve. Hogy mostanában erről kell beszélni.
Viszont, és minden, tehát az a 30-400.000.-Ft-ig a 7.500.000. Mindennek nagyon örülünk. Kérdezem,
hogy a probléma nagyságrendje nem-e kívánná meg, hogy ennek az összegnek ez nagyobb legyen.
Tehát, most emlékszem rá mikor osztottuk ezeket a karácsonyi hát összegeket. Ott bizony nem
400.000.-Ft-okat tudtunk osztani, hanem ahogy emlékszem 30-40-50-60 ezer forintokat és csak
karácsonyra. Most viszont, ha megcélozzuk ezt a programot, fogyatékkal, hátrányos helyzet, akkor itt
tényleg azoknak érdemi segítséget kellene kínálni. Meg is kapják minden bizonnyal, ha rajtam múlik
inkább azok kapják, akik ilyen helyzetben vannak, de kérdezem Osztályvezető Asszonyt, hogy a korábbi,
nem emlékeztem rá, hogy a korábbi évekhez képest ez az összeg most változott vagy nem változott?
Dr. Krizsai Anita: Ugyanakkora.
Dr. Ujhelyi János: Mert hát, most ha megcélzunk egy újabb feladatot, több embert.
Dr. Krizsai Anita: Nem több embert, mert a korábbi években ugyan úgy kioszthatott 100 embernek
ételt vagy mikulás csomagot. Vagy esetleg együtt csináltak egy karácsonyi vacsorát és szerintem ebbe
a keretbe ugyanúgy belefér, hogy akkor most kézfertőtlenítő szereket vagy tisztasági csomagokat állít
össze és azt fogja eljuttatni a lakossághoz.
Dr. Ujhelyi János: Lelki szemeimmel azt látom, hogy több ember kap és több rászorult kap és akkor az
több összeget is kell, hogy jelentsen, és nem tudom, hogy nincsen-e erre lehetőség, hogy ezt a keretet
emeljük. Nagyobb költségvetési módosítással.

Dr. Krizsai Anita: Nem, mert ezt a Költségvetési Rendelet elfogadásakor meghatározásra kerül és annak
a 30 % -át a 25 milliónak a 30 %-át használhatja fel ez a Bizottság. Ez 7,5 millió forint.
Dr. Ujhelyi János: Akkor megértettem.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Nincs, vélemény, megjegyzés? Akkor
szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze .
Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 133/2020. (IX. 29.) számú
határozatát.
6.

Előterjesztés

a Nyári Napközis Tábor 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszöntöm a vendégeinek Tóth Béla Igazgató Urat és Sziki Károlynét. Szeretné
megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Tóth Béla: Nincs Elnök Asszony!
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés?
Vélemény, megjegyzés? Én magam részéről mikor átnéztem az anyagot tényleg azt is tapasztaltam,
hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeknek is volt módja és lehetőség a táborozásra és nekem ez olyan
jó érzés volt. Akkor amennyiben nincs megjegyzés, vélemény akkor szavaztatnék. Kérem, aki a
beszámolót elfogadja kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 134/2020. (IX. 29.) számú
határozatát.
7.

Előterjesztés

a Szigligeti Gyermeküdülő 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadására

Dr. Rákóczi Ildikó: Tisztelettel köszöntjük Petró Árpád Igazgató Urat és Dr. Hudákné Fábián Nóra
szakmai koordinátort. Szeretném megkérdezni, hogy kívánnak-e vagy kívántok-e szóbeli kiegészítést
tenni?
Petró Árpád : Köszönjük szépen Elnök Asszony, nem.
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Köszönöm szépen, nem.
Dr. Rákóczi Ildikó: Az anyag tartalma, aki átnézte az teljes mértékben azt látta, hogy továbbra is
színvonalas a tevékenység. Van-e kérdés a Bizottság tagjait szeretném kérdezni?
Póka Imre: Köszönöm. Tisztelt Bizottság ! Én is csak annyit tudok mondani, hogy mint Elnök Asszony is,
hogy színvonalas, jól megalapozott beszámolót láthatunk, de azt hiszem tavaly is feltettem a kérdést
és azért is örülök, hogy itt van Igazgató Úr, hogy az egyik mondatom úgy szól, hogy tíz gyerek után egy
kísérő pedagógus részvétele ebben az évben is ingyenes volt, ezzel a kollégák ingyenes részvételét
szerény anyagi elismerésben is részesültek. Tehát a szerény szót szeretném kiemelni, tehát magyarul
arra sze retnék javaslatot tenni, abban gondolkodjunk már, hogy hogyan lehetne megnövelni ezt az
összeget, hiszen 24 órás ügyeletről van szó és ez a szerény összeg ez va lóban szerény és hát ennek a
lehetőségét közös gondolkodásra a Bizottság az Önkormányzat, illetve a NYIRW-vel, hogyan tud nák
esetlegesen ezt a szerény szót egy tisztességes szóvá varázsolni. Köszönöm szépen .

Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen.
Petró Árpád: Nem tudom, hogy erre nekem kell-e reagálnom vagy esetlegesen Nórikának átadom a
szót. Viszont, mi ahogy számoltuk az idei évben megemeltük a pedagógusok bérét. Igen 8 %-os juttatás
emelés volt. Úgy gondolom, hogy ez a 38.000.-Ft, amit ők kapnak az teljes mértékben reális a
befektetett munka ellenértékeként.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönjük szépen. Úgy látom, van még további kérdés.
Póka Imre: Reagálni szeretnék. Hát én azt gondolom, hogy valószínűleg a pedagógusokat is meg
kellene kérdezni erről, hogy reális-e az összeg vagy nem. Szerintem, nem tudom, hogy a többi
városban, hogy működik egy hasonló táboroztatás, de hogy információink szerint azért az anyag is
fogalmaz, hogy szerény anyagi elismerés. Tehát én azt gondolom, hogy továbbra is fenntartom azt,
hogy a pedagógusoknak a méltányosabb díjazásán gondolkodni a jövőben. Ez csak egy javaslat közös
gondolkodásra inspirálásra.
Dr. Hudákné Fábián Nóra: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Én úgy gondolom, hogy így hogy
már megemelkedett a pedagógusoknak a bére ez is egy előre lépés volt. A másik dolog, hogy az
étkeztetést nem kell kifizetni. Anno x évvel ezelőtt, amikor még táboroztunk akkor még volt egy olyan
rendelet, hogy a pedagógusnak ki kellett fizetni az étkezést. Én nagyon sokáig úgy táboroztattam, hogy
szinte alig kaptam én, és most az étkezés költséget a vállalkozó kiszámlázza a NYIRVV-nek és az nem
kevés pénz. Az étkeztetés és a költség tehát így körülbelül már azt mondom, hogy ez egy elfogadható.
Így, hogy a NYIRVV Ügyvezetőjének és a vezetőségnek köszönhetően sikerült azért emelni a béren. Ez
egy probléma, mert a vállalkozó azt írja, hogy Ő nem eteti ingyen a pedagógust és gondolom, hogy ez
egy elfogadható. Azon vagyunk, hogy megpróbáljuk majd megnézni a lehetőségeket, a forrásokat s
hátha sikerül jövőre .
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen .
Vassné Harman Gyöngyi: Köszönöm szépen a szót. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy azok a
pedagógusok, akik elmennek, ebbe a táborba önként vállalják ezt a feladatot és azt gondolom, hogy
nem a pénzért teszik. Nyilván kell azért díjazni, mert a szabadidejéből teszi, de én azt gondolom, hogy
ők ezt önként. A másik dolog pedig az, hogy a város nagyon nagy támogatást nyújt ezeknek a
gyerekeknek ahhoz, hogy táborozhassanak és igazából ez nem egy olyan tábor, amit jó drágán a szülők
megfinanszíroznak, egy magán tábor és akkor ott sok pénzért vannak azok, akik velük vannak. Tehát
azért a kettőt el kell választani egymástól, hanem azért ez egy költség hatékony táborozást jelent és
nyilván a pedagógusok is ezért vállalják, így ők is el tudnak esetleg családostól is menni. Tehát ezt most
külön kell így választanunk én azt gondolom, hogy nem a pénzért teszik. Úgyhogy én csak ennyit
szerettem volna hozzáfűzni, hogy akik mennek önként mennek, tehát senki nem rója rájuk feladatként,
hogy akkor menni kell a táborba. Néhány évvel ezelőtt, hát már jó néhány éve minden évben, vagy 10
éven keresztül volt például a Csicsergő Óvodának tábora. Napközis tábora volt az igaz. Nem is napközis
ott alvós tábor Felsősimán az óvodában és azok az óvónénik, akik ott táboroztattak ingyen és
bérmentve, szabadságuk ideje alatt, reggeltől estig ott voltak, a váltás meg ment estétől reggelig a
gyerekekre vigyázni és senkibe nem merült fel az, hogy pénzt kapnának érte. Technikai okok miatt
szűnt meg, nem azért, mert nem vállalták, úgyhogy én azt gondolom, hogy a pedagógusok
elhivatottságába ennyi bele fér a táboroztatás. Én csak abból indulok ki, amit tényleg óvónőként is
tapasztaltam, hogy szívesen mentek. Vitték a saját csoportjaikat. Pedig ők még kisebbek voltak.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. További hozzászólás.

Nagy Szabina: Én csak egy, ehhez az egészhez egy olyan javaslatot szeretnék hozzá tenni esetleg a
Tisztelt Képviselő Úr felé, hogy meg vannak a pedagógusoknak azok a lehetőségei, hogy az iskolán belül
biztos működik valamilyen Alapítvány, civil szervezet. Akik fölkutathatják azokat a pályázati forrásokat,
amelyeket megírva, vagy kidolgozva és benyújtva az adott pályázati forrásra kérhetnek esetleg plusz
keretet erre, hogy szakmai koordinátorként vagy bármilyen megnevezéssel ugye egy olyan programot
ki tudjanak találni és egy olyan pályázati forrást, pályázati lehetőséget nyújtsanak be és ez már esetleg
kiegészítheti, de ezt az adott Alapítvány vagy Egyesület ami az iskolában működik ez lehetőséget
biztosít arra, hogy esetleg emeljen ezen a kereten. Ennyit gondoltam, köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e további megjegyzés? Köszönjük szépen
ettől függetlenül. Akkor szavaztatnék. Kérem, aki a szakmai beszámolóval egyetért kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 135/ 2020. (IX. 29.) számú
határozatát.
8.

El őterjesztés

a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes

szerkezetű

alapító okiratának

elfogadására
Dr. Rákóczi Ildikó: Szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés?
Jászai M enyhért: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden. Az Alapító Okirat
elfogadása az Polgármesteri hatáskörben van. Eredendően az Alapítvány és eddig ezt a célt hűségese n
követte a felsőfokú tanulmányokat folytató tanulóknak a támogatására jött létre. Lehetnek olyan
lehetőségek, voltak olyan ötletek, amikkel picit tágítanánk ezt a kört. Vastagon van szedve az a
rászorulti kör, akikre adott esetben érdemes lenne ezt kiterjeszteni. Ezért kértük a szakmai
Bizottságnak a véleményét, hogy támogassa ezt és akkor tudjunk picit tágítani ezen . Köszönöm szépen.
Dr. Rákóczi Ildikó: Köszönöm szépen Én azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőség tényleg olyan
hátrányos helyzetű gyerekeknek, aki valamilyen nehézséggel küzdenek. A Bizottság tagjaitól szeretném
megkérdezni van-e kérdés az előterjesztéshez, az előterjesztőkhöz? Nem látom. Vélemé ny?
Megjegyzés? Akkor amennyiben nincs, akkor szavaztatnék. Én szeretném személyes érintettségemet
bejelenteni, de szavazni kívánok. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyet ért
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
határozat-tervezetben foglaltakat és a Bizottság erről meghozta a 136/ 2020. (IX. 29.) szá mú
határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
129/2020. (IX.29.) számú
határozata
Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás
alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatai ról

A Bizottság

az

előte rjesztést

megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
szóló tájékoztatóval egyetért.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29.
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Ildi~
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
130/2020. (IX.29.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi
Esélyegyenlőségi

Programjának felülvizsgálatával egyetért.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29
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a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ címzetes Főjegyző
2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Irattár
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
131/2020. (IX.29.) számú
határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához való
csatlakozásról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról szóló
előterjesztés elfogadásával egyetért azzal, hogy az egy főre eső jövedelemhatárt az öregségi

nyugdíjminimum 250 %-ában, 71.250 Ft-ban határozza meg.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
132/2020. (IX.29.) számú
határozata
az Extreme Trail Hungary Sportegyesület által beérkezett rendkívüli támogatási kérelemmel
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 Sporttartalék keret terhére az Extreme Trail Hungary Sportegyesület 2020. október 3-ai II.
Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny költségeit 200.000, - Ft összegben támogatja.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29.

Dr.RLó~zi~
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
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

133/2020. (IX. 29.) számú
határozat a
- a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl.: fogyatékkal élők, hátrányos szociális
helyzetben élők - támogatására, valamint a lakosság egészségmegőrzésének, egészségvédelmének
támogatására- pályázati felhívás meghirdetéséről
A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján - - a lakosság különleges törődést igénylő
rétegei - pl .: fogyatékkal

élők,

hátrányos szociális helyzetben

élők

- támogatására, valamint a

lakosság egészségmegőrzéséne k, egészségvédelmének támogatására - a pályázati felhívást és annak
kiírását a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29.
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Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önszerveződő közösségek számára

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága tájékoztatja
a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét ezen a
területen kifejtő -bíróság által - nyilvántartásba vett önszerveződő közösségeket, hogy 2020.
november 10-ig pályázatot nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.
Támogatás célja : - a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl. : fogyatékkal élők, hátrányos
szociális helyzetben élők - támogatása, valamint a lakosság egészségmegőrzésének,
egészségvédelmének támogatására
Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszerveződő közösség: az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a
pártot, a politikai tevékenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött alapítvány
(ide nem értve a közalapítványt).
Támogatás nem igényelhető: ingatlan vásárlásához, építéshez, gépkocsi vásárláshoz, természetbeni
juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli segélyre.
A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati
rendelete tartalmazza .
A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell
eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. - Szociális
és Köznevelési Osztály titkársága) címére.
A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán
letölthető

vehető

át, vagy

a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

Valamennyi szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
A nyertes pályázónak nyújtott támogatás kizárólag 2021. január 15. napjáig használható fel.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától,
Nyirkos Mária ügyintézőtől, a 42/524-585-ös melléken kérhető.
Pályázati keretösszeg: 7.500.000 Ft, - azaz hétmillió ötszázezer forint.
Az önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a 2020. évi költségvetésből
biztosított pénzügyi alapból (Szociális és Egészségügyi Alapból) finanszírozza .
Elszámolható költségek:
• a pályázó szervezet részére beszerzett egészségügyi szakmai ajánlások alapján vásárolt gép,

eszköz (pl.: levegő fertőtlenítésére alkalmas légtisztító berendezések}, gumikesztyű, maszk,
higiéniás kéz-és felületfertőtlenítő szer, kézfertőtlenítő automata adagoló, egyéb fertőtlenítő
-és tisztítószerek beszerzése,
• a szervezet tagjai és célcsoportja részére jutatott gumikesztyű, maszk, higiéniás kéz-és
feluletfertőtlenítő szer, egyéb fertőtlenítő és tisztítószerek beszerzése,
• a szervezet tagjai és célcsoportja részére jutatott tartós élelmiszerek és az ünnepkörhöz
kapcsolódó termékek (pl.: mikulás csomag, ajándékcsomag} beszerzése.
Az elbírálás során előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű célcsoportokat (idősek, fogyatékkal
élők, nagycsaládosok, stb.) segítő pályázók.
Nem részesülnek támogatásban azok a szervezetek, akiknek a pályázat részeként személyes
jelenléthez kötött rendezvényt, programot valósítanak meg.
Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét, hogy az eszközök átadására a járványügyi szabályok szigorú
betartása mellett kerülhet sor!
Nem elszámolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlásának költségei,
természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány, egyszeri pénzbeli segély.
Az elnyerhető költségvetési támogatás alsó és felső határa: 30.000 Ft-tól 400 OOO Ft-ig.
Támogatás folyósítása: A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől számított
10 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem
írja elő.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.
Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstől számított S napon belül
kell teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat
elutasításra kerül.
A határidő után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság indoklással ellátott javaslata
alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése végzi.
Az adatlaphoz valamennyi pályázónak mellékelni kell:
a} az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti
törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi
kivonatát és az önszerveződő közösség - képviselője által hitelesített - alapszabályát vagy
működésének egyéb alapdokumentumát;
b} az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes
tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
ba) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai,
bb) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész
vállalásának tervezett mértéke.
be) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati
források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke .
bd} Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az
Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként - részletezve.
e) Az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet

megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli
beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a
beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást.
d) Nyilatkozat
da) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak
való megfelelésről,
db) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az
érintettség fennállása esetén,
dc) arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
dd) arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs
folyamatban,
de) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
df) de-minimis támogatásokról,
dg) Áfa-levonási jogosultságról.

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által
hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának
eredeti példányát.
c) Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot
ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem
változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további
pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerződésben foglaltak szerint a 2021.
január 31. napjáig kell igazolni.

Nyíregyháza, 2020. 09. 24.
Szociális, Egészségügyi,
és Sport Bizottság

Pályázati Adatlap
önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatása iránt

Az önszerveződő közösség neve:

Az önszerveződő közösség székhelye (címe):

Az önszerveződő közösség adószáma :
A szervezet jogállása :

Képviselőjének

Pénzkezelő

neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

intézet neve, címe:

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

A nyilvántartott tagok létszáma :

Kért-e az

Az

előző

előző

évben pénzügyi támogatást?

évben kapott támogatás összege:

A jelen pályázatban kért támogatás összege:

A kért összeg tervezett felhasználása (célja):
(Felsorolás konkrét meghatározott tevékenységenként/költség nemenként) :
Összeg:
1)

2)
3)
Stb.

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

A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket:
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti
törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi
kivonatát és az önszerveződő közösség - képviselője által hitelesített - alapszabályát vagy
működésének egyéb alapdokumentumát;
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes
tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról :
ba) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai,
bb) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész
vállalásának tervezett mértéke.
be) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati
források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke.
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az
Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként - részletezve.
e) Az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet
megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli
beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a
beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást.
d) Nyilatkozat
da) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjában és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés l. pontjában való megfogalmazottaknak
való megfelelésről,
db) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az
érintettség fennállása esetén,
dc) arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
dd) arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs
folyamatban.
de) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
df) de-minimis támogatásokról,
dg) Áfa-levonási jogosultságról.

Nyíregyháza, 2020„„„„„.. „.„.

a szervezet képviselőjének aláírása

A pályázati adatlap 1. sz. melléklete

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50 . § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

1. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott,
....................................................... (név),
mint
a
...........................................................................................
(cég)név ......................................... (adószám)
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szó ló
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint (aláhúza ndó)
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/ [önkormányzat megnevezése] helyi önkormányzat
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam megnevezése]
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, ezért átlátható szervezetnek
minősül.

II. Az 1. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek

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

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiségge l nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizm us finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van [a megfelelő aláhúzandó] , és ez az ország: ...................................................................... .
[ország megnevezése], és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadó ról szóló törvény szerint meghatározott
e llen őrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi szemé lyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban
nyilatkozom. 13
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007 . évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)* :
Sorsz.

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

* A 2013 . évi V. törvény 8:2. § rendelkezése alapján
Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek reven természetes személy vagy jogi személy
(befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó
befolyással rendelkezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó
befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megválasztására, illetve visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás
alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn
keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével
rendelkeznek.
A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a 2013. évi V. törvény 8:2 §
(1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.
Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal
rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a
köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező
a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó
mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi
személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyása ként kell
figyelembe venni.
A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell
számítani.
Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről :
1.1.

Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön
van, és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás
elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt
adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által
együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint
(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
adóév

"

Gazdálkodó szervezet neve

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

(pályázat
benyújtásának
éve)

I (utolsó lezárt
adóév)
1.2.

Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött
társaság.

2.

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

2.1.

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és
adóilletőségük:

Sorsz.

Gazdálkodó szervezet neve

Adószám

Részesedés
mértéke %-ban

Adó illetősége

2.2.

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges
tulajdonosa(i) :
Tulajdoni
Sorsz.
Gazdálkodó
Tényleges
Adószám/adóazonosító
hányad
szervezet neve
tulajdonos( ok)

2.3.

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi
társasági* minősítése
Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint
(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését) :
adóév

Gazdálkodó szervezet neve

1

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

1

(pályázat
benyújtásának
éve)

...
...

...
(utolsó
adóév)

lezárt

* Ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi
illetőségű

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

1.

... ;..'

Civil szervezetek, vízitársulatok

1.

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

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

Adószám/adóazonosító

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

e)

Ab) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz
ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom,
eb} az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
ee) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
ed) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az ea}, eb) és ce) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Ab) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Sorsz.

3.

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1.

Sorsz.

Ab) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége

Gazdálkodó szervezet neve

Adószám

Részesedés
mértéke %-ban

Adó illetősége

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

Gazdálkodó szervezet neve,
adószáma

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

(pályázat
benyújtásának
éve)

...

...
...
{utolsó
adóév)
4.

lezárt

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

Sorsz.

Gazdálkodó
szervezet
neve

adóév

{pályázat
benyújtásának
éve)

...
...

Adószám

Részesedés
mértéke%ban

Gazdálkodó szervezet neve,
adószáma

Adó illetősége

termelő,

tényleges
tulajdonos( ok)

tényleges
tulajdonos
adószáma

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

1

(~tolsó

lezárt

1

Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam képviselt szervezet a
............................. sz. projekt benyújtásának időpontjában (............................. ) is megfelelt.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégjegyzésére).

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

a szervezet képviselőjének aláírása

P.H.

A pályázati adatlap 2. sz. melléklete
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt rendezett munkaügyi
kapcsolatokra
NYILATKOZAT

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

n y i 1a t k o z o m,
hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény {a továbbiakban : Art.) 16. § (4) bekezdés a)
pontjában vagy 16. § {4a} bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi
LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő
bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre
{ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
e) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett
kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó
rendelkezések megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény {a
továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély {ideértve a magas
szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül történő foglalkoztatása,
e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint
f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény {a
továbbiakban : Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját
megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal,
illetőleg jogerős bírósági határozattal az 5. §-ban meghatározott hátrányos jogkövetkezményt
alkalmazott.

Kelt: Nyíregyháza, .................................. .
a szervezet képviselőjének aláírása

P.H.

A pályázati adatlap 3. sz. melléklete

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és a 2007 . évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről.
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének

neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

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

D

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

D

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

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

Aláírás/Cégszerű

P.H.

aláírás

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettségéről

A Pályázó
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll,
mert a pályázó
o
o
o

o

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

Indokolás:

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

A pályázati adatlap 4. sz. melléklete
Nyilatkozat
de minimis támogatás igénybevételéről

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

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

a)

az általam képviselt vállalkozás nem részesült de mm1m1s, azaz csekély összegű
támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban.

b)

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

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

Kelt: Nyíregyháza, ..................

alá írás
P.H.

* a megfelelő rész aláhúzandó

, ?.

A pályázati adatlap S. sz. melléklete

ÁFA NYILATKOZAT
Alulírott

(név),

mint

a(z)

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

S. Alanya vagyok az áfának és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással
állapítom meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét. Kijelentem, hogy
elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a
költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

0

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

' Kérjük azon szövegrész elötti négyzetben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik. Javitott, illetve
ellentmondásos nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

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

„„„„ „„„„„„„„„

aláírás

P.H.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

134/2020. (IX.29.) számú
határozata
A Nyári Napközis Tábor 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.{Xl.20.) önkormányzati rende let 2. melléklet
II. 11.5. pontja alapján a Nyári Napközis Tábor 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29 .

~
Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Közintézményeket Működtető Központ
4. Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

135/2020. (IX.29.) számú
határozata
A Szigligeti Gyermeküdülő 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.{Xl.20.) önkormányzati rendelet 2. me lléklet
II. 11.4. pontja alapján a Szigligeti Gyermeküdülő 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29 .
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Dr. Rákóczi
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
S. címzetes főjegyző
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
7. Nyirvv Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 3-4.
8. Irattár

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
136/2020. (IX.29.) számú
határozata
a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

A Bizottság

Az előterjesztést megtárgyalta és a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító
okiratát elfogadásra javasolja a Polgármesternek.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1./ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai
2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja
3./ Irattár
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NYIREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGARMESTERI HIVATALA
PÁLYAzATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83•
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
KAROCZKAl.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NV{REGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524·5·47; FAX: +36 42 31o-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 212-1/2020
Ügyintéző: Karóczkai Adrienn

TÁJÉKOZTATÓ
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

. . . .„„.„„Ko/{c;~~renc
. . A„„„„ . . „. .
Dr.

polgármester}

611 j'(
Kósa Árpád
kabinetvezető

~d::=?

az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős

,,,~~~···· ·

......•

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
osztályvezető

\.

Karóczkai Adrienn
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúravezető

törvényességi véleményezést végző

sze~
Véleményező

bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői

- Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

e
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- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

--

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

f.\

kabinet vezetője

"~~,;"{

@
.
~

..

~

.

r

NYÍREGYHAZA
MEGYEI JOGÚ VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PALYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83•

NYÍREGYHAzA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGARMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VAROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

KAROCZKAl.AORIENN@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni
mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált forráslehetőségeket.
Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozitív elbírálásban
részesült. Továbbá a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek mellett számos beruházás megvalósítására
ad lehetőséget az elsősorban kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is.

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból
megvalósuló lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő
pályázatainak, projektjeinek jelenlegi állásáról, melyek adatlapjait az előterjesztés 1., 2., és 3. számú
mellékletei tartalmazzák.
Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatfv
jellegűek, ugyanis a projekt adatlapokon megadott kezdő és befejezési időpontok a pályázatok készítésekor

készült adatlapokon szereplő tervezett adatok szerint, illetve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és
Közreműködő

Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint kerültek

feltüntetésre.
Sikeresen lezárt projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest az alábbiak:

1.

Kiegészítő

támogatás kulturális programok megvalósítására a Jósa András Múzem 150. évfordulója

alkalmából
2.

Kerékpárral 7 Határon Át c. program sorozat keretében Szatmár Kincsei: Kerékpártúra a Szamos Két
Partján c. pályázat megvalósítása

3.

INTERREG DANUBE - CityWalk projekt

4.

A Kárpát-medencei néptáncfesztivál megvalósítására 2017

S.

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata ebrendészeti telepet működtető civil
szervezetek és települési önkormányzatok számára

6.

Az Európai Határvárosok Korlátolt

Felelősségű

Európai Területi

Együttműködési

Csoportosulás

2019. évi működéstámogatási projektje
Elutasításra került projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest az alábbi:
1. A2023/N9605 veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának,
részleges helyreállításának támogatása, a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn található székelykapu
felújítása és állagmegóvása, restaurálása
2.

e

projekt forráshiány miatt

Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán
című

-

című

pályázati program
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NYIREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83•

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
KAROQKAl.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 31o-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékletek szerint
jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020.09.21.

. . .Cl.. . . . . .L.l.. . . . . . . . .
Kósa Arpád

· · ~~~~~~;~···

Városfejlesztési és

fejlesztési helyettes

Városüzemeltetési

kabinetvezető

Osztályvezető
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Karóczkai Adrienn
Pályázatok és
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Városüzemeltetési

Projektmenedzsment
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NYIREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF,: 83•
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NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL:
KAROCZKAl.AORIENN@NYIREGYHAZA.HU

4401 NYIREGYHAzA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

.„„„/2020. (X.01.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

A Közgyűlés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és
lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős:

Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Gazdasági Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2020.10.01

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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1. számú melléklet a PKAB /212-1/2020. számú előterjesztéshez
lezárás alatt lévő projektek

-,___

1

-

„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben"
KAB-KE F-18-A-26301
NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE

3.

s.

cfme és kódszáma

TIP-KP-1-2019/1-000205

2.

-

Projekt

„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL" - BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

1.

4.

-

1

NEMZETI STAOIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

1

URBACT 111 - TECHTOWN

i

TECHTOWN 186

BOLCSŐDEFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

-

TOP-6.2 .1-16-NYl-2017-00001
ERASMUS+ Back to (Net)Work

6.

2016-1-Nl01-KA204-023027

1

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE

7.

ÉRDEKÉBEN
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00001
TERÜLETI

8.

INFRASTRUKTURÁLIS

FEJLESZTÉSEK

(ÚT,

JÁRDA,

KERÉKPÁRÚT}

NYÍREGYHÁZÁN
GF/SZKF/26/7/2017
NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ

ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE

9.

TOP-6.3 .3-15-NYl-2016-00001
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP
10.

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-1.2.l-VEKOP-16-2017-01217
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Nyíregyháza-Rozsrétszőlö, Fenyő

11.

utca felújítása
„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

12.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.5 .1-15-NYl-2016-00001
ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN

13.

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004
JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018

14.

MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM

15.

2)
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI

16.

1

PROGRAMJA

1

MODERN VÁROSOK PROGRAM
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1. számú adatlap
PROJEKT CÍME/

„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL" -BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

REGISZTRÁCIÓS

TIP-KP-1-2019/1-000205

SZÁMA:
Projekt tervezett
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

1 100 OOO Ft.1100 OOO Ft.100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és

Kezdet: 2019.04.01.
Befejezés: 2019.07 .31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Támogatói Okirat készült 2019.05.08. dátummal

módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó

Dr. Krizsai Anita

(név, osztály):

osztályvezető,

Szociális és Köznevelési Osztály

Korpai Tibor ügyintéző, Szociális és Köznevelési Osztály

Projekt rövid

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2019 áprilisában ismét megrendezte a Városi

(műszaki,

Ifjúsági Hetet #milegyennyiregyen2.0 címen. A rendezvénysorozat keretében

szakmai)

tartalma:

immár 3. alkalommal került megrendezésre a Nyíregyházi lfjúságkonferencia,
valamint 8. alkalommal a "Helló Nyíregyháza" kulturális nagyrendezvény. Mivel a
konferencia és a

tavaszköszöntő

nagyrendezvény iránti

érdeklődés túlnőtte

megyénk határait, így megvalósult két határmenti testvér- és partnerváros
bevonása (Beregszász és Szatmárnémeti). Az

együttműködés

tovább javította

városaink közötti kooperációt és elősegítette a jó kapcsolatok ápolását.

2019. április 24-én városunk
amelyre már a pályázatban

főterén, a Kossuth téren valósult meg program,

résztvevő

szakembereket is invitáltuk. A vendégek az

esemény végére érkeztek meg, így a szálláshelyen (Korona Hotel) köszöntöttük
őket.

2019. április 25-én a Váci Mihály Kulturális Központban került megrendezésre a Ill.
Nyíregyházi lfjúságkonferencia . A beregszászi és szatmárnémeti delegáció is
biztosított 1-1 fő szakembert a délelőtti plenáris előadásokhoz. Ezen belül Dr. Frigy
Szabolcs, egyetemi adjunktus (Szatmárnémeti) a mesterséges intelligencia és a
robotizáció hatása a fiatalokra a XXI. században és a fiatalok

munkaerőpiaci

helyzete a XXI. században témában adott elő, míg Horváth Zoltán a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet (Beregszász)

vezetője

a Kárpátalja

magyar fiatalság helyzete és megmaradásának főbb kérdéseit fejtette ki, valamint
az ifjúsági szervezetek szerepéről beszélt a szülőföldön maradás támogatásával
kapcsolatban.
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A délutáni részben a három ország szakemberei fiatalokkal kiegészülve,
interkulturális workshop keretében cseréltek tapasztalatot a fiatalok helyzetéről,
az elvándorlásról és a hazavárás „technikáiról". Mindeközben a konferencián
párhuzamos programok is zajlottak, amelyek a fiatalok és szakemberek
érdeklődését is felkeltették.

2019. április 26-án délelőtt a vendégeink becsatlakoztak a Helló Nyíregyháza
rendezvénybe az „Ifjúság Utczába" szervezett programokba. Az itt megjelenő
nyíregyházi civil szervezetek városunk ifjúságikorosztályáért tevékenykednek, a
partnerség jegyében örömmel fogadták külhoni vendégeinket.
A projekt költségvetéséből biztosítottuk vendégeink számára az utazást, a szállást
és étkezést, ezen kívül önerőből szabadidős programot szerveztünk számukra a
Nyíregyházi Állatparkba. A konferencián elhangzott partnervárosi előadások
kivonatát és a workshop témáit az „Ifjúság határok nélkül"

clmű

kiadványban

osztottuk meg partnereinkkel.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázati szakmai és pénzügyi elszámolása 2019.08.23-án került benyújtásra,

időszakok,

amely elbírálás alatt áll.

kifizetési
kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

2.

számú adatlap

PROJEKT CÍM E/

„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben"

REGISZTRÁCIÓS

KAB-KEF-18-A-26301

SZÁMA:
Projekt

1450 OOO Ft

összköltsége:
Támogatás

1300 OOO Ft

összege:
Támogatási

89%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)

Kezdet: 2018.09.01

kezdete és

Befejezés: 2019.06.30

befejezése :

(

)

l

(

H

Támogatási
Szerződés

2019.05.07.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály

Projekt rövid

A projektnek három fő része volt:

(mGszaki, szakmai)

a) regionális, KEF szakmai konferencia önálló szervezése és a Ill. Nyíregyházi

tartalma :

lfjúságkonferencia társszervezése,
b) a KEF helyi középiskolai kapcsolatainak fejlesztése

KEF Ifjúsági Klub

létrehozásával, az ifjúsági DÖK vezetők és DÖK segítő tanárok és ifjúságsegítő
szakemberek bevonásával,
c) KEF workshop ülések szervezése.

a)

1. A KEF ismét társszervezője volt a Nyíregyházi lfjúságkonferenciának, amely idén
3. alkalommal, 2019. április 25-én került megrendezésre. Az eseménynek a
nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ adott helyet. A regionális rendezvény
témája egyrészt az ifjúságot érintő aktualitások - kihívások, nehézségek, jó
gyakorlatok -, másrészt az ifjúsággal foglalkozó helyi szervezetek programjainak
bemutatása voltak. A konferencia célcsoportja az ifjúsági munkával-, ifjúsággal
foglalkozó szakemberek, valamint maga az ifjúság.
A fórum szakemberei a szervezési feladatokon túl közreműködtek a szakmai
tartalom összeállításában, valamint a konferencia napján aktív

segítői

voltak a

megvalósításnak.
2. A KEF tagság által megfogalmazott igénye valósult meg a „Fiatalkori
bűnelkövetés

kapcsolata a szenvedélybetegségekkel"

című

szakmai konferencia

megrendezésével. A konferenciát 2019. május 16-án tartottuk a Debreceni
Egyetem

Egészségügyi

kriminológus,

Karán.

büntetés

Célunk

megvalósult

végrehajtásban

azáltal,

dolgozó,

és

hogy

ügyész,

fiatalkorúak

szenvedélybetegek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek osztották meg
tapasztalataikat a hallgatósággal. A résztvevőket többek között Majzik Balázs, a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Drogmegelőzési Programok Osztálya
osztályvezetője is köszöntötte.

b)
A KEF folyamatosan törekszik a köznevelési intézményekben zajló prevenciós
munka fejlesztésére, az intézményekkel történő együttműködések elmélyítésére.
Célunk volt, hogy Nyíregyháza 20 középfokú iskolájából az ifjúsági DÖK vezetők és
DÖK segítő tanárok bevonásával, egy kortárssegítők képzéséhez hasonló
természetes segítői fejlesztést, érzékenyítést valósítsunk meg (KEF Ifjúsági Klub).
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Munkamódszerünk a személyes kapcsolattartás mellett az aktív csoportmunka
kialakítása, amelyet havi rendszerességgel kívántunk megvalósítani. A folyamat
animálására megbízási díjjal, ifjúságsegítő- szervezetet bíztunk meg.
Mivel a pályázat lényege a fiatalok érzékenyítése és a segítő szerep megerősítése,
e köré került felépítésre egy 6 alkalomból álló tréningsorozat, amely ezt a
szerepkört járta végig különböző szempontok alapján. A tréningeket a KEF egyik
tagszervezete a Talentum Alapítvány koordinálta, amelyhez az egyes alkalmak
során más szervezetek is csatlakoztak. A programsorozaton alkalmanként 30, 1518 éves korú diák vett részt a város különböző iskoláiból.
c) Előző évebn a Ferencvárosi KEF-nél tett látogatás során szerzett jó tapasztalatok
alapján, workshop típusú KEF ülések szervezését tűztük ki célunknak. A projekt
időtartama alatt, az üléseket (összesen S alkalommal) olyan szakmai ismeretanyag

fejlesztésre alkalmas programokkal kívántuk színesíteni, amelyek a közös
feldolgozás során a résztvevők tudáskészletét bővítik. A workshopok alkalmával
monitoroztuk szakembereink véleményét, így alakult ki az öt téma. Az alkalmakon
egyszerű

vendéglátást biztosítottunk kollégáink számára.

A workshopok a következő témákat dolgozták föl:
- online megjelenés „kisokos",
családon belüli konfliktusok",

-

11

-

11 KAVICSOK Playback színházi társulat",

- „interaktív" drogprevenció,
- „terápiás szemléletű megközelítések a szenvedélybetegek ellátásában".
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

A programelemek 2019. június 30-ig megvalósultak, a szakmai és pénzügyi
beszámoló 2019. július 29-én benyújtásra került.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

3.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZT~SE

REGISZTRÁCIÓS

NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM

SZÁMA:
Projekt összköltsége:

~ ')

500.000.000 Ft

N'\IHíl.

H

/\

Támogatás összege:

500.000.000 Ft

Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)

Kezdet: 2014. 01. 01.

kezdete és

Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került

befejezése:

átvezetésre)

Támogatási

2014.05.16.

Szerződés

TSZ 1. számú módosítása· 2014. november 25-én lépett hatályba.

megkötésének

TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.

tervezett dátuma:
Kapcsolattartó (név,

Farkas László, Városfejlesztési Osztály

osztály):
Projekt rövid

A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási

(műszaki, szakmai)

területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.

tartalma:
A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld
stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult.
A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás,
azonban a szigorodó MLSZ, illetve UEFA szabályváltozások és előírások további
tennivalókat eredményeznek.
Projekt jelenlegi

A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki

állása (készültségi

ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező

fok, beszámolási

kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy

időszakok,

szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható,

kifizetési

többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény

kérelmek):

lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion"
megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő
tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti HC"
kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási
igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb,
modern, fenntartható, többfunkciós „aréna" típusú Stadion megvalósítása
érdekében.
Az „új" projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére
irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január
11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros
együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra

került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek.
A Kormány 2065/2017. (XII. 27 .) számú határozata az egyes sportinfrastruktúrafejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének
biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 Mrd Ft biztosított
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8000

fős

stadion

építésére

és

kedvezményezettnek

a

Nemzeti

Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási
tervek NSK által történő megvétele folyamatban van.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a
Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként kapott
80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM kérésére
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az előleg
elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. június 28-án levelet küldött Dr. Szabó
Tünde Sportért felelős államtitkár részére, amelyben kérte államtitkár asszony
közreműködését

az elszámolás mielőbbi elfogadásában, valamint az elkészült

jóváhagyási tervek NSK általi megvásárlásának felgyorsításában, hiszen az a terv
a támogatási összeg terhére került kifizetésre, amelyet a Támogató nem fogadott
el, ennek folytatásaként a jóváhagyási terveket az NSK adott esetben a BMSK
fogja Önkormányzatunktól megvásárolni.
Több egyeztetés került már megszervezésre az elmúlt időszakban az NSK- val
BMSK- val, ahol felek többek között azt is rögzítették, hogy az NSK adott esetben
a BMSK egy tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával fogja a terveket
megvásárolni Önkormányzatunktól, amelyet önkormányzatunk már korábban
kifizetett. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeként
aláírásra került a szerződés. A jóváhagyási tervek átadásra kerültek az NSK
részére.
Megvalósítást

Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási kérdésekben

hátráltató

is folyamatosak az egyeztetések.

problémák,
nehézségek:

4.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

„URBACT fii - TECHTOWN"
TechTown 186

Projekt tervezett

50 997,5 €

összköltsége:

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €

Igényelt támogatás

43 347,875 {

összege:
Támogatási

85%

intenzitás (%):

-
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Projekt tervezett

Kezdete: 2016. május 3.

kezdete és

Befejezése: 2018. május 3.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2016. május 3.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó

Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):
Projekt rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020)

(műszaki, szakmai)

pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé

tartalma:

partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.
A pályázat célja:
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció,
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja
mérni,

hogy

a

munkahelyteremtő

és

kis-

közepes

vállalkozások

hogyan

képesek

a

képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül.

A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább

gyűrűző

hatásai lehetnek a

digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli
szereplők

eredményesen

együttműködni

formájában -, és a városnak milyen

ezen a területen - akár klaszterek
lehetőségei

vannak ezen célok

támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és
kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez
és teljessé tételéhez.
A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált
terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és
részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új
munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek
(klaszter jellegű)

együttműködését.

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a
fenti potenciálokat a partnerek a

tehető

legmagasabb szinten képesek

legyenek kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák
jobb megértésére fokuszál:
-

a digitális gazdaság jobb megértése

-

digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése

-

kapcsolatépítési terek kialakítása

-

megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket

-

önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése

A pályázat konzorciuma:

1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) - Vezető Partner
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2.

Siracusa Önkormányzata (Olaszország)

3.

Cesis Önkormányzata (Lettország)

4.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

S.

Gavle Önkormányzata (Svédország)

6.

San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)

7.

Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)

8.

Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)

9.

Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)

10. Limerick Önkormányzata (Írország)
11. Loop City - Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
Projekt jelenlegi

A TechTown projekt 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér,

állása (készültségi

március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról

fok, beszámolási

szóló pályázata,

időszakok,

megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata

kifizetési

és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen

kérelmek):

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső
szakértők

melyről

támogató döntés május 3-án

képviselték

városunkat.

A

találkozókon

született.

a

A

digitális

gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás
zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben
4 db partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint
-

2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság

-

2017. június: Gave, Svédország

-

2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország

-

2017. november: Koppenhága, Dánia

-

2018. március: Brüsszel, Belgium

A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország
fővárosába

Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás

került bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt
a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.
Helyi

szinten

megkezdődött

Nyíregyháza

Város

Helyi

Akciótervének

kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató
Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi
Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS
megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22.
között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy
Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Az akcióterv véglegesítése
megtörtént. A projekt záró szakmai és pénzügyi elszámolása benyújtásra
került az első szintű ellenőrző hatóság felé, amely azt elfogadta és kiállította
a szükséges hitelesítési nyilatkozatot.
A projekt záró elszámolása a vezető partner felé elküldésre került, aki a
projekt szintű záró jelentést benyújtotta az Irányító Hatóság felé.
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S.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Bölcséídefejlesztés

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatánál

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001
bruttó 240.072.940 Ft
bruttó 240.072.940 Ft
100%
Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2018.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2017 .10.31.

módosításainak
dátumai :
Kapcsolattartó(k)

Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály

(név, osztály):

Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt rövid
(mOszaki, szakmai)

A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévő

tartalma :

bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bölcsőde került kiválasztásra:
Bölcsőde

-

16.sz. Aprajafalva

-

9.sz. Micimackó Bölcsőde

-

S.sz. Őzike Bölcsőde

-

6.sz. Napsugár Bölcsőde

Az intézmények közül a 16.sz. Aprajafalva Bölcsődében (Nyh. Fazekas J. tér 13.)
komplett fejújítás valósult meg, amelynek során energetikai korszerűsítés
(homlokzat

szigetelés,

fűtési

rendszer

korszerűsítés)

és

belső

felújítás

(csoportszobák, irodák, konyha, közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.)
valósult meg.
A 9.sz. Micimackó Bölcsődében (Nyh. Stadion u.8/A) és az S.sz. Őzike Bölcsődében
(Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra került sor (csoportszobák, irodák, konyha,
közlekedők festése, ajtócsere, burkolatcsere stb.), mert az épületek korábban már

energetikailag korszerűsítve lettek.

Az intézmények a felújítás során akadály

mentesítve is lettek.
A projekt keretében eszközfejlesztés is megvalósult, amelybe a felújított 3
intézményen kívül a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került bevonásra. Az
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eszközbeszerzés keretében konyhai eszközök, bölcsődei beltéri és kültéri játékok,
valamint a bölcsődei munkát segítő eszközök, berendezésekkel bővültek a
bölcsődék.

A felújítások bruttó 196 millió Ft-ban, az eszközbeszerzés bruttó 24,5 millió Ft-ban
valósult meg.
A projekt összesen 240.072.940 Ft-ból valósul meg,

amelyből

bruttó 237.925.000

Ft volt az eredetileg megítélt támogatás összege és 2.147.940 Ft Önkormányzati
Önerő.

Az Önerő, támogatásból való finanszírozása végett plusz forrás iránti igény került
benyújtásra, mely 2020.04.09-én jóváhagyásra került, így a projekt támogatott
összköltsége 240.072.940 Ft-ra módosult.
befejeződött

Projekt jelenlegi

A projekt 2018.12.31-én fizikailag

állása (készültségi

beszámoló. A projektben 6. mérföldkő volt tervezve, amelyből az 1-4 mérföldkövek

fok, beszámolási

szakmai

időszakok,

beszámolójának ellenőrzése folyamatban van.

kifizetési kérelmek
stb.)

beszámolója

jóváhagyásra

került,

és benyújtásra került a záró
az

5.

és

6.

mérföldkövek

A projekt pénzügyi elszámolásához 6. kifizetési kérelem került benyújtásra, melyek
során az eredeti támogatási összeg 100%-a kifizetésre került, azaz 237.925.000 Ft.
A plusz forrás jóváhagyást követően még fennálló 2.147.940 Ft támogatási összeg
lehívása folyamatban van.

Megvalósítást
hátráltató

nem releváns

problémák,
nehézségek:

6.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

ERASMUS+ Back to (Net)Work
2016-1-NL01-KA204-023027

SZÁMA:
Projekt tervezett

58 960{

összköltsége:

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 {

Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%):

~
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17 400{
100%
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Projekt tervezett
kezdete és

Kezdete: 2016. szeptember 01.
Befejezése: 2019. február 28.

befejezése:
Támogatási

Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group - Társadalmi

Szerződés

Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a

megkötésének

partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a

dátuma:

program Irányító Hatóságával.
projekt

vezető

partnerével

kötnek

szerződést/megállapodást,

amely

szabályozza

a projektben

A partnerek

a

együttműködési

betöltött

szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.
Kapcsolattartó

Balasa Roland, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):
Projekt rövid

A pályázat célja:

(műszaki,

A projekt az SS év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ

szakmai)

szemszögéből,

tartalma:

vagyis, hogy az

elérhető

on- és offline eszközök hatékony

használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A
projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi
szervezet, iskola

(felnőttképzés),

önkormányzat.

A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb,
helyi SS év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével
kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális

világhoz való csatlakozásuk akadályait.
Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési
intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés
megoldására helyi szinten.

A pályázat konzorciuma:
1.

De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner)

2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)

3.

Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)

A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza

Projekt jelenlegi

részéről

projekt

állása (készültségi

partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit

fok, beszámolási

Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első

időszakok,

hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban.

kifizetési

Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett

kérelmek):

Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként a
megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-tőt
az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.
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A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor
Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési
és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt
tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek
megismerése.
A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor Middelburgban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai vettek
részt.
A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor
Nyíregyházán.
A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres
Vedras (Portugália) városában.
A projekt 5. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor
Middelburg (Hollandia) városában.
A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között került sor
Nyíregyházán.
A

projektben

kérdőíves

felmérésre

került

sor

valamennyi

partnerszervezetnél, valamint folyamatosak a szakmai egyeztetések.
A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámolót a vezető partner
megküldte az Irányító Hatóság részére, jelenleg annak elfogadására vagy
hiánypótlására várunk. Várhatóan a projekt t eljes szakmai zárására 2019. IV.
negyedévében sor kerül.

7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁUS ÖRÖKSÉGÜNK

REGISZTRÁCIÓS

MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN

SZÁMA:

TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00001

Projekt

287 .071.661 Ft+ ÁFA

összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):

-
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287 .071.661 Ft+ ÁFA
100%
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Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

Kezdet: 2016.12.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.11.30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

A Támogatási

Szerződés

megkötése: 2016. december 08.

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):

Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid

A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Benes Villa

(műszaki, szakmai)

(Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi

tartalma:

megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő
Benes Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A
projektben nagy hangsúlyt fektetünk a

minőségi

turizmus feltételeinek

kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a
város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és
hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai
fejlesztéseket generál a térségben.
A Benes villa felújltása és átalakítása a következő területeket érinti:
alapozás, felmenő falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók,
burkolatok, vakolatok,

tetőszerkezet,

héjazat, bádogos szerkezetek,

szigetelések, külső térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út
és közműhálózat, illetve a Villa energiahatékony működését javító
beruházások is megvalósulnak.
Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi,
belső

tereiben korabeli

enteriőrök

váltakoznak az új igényeket

kielégítő

korszerű anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti

alkalmazása, a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis
hitelessé teszik a helyiségeket.
Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is
kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt
formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly
módon, hogy

elsősorban

az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását

szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy
borkóstoló terem is.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi

A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került.

fok, beszámolási
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korhű

időszakok,

kifizetési

A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a

kérelmek stb.)

pályázat a jogosultsági

kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés

2016.11.09. napján érkezett.
A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12én lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az
új

Közbeszerzési Törvénynek
a közbeszerző.

megfelelve,

a

közbeszerzési

eljárást

előkészítette

A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1)
bekezdésében

rögzített

feltételek

fennállása

alapján,

hirdetmény

közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított,
tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az
ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25 . napja. A
közbeszerzési

eljárás

eredményeként

a

2017.04.03. napján

2017.03.24.

legkedvezőbb
szerződés

napjával
ajánlatot

zárult
adó

Az

eljárás

lmbrex'95

le.

Kft.-vel

megkötésére került sor. A munkaterület

átadása 2017 .04.03. napján megtörtént. A kivitelezés a felvonulást
követően

2017.04.05. napjától kezdődött.

A bútorbeszerzésre irányuló

közbeszerzési eljárás 2017 .08.01. napján megindult, az ajánlatok bontására
2017.08.15. napján került sor. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c)
pontja alapján eredménytelenül zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II.
közbeszerzési eljárás 2018 január 8. napján megindult. A beérkezett
ajánlatok bontása 2018.02.05. napján megtörtént. A konyhatechnológia,
evőeszközök,

audió

a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és

eszközök

szerződései

szállítói

megkötésre

kerültek.

A

konyhatechnológia, az evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése
megtörtént. A számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén
megtörtént, az eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe
helyezésükre, az épület teljes berendezettségét
A

kivitelezési

szerződés

szerződésmódosításra

2

alkalommal,

követően

pótmunka

kerülhetett sor.
igény

miatt

került sor. A villamos áram bekötésének hiánya

miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő
kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban
került meghatározásra. A
megkezdődött,

műszaki

átadás-átvétel 2017 .11.29. napján

amely 2017.12.19. napján zárult le.

Az Önkormányzat 2018. április hónapjában a Villa üzemeltetésével és annak
kulturális tartalommal való feltöltésével a Móricz Zsigmond Színházat bízta
meg.
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképpen
megkötött szállítási szerződés megszüntetésre került, mivel a Jósa András
Múzeum által, bemutatásra felajánlott

korhű

bútorok rendelkezésre állása

miatt jelentős mértékű elmaradó tétel generálódott. Az Önkormányzat
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bútorbeszerzés tekintetében, csökkentett és részben módosított

belső

tartalommal, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott
le, amely eredményeképpen 2018. augusztus hónapjában az épület
bútorozása, valamint a Jósa András Múzeum jóvoltából a muzeális bútorok
kiállítása is teljes körűen megvalósult. Ezt követően a számítástechnikai és
audió eszközök, illetve a textíliák is végleges helyükre kerültek.
A projektfejlesztés szakasz végi támogatási szerzéldés módos ítás elbírálásra
és jóváhagyásra került. A projekt fizikai zárásának időpontja 2018.
november 30. napja, amely

időpontra

a beruházás teljes

körűen

megvalósult. Záróbeszámoló 2019. február 28. napjával benyújtásra, ezt
követően pedig elfogadásra került. A záróelszámolás bírálata folyamatban

van. A beruházás nettó 12.095.261.- Ft

önerő

bevonásával valósut meg,

amely tekintetében plusz forrásigényt nyújtottunk be a

közreműködő

szervezethez. A kérelem az Irányító Hatóságnál pozitív elbírálásban
részesült, amely a záró elszámolás jóváhagyásával kerül kiutalásra. A záró
helyszíni ellenőrzés sikeres lezárult, a záró elszámolás és beszámoló
jóváhagyásra került.
A Benes Villa rendeltetés

szerűen működik,

a Móricz Zsigmond Színház

üzemeltetésében.
Megvalósítást
Nem releváns.

hátráltató
problémák,
nehézségek:

8.

számú adatlap

PROJEKT CfME/

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT)

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZÁN

SZÁMA:

GF/SZKF/26/7/2017

Projekt

Bruttó 1.930.183.208 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás

Bruttó 1.882.190.000 Ft

összege:
Támogatási

97%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)

Kezdet: 2017.01.27.

kezdete és

Befejezés: 2018.08 .31

befejezése:
Támogatási

2017.01.27.

Szerződés
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megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó

Gál István, Városfejlesztési Osztály

(név, osztály):

Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid

A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére),

(műszaki,

utak és járdák felújítására, kerékpárút építésre.

szakmai)

tartalma:
A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott.
Jellemző

burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló

repedezett,

illetve

kátyús

kipergések, hosszirányú

útburkolat felületek,

gyűrődések,

morzsalékos felületi

valamint nyomvályúk és letöredezett

útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírási elégtelenségre
utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint
kerékpárutak burkolatainak állapota szintén

jelentősen

burkolathibák

kátyús útburkolat felületek,

pl.

a repedezett, illetve

letöredezett burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is

leromlott.
előfordul

Jellemző

teherbírási

elégtelenségre utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u.
- Mogyoró utca közötti szakaszán

létesülő

gyalogkerékpárút

lehetőséget

biztosít Sóstóhegy ezen keleti településrész, valamint Jósaváros/Korányi
kertváros közötti településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat
kialakítására.
A megvalósítandó projekt önálló, azaz más
leválasztható, melynek célja új közutak és
meglévő

létesítmények

műszaki,

projekttől

műtárgyaik

egyértelműen

létrehozása, illetve a

technikai szempontból

történő

fejlesztése,

korszerűsítése.

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:

Lakóutcák fejlesztése (útépítés}: Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca,
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút.

Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal),
Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u.
(Garibaldi u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag
u. - Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u.
(Hunyadi u. - Inczédy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. Hunyadi u. között,, Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u.
előtt és

54-60.
Belső

Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczédy sor (Bocskai utcától-

körutig), Nagykállói út (Butykai u. - Benkő t. u. között), Stadion utcai

járdák

Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró - Berenát
utca), Bocskai u. (Hunyadi u - Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca
(Szalag u. - Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca
(Huszár sor- Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. - Dózsa György
u. között), Meggyes utca (41. sz.

főút

-Varázs utca között), Körte utca, Rövid

utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u. - Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.
f
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Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca - Mogyoró utca között)
A projekt közvetlen célja a

megközelíthetőség,

elérhetőség

javítása,

közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés .
A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a
gyalogosok, - így különösen a gyerekek,

idősek

és fogyatékkal

élők

- illetve a

kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.
A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén

lehetővé

válik a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható
közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre
Sóstóhegyi

kerékpáros

létesítmény

révén

Nyíregyháza

kerülő

kerékpáros

vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is,
növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.
A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az
érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város
teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe
venni.
A projekt kiemelten kezeli a leginkább

sebezhető közlekedőket,

gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket,

időseket,

úgymint a

és fogyatékkal

élőket.

Projekt jelenlegi

A támogatási kérelem 2017 .01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség

állása (készültségi

Szerződéses

fok, beszámolási

2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően,

időszakok,

2017 .01.27-én került megkötésre.

kifizetési
kérelmek):

Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a

Az útépítés projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a
jogerős

építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre

irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési
engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre állt.
A Kemecsei szervizút terveztetése megvalósult.
A

tervezői

feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárás

került lefolytatásra. A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A
kivitelező

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján

indult meg, a beérkezett ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. A
szerződés

munkaterület átadása a

aláírását

követően

megtörtént. A

munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri helyszíni
szemlére került sor 2018.04.04. napján, amelyet 2018.05.07 . napján szintén
sajtó nyilvános bejárás követett. A kivitelezési munkálatok befejezési
határideje 6 hónap. A kivitelezés döntő többsége a szerződés szerinti
határidőre

elkészült, kivéve a Stadion utcai járdák felújítása, a Pazonyi úti

kerékpárút felújítása, illetve a Templom utcai útfelújítás, amelyek október
hónapra készültek el. A beruházás végéhez közeledve, előre nem látható
okokból

-
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pótmunka

igény

merült

fel,

amely
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forrásigényének
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finanszírozása önerő bevonásával valósult meg. A pótmunkaigény és a
teljesftési

határidő

Megyei

Jogú

kitolásának rögzítésére a Vállalkozó és a Nyíregyháza

Város

Önkormányzata

között,

2018.09.13.

napján

szerződésmódosítás került aláírásra. A Vállalkozó a beruházást 2018. október

10. napjával készre jelentette. A műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi
eljárás kezdő időpontját 2018.10.10. napjára tűzte ki, amely 2018.11.09.
sikeresen lezárult, a projekt megvalósult. A pénzügyi és szakmai elszámolás
2019. március 1. napjával benyújtásra került, hiánypótlások teljesítésre
kerültek, a bírálat jelenleg folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

9.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érint6 csapadékvíz

REGISZTRÁCIÓS

hálózat és vfzvisszatartási célú tározók fejlesztése

SZÁMA:

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás(%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid

elvezető

612 794 148 Ft
612 794 148 Ft
100%
Kezdet: 2016.07 .27.
Befejezés: 2018.07.31.

-

2017.04.28

-

2018.04.12

-

2018.07.13.

2017.07.03

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, majd 2016.07 .15-én

(műszaki, szakmai)

megkaptuk az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási

tartalma:

szerződés megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően

lehetőségünk
előleg

nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével

megegyező

igénybevételére.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 662 869 721 forint, százszázalékos, vissza
nem térítendő támogatást nyert a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert
városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

fejlesztése"

azonosító

számú

pályázat

megvalósítására.
A projekt célja volt a városi csapadékvíz
kapacitásának

bővítése.

elvezető

hálózat

korszerűsítése

és

A projekt több szakaszban valósult meg, a Tünde utca, a

Lujza utca, az Alma utca és a Vércse utca területén a meglévő zárt
csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák
megszüntetésével

és

a nagyobb

keresztmetszetű

műanyag

esőcsatornák

építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással együtt történt. A Tüzér
utca területén a meglévő csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése
érdekében

keresztmetszetű műanyag esőcsatornák

kerültek beépítésre, több mint

500 m hosszan. Kialakításra került 10 db tisztítóakna, és a nyílt medrű árkok
visszatöltése is megtörtént. A Malomkert II. ütemének a Szántó Kovács János utcai
parkoló területén megvalósult 4 db vasbeton

szerkezetű

záportározó blokk több

mint 330 m 3 csapadékvíz tárolására alkalmas.
A pályázatban keletkezett megtakarítás terhére került sor a Virágfürt utcai új
projektelem beemelésre, melynek keretében egy új csapadékvíz elvezető hálózat
került kiépítésre, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos
elvezetéssel a befogadó Napsugár úti

kereszteződésig.

Az itt

összegyűjtött

csapadékot a befogadó 41-es főút csatornarendszere vezeti majd tovább.
A projektet érintve 2018. április 12-én a Támogatási

szerződés

3. számú

módosítása alapján a támogatás összege módosításra került 612.494.148-Ft-ra. A
projekt terhére ténylegesen elszámolásra került összeg 591 011 972 Ft, így az
eredeti támogatási összegéből 71 857 749 Ft nem került felhasználásra.
A záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldése 2018. október 29-én
megtörtént.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A projekt sikeresen megvalósult.

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:
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10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP

REGISZTRÁCIÓS

KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

SZÁMA:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217

Projekt

6 287 630 Ft

összköltsége:
Támogatás összege:

6 287 630 Ft

Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)

Kezdet: 2015.05.07.

kezdete és

Befejezés: 2019.06.30.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2017.05.03. Támogatói Okirat aláírása

megkötésének,

2018. 08. 17. Módosított támogatói okirat kiállítása

módosításainak
dátumai:
Projektvezető:

Dr. Kása Brigitta

Projekt rövid

aljegyző

A 257/2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP

(műszaki, szakmai)

rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

tartalma :

törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást
nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP
Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A
Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott
ügyek száma meghaladta a 200.000-et.
Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, ezért
az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.
-

A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói authentikációhoz

szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. Összesen 252
db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz
beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az
önkormányzat saját forrásból szerzi be.
Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ,

-

Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni
külső erőforrást is.

Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő

-

útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus
Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi
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XCII. törvény S. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet
módosítása.
A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás

-

formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert.
Belső erőforrások segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek

-

adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan

alapján. Az adattisztítást

követően

megtörténik az adatok migrációja, amelyek

megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.
-

Belső erőforrásaink

kerülő

szolgáltatások és rendszerek

bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra
megfelelőségét,

megtörténik azok

élesítése .
-

Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel

rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik
projekt keretében megtörtént.
Várhatóan a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettségünk nem
keletkezik.
A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán
erőforrást biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a
belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június

30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely
még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.:
kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk

beszerezni. Az

önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását,
legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig.

Projekt jelenlegi

2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május

állása (készültségi

3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Uniós

fok, beszámolási
időszakok,

Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a

kifizetési

Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon.

kérelmek stb.)
A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május
12-én megkaptuk.
A projekt keretében elvégzett szakmai tevékenységek:

Az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó
feltételek kialakítása
A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és
migrációja
Tesztelés és élesítés
A projekt keretében összesen 48 db kártyaolvasó eszköz került beszerzésre.
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2019-ben a projekt keretében beszerzésre került 1 db multifunkcionális
nyomtató és 2 darab switch eszköz.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.06.30. volt.
A projekt záró pénzügyi elszámolójának benyújtása 2019.08.29-én megtörtént.
Jelenleg az elszámolás elfogadására várunk.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns

problémák,
nehézségek:

11. számú adatlap
PROJEKT CÍME/

„ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK- NYÍREGYHÁZA-

REGISZTRÁCIÓS

ROZSRÉTSZÖLÖ, FENYŐ UTCA FELÚJÍTÁSA

SZÁMA:
Projekt

64428 465

összköltsége:
Támogatás

40000 OOO

összege:
Támogatási

62%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és

2019.01.01-2019.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2018.02.08.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

A beavatkozás az út Rozstelek u.-i és Szabadság u.-i csomópontok közötti szakaszát

Projekt rövid
(műszaki,

szakmai)

tartalma:

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

érinti, amely 1020 m hosszú.

Az út 2 forgalmi sávos és S m

szélességű.

A

rekonstrukció során az út kopórétegének felújítására és az útpadka feltöltésére,
profilozására kerül sor. A beavatkozás során forgalmi sávok

bővítésére

nem kerül

sor. A tervezett beruházás építési engedélyhez nem kötött tevékenységeket
tartalmaz.

-
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2018. április 04-én szerződéskötés történt a VIASYS-PLAN KFT-vel a kiviteli tervek

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

elkészítésére vonatkozólag. A kiviteli tervek leszállítása szerződés szerint

fok, beszámolási

megtörtént.

időszakok,

kifizetési kérelmek

A műszaki ellenőr kiválasztására beszerzési eljárás keretén belül került sor 2018

stb.}

márciusában. A legkedvezőbb árajánlattevö Dankó András és Fia Kft volt a
vállalkozási szerződés 2018. március 11-én kelt. A Nyíregyháza, Fenyő utcai
kivitelezési munkái tárgyú eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően 2019. május 6-án Önkormányzatunk az Ács és Bartha Építő Kft-vel kötött

vállalkozási szerződést az útfelújítás megvalósítására.
A 2 forgalmi sávos és 5 m szélességű úton a rekonstrukció során a kopóréteg
felújítására és az útpadka feltöltésére, profilozására kerül sor. A buszperonok
részbeni károsodása, balesetveszélyessé válása miatt a károsodott szegélyelemek
cseréjére is sor került. A kivitelezés összköltsége bruttó 60 642 500 Ft volt. A
műszaki

átadás

2019.07.09-én

megtörtént.

A

projekt

megvalósításához

kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2019. szeptember 2-án
benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

12. számú adatlap

„ÖNKORMÁNYZATI
ÉPÜLETEK
ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001

Projekt tervezett

1 041 524 403 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás

1 041 524 403 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%} :
Projekt kezdete és

A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12.

befejezése:

Projekt fizikai befejezése : 2018. december 31.

Támogatási

Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21.

Szerződés

1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02.

megkötésének

2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28.

dátuma:

3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22.
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Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás és többletforrás
kérelem (41524403 Ft összegben) elfogadásra került, amely 2019. 08. 29-én
lépett hatályba.
Kapcsolattartó

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő

(műszaki, szakmai}

épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges,

tartalma:

így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és
eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsftése valósul meg jelen projekt
során :
•

Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)

•

Nyíregyháza Vasvári Pát Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)

•

Sipkay

Barna

Kereskedelmi,

Vendéglátóipari,

Idegenforgalmi

Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula
utca 32.)
•

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza,
Széchenyi utca 29-37.)

•

Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Árok u. 17.)

•

Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 2.)

•

Polgármesteri Hivatal „B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

A projekt szakmai-műszaki tartalma
•

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók
cseréje)

•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

alapú

hő-termelő

berendezések

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV

rendszerek korszerClsítése.
•

Projektarányos akadálymentesítés;

•

Nyilvánosság biztosítása;

•

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;

•

Azbesztmentesítés

•

Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási
időszakok,

A kivitelezések mindegyik rész tekintetében

befejeződtek.

A projekt kapcsán benyújtásra került a záró kifizetési kérelem és beszámoló.

kifizetési
kérelmek):

\
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•

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

13. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN

REGISZTRÁCIÓS

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004

SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási
intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:

bruttó 298.107.435 Ft
bruttó 298.107.435 Ft
100 %
Kezdet: 2017. november 01.
Befejezés : 2019.május 31 .

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2017. december 15.

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonpr. Kft

osztály):

Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

Projekt rövid

Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő. A több mint 300 hektáros

(műszaki,

terület, jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a városé, és

szakmai)

tartalma:

egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.

Az

erdő

egésze Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdöként is

funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a
Sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán.
A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása
Nyíregyháza-

Sóstógyógyfürdőn,

mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi

Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához.
Egy térségi jelentőségű látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a
látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, valamint a
szezonalitás csökkentéséhez. A projekt közvetett célja

Sóstófürdő

turisztikai

komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság életminőségének
javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon Hoteltől, az erdei

(
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tornapályán keresztül az áltatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy
tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató nem csak
egyszerűen

sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és

demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói

erdő

flóráját és faunáját. fgy a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz
lehetővé. A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, melyen

a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpár
útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalogkerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárútjához csatlakozik. Az
Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül
beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a kialakításra
kerülő

4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. Ezen az a

szakaszon teljes térburkolás is megvalósul. A kihelyezett tájékoztató táblákon a
Föld növény - és állatvilágával ismerkedhetnek meg.
Projekt jelenlegi

Előzmény: Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében

állása (készültségi

benyújtott, támogatási

fok, beszámolási
időszakok,

szerződéssel rendelkező

majd visszavonásra

kerülő

pályázat újbóli beadása, azzal az eltéréssel, hogy a visszavont pályázat nettó,

kifizetési

míg az új pályázat bruttó finanszírozású.

kérelmek stb.)
A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017.09.29- én került benyújtásra a
támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd a
Támogatási

szerződés

2017.12.15-én került aláírásra.

A támogatási

szerződés

megkezdődött

a fejlesztési szakasz tevékenységeinek

alá írását

követően

felállt a projektmenedzsment és
előkészítése,

megkötésre

kerültek a szerződések a szakmai tevékenységek elvégzésére és a kivitelező
kiválasztása is megtörtént.
A kivitelezésre irányuló Közbeszerzési eljárás során nyertes vállalkozóval, a
Közmű Generál Kft-vel 2018.02.27-én írtuk alá a szerződést. A kivitelezés

2018.03 hóban

megkezdődött

tevékenységekkel együtt

és 2018.07.13-án a hozzá kapcsolódó szakmai

befejeződött.

Jelenleg a marketing tevékenység és

nyilvánosság feladatok teljesítése van folyamatban.
A projekt fizikai befejezése 2019.05.31.
időpontig

időpontban

megvalósult. Ezen

rendelkezésre álltak az engedélyek is, lezárult a Kemecsei úti gyalog-

és kerékpárút forgalomba helyezése, valamint a hátsó pénztár és vizesblokk
épület használatbavételi eljárása.
A projektben 7

mérföldkő

lett tervezve, amelyekhez kapcsolódó beszámolók

benyújtásra kerültek. Az 1-6. mérföldkövek beszámolója jóváhagyásra került, a
7 ., egyben záró beszámoló értékelése még folyamatban van.
A megítélt 298 millió forint támogatás lehívásához 6 elszámolás került
benyújtásra. Elszámolásra és kifizetésre került 290 millió forint támogatás, a
fennmaradó összeg az elbírálás alatt álló záró beszámolóval kerül majd

kifizetésre.
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Megvalósítást

A projektben beszerzésre kerülő eszközöket, amelyek a sétaút fenntartását

hátráltató

hivatottak ellátni, elutasításra került az elszámolás során, így ez az összeg saját

problémák,

forrásból lett biztosítva (1.558.138 Ft).

nehézségek:

14. számú adatlap
PROJEKT CÍME/
JÁRÁSSZ~KHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

bruttó 3.956.915, -Ft,

összköltsége:
Támogatás

bruttó 3.956.915, -Ft,

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete és

2018. 09.01-2019.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2018.11.06.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó

Szabó Tamás, Kulturális Osztály

(név, osztály):
Projekt rövid

A pályázat a Jósa András Múzeum digitális stratégiáját figyelembe véve egy

(műszaki,

átlátható, könnyen kezelhető (felhasználóbarát), a felhasználó igényeit központba

szakmai)

helyező online felület létrehozását célozza meg, teljesen megújuló arculattal,

tartalma:

modern, interaktív megjelenéssel. Tartalmi szempontból a megújítani kívánt online
felület a látogatói- és közérdekű, valamint közérdekből nyilvános információk
mellett helyet biztosít a jelenlegi adatbázis metaadataiból szűrt rekordok
kiküldésére is. A fejlesztés megvalósításával az adatbázisból közvetlenül (az
érzékeny adatok kitakarásával) közzétett gyűjteményi adatokat az intézmény
weblapját látogató felhasználók adatbázis-szerűen, szűrhető és

kereshető

felületeken böngészhetik.
A Jósa András Múzeum jelenleg a térinformatika részét jelentő Egységes Múzeumi
Információs Rendszert (EMIR) alkalmazza, amely alkalmas valamennyi gyűjtemény,
strukturált adathalmazának kezelésére. A gyűjtemények online publikálásának
alapfeltétele, hogy a jelenleg használt EMIR rendszer fejlesztése abba az irányba
történjen, hogy a gyűjteményi adatok nyilvános publikálása közvetlen az
adatbázisból történjen. A jelenlegi EMIR keretrendszere Drupal 6, amelynek
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támogatottsága 2016. 02.24-én

megszűnt,

valamint nem kompatibilis az újabb

szerver környezetekkel.
Jelen pályázat két nagyobb fejlesztés megvalósítását tartalmazza:
1.

Átállás az EMIR 3.0 rendszerre, amely értelmében az adatbázis (eddigi

Drupal 6) motorja Laravel S keretrendszerre újul meg és ezzel csatlakozik a más
intézményekben már megtörtént EMIR-fejlesztésekhez.

2.

A gyűjtemények online publikálására előkészített modern, interaktív

felület (megújuló weboldal) létrehozása. Az
megoldása, illetve erre

felépíthető

EMIR-ből

közvetlen „kipublikálás"

virtuális kiállítás és online „magazin"

lehetőségének megteremtése.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

A támogatott fejlesztések megvalósultak. A Támogató részére megtörtént a

fok, beszámolási

Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a Támogatói Okiratban meghatározott

időszakok,

határidőben, 2020.01.31-én.

kifizetési kérelmek

Jelenleg a Szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadását várjuk.

stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

15. számú adatlap

PROJEKT CÍME/

MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2018 (KUBINYI ÁGOSTON

REGISZTRÁCIÓS

PROGRAM 2)

SZÁMA:
Projekt

Bruttó 20.735.800, -Ft

összköltsége:
Támogatás

Bruttó 18.662.220, -Ft

összege:
Támogatási

90%

intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete és

2018.10.18. --2019.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

2018.10.18.

megkötésének,

{- >J

"'l'llHl<.'ltl

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó

Szabó Tamás, Kulturális Osztály

(név, osztály):
Projekt rövid

A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített

(műszaki,

„emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és bővítése. 2018-ban 150 éves

szakmai)

évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból er:i1 nagyszabású

tartalma:

múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy előkészítő
lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még
inkább interaktíwá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András
munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal.
A pályázat lehetőséget nyújt a kiállítás bővítésén túl, tudományos ismeretterjesztő
kiállításvezető

és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet készítésére.

A tervezett kiállítás megvalósítandó elemei:
•

Poszterek: régészet hőskora, 4x2 méteres nagy nyomat.

•

Jósa András ábrázolás trompe-l'oeil effekt alapú megjelenítése.

•

Ásatási padlózat kialakítása, 36 m2.

•

A falakon körbe óriás nyomat, 70 m2.

•

A központba egy ún. „sírláda" kerül az in situ felszedett csontvázzal és

leletekkel (itt akár lehet majd bontogatni is a sírt). Körülötte deszkák, amelyek
„majd" a láda alját képezik.
•

Mellette egy másik sír „pozitívban", ahogy éppen ásogatják.

•

Körülötte a bontóeszközök, 8-10 db (pl. Jósa bicskája, kubikoslapát, kapa,

csákány, kubikostalicska, szögmérő, mérőléc, csomagolóeszközök, rajzeszközök,
mérőműszer, csobolyó, tarisznya, lerúgott bocskor, surc, fejsze, mérőszalag, tájoló)

A megvalósítandó kiállítás eszközei:
•

Fényképezőgép állvánnyal, 2 db.

•

30 digitális betét screen a fényképezőgépekbe.

•

2 db figura, korabeli ruhákba öltöztetve.

•

Manuálisan tölthető ásatás könyv és ásatás rajzok + toll és tinta,

könyvtartó kecskeláb állvány.
•

8-10 db lelet.

•

Ablak sötétítés.

•

Múzeumpedagógiai segédletek nyomtatása (30-40 oldal, 1200 db).

•

Kiállítás (szakmai) vezető nyomtatása.

•

Bútorok tervezése, átalakítása.

Projekt jelenlegi
állása (készültségi

A támogatott fejlesztések megvalósultak. A kiállítás határidőben elkészült.

fok, beszámolási

Támogató részére megtörtént a Szakmai és pénzügyi beszámoló beküldése a
Támogatói Okiratban meghatározott határidőben, 2020.01.31-én.

időszakok,

Jelenleg a szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadását várjuk.

kifizetési kérelmek
stb.)
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Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

16. számú adatlap

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI
JOGÚ
SZÁLLÁSHELYBÖVfTtSI PROGRAMJA

Projekt tervezett

4 289 982 OOO Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek

összköltsége:

értéke adja)

MODERN VÁROSOK PROGRAM

Igényelt támogatás
3 999 982 OOO Ft + ÁFA

összege
(tervezett):
Támogatási
intenzitás (%)

93%

(tervezett)
Projekt (tervezett)
kezdete és

Kezdete: 2016. január 1.
Befejezése: 2018.04.01

befejezése:
Támogatási

2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére)

Szerződés

Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28.

megkötésének

Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint

dátuma:
Kapcsolattartó

Váriné Hok Ágnes, Gazdasági Osztály

(név, osztály):
Projekt rövid

A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő

(műszaki, szakmai)

területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit

tartalma:

bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és
fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb
fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan
turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely
versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást
nyújtó helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.
A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett,
egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonalitás
megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében
hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával,
professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel
biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók
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kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének
erősítését.

A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai
komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének
javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi

iparűzési

adóbevételek növelése.
A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal
rendelkező

szállodaként kívánjuk üzemeltetni,

üzemeltető

cégen keresztül.

A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel. A projekt a teljes
hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.
Projekt jelenlegi
állása (készültségi

2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Turisztikai és Vendéglátóipari

fok, beszámolási

Főosztály

időszakok,

Turizmusért

kifizetési

zajlanak jelenleg az NGM-el.

kérelmek):

Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett", az

Felelős

Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések
Időközben

a projekt

előkészítésébe

az Magyar

egyeztetések folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása
érdekében.

Hétről

hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat,

dokumentumokat küldünk az imént említett szervezetek számára.
A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió
forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek
pontosítása

befejeződött,

a Minisztérium (NFM)

10 millió euróban

maximalizálta a támogatást.
Az

előkészítési

szerződést

tevékenységek keretében még 2016

ősszel

kötöttünk

az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek

eredményeképpen 2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az
Önkormányzat, az építési engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.
A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017.
január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az
Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők. A kivitelezési
szerződés

2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án

megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a
kivitelezői szerződés

a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte

a munkát, azonban olyan előre nem látható és egyéb körülmények
jelentkeztek a projekt megvalósítása során, amely a kivitelezés hosszabbítását
vonta maga után.
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Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is lezajlottak. Az
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen megvalósult,
kiválasztásra került az üzemeltető a Hungusest Hotel Zrt. Az eszközbeszerzési
tenderek lebonyolítása is lezárult, az eszközök beszerzése megtörtént. A hotel
október végén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.
Mindezekre tekintettel a támogatási szerződés határidejét 2019. november
30. napjára módosítottuk.
A projekt záró elszámolása 2020.05.28-án benyújtásra került, melynek
jelenleg elfogadására/hiánypótlására várunk.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:
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2. számú melléklet a PKAB /212-1/2020. számú előterjesztéshez

Megvalósítás alatt lévc5 projektek

-

--~

Projekt cfme és kódszáma
FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN

1.

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS

UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA

2.

UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN
1 TOP-6.1.S-15-NYl-2016-00001

1

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS

3.

MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE
1KOP-3.2.0-15-2016-00013

TOP

4.

6.3.1-15

BARNAMEZŐS

TERÜLETEK

REHABILITÁCIÓJA

NYÍREGYHÁZA

TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN
TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001
TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN

s.

TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001
„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA

6.

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001
GAZDASÁGFEJLESZTÉST

7• .

ÉS

MUNKAERŐ

MOBILITÁS

ÖSZTÖNZ{SÉT

SZOLGÁLÓ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002
KÖZÖSEN

POLYÁKBOKORÉRT:

A

TÁRSADALMI

,

EGYÜTTMŰKÖDÉS

,

ERŐSÍTÉSÉT

SZOLGALÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGATUMBA N

S.

TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001
HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS

9.

VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001
„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A „KISERDÖK"
TERÜLETÉNEK FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE"

10.

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001
NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA

11.

MODERN VÁROSOK PROGRAM
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN

12.

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

13.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM
TOP-6.S 1-16-NYl-2017-00003
KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI

14.

(-

)
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI
STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
TOP-7 .1.1-16-2016-00067

15.

„MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN"
EFOP-3.3.6-17-2017-00016
NYÍREGYHÁZI

16.

ÁLLATPARK

FEJLESZTÉSE

KERETÉBEN

JÉGKORSZAK

INTERAKTÍV

ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA
MODERN VÁROSOK PROGRAM
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II.

17.

ÜTEM
TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001

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

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN

EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001
KÖZÖSEN A KIÚTÉRT
TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001

-

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00002
„SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN"
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001
INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE LÉTESÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-0000
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

25.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM
TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00002
„ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI

26.

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00004

27.
28.

„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001
„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA - CSALÓ KÖZ
CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA"
TOP-6.1.S-16-NYl-2017-00003
"GAZDASÁGFEJLESZTÉST

29.

ÉS

MUNKAERŐ

MOBILITÁST

ÖSZTÖNZŐ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN"
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002

'

„ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - II.

30.

ÜTEM"
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003

31.

„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS

t-) }

I\;

,

R F (, \' H A 'Z A

1

-

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE"

i GINOP-7.1.9-17-2018-00005
32.

1

„Értékünk a család, értékünk az egészség!"
CSP-CSBM-19-0070
"FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS -

33.

~=l

A HELYŐRSÉGI

REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL"

MŰVELŐDÉSI

DTIHDN

1

TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005
VÁROSRÉSZEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS

34.

FEJLESZTÉSE
TOP-7 .1.1-16-H-ERFA-2018-00026

35.

URBACT 111 - TECHREVOLUTION
KÓRHÁZI

136.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

UDVARFEJLESZTÉSE

NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁNVZATÁNÁL II. ÜTEM
„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT" (CROSS-BORDER GREEN
TRANSPORT NETWORK)
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FELÚJÍTÁSÁNAK II. ÜTEME
MODERN VÁROSOK PROGRAM
„2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"
WIFl4EU INGYENES WIFl-HOZZÁF~RÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA

-

MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
MODERN VÁROSOK PROGRAM
AZ

43.

ÓVODA

EURÓPAI

HATÁRVÁROSOK

KORLÁTOLT

FELELŐSSÉGŰ

EURÓPAI

TERÜLETI

EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2020. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE

ETI-1-0004
A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON
44.

KERESZTÜL
INTERREG EUROPE

45.
46.
47.

-

48.
49.

nAQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDÖ KOMPLEX FEJLESZTÉSE
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt."

KÖZMŰVELŐDÉS-! ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2019.
KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM -

„EGY GYŰJTŐ VILÁGA" -

A PÉCHY-KOVÁCS

GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA

JÁRÁSSZÉKHELY MUZEÜMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020
ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (BABAHÁZ BÖLCSŐDE
KONYHAFELÚJfT ÁS)
HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ

50.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS NYÍREGYHÁZÁN
KEHOP-1.2.1-18-2019-00255

51.
52.

ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN
TOP-6.2.1-19-NYl-2019-00001
TRIANONI EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSÁ
BGA/5326/2020

R l

l

Y

A

A

1

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN

53.

TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002
54.

INTERREG DANUBE -TALENTMAGNET
„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"

55.

TOP-6.6.1-15-NYl-2016-00001
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 1N FRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE
NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A.

56.

(HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT
TOP-6.6.2-15-NY 1-2016-00001

-
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1.

számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001
2.128.341.061 Ft
2.033.374.925 Ft
100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2014.június 27.
Befejezés: 2020.12.29.

Támogatási

Megkötés: 2016.09.16.

Szerződés

1. sz. módosítás: 2017.03.14.

megkötésének,

2. sz. módosítás: 2017.10.27.

módosításainak

3. sz. módosítás:2018.08.15.

dátuma:

4. sz. módosítás:2018. 09.06
S. sz. módosítás:2018.12.17.
6.sz. módosítás: 2019.08.27.
7.sz. módosítás: 2020.01.06.
8. sz. módosítás: 2020.02.20.

Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
rövid

(mOszaki, szakmai)
tartalma:

Nemes Ákos, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának,

a Törzs

utca

három csomópontjának átépítése, a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde
utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút
révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.
A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen
csomópontja geometriailag kedvezőbb kialakítást kapott. A csomópontban
mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesült. A Kígyó
utca Virág utcai útcsatlakozása átépítésre került, megszüntetve ezzel a
balesetveszélyes szakaszt. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán kétirányú kerékpárút épült.
A Törzs utca - 4. számú főút csomópontja, a Törzs utca-Semmelweis utcai
körforgalom, illetve a Törzs utca - 41. számú

főút

csomópontja a

közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerültek. A
tavalyi évben megtörtént a Törzs utca - 4. számú főút csomópontjában egy
új, önálló jobbra kanyarodó sáv kiépítése, mintegy 110 méter hosszúságban,
enyhítve a korábbi torlódásokat, zsúfoltságot. A Törzs utca - Semmelweis
utcai új, négyágú körforgalom mind a Törzs utca, mind pedig a keresztező

-

~

)

Semmelweis utca egyenletes forgalomáramlását hivatott szolgálni. A Törzs
utca - 41. számú

főút

meghosszabbításával

csomópontjában a

lehetővé

meglévő

jobbra kanyarodó sáv

vált a szabályozottabb forgalomáramlás.

A Törzs utcán a Semmelweis utca és a 41. számú

főút

között gyalogos járda

épült, ami alkalmas biztosítani az Oros településrészen lakók Nyíregyháza
centruma felé történő biztonságos haladását Örökösföld településrész
érintésével.
Az elkészült kerékpárút nyomvonala a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni
út csomóponttól a Tünde utcáig halad, majd a Tünde utcára lefordul, azon
végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a
Kert utcáig, a városközpont

felől

Nagykálló irányába a Csárda utcáig tart. A

projekt során az érintett szakaszon közel 8 km kerékpárút épült. A beruházás
közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósult meg,
mivel a beruházás javítja a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. A
Debreceni és Kígyó, Kállói, Szent István és Tünde utca is olyan szakasz,
amelyen jelentős munkaerő-áramlás zajlik.
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

2019. november 19-én többletforrás kérelem került benyújtásra 16.947.613
Ft összegben.
A projekt keretében maradvány összeg terhére a közúti közösségi közlekedés
infrastrukturális feltételeinek javítása céljából

kifizetési

esőbeállók

beszerzése van

folyamatban az elkészült kerékpárút nyomvonalán.

kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

2.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE,

A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS
UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN
TOP-6. l.5-15-NYl-2016-00001

Projekt összköltsége:

1.315.533.958

Támogatás összege:

950.000.000 Ft

Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

-

\
f
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Kezdet: 2016. augusztus 01.
Befejezés: 2020. december 31.

A

(tervezett)
befejezése:
Támogatási
Szerződés

Megkötés: 2016.09.26.

megkötésének,

1. sz. módosítás: 2017.10.16.

módosításainak

2.

sz. módosítás folyamatban

dátumai:
Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Kapcsolattartó:

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt
(műszaki,

rövid

A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei

szakmai)

jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a

tartalma:

vállalkozások számára.

lévő

A TOP az önkormányzati tulajdonban

ipari

parkok, ipari területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a
GINOP

1. prioritási tengelye, amely a kis-

versenyképességének

javítását

szolgálja,

a

és

középvállalkozások

magántulajdonban

lévő

iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti
infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez azonban a két intézkedés közötti
szinergia megteremtése elengedhetetlen, hiszen az önkormányzat által
kerülő

felújításra

útszakaszok megkönnyítik az önkormányzati tulajdonú

iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való eljutást is.
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni,
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és
középvállalkozásoknak is helyet adnak.
A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca,
illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:
a) A

Szegfű

utca

meglévő

2 sávos útburkolatának 2x2 sávosra

történő

szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása
b) Megtörténik a
(bővítéssel),

Bottyán János

utca

burkolatának

felújítása

irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó

járdaszakaszok kiépítése
c)

Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis
utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása

d) Lujza

utca

burkolatának

felújítása,

irányhelyes

kerékpáros

létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése
Projekt

jelenlegi

A projekt

műszakilag

lezárult, a projekttel érintett utcák felújítása

megtörtént. A pénzügyi zárást egy tulajdoni probléma akadályozta. Jelenleg
a projekt zárásához kötődő, a kötelező nyilvánosság biztosításával

állása:

kapcsolatos tevékenységek zajlanak.
2018 decemberében került benyújtásra az utolsó kifizetési kérelem,
melynek kertében a teljes támogatási összeg elszámolásra került.

\
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Egyéb problémák:

A projekt lezárását a Bottyán János utcai részben

lévő

28512/3 hrsz-ú és

8071/4 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonviszony rendezési ügy
akadályozta.
Nevezett területek a Magyar Állam 1/1 tulajdonában és a Honvédelmi
Minisztérium (HM) 1/1 illetve 0/1 kezelésében/vagyonkezelésében lévő
ingatlanok, mely területekre vonatkozó megállapodás megkötése kapcsán a
Honvédelmi Minisztériummal a 2018-as év folyamán megtörtént az

első

kapcsolatfelvétel az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztálya részéről. A
HM tájékoztatása alapján a megjelölt állami tulajdonú, HM vagyonkezelésO
ingatlanok honvédelmi feladatok ellátásához nem szükségesek, ilyen jellegű
használatuk a jövőben sem tervezett. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által a korábbiakban meghirdetett ingatlanhasznosítási moratórium szerint
állami tulajdonú ingatlan vonatkozásában tartós jogviszony létesítésére
kizárólag a minisztérium, jelenleg a Nemzeti Vagyonért

Felelős

Tárca Nélküli

Miniszter előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Irányadó előírás továbbá
az ingatlanhasznosítási szerződésekben az ún.
alkalmazására vonatkozó kötelezettség, melyek

„NFM klauzulák"
tartalmilag nem

egyeztethetőek

garanciális

össze a TOP pályázat esetén

előírt

jellegű

kikötésekkel.
Fenti

probléma

hosszú

miatt

Pénzügyminisztérium,

a

Magyar

levelezéseket
Államkincstár

folytattunk

és

a

a

Honvédelmi

Minisztérium bevonásával, melynek eredményeként sikerült egy olyan
szerződés

tervezetet elkészíteni, melyet mindegyik fél elfogadott, s melynek

aláírási moratóriuma a
aláírása után

Közgyűlés

befejeződhet

ülési

időpontjára

lezárul. A

a projekt projektfejlesztés végi

szerződés

szerződésének

módosítása, beszámolók véglegesítése, illetve a plusz forrásigény elbírálását
követően

a projekt pénzügyi zárása is megtörténik.

További problémát jelent a megvalósítás során jelentkező többletköltség,
melyet

Önkormányzatunk

egyelőre

saját

erőből

finanszíroz.

Önkormányzatunk plusz forrásigény kérelmet nyújtott be az Irányító
Hatósághoz (IH), aki a többletköltség indokoltságának megítélése céljából
igazságügyi

szakértő kirendeléséről

intézkedett. A vizsgálathoz szükséges

anyagok az IH részére egyrészt 2019. 10. 22-én majd 2020.08.28-án
megküldésre kerültek. A projekt költségvetésének módosítására irányuló
Támogatási Szerződés elfogadásához kormánydöntés szükséges.

·~
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3.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN 47 DB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DB CNG ÉS 6 DB ELEKTROMOS

SZÁMA:

MEGHAJTÁSÚ)

BESZERZÉSE,

TÖLTŐÁLLOMÁS

LÉTESÍTÉSE

ÉS

AUTÓBUSZ

TELEPHELY KIALAKÍTÁSA
IKOP-3.2.0-15-2016-00013
Projekt

7 OOO OOO OOO Ft

összköltsége:
Támogatás

7 OOO OOO OOO Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2022.06.30.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2016. október 10.

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó

Dr. Podlovics Roland Projektvezető

(név, osztály):

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt

rövid

(műszaki,

tartalma:

szakmai)

A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153
kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán
többségében dízel EUR02 és EUR03 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek nem
felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az elmúlt
nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat
vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a város
igényeit,

az

ország

közlekedésfejlesztési

irányelveit

és

Európai

Unió

közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi
gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is.
2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt
közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41
darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élhető város elvét
szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett
járműállomány

járművek

végezze a személyszállítást,

jelentősen

csökkentve ezzel a

füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla.

A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az
elsődleges,

hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek

zajterhelése jelentősen alacsonyabb.
A közbeszerzési eljárásban a nyertes

ajánlattevő,

a MAN Kamion és Busz

Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról

-
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készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF
jóváhagyta.
A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek
között a támogatási

szerződésben

foglalt tevékenységek nyomon követése,

szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése stb .
Projekt

jelenlegi

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016 . július 05-

állása (készültségi

én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válas z. A

fok,

támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus 05-én érkezett.

beszámolási

időszakok,

A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A projektben

kifizetési kérelmek

szereplő

stb.)

tanácsadó kiválasztása, 2016. november 17-én az MT, CBA, SUMP 2016. december

közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi,

járműbeszerzési

21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember kiválasztása 2016.december
22. napján szerződéskötéssel lezárult.
Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG töltőállomás engedélyes és kiviteli
tervezési feladatok ellátására

tervező

kiválasztása, - 2017. március 30. napján

szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG kivitelezőjéne k
kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A kivitelezésre

rendelkezésre álló

határidő

120 nap. A kivitelezés

befejeződött műszaki

átadás-

átvétellel 2018.01.19. napján, 2018.02.23. napján üzemeltetésre történő átadás
történt az ÉMKK részére .
A 1691/2016 (Xl.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak szerint:
„Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében
47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghaj tású) beszerzése, és
töltőállomás

létesítése,

projekttartalom

kibővült

és

autóbusz

telephely

kialakítása."

Tehát

a

az elözek szerint.

Az 1145/2017. (lll.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK módosításáról,
benne a projekt összköltségvetésének 7 .OOO.OOO.OOO Ft-ra való eme léséről. A
támogatási szerz<Sdés módosftása 2017.07.26-án hatályba lépett megnövekedett
projekttartalommal, módosftott költségvetéssel és megvalósítási időtartammal,
így a projekt megvalósftása a 2019. január 18-án beadott módosítási igény szerint
2021.06.30-ig esedékes.
Az új autóbuszokat szállító MAN adásvételi szerződésének módosítása is
megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rende let 107. §
rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017. (Vili. 14.) NFM rendelet út ján.
Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától''. 107. § (5) A városi forgalomban közösségi
közlekedésben használt , 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 1. osztályú)
autóbuszt - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell látni
az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos
Főigazgatóság

Katasztrófavédelmi

L
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engedélyével

rende l kező
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önműködő ,

tűzoltótechnikai termékkel. A beszerzett 41 db CNG kút üzem behelyezésre került,

próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018.02.14. napján került átadásra az ÉMKK
részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek.
2019. 05. 28. napján indult el az „Új autóbusz telephely tervezése" tárgyú nyílt,
uniós közbeszerzési eljárás, szerződéskötésre 2020. január 6-án került sor, jelenleg
a tanulmányterv jóváhagyását követően az engedélyes tervek kidolgozása van
folyamatban.
2019.07.04. napján elindult a telephely területén található épületek bontására
vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként 2019.07.31. napján
vállalkozási szerződés került megkötésre. A munkálatok 2019.09.03-án zárultak
műszaki

átadás-átvétellel.

Az 5. számú támogatási szerződés módosítás 2019.10.15. napján lépett hatályba,
amely jóváhagyta a megváltozott műszaki-szakmai tartalmat, a költségek telephely
megvalósítására való átcsoportosítása és az elektromos buszok beszerzésének
elhagyása mellett. A projekt megvalósítása 2022. június 30-ig esedékes.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

4.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK

REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA

REGISZTRÁCIÓS

TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN

SZÁMA:

TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001

Projekt

1 608 338 182 Ft

összköltsége:
Támogatás

1 590 979 797 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete
befejezése:

és

Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2021.05.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:

-

(

2016. november 28.

Kapcsolattartó

Dicső

(név, osztály):

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma:

Péter Projektvezető

A pályázat
a

legfőbb

vállalkozói

célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés,

tevékenységek

ösztönzése

és

a

településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások

népesség
legfőbb

megtartása

elvárt eredménye

a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor
környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása . A
pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaövezetek, barnamezős
területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen
található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét.
Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra
irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi
tereket a lakosság használatba vegye.
Tervezett projekt tevékenységek

Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:
a) Technológiatranszfer Központ kialakítása a

meglevő

volt parancsnoki

épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati
raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási
munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.
b) Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt
részeként
c)

Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)

d) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi
rekreációs fejlesztés
e) Extenzív fenntartású zöldfelületek
f)

Védő

funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület

Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt
g)

keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)
Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés

A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata többek
között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi közbeszerzés,
beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja.
Projekt

jelenlegi

A projekt műszakilag lezárult, először 2019.10.10-én, majd hiánypótlásokat

állása (készültségi

követően

fok,

Közreműködő

beszámolási

2020.03 .31.

napján

többletforrás

igény

került

benyújtásra

a

Szervezet részére. A többletforrás igény - bruttó 575.565 .087 Ft

időszakok,

értékben - felterjesztésre került az Irányító Hatóság részére az eredeti projektterv

kifizetési kérelmek
stb.)

megvalósításra vonatkozóan. Pozitív elbírálás esetén a Tiszavasvári úti Északi
terület megújítására is lehetőség nyílhat.
A projekt keretében keletkezett maradvány terhére a Tagló utca felújítása
tervezett, mely kapcsán a feltételes közbeszerzési eljárás

Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

(
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előkészítése

zajlik.

1 problémák,
nehézségek'

S.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN

TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001

SZÁMA:

Projekt

1 590 218 738 Ft

összköltsége:
Támogatás

1197 241 535 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
és

kezdete
befejezése:

Kezdet: 2016.09.01.
Befejezés: 2021. 02. 28 .

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2016. december 13.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály) :
Projekt
(műszaki,

tartalma:

rövid
szakmai)

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat legfőbb célja, a gazdasági

szereplőket

célzó, a vonzó üzleti környezetet

biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi
gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen
található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az
önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a
magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi
környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is
eredményezheti.
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy
a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti
fenntarthatóság

követelményeit

szolgálják,

a

városi

zöld

környezet

megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A
beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a
lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet,
települési arculat kialakítása.
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Önállóan támogatható tevékenységek:
A.)

Főtevékenység

(zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a):

- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása,

városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).
- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az

s

tó és környéke), futópálya

kialakítása.
- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással,

növényesítéssel.
-

Pazonyi

tér

park-rekonstrukciója,

növényállomány tervezett cseréjével,

ültetéssel.)
- A Szegfű utcától északra található Kiserdők fejlesztése, ütemezett fakivágás,
növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek
létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. - ez a projektelem a Zöld

Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében,
hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II.
ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat
2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A
áthelyezése a projektelem megvalósítási,

Kiserdők

projektelem

valamint járulékos költségeinek

(tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a
támogatási összeg 1.250.000.000Ft-ról1.197.241.535 Ft-ra csökkent a támogatási
intenzitás változatlanul hagyása mellett.
B.)

Főtevékenység

(gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a):

- Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési

céllal :

szolgáltató

épület

kialakítása

és

az

alapműködéshez

kapcsolódó

eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon
kerékpár

kölcsönző

(„Közösségi kerékpáros rendszer") kialakítása.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes

városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása,
kialakítása,

térfigyelő

kamerák telepítése. A projekt keretében

fejlesztendő

utak

esetében a közművek már ki vannak építve.
- Bujtosi városliget: Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, esőbeállók,

nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje,

szökőkúthoz

napelem,

valamint térfigyelő kamerák telepítése
- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése.
- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt

számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.
Kötelezően

megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt

mentesítése (nem

releváns),

Akadálymentesítés,

Partnerségi tervezés, „Soft" tevékenység.
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Nyilvánosság biztosítása,

A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, feladata
többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi közbeszerzés,
beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.
Projekt

jelenlegi

A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 22-

állása

(készültségi

én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A 2016.

fok,

beszámolási

augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én került

időszakok,

megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03-án

kifizetési kérelmek

érkezett. A támogatási

stb.)

igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben.

szerződés

2016. december 13-án hatályba lépett,

előleg

A Benczúr- Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15. napján a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
szerződéskötésre

megtörtént,

2018. május 16. napján került sor, kivitelezés határideje a

munkaterület átvételét
napján sikeres

minőségbiztosítása

követő

műszaki

120 nap. A terek felújítása 2018. szeptember 28.

átadás-átvétellel zárult. A tér biztonsága érdekében

önkormányzati saját forrásból kamerarendszer került kiépítésre. A többi
projektelemek tekintetében - a tervezési program elfogadását követően - 2017.
május 3. napján megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017.
május 22. napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. A
kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje a

szerződéskötéstől

számított

135 nap volt. A Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett
mosdói építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént
minden projektelem vonatkozásában, a kivitelező kiválasztására irányuló első
közbeszerzési eljárás

minőségbiztosítása

lezajlott, az eljárások 2018. április 13.

napján indultak. A Pazonyi tér és az Arany János utca rekonstrukciójára vonatkozó
kivitelezési közbeszerzési eljárás

első

közbeszerzési eljárása eredménytelenül

zárult. A második eljárás indítására Arany János utca és Pazonyi tér vonatkozásban
2018. július 13-án, a Bujtosi Városliget vonatkozásában 2018. július 18., Bocskai
utcai szolgáltatóház esetében 2019. január 14. napján került sor. A megismételt
eljárások (Arany János/Pazonyi/Bujtosi városliget) eredményesen zárultak.
A kivitelezői

szerződés

Arany János utca-Pazonyi tér esetében 2018. október 02-án

került aláírásra, a kivitelezés 2018. december 17. napján sikeres műszaki átadásátvétellel zárult.
A Bujtosi városliget kivitelezésére vonatkozó szerződés 2018. december 12. napján
került aláírásra, a kivitelezés

időtartama

120 nap volt. A kivitelezés 2019. május

31. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult.
A Bocskai utcai Szolgáltatóház kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás 2019. 05. 27. napján indult, vállalkozási szerződés aláírására 2019. október
22-én került sor. A kivitelezés eredeti időtartama 6 hónap volt. A kivitelezés a
meglévő

épület bontásával

kezdődött,

majd statikai felmérést

követően

megállapításra került, hogy az eredeti tervek módosítása szükséges az épület

y

H A

L

A

alapozására vonatkozóan. A kivitelez6i szerződés két alkalommal módosításra
került,

határidő

és

szerződésmódosítás

pótmunka

vonatkozásában,

jóváhagyásra

került. Jelenleg

melyből

az

a szerződés

1

számú

2.

számú

módosítása van folyamatban. A kivitelezés még 2020-ban befejeződik, a projekt
tervezetten 2021. év 1. negyedévében lezárásra kerül.
A projekt kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra 2019.07 .15.én 392.977 .203
Ft összegben, melynek elbírálása folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

6.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

11

CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEG ÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL"

SZÁMA:

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási

708 420 719 Ft
707 918 444 Ft
100%

intenzitás(%):
Projekt

tervezett

kezdete

és

befejezése:

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19.
Tervezett befejezése: 2020. szeptember 28.

Támogatási

A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28.

Szerződés

1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14.

megkötésének

2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.03.03.

dátuma:

3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.07.06.
4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10.
A projektfejlesztés végi 5. Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került
2018. április 11-én, amely 2018. decemberben elfogadásra került.
6. sz Támogatási Szerződés módosítás: 2018. 12. 17.
7. sz Támogatási

Szerződés

módosítás: 2019. 07 22.

8. sz Támogatási Szerződés módosítás: 2020. 07. 30.
Kapcsolattartó

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt
(műszaki,

tartalma:

-

t

rövid
szakmai)

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
vezetőivel

szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási

helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem

tt

műszaki lag,

sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.

Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex
felújítása valósult meg jelen projekt keretében:
•

Búzaszem

Nyugati

Óvoda

Városmajori

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)
•

Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert
köz 8.)

•

Tündérkert Keleti óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza

•

Gyermekek Háza Déli óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza,

Fazekas János tér 25.)
Kereszt u. 8.)
•

Búzaszem Nyugati óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza,
Búza u. 17.)

•

Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 1.)

A

projektről

összességében elmondható, hogy a gyermekek számára

(beleértve a sajátos nevelési

igényű

gyermekeket is, ezzel fokozva

beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások
kedvezően

hatnak az egészségükre,

fejlődésükre .

Az óvoda-pedagógusoknak

nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó
nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai
szolgáltatások

színvonalának

növelése

hozzájárul

az

intézmények

leterheltségének kiegyenlftődéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen
szülők

választott, közkedvelt intézmények listáján. A

helyzete is könnyebbé

válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra
A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:
a. felújítás

{beleértve

az

épületgépészetet,

a

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)

b. udvar, játszóudvar felújítása
c.

szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek,
szabadidős

programoknak

lehetőséget

biztosító

fejlesztése, kialakítása
d. tornaszoba építése
B. Eszközbeszerzés, ezen belül :
a.

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

b. informatikai eszközök, berendezések
A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése
B. akadálymentesítés

e.

szórt azbeszt mentesítés

D. energiahatékonysági intézkedések
E.

( >)
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nyilvánosság biztosítása
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terek

Projekt

jelenlegi

állása (készültségi
fok,

beszámolási

időszakok,

A kivitelezések minden rész tekintetében megvalósultak

határidőben,

az

eszközök beszerzése 2019. október 15-ére valósult meg.
2019. 10. 04-én benyújtott többletforrás iránti kérelem pozitív elbírálásban
részesült 7.918.444 Ft összegben. A projektben 502.275 Ft nem elszámolható

kifizetési

költség keletkezett.

kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

7.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

GAZDASÁGFEJLESZTÉST

ÉS

REGISZTRÁCIÓS

SZOLGÁLÓ

SZÁMA:

DÉLNYUGATI TERÜLETEIN

MU NKAERŐ

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

MOBILITÁS

NYÍREGYHÁZA

ÖSZTÖNZÉSÉT
DÉLKELETI

ÉS

TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

3 027 105 285 Ft
3 027 105 285 Ft
100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
és

kezdete
befejezése :

Kezdet: 2017 .01.01.
Befejezés: 2020.11.30.
A Támogatási Szerződés megkötése 2016.12.20.

Támogatási
Szerződés

A Támogatási Szerződés 1.sz. módosítása 2018.09.03

megkötésének,
módosításainak

A Támogatási Szerződés 2.sz. módosítása 2019.03.27.

dátumai:

A Támogatási

Szerződés

3.sz. módosítása 2019.05.15.

A Támogatási Szerződés 4.sz. módosítása 2019.07.09.
A Támogatási
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt

S.sz. módosítása 2020.08.12.

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

rövid

(muszaki, szakmai)
tartalma:

szerződés

A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának
fejlesztését, a Legyező-, Dugonics utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a
Tünde utca felújítását tartalmazza.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza délnyugati és délkeleti részén található
gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé

{
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váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. Nyíregyháza jelen
pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a
projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek,
amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség
fejlődésnek,

elérhetőség

és

fontos

alapfeltétele

a

gazdasági

a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik

kiemelt területe.
Projekt
jelenlegi
állása (készültségi
fok,

A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra, a Támogatási

Szerződés

2016.12.20-án került megkötésre.

beszámolási

időszakok,

Kiválasztásra került a

kifizetési

felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a

megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra. 2017.05.08-án került

kérelmek):

megindításra

tervező

a

kiválasztására

vonatkozó

Kbt.

117.

§-ban

meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt
közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés
került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a
Tiszavasvári út -

Szélsőbokori

úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út,

Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére a

Cívis Komplex Mérnök Kft-vel. A tervdokumentáció és a szükséges engedélyek
2018. márciusára álltak rendelkezésre. A kiviteli tervek rendelkezésre állását
követően

a

kivitelező

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás -

előzetes minőségbiztosítást követően- 2018.

április 13-án megindult. A Tünde

utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra vonatkozó
eljárás eredményeként vállalkozási
-

szerződés

megkötése történt:

Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak
elvégzése tárgyban a STRABAG Építő Kft-vel 2018. október 09-én

-

Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák útépítési és egyéb
kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyban a Colas Út Zrt-vel 2018.
november 12-én

-

Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak
elvégzése tárgyban a Kelet-út Kft-vel 2018. november 13-án.

A Tünde utca felújítása a Debreceni úti csomóponttól, mintegy 2,4 km
hosszan valósult meg.

Felújításra

kerültek a régi

meglévő

útcsatlakozások, amelyek akadálymentes közlekedést tesznek

járdák,

lehetővé

a

mozgáskorlátozottak számára is. A felújítási munkák során átépítésre került
10 db buszöböl, amelyek nagy teherbírású betonburkolatot kaptak. Minden
buszperon sárga

színű térkőburkolattal,

valamint a vakok és gyengénlátók

közlekedését segítő taktilis burkolóelemekkel, akadálymentesen épült meg.
Az útfelújítás 2019 májusában készült el, értéke 552 391 427 Ft.
A

Legyező

és Dugonics

utcák

aszfaltburkolata

teljes

szélességben

felújításra/megerősítésre került 1502 méter hosszan, a Derkovits utcán

megerősítettük a meglévő burkolatot 798,92 méter hosszan. Okoszebra
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létesült a Continental gumigyár előtti gyalogos átkelőhely átépítésével,
valamint a Dugonics-Derkovits kereszteződésben 2 zebra került kialakításra.
Minden helyszínen a kapcsolódó járdák és kerékpárutak is felújításra kerültek,
így megteremtve minden résztvevője számára a biztonságos közlekedés
lehetőségét. A beruházás 2019. augusztus 31-re készült el, bruttó 855 896 497

Ft értékben.
A Rókabokori út építése 2018. novemberében kezdődött és 2019.
szeptember 23-án sikeres

műszaki

átadással zárult. A kivitelezés költsége

bruttó 947 209 086 millió forint volt. Az épített út új nyomvonal a 338. sz.
főutat és a Bottyán János utcát köti össze. A burkolattal ellátott szélesség 7,5

m, 2376,03 méter hosszan. Az útépítés

elsődleges

célja a Kertváros

teherforgalmának csökkentése volt. A nyomvonal megépítésének részeként
megépült a közvilágítás a teljes belterületi szakaszon. Az útépítés kapcsán
megtörtént a Mandai

főfolyáson lévő

áteresz cseréje, a Simai

főfolyás

áteresze szélesítésre került. A belterületi szakaszon nyitott kerékpársáv került
kialakításra, hogy a Bottyán János utca és a Szélsőbokori út közötti kerékpáros
kapcsolatot biztosítani lehessen. A külterületi szakaszon 160 db sorfa került
telepítésre

kőris,

hárs és juhar fafajtákból.

A (Tiszavasvári út)- SzélslSbokori út kereszteződésében a 2x1 forgalmi sávos
másodrendű főúton lévő

történő

belterületi útcsatlakozás körforgalmi csomóponttá

átépítése valósult meg. A fejlesztés során tengelysúly mérőhelyek

kialakítása,

két

buszöböl

létesítése

kerékpárosok

és

a gyalogosok

csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése is megtörtént. A 36.
sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nzrt. kezelésében
lévő

út. Figyelembe véve a tervezett munkát és a közúti közlekedésről szóló

1988. évi 1. törvény 29.§ (1) bekezdését, a Közlekedéspolitikáért felelős
államtitkár, az építtetői feladatok ellátására a NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki. A projektelem
megvalósítása érdekében Önkormányzatunk és a NIF Zrt. között konzorciumi
szerződés

aláírására került sor 2019. április 4-én. A beruházás 2019.

decemberében elkészült.
A projekthez kapcsolódóan 2019. október 24-én többletforrás iránti kérelem
lett benyújtva a Magyar Államkincstárhoz. A kérelem pozitív elbírálásban
részült, így bruttó 113 105 285 Ft többletforrás került biztosításra a
1243/2020 (V.18.) Kormányhatározat alapján.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-
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8.

számú adatlap

PROJEKT

KÖZÖSEN

CÍME/

POLYÁKBOKORÉRT:

ERŐSÍTÉSÉT

REGISZTRÁCIÓS

SZOLGÁLÓ

A

TÁRSADALMI

KOMPLEX

PROGRAM

EGYÜTTMŰKÖDÉS

NYÍREGYHÁZA

POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN

SZÁMA:

TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001

Projekt

50.000.000 Ft

összköltsége:
Támogatás összege:

50.000.000 Ft

Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

Kezdet: 2016.10.01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

A Támogatási

megkötésének,

Szerződés

megkötése: 2016. október 10.

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tartalma:

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a
szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos

helyzetű

lakosok tartós felzárkózásával.
A tervezett beavatkozások - illeszkedve a felhívás

előírásaihoz

- a

következők:

1. Közösségfejlesztési programok:
Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos

helyzetű

célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha
ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak.
Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan
közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi
problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.
Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok,
események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd
közösen előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap,
utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.).
Ifjúsági csoport: a szegregátumban

jelentős

a fiatalok aránya, az iskolába

járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik
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vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális
oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is
biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra,
mivel

a közösség veszélyeztetett a korai

lemorzsolódás,

nemi

betegségek,

gyermekvállalás,

droghasználat

és

iskolai

prostitúció

szempontjából egyaránt.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel
kapcsolatos

pozitív

attitűdök

kialakításának

megrendezésre. A családi napokon
önszerveződő

környékbeli

lehetőséget

érdekében

kerülnek

kívánunk biztosítani a helyi,

közösségek,

kulturális

csoportok

bemutatkozására.
2. Folyamatos szociális munka biztosítása :
Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása : kötelező
folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni
fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő
részére.
Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok
életminőségének

javítását

célozza

a

műhelysorozat.

Kiscsoportos

foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és
saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk.
az

folyamatosan

igényekhez

alakítható:

A műhelyek tematikája
Háztartási

életvezetési

csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi
praktikák, konyhakertünk termései -

kertgondozás, kertgazdálkodás),

hagyományápolás.
3. Gyermekek felzárkózását
Meséd program: a program a

segítő

szülők

programok:

támogatásán alapul, ami közvetlenül

hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai
előmenetelhez.

Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson

ki

az

édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program
hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés
alapját

jelentő

anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális

kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.
Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk
a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.
4.

Egészségügyi programok:

Szemléletformáló
előadássorozat

előadássorozat:

az

egészségügyi

szemléletformáló

6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt

a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú
távon javuljon. A felkért orvosok,

védőnők

és egyéb egészségügyi

szakemberek többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a

)
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szűrővizsgálatok

fontosságáról fognak gyakorlatias

jellegű előadásokat

tartani a projekt ideje alatt félévente, összesen 6 alkalommal - a helyi
igényekhez illeszkedve.
Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási
lehetőséget

kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32

hónapon keresztül. Mindennek

köszönhetően

javul a lakosság általános

egészségi állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.
Szűrőprogram:

a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3

alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége
lesz a

különböző

betegségeket

megelc5ző,

preventív vizsgálatokon részt

venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

A projekt fizikai befejezése megtörtént 2020. április 07-én. A Záró
elszámolás benyújtása folyamatban van. Határidő: 2020 . október 04.

időszakok, kifizetési

A pályázatban tervezett programelemek megvalósultak, a szociális munka

kérelmek stb.)

folyamatosan

biztosított

volt.

Az

irodakonténerben a célcsoport számára

akcióterületen
különböző

kihelyezett

foglalkozásokat

tartottak szerződött szakemberek, pl.:
-Egészségügyi szemléletformáló programsorozat -

ápoló,

védőnő

és

háziorvos szakember bevonásával,
-Egészségügyi

tanácsadás

keretében

havonta

egy

alkalommal

gyermekorvos tart tanácsadás,
-Külső

helyszíneken:

Kirándulások, melyeken 10 alkalommal vettek részt az akcióterületen élő
gyermekek,
-Családi napok három alkalommal a célcsoport bevonásával
-Szociális munkások számára szupervízió biztosítása 2 havonta egy
alkalommal.
A projekt megvalósulásában konzorciumi partner megvalósításában az
alábbi tevékenységek valósultak meg a célcsoport bevonásával:
-ifjúsági foglalkozások,
-meséd program,
-közösségi akciók,
-szomszédsági megbeszélések
A célcsoport tagjai számára a szociális munkások egyéni fejlesztési tervet
készítettek, melyek nyomonkövetése folyamatos volt.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:
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9. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001
2.056.000.000 Ft

összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási

2.056.000.000 Ft
100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2016.10.04.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.12.29.

Támogatási
Szerződés

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó

megkötésének,
módosításainak
dátumai :
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt
(műszaki,

tartalma:

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én

szakmai)

támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" címmel, TOP6.8.2-15-NYl-2016-00001

azonosítószámon,

amely

támogatásban

részesült.
A

pályázat

megvalósítása

Konzorciumvezető

konzorciumi

formában

történik.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,

konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal.
A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó,
jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön
létre, amely hosszútávon fenntartható
foglalkoztatás problémáira.

megoldást jelent a város

A pályázati program

főtevékenységeként

támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását,
illetve

lehetőséget

biztosít

munkaerő-piaci

programok,

képzések

megvalósítására, célcsoport támogatására.
A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya,

-
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a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint

kötelező

tagokkal -,

továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek
együttműködésével

munkaerő-piaci

jön majd létre. A

beavatkozások

koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási
partnerség

együttműködik

a

Nemzetgazdasági

Minisztérium

Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.

A projekt keretében a város területén

működő

vállalkozások és egyéb

munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási
programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a
bővítéséhez,

a hátrányos

helyzetű

munkaerőpiac

és inaktív, a térségben munkát vállalni

szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.
A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás" : a képzés és
foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat
látja el az összes többi feladatot

(előkészítési

működtetés,

létrehozás, paktumiroda

munkák, paktum szervezet

projektmenedzsment,

kötelező

nyilvánosság stb).
Projekt
állása
fok,

jelenlegi
(készültségi
beszámolási

időszakok,

kifizetési

A

Nemzetgazdasági

Minisztérium

Regionális

Fejlesztési

Operatív

Programok Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba
részesítette. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja:
2016.10.04.

kérelmek stb.)
A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3
fővel.

A projekt vonatkozásában,

2016. október 17-én projektfejlesztési

megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak
Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei

Önkormányzat,

illetve

a

Magyar

Államkincstár képviselői is.

Az 1.

mérföldkőben

vállalt kötelezettségeink teljesítésének

megfelelően

2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek
összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés
volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.
2016.12.16-án megrendezésre került a projektnyitó rendezvénye a
Városháza Krúdy termében.
A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely

időpontig

az alábbi dokumentumok készültek el:
•
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dokumentumok

1111

•

Ügyrend

•

Szervezeti- és

Működési

szabályzat

Kézikönyv
Munkaprogram
•

Együttműködési

•

Projekttervek (S db)

megállapodás

Foglalkoztatási stratégia és akcióterv
Megvalósíthatósági tanulmány
Igényfelmérések

Az

előkészítési

szakaszban

3

db

partnerségi

rendezvény

került

megrendezésre:
1.

partnerségi rendezvény: 2017. április 25.

2.

partnerségi rendezvény: 2017. április 26.

3.

partnerségi rendezvény: 2017. április 28.

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen
32 taggal.
Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar
Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a
előkészítési

projekt

szakaszának lezárását

jelentő

Támogatási

Szerződés

módosítást.
Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a
KözremOködő

Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a

megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár
vizsgálta

2017.

munkaerőigény

szeptember

13-14.-én.

A

munká ltatóktól

érkező

bejelentés folyamatosan zajlik.

A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai
és pénzügyi elszámolások benyújtása.
A projekthez kapcsolódó „Komplex befektetés ösztönzési és helyi termékés

szolgáltatásfejlesztési tevékenységek"

megvalósítására vonatkozó

közbeszerzési eljárás 2019. január 21-én kiírásra került. Az ajánlatok
beérkezését és azok bírálatát követően aláírásra kerültek a vállalkozási
szerződések

2019. április 4-én. A komplex csomag megvalósítása

folyamatban van, melynek keretében elkészült a befektetés ösztönzési,
valamint a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia, valamint a
hozzájuk kapcsolódó arculati kézikönyvek. A kapcsolódó akciótervek
kidolgozásra

kerültek,

megvalósításuk

zajlik.

A

továbbiakban

az

„Önfoglalkoztatóvá válás segítő szaktanácsadás" tevékenység beszerzése
és megvalósítása szükséges. A projekt megvalósítási határideje 2021.12.29.
napja.
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Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

10. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

,,A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők"

REGISZTRÁCIÓS

területének funkcionális bővítése"

SZÁMA:

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

1 226 225 485 Ft
1 224 404 977 Ft
99,85 %

intenzitás(%):
Projekt kezdete és

Kezdete: 2017. október 10.

befejezése:

Befejezése: 2019. december 31.

Támogatási

Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2017 . október 6.

Szerződés

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása: 2017.10.25.

megkötésének

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása : 2018.04.19.
Támogatási Szerződés 3. számú módosítása: 2018.09.28.

dátuma:

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása: 2019.01.25 .
Támogatási Szerződés S. számú módosítása: 2019.03.19.
Támogatási Szerződés 6. számú módosítása: 2019.05 .02.
Támogatási

Szerződés

7. számú módosítása: 2020.04.03.

Kapcsolattartó

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
rövid

A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a

szakmai)

„Kiserdők" területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi

Projekt
(műszaki,

közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy

tartalma:

a beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság
követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.
A Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban volt, a mai kor
követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felelt meg, így teljes körű
felújítása évek óta indokolt volt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben
való elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a
területen

lévő

építmények,

épületek,

terek

formavilága,

építészeti

megfogalmazása, a vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen

(
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jellegzetes, fontos intézménye. A projektben
„Kiserdők",

fejlesztendő

másik terület a

mely szintén központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való

elhelyezkedéséből

adódóan frekventált a szabadidejüket zöldterületen

eltölteni kívánók körében.
Szabadtéri Színpad
Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki
tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad
műemléki

védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló

hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési
szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő,
széleskörű, különböző

produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése,

és a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai
berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.
„Kiserdők"

A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítést,
városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését,
és játszópark kialakítását. A funkcionális

bővítésre

projektfejlesztési szakaszban történt meg, a pontos

irányuló tervezés
műszaki

tartalom

meghatározásával együtt.
Projekt

jelenlegi

A Szabadtéri Színpad tekintetében az építési munkálatok megvalósultak, a

állása (készültségi

kapcsolódó eszközbeszerzésekkel együtt.

fok,

A

beszámolási

időszakok,

„Kiserdők"

projektelem

vonatkozásában

a vállalkozási

szerződés

megkötésre került, a kivitelezés teljesítési határideje 2019. november 26. A

kifizetési

műszaki

kérelmek):

A projekt kapcsán 73.646.977 Ft összegben többletforrás került biztosításra a

átadás átvétel megtörtént.

1243/2020. (V. 18.) Korm. Határozatban rögzítettek szerint.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

11. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRACIÓS
SZÁMA:

NYÍREGYHÁZI ATlfllKAI CENTRUM MEGVALÓSÍTASA
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt összköltsége:

7 596 151 227 +ÁFA

Támogatás összege:

7 596 151227 Ft+ ÁFA

)
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Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése :

Kezdet: 2016. január l.
Befejezés: 2021. április 30.

Támogatási

2016.01.15.

keltezésű

Szerződés

térítendő

költségvetési

megkötésének,

Önkormányzata, melyet több

módosításainak

fedezetére fordít.

dátumai:

2016.12.23.

keltezésű

Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem
támogatást
projekt

kapott

Nyíregyháza

előkészítési

MJV

tevékenységeinek

Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem

térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata

a projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.
2017. december 22.

keltezésű

Támogatói Okirat l.sz. módosítása szerint

3 482 450 604 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott
Nyíregyháza MJV Önkormányzata.
2019. augusztus 2.
tevékenység
Projektfelelős:

(műszaki,

záróidőpontja,

Támogatói Okiratban módosult a támogatott

valamint a költségterv.

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
rövid

Projekt

keltezésű

szakmai)

A közel 12 ezer m1 nettó alapterületen megvalósuló Atlétika Centrumban
kialakításra kerül:
egy 8 sávos, rekortán borítású, a topatlétikai sportokra is alkalmas,

tartalma:

IAAF minősítésű szabadtéri atlétikai pálya versenyvilágítással, egy
570 fős fedett lelátóval, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési
kiszolgálóhelyiségekkel
a szabadtéri sportpálya körül egy l,8m széles, 2 sávos, több mint

-

SOOm-es

futókör világítással,

lehetőségét

mely a

szabadidős

biztosítja

a dobóatléták számára egy 60xl00 m-es szabadtéri,

-

atlétikai

sportolás

edzőpálya,

edzéslehetőséget

edzésszintű

élőfüves

térvilágítással, amely az esti

is biztosítja

egy IAAF minősítésű fedett atlétikacsarnok, 6 sávos 200 méteres és

-

egy 8 sávos 60 méteres futópályával, a magas-, távol- és rúdugrás
pályafelületeivel, egy 600

fős

lelátóval, versenyirodával, célfotó

helyiséggel, stúdióval, hangosító helyiséggel, sajtóhelyekkel, VIPterülettel, TV-rádió közvetítő helyekkel, kameraállásokkal, valamint
sajtótájékoztató lebonyolítására alkalmas rendezvényteremmel és
kiszolgáló helyiségcsoportokkal
edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas edzéStermek a vívás,

-

a tollaslabda és a cselgáncs sportágak számára, fedett dobópálya,
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erősítő,

kondicionáló helyiségek,

öltözők,

szertárak, valamint

közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségek
-

orvosi és rehabilitációs rész, orvosi pszichológiai-, fizioterápiás
szobával, 2 fős gyúrószobával, jégkabin helyiséggel, szaunával,
zuhanyzóval

és

pihenőterülettel,

továbbá

dopping-kontroll

helyiségekkel
-

egy 48 fős sportszálló, csapatértekezletek tartására alkalmas
helyiséggel, videóelemző szobával, teakonyhával és közösségi térrel,
valamint a hozzá kapcsolódó, de attól külön is használható étteremikonyha rész

Projekt
állása :

jelenlegi

64 db parkoló,

amelyből

2 db akadálymentesen használható.

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen
500 millió Ft vissza nem

térítendő

költségvetési támogatást kapott

Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési
tevékenységek fedezetére fordított.

Ebből

az

összegből

az Atlétikai

sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627 .462 . Ft.
A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei
jogú városok önkormányzatai között

első

együttműködési

ütemben kötött

megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.)
Korm . határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország
Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai
sportcentrum

kialakítására

irányuló

program

megvalósításának

támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás
biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016.
december 23 . napján kiállított Támogatói Okirat keretében.
A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült,
az építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani
kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős
módosított engedély 2017 .02.09-én kiadásra került.
Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott
meg, aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr
megfelelően

előírásainak

módosította.

A 200/2017 (Vll.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű
üggyé

nyilvánították,

illetve

a

Beruházási,

Műszaki

Fejlesztési,

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói

tevékenység

biztosítójának,

valamint

lebonyolítójának.
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beruházás

A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (Vlll.28.) Korm. határozat
a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére
nyújtott támogatás biztosításáról.
A 3 482 450 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra
került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december
22. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.
A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére
tárgyban 2018. november 15-én uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás
indult, melynek eredményeként 2019. június 27-én Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata és az AKTUAL BAU ~pítőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés megkötésére
került sor a Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak
elvégzésére tárgyban . Az 1809/2018. (XII. 23.) számú, az egyes feladatok
forrásszükségletének biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi
Atlétikai

Centrum

beruházás

megvalósítására

3.300.000.000

Ft-ot

biztosítanak a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. Az Emberi
Erőforrások

Minisztériuma, mint Támogató, 2019. június 27-én módosította

a korábban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft és az EMMI között
létrejött 62863-2/2018. ügyiratszámú Támogatói Okiratot, ezáltal a
Sportcentrum

a

3.3

Önkormányzatunknak.

milliárd
erről

Az

forint

támogatást

szóló

továbbadhatta

Megállapodás

támogatás

továbbadásáról szóló megegyezés 2019. június 28-án került aláírásra mind a
Sportcentrum, mind Önkormányzatunk részéről. A kivitelezéshez szükséges
forrás rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződés 2019. június
28-án hatályba lépett. A munkaterület a kivitelező részére 2019. július 12-én
átadásra került.
Ezt

követően

földmunkái,

augusztus, szeptember hónapban a munkaterület
ideiglenes

munkaterület

lehatárolásai,

előkészítő

felvonulási

létesítmények telepítési munkái készültek el. Elbontásra kerültek a meglévő
futópálya melletti lelátó- és öltözlSépületek, valamint a vívó- és konditerem.
Szeptember

közepétől elkezdődtek

a csarnoképület alapozási munkái,

melyek október végére be is fejeződtek.
Az alapozási munkákkal párhuzamosan kialakításra kerültek a munkaterület
ideiglenes közlekedési- és felvonulási útjai,

melyekről

csapadékos

időben

is

lehetséges a kivitelezés. A szerződésben vállalt ütemezésnek megfelelően
készül

a csarnoképület

előregyártott

vasbeton

szerkezete,

mellyel

párhuzamosan helyszíni vasbeton kivitelezési munkák folynak.
2019 év végig a fejépületben elhelyezésre került az összes

előregyártott

pillér, az előregyártott gerendák nagy része, födémpallók az 1. emelet teljes
területén, valamint a további szintek harmadán. A helyszín monolit vasbeton
szerkezeteket tekintve, elkészült a talpgerendák többsége, monolit vasbeton
merevítőfalak két szinten, a
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lépcsőház és liftakna falai a földszinten,

valamint két szint felbetonozása. Az ágyazati anyag deponálása és az ágyazat
előkészítő

szükséges

építéshez

földmunkák

is

megvalósultak

2019

decemberében. Október közepére elkészült a kültéri lelátó alapozásához
szükséges földmunka, az év végig pedig elkészült a teljes alapozás - beleértve
az alaptesteket és az előregyártott kehelynyakak elhelyezését is. Novemberi
hónapban megkezdődött a területen a közműépítés is, melynek részeként a
csapadékvíz és szennyvíz gerinccsatornák elhelyezésre kerültek. Januárban
az előregyártott és a monolit vasbeton szerkezetek párhuzamosan épültek.
Február elejére elkészült a teljes épület

előregyártott

vasbeton szerkezete

illetve az acél rácsostartó szerkezet elhelyezéshez szükséges monolit
vasbeton szerkezetek is. Az acél rácsos tartót február közepe magasságában
kezdték a helyszínre szállítani és április végéig teljes egészében elhelyezésre
került a mintegy 650 t összetömegű acél rácsostartó szerkezet. Április
elejétől

megkezdődtek

a

trapézlemez

közepétől

viszonylatában április

fedési

munkák.

A csarnok

már a homlokzati panelek elhelyezésével

párhuzamosan zajlott az épület befedése. Mindeközben a fejépületi részben
befejeződtek

a monolit vasbeton szerkezetek -

merevítő

falak, felbetonok,

stb. - valamint a falazási munkák is elkészültek ebben az intervallumban.
Május hónapban a tetőre

kerülő

kupolák, géptartók és gépek, elhelyezése

következett, hogy május közepétől megkezdődhessen a teljes épület
tetőszerkezetének hő

és vízszigetelése. Május második felétől folyamatosan

csatlakoztak be a kivitelezésbe a szükséges szakági és szakipari munkák:
gépészet, épületvillamosság,

kőműves

és aljzatolási munkák, szárazépítés.

Június végére a vízszigetelés és a homlokzatburkolat majdnem teljes
egészében elkészült.
Külső

pálya és kültéri lelátó: A

külső

lelátó alapozása és

előregyártott

időszakban

valósult meg.

vasbeton szerkezete szintén a kora tavaszi-tavaszi

Májusban elkészült a kültéri lelátó acélszerkezete, júniusban pedig az
oldalfal és tető lemezelési munkái. A kültéri pályán elkészültek az előkészítő
földmunkák a tükörszint kialakításáig, valamint kiépítésre került az

öntöző

rendszer.
Egyéb

külső:

A

külső

területeken az év

első

felében

közműépítés

zajlott,

elkészültek a tervezett, víz, szennyvíz és csapadékvíz hálózatok és a
csapadékvíz szikkasztók, valamint lefektetésre kerültek az épület erősáramú
betápláláshoz szükséges kábelek és elektromos védőcsövek, aknák.
A kivitelezési

munkálatok

ütemszerűen

haladnak,

jelenleg

65%-os

készültségi fokon van.
A

minősítési

későbbi

követelmények változásának, a

szükséges

I
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és a

hatékonyabb üzemeltetés, valamint a gazdaságos megvalósítás

érdekében szükséges volt a

\

műszaki szükségességből

forrást

az
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műszaki

tartalom változtatása . Az ehhez

Önkormányzat

biztosította,

a
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kivitelezési

szerződésmódosítás

keretében. A megvalósításhoz szükséges többletforrás

iránti kérelem benyújtásra került a Támogató részére.
Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,
nehézségek:

12. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén
TOP-6.4.l-16-NYl-2017-00001

SZÁMA:
Projekt

685 112 500 Ft

összköltsége:
Támogatás

685 112 500 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
és

kezdete
befejezése:

Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2021.03.31.

Támogatási
Szerződés

2017.12.29.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

Pató István, Gál István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály

(név, osztály):

Bozán Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és
erősítő

közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak

az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az

tartalma :

élhető

városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti

Közlekedési

Infrastruktúra-fejlesztési

Stratégia

fenntartható

fejlődésre

és

közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:

a.) Kállói út - Ad~ Endre utca - Czuczor

Gergei~

utcák csomóeontjának

átéeítése:
A széthúzott, nagy burkolatfelületű, s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági
szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden
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közlekedő

(és így a gépjárművezetők számára is) biztonságosabb

közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak
között biztosítana kapcsolatot, hanem az azok mellett található
kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a COOP
kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő Intézet,
Mentő

bejárat) biztonságos megközelíthetőségét is hivatott megoldani.

A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolyást,
biztonságosabb

közlekedési

sebességcsökkentő

feltételeket

valósítana

meg,

egyben

és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő

úthálózatnak.
A Kállói út -Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcai csomópont és a Kórházi
gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a Czuczor
Gergely utca irányából lenne biztosítva. Oly módon, hogy a kialakítandó
körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem érintő, egyirányú,
megállási lehetőséget is biztosító szervizút jellegű nyomvonal tervezett a
Kállói út Kórház felőli oldalában.
A

beavatkozási

szakasz

a

Kórház

jelenlegi

főbejáratát,

annak

forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos
kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett
kialakítás során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság,
ezért a meglévő csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen
projekt keretében.
A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és
csillapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése.
A csomópont kialakitásához kapcsolódóan átépülnének továbbá a
környező

utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával
együttesen.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának a növeléséhez.

b.) Kállói út - Tünde utca csomópontjának átépítése:
A Kállói út - Tünde utcai

útkereszteződés

forgalmi rendje

jelzőtáblákkal

szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen. A
Kállói úton napközben is jelentős a forgalom, de a reggeli munkába indulási
és az esti hazaérkezési

csúcsidőszakokban

a Kállói útra

történő

balra és

jobbra kanyarodások az elsőbbségadások miatt nehézkesek, így a
járművek

rendszeres

feltorlódása

egyre

elviselhetetlenebb,

balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási
sebesség a Kállói út érintett szakaszai a

csúcsidőszakon

gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba

történő

kívüli

időszakban

becsatlakozása az

által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való
tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde
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utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan gyorsulni
tehergépjárművek

képes tehergépjárma. A

közlekedési feltételeinek

javítása érdekében korábban megépített nagy burkolatszélesség és a nagy
sugarú

csatlakozóívek

miatt,

nagy

sebességű

kanyarodó

mozgás

lehetséges.
A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület
balra

jelentős

kanyarodó

közúti

felől érkező,

forgalom

és Centrum felé

biztonságos levezetése

érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.
A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és
kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló
öbölbe történő helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbuszmegálló
részleges áthelyezése tervezett.
Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén
megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő
kerékpáros

átvezetések

tervezésével

lehetővé

teszik

az

érintett

városrészek kerékpáros baráttá tételét.
A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon
kívül jelentős sebességgel közlekedő forgalmat egy körforgalmi csomópont
kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos
átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható
közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.
A

megépülő

csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett

utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és
ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen.
e.} Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:

A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként
jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt
egyik

fő

célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid

kibocsájtásának

csökkentéséhez

és

az

élhető

városi

környezet

kialakításához.
A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés)
és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatób bá
tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások esetén
fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési

módot választók részaránya" prioritási eredményindikátor értékének
közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.
A projekt keretében az alábbi utcákat alakítottuk kerékpáros baráttá:
Megvalósítási hely (Utca nevel
létesítmény hossza

(

)

".

•

l

y

1

Tervezett

kerékpárforgalmi

Arany János utca
Jósa András utca

700m
200m

Honvéd u .-Serház u.

lOOOm

Nádor u.-Szilfa u.
Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)

lOOOm
llOm

Toldi utca (Széchényi - Damjanich u között)

820m

Árpád utca (Széchényi - Kiss Ernő u között)

300m

Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között)

600m

Malom utca

490m

Színház utca (Bessenyei tér- Széchényi u között)

685m

Garibaldi utca

740m

Ósz61ő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)

780m

Fészek utca

lOOOm

A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai :
lrányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30-as
sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése.

1.

Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti
jelzőtáblák

kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és szegély

átépítésekkel megvalósíthatóak.
Meglévő

II.

burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt

gyalog-kerékpárutak

létesítése.

Ezen

esetben

jelentősebb

a

burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti
forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.
Projekt

jelenlegi

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

állása (készültségi

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült. A

fok,

támogatási

beszámolási

szerződés

hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a

időszakok,

felelős

kifizetési kérelmek

indulásakor a

stb.)

eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége. A
tervezői feladatok ellátása tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program
tervezői

feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely

ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett
ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az
Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018.04.05. napján.
Teljesítési határidő 180 nap. A tervező a kerékpáros létesítmények kiviteli terveit
határidőre

leszállította, a tervzsűri általi jóváhagyása megtörtént, közúti biztonsági

auditálása megtörtént. A 2 db csomópont engedélyes tervei szintén

határidőre

leszállításra kerültek, azok tervzsííri általi jóváhagyása és a közúti biztonsági
auditálása

megtörtént.

A

kerékforgalmi

létesítmények

kivitelezőjének

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.09.14. napján indult, amely
eredményesen zárult és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018.11.12. napján kivitelezési szerződést írt alá a „KE-VÍZ 21" Zrt.-vel. A Vállalkozó

l-- ) •.
I

,
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teljesítési határideje 40 nap. A Vállalkozó 2018. december 20. napjával a
beruházást készre jelentette. A műszaki ellenlSr 2018. december 20. napjára
kitűzte a műszaki átadás-átvételi eljárást, amely aznap sikeresen zárult. A város

jelen projekt keretében összesen 7792 méteren valósított meg kerékpárforgalmi
létesítményeket.

A

tervező

a

csomópontok

tekintetében

a

kiviteli

tervdokumentáció 2018. december 7. napjára, határidőre leszállította, továbbá az
építési engedélyeket beszerezte. Az ITM építtetőnek a Kállói út-Czuczor GergelyAdy Endre u. csomópontjának fejlesztésére a Magyar Közút Zrt.-t, míg a Kállói útTűnde

u. csomópont fejlesztésre a NIF Zrt.-t jelölte ki.

A Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópont átépítése

elhagyásra kerül a Főépítés Osztály által megrendelt, a Kállói út távlati fejlesztésére
készült tanulmány alapján. Terveink szerint új elemként a Luther utca, Luther téri
autóbusz megállóhelyek öbölbe helyezése, szabványosítása kerül a projekt
keretében megvalósításra.
A Kállói út-Tünde utcai csomópont körforgalmú csomóponttá

történő

fejlesztése

kapcsán a NIF Zrt. megtette a tervezői csomag alapján az ajánlatát, amelyet az
Önkormányzat elfogadott. A konzorciumi megállapodás és annak 1 számú
módosítása aláírásra került. A konzorciumi megállapodás KSZ által torténő
jóváhagyása céljául a Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra és jóváhagyásra
került.

A

körforgalmú

csomópont

kivitelezőjének

kiválasztására

irányuló

közbeszerzési eljárás a NIF Zrt. által előkészítésre került, a KFF által jóváhagyásra
került. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2020.08.05. napján feladásra
került. Jelenleg az eljárás zajlik. A bontás tervezetten 2020. szeptember
hónapjában megtörténik.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

13. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

Önkormányzati épületek energetikai korszerasítése Nyíregy háza Megyei Jogú

REGISZTRÁCIÓS

Város Önkormányzatánál II. ütem

SZÁMA:

TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00003

Projekt
összköltsége :
Támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):

-

(

317.776.353 Ft
156.432.161 Ft
100%

Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2020.11.08

Támogatási
Szerződés

megkötésének,
módosításainak

2017. december 12.
1. sz. módosítás: 2018. július 17.

dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma:

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerOsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:
•

Önkormányzati

tulajdonú

épületek

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló
szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);
•

Fosszilis energiahordozó alapú

hő-termelő

berendezések

korszerűsítése,

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;
•

Maximum háztartási

méretű

kiserőmű

(HKME) fotovillamos rendszer

kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósult
meg:
1. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza,
Kertész u. 15., 13043/1 hrsz.)
2. Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Posta u.
2., 0176/1 hrsz.)
3. Eszterlánc Északi óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza,
Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.)
4. Gyermekek Háza Déli óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza
Mandabokri út 23/A., 13723 hrsz.)
S. Gyermekek Háza Délt óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Tünde utca 2/B., 8245 hrsz.)
6. Gyermekek Háza Déli óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza
Furulya u. 3., 13551/2 hrsz.)
7. Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza,
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12., 17096 hrsz.)
jelenlegi

A pályázat benyújtása 2017. július 31-én megtörtént. A Támogatási Kérelem

állása

Projekt

(készültségi

megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

fok,

beszámolási

időszakok,

2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási Szerződés
2017.12.12-én lépett hatályba. A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01. A

kifizetési kérelmek
stb.)

támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap .
A projekt előkészítésének szakaszában elkészült a kiviteli tervdokumentáció,
melynek

)

/( l

elkészítésére

1 A /

t

bevonásra

került

Tervező,

valamint

rehabilitációs

környezettervező

szakmérnök/szakértő.

ellenőr,

felelős

valamint

Bevonásra került továbbá műszaki

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. A

tervezői

költségvetések meghaladták a rendelkezésre álló keretet. A megoldásról
egyeztetések lezajlottak, amely miatt a projekt tervezett befejezési idejének
módosítása vált szükségessé. Erre vonatkozóan Támogatási Szerződés módosítási
igény került benyújtásra, mely a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került.
A Támogatási Szerződés módosítás 2018. július 17-én lépett hatályba.
A tervezés során továbbá három épület (Eszterlánc Északi óvoda Állomás úti
Telephely, Gyermekek Háza Déli óvoda Mandabokor Telephely, Gyermekek Háza
Déli óvoda Butykatelep Telephely) esetében statikai probléma merült fel, valamint
a Gyermekek Háza Déli óvoda Manóvár Tagintézmény esetében új hálózatbekötés
szükséges, melyek megoldása elengedhetetlen az energetikai korszerűsítés
megvalósításához. Az épületek statikai megerősítésére vonatkozó statikai tervek
elkészítésére a Tervező kiválasztásra került, a statikai tervek 2018. november 23.
napjáig elkészültek.
A tervezői többlet, valamint a statikai megerősítések költségei miatt keletkező
forráshiány okán két óvodai intézmény (Eszterlánc Északi óvoda Nyitnikék
Tagintézmény, Eszterlánc Északi óvoda Csillagszem Tagintézmény) esetében a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. január 30-án indult,

amely eljárás 1 ajánlat beérkezésének okán eredménytelenül zárult.
Az újonnan induló három óvodai intézmény (Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék
Tagintézmény, Eszterlánc Északi óvoda Csillagszem Tagintézmény, Gyermekek
Háza Déli óvoda Felsősima) korszerűsítését célzó kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás 2019. március 11. napján elindításra került. A sikeres
közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési

szerződések

2019. május 21.

napján megkötésre kerültek.
A fennmaradt további 4 intézmény vonatkozásában (Eszterlánc Északi óvoda
Állomás úti Telephely, Gyermekek Háza Déli óvoda Mandabokor Telephely,
Gyermekek Háza Déli óvoda Manóvár Tagintézmény, Gyermekek Háza Déli óvoda
Butykatelep Telephely) a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
2019. április 23. napján került elindításra. Sikeres közbeszerzési eljárás
eredményeként 2019. június közepéig mind a 4 intézményben a kivitelezési
szerződések

megkötésére sor került.

A 7 intézményben 2019. októberéig a kivitelezések minden esetben befejeződtek,
a műszaki átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került lezárásra:

--

{ );

•

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény- 2019.07.21.

•

Eszterlánc Északi óvoda Csillagszem Tagintézmény- 2019.08.29.

•

Gyermekek Háza Déli óvoda Felsősima Telephely- 2019.08.29.

•

Gyermekek Háza Déli óvoda Manóvár Tagintézmény- 2019.10.04.

•

Eszterlánc Északi óvoda Állomás úti Telephely- 2019.10.14.

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely - 2019.10.14.

•

Gyermekek Háza Déli óvoda Butykatelep Telephely- 2019.10.14.

N>IHlt,HAt./\

A projekt megvalósítása során jelentős többletköltség keletkezett, melyhez
kapcsolódóan

többlettámogatási

kérelem

került

benyújtásra

2019.

szeptemberében. A projektfejlesztésvégi Támogatási szerződésmódosítás igény
2020. március 11. napján benyújtásra került, melynek elbírálása folyamatban. A
projektben

60.083.877

Ft

nem

elszámolható

költség

keletkezett,

nem

támogatható, de műszakilag szükséges tevékenységek miatt..
A projekt fizikai lezárásáig a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók,
illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan történik, továbbá képzés
lefolytatása, valamint nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek
elvégzése szükséges.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

14. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS
HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI

SZÁMA:

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA

TOP-7.1.1-16-2016-00067
Projekt összköltsége:

750.000.000 Ft

Támogatás összege:

750.000.000 Ft

Támogatási

100%

intenzitás(%) :
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2017.09.01.
Befejezés: 2020.12.30.

Támogatási
Szerződés

2017. 10. 03.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt
(ml'.íszaki,
tartalma:

rövid
szakmai)

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy
átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi
közéletbe

történő

aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a

közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó
fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet
széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség

annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél

nagyobb mértékben beépülhessenek.

A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat
és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb
igény a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt
mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi
Közösség a stratégia célrendszerét.
A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető
város, ahol a városi közösségek erősek és befogadók, ahol otthonos, élettel
teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó
közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt {Nyíregyháza,
a családbarát város - Al; Nyíregyháza, a fiatalok városa - A2) és négy
stratégiai célt {Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi
közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése - Sl; A városi
lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek
támogatása - S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása
a városi lakosság- különösen a város kreatív és innovatív fiataljai - számára 53; A városi polgárok - kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív
bevonása - S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.
A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első
beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt
összesen

670.250.000,-Ft

értékben

(ez

magában

foglalja

a

HACS

együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési

költség a végrehajtás 40 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi pályázati
felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani
és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra
kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.
Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások):
Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális
fejlesztése - Ml
Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése - M2
Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb
programok szervezése - M3
lakosság szemléletformálása, tudatosítás - M4
A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést
és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti
egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra
kiegyensúlyozottan képviselteti magát.
jelenlegi

Pályázati felhívásaink lezárultak. A helyi támogatási kérelmek mindegyike

állása

Projekt

{készültségi

(mindösszesen 210 db) átesett az elsőfokú ellenőrzésen. Jelenleg a támogatói

fok,

beszámolási

okiratok megkötése zajlik az M3-as és M4-es művelet keretében benyújtott

időszakok,

kifizetési

pályázatok esetében, illetve a második körös pályázatok Közreműködő
Szervezet által történő ellenőrzése történik jelenleg.

kérelmek):

A Kulcsprojekt (Kölyökvár, Robinson domb és Alvégesi Művelődési Ház) fizikai
megvalósítása megtörtént, jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban .
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Az elmúlt

időszakban

két kifizetési kérelmet nyújtottunk be a

Közreműködő

Szervezethez, melyek elfogadásra kerültek, s mely kapcsán mintegy 19,5
millió Ft támogatási összeggel számoltunk el. 2020.02. 15-én mérföldkőhöz
tartozó szakmai beszámolót is benyújtottunk, mely szintén elfogadásra került.
Megvalósítást

A Nyíregyházi Helyi Közösség HBB döntési javaslata nem jelenti a végleges

hátráltató

döntést.

A

HBB

pozitív

döntését

követően

az

Irányító

Hatóság

problémák,

(Pénzügyminisztérium) hozza meg - az elektronikus rendszerben történő

nehézségek:

végső ellenőrzést követően és értesíti a végső döntésről a kedvezményezettet

az elektronikus rendszeren keresztül. Mindezen döntés meghozatalában,
közreműködő

szervezetként

a

Magyar

Államkincstár

tevékenykedik.

Tekintettel azonban az óriási számú támogatási kérelemre, valamint az elmúlt
időszak

végső

döntése

csúszik, mely hátráltatja a támogatói okiratok megkötését és az

előlegek

pandémiás körülményeire, a támogatási kérelmek

lehívását is. Valamint e járványügyi helyzet, nem csak a döntési folyamatot
lassította le, hanem veszélyezteti a rendezvény megvalósítását célzó
kisprojektek megvalósítását is.

15. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

"MTMI Élményközpont Nyíregyházán»
EFOP-3.3.6-17-2017-00016

SZÁMA:
Projekt

bruttó 499 901 332 Ft

összköltsége:

NYHMJV: 200 025 612 Ft

Megítélt

bruttó 499 901 332 Ft

támogatás

NYHMJV: 200 025 612 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete
befejezése:

és

Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 2021.01.29.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Aláírás

időpontja:

2017. szeptember 27.

módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):

(

1 R
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rövid

Az átfogó cél a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának

(műszaki, szakmai)

növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében

tartalma:

biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és hozzáférésének

Projekt

biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és
pályák iránti

érdeklődés

műszaki

felkeltésére, valamint a természettudományos

alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás
csökkentése érdekében.
A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:
-

Élményközpont

kialakítása

infrastrukturális

fejlesztéssel

és

eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával,
amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre).
-

Természettudományos

programok

élménypedagógiai

programtervének kidolgozása;
-

A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;

-

A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak
fejlesztése és alkalmazása;

-

A programok lebonyolításában

résztvevő

oktatók, pedagógusok,

szakemberek bevonása, felkészítése;
-

Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló
tevékenységek;

-

Programok kiajánlása, csoportok szervezése;

-

Az új programot bemutató, az élményközpont

működéséhez

kialakított honlap fejlesztése;
-

A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat,
műhely-

és klubfoglalkozás,

rendszeres

tapasztalatcserék

természettudományos óra, versenyek,
valamint tábor formájában.
-

műhelyek

Szakmai

szervezése,

megvalósítása;
A

résztvevő

intézményekkel

koordinátori

hálózat

kialakítására,

és

iskolánkként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása .
Projekt

jelenlegi

A Támogatási

Szerződés

állása (készültségi

november 01.-én

fok,

közbeszerzési

beszámolási

aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017.

elkezdődött.

szakértő,

a

Kiválasztásra

szerződések

került

a tervező és a

megkötése folyamatban van. A

időszakok,

konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy

kifizetési

bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről bevonásra

kérelmek):

kerülő

oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is

elősegítve

a tervezés

folyamat gördülékenységét.
Az épület

külső

és

belső

felújításához szükséges kiviteli terveket elkészültek,

a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.-án
megindításra került. Az ajánlatok bírálatát követően az Ács és Bartha Kft-vel,
került aláírásra a vállalkozási szerződés. Az épület felújításához kapcsolódó

)
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feladatok 2018. december 17-én befejeződtek és megtörtént az épület
műszaki

átadása .

A projektben tervezett eszközök 95%-a beszerzésre került 2019. január 15-ig.
A fennmaradó eszközökre 2019. márciusában sikeres ajánlatkérés került
lebonyolításra, így a projektben vállalt eszközök beszerzése április közepére
100%-ban megtörténik.
Az épület felújftásával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat
teljesítette a projektben fő feladatát, a zárásig az épület üzemeltetését
szükséges biztosítania.
A projekt keretében 2019. január 31-én sajtónyilvános eseményre került sor,
ahol megtörtént az épület átadása.
A

kapcsolódó

előkészítése,

egyéb

feladatok

(arculattervezés,

szakmai

anyagok

nyilvánosság stb.) megvalósítása folyamatban van.

Az Élményközpontban 2019. február 4-től napi szintű oktatás folyik a projekt
keretében

összesen

bevont

20

db

általános

és

középiskola

együttműködésével. A napi szintű oktatási tevékenységek szervezését a

projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látja el.
Jelenleg a foglalkozások megtartása szünetel, a COVID 19 miatt kialakult
helyzet miatt. A foglalkozások várhatóan 2020. októberében indulnak újra.
A konzorciumi partnerekkel együttműködve az egyeztetések folyamatosak,
melynek célja a már ténylegesen megtartott foglalkoztatásokon alapuló
tapasztalatok beépítése a napi

működésbe.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

16. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERET~BEN JÉGKORSZAK INTERAKTÍV

REGISZTRÁCIÓS

ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA

SZÁMA:

MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt
összköltsége:

nettó 3 528 816 771 Ft

t

•

A

I

Támogatás összege:
Támogatási

nettó 3 528 816 771 Ft
100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése:

Kezdet:2017.október
Befejezés: 2021. április
2017.07.31.

Támogatási
Szerződés

E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 145 877 120 Ft vissza nem

megkötésének,

költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV önkormányzata, melyet a

módosításainak

Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti

dátumai:

beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít.
Ebből

az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének

előkészítésére
Projektvezető:

Projekt
(műszaki,

térítendő

és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 528 816 771 Ft.

Gajdos László
rövid

A Jégkorszak interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern

szakmai)

technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme
egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények

tartalma:

érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal,
és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, patásokat
bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, interaktív
állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló módon
mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valósághű modelleken,
majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék,
a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a rénszarvasokkal éppúgy,
mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj.
valósághű, műgyantából

mamut,

gyapjas

Ezeket a bemutatókat

készült demonstrációkból hozzuk létre (életnagyságú

orrszarvú

stb.).

A

projekt

egyedülálló

Európában,

elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark versenyképes maradjon.
A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd mind
az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés
projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket,
továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan
halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.
Projekt

jelenlegi

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között

állása

(készültségi

2017.

fok,

beszámolási

GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi

időszakok,

kifizetési

július

31.

költségvetéséről

napján

megkötött

Támogatói

Okirat

(iktatószám:

szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség

fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78.

kérelmek stb.)

Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 145 877 120

Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A
Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és

-

~ T)

"' '

1 f-. E (

'r lt A

L

A

11

megvalósítására nettó 3 528 816 771 Ft került elkülönítésre, amely összeg
támogatási
A projekt

előleg

formájában utalásra került.

előkészítési

tevékenysége keretében

szerződést

kötöttünk 2017.

november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a
megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is,
amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A
tanulmány megállapításainak birtokában ezt követően megkezdődött az uniós
nyílt építészeti tervpályázat előkészítése, amelynek felhívása 2018. április 17-én
jelent meg az EU hivatalos lapjában (TED). A tervpályázatra a kiírás szerinti
feladási

határidőre,

2018. június 18.

(hétfő)

16:00 óráig, tizenkét

pályamű

érkezett. A Bírálóbizottság 2018. június 29. napján hozott, a tervpályázattal
kapcsolatos írásbeli összegzésében (továbbiakban: zárójelentés) rögzítette,
hogy a tervpályázat sikeres és eredményes volt. A beérkezett 12 pályaműből a
zsűritagok

egybehangzó véleménye alapján

első

díjban részesült a Gav-Art

Stúdió Kft. és a DEKON Kft., amely társaságokat a Bírálóbizottság a
zárójelentésében a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban ajánlattételre felhívásra ajánlotta. A tervpályázaton nyertes két
pályázó felhívásával „tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás" indult az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározásra
került feltételek mellett, 2018. szeptember 27-én. Az eljárás során 3 alkalommal
került sor tárgyalásra, 10.16-án, 10.18-án és 11.07-én. Az eljárás lezárásaként
végül november 23-án került kiküldésre az Összegezés. December 4-én sor
került a tervezési szerződés aláírására, amelynek eredményeként 2019 .
januárban elkészült a Jégkorszaki interaktív állatbemutató attrakció vázlatterve,
majd 2019. februárban az engedélyes terve, valamint 2019. márciusban
kiadásra került a beruházásra vonatkozó (nem

jogerős)

építési engedély, ami

2019. áprilisban jogerőssé vált. Április végén a Tervező akadályközlést nyújtott
be műszaki okok miatt, amelynek következtében a tervek módosítása és az
engedélyezési eljárás újbóli lefolytatása volt indokolt, emiatt pedig a tervezési
szerződés határidejének módosítása, hosszabbítása vált szükségessé. A
módosított építési engedély július l-én kiadásra került, majd július 24-én
a módosított szerződés szerinti határidőben leszállította

jogerőssé vált. Tervező
ellenőrzés

céljából a kiviteli terveket a beruházás árazott költségbecslésével

együtt, amely

jelentősen

túlmutat a Támogatói Okiratban erre a beruházásra

rendelkezésre álló fedezeten. Fentiek miatt 2019. augusztusban
tűzési jegyzőkönyvben

póthatáridő

rögzítettük az új tervezési határidőt .

2020. július 27-én indult el a beruházás S üteme közül az 1. ütem kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, tekintettel a rendelkezésre álló
fedezetre. A többi 4 ütemre az ősz folyamán indulhat a közbeszerzési eljárás. Az
ajánlatok beérkezésének határideje 2020. szeptember 29.
Megvalósítást

Önkormányzatunk 2019. augusztus 28-án plusz forrás iránti kérelmet nyújtott
be a Miniszterelnöknek címezve, amely emelt összegű forrásra vonatkozó

hátráltató

kérelem elbírálásáról hozott döntésről szóló értesítést követően további 30 nap
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problémák,

áll majd rendelkezésre a Tervezőnek a kiviteli tervek véglegesítésére. A kérelem

nehézségek:

elbírálása még folyamatban van. A kérelem elbírálásának feltétele a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása .

17. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

REGISZTRÁCIÓS

FEJLESZTÉSE II. ÜTEM

SZÁMA:

TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001

Projekt

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK

BŐVÍTÉSE,

574 OOO OOO Ft

összköltsége:
Támogatás

564 009 932 Ft

osszege:
Támogatási

100%

intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2017.11.01.
Befejezés: 20201.01.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2017 .12.08.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

tartalma:

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

rövid

A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a

szakmai)

cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben
található.
A Nyíregyháza, Öz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a
nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember l-től, a
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig
Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött.
2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság nem
engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését,
csupán nyitva álló helységként üzemelhetett. 2011

novembertől

három házi

gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben.
Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda

helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt
található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása . A burkolatok és belső
nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, és
a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület üzemeltetése
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nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt üzemeltetett
nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az ingatlan
lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások kerülnek
elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
álló, leromlott épület üresen állt.
A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása alatt
többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és terhes
védőnői

tanácsadás,

hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek alatt, az

egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször átépítették, de a
külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben korábban a helyi

önkormányzati

képviselő

tartott fogadó órákat, valamint a körzeti megbízott is itt

volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a Szociális Gondozás Központ
nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt, megosztva az épület részt a

református egyházzal, akik a szociális étkeztetés kiosztó helyként használták.
Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ házigondozói körzet
működik ebben az épületrészben, amely egy nagyobb kb. 25 m2 -es irodából és egy

6m 2 -es konyha, vizes helységből és előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a
padló burkolata hajópadló, amely felújításra szorul. Az utcafronton

lévő

másik

2

épületrészt a Posta helyi kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m alapterületen. A zárt
udvar

felőli

épületrészben jelenleg 2013. május

l-től

a Nyíregyházi Szociális

Gondozási Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős
emberek számára.

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:
A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:
a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén

b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti
fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) -A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám
alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi

Idősek Klubja

és a házi segítségnyújtás nyitva

álló helyiségének felújítása;
c) új szolgáltatás létrehozása - a projekt keretében

elsősorban

a már

működő

szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági
és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a
Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása,
ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működ6 pszichiátriai betegek
nappali ellátása új telephelyen;
d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem
felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott

működő

szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek nappali
intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban
említett új szolgáltatásokkal;
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati
rendszerek kiépítése;
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f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület)

kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén
releváns.
B) Eszközbeszerzés:
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az
IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés,
részletezésre az eszközlístákban kerül sor;
b)

külső

terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik

c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.
Projekt

jelenlegi

A pályázati dokumentáció 2017.július 31-én került benyújtásra. A 2017. augusztus

állása (készültségi

09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz benyújtásra. A

fok,

támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.09.01.

beszámolási

időszakok,

napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017. 12.08. napján került sor. A

kifizetési kérelmek

tervező

stb.)

szerződéskötésre

kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november 24-én indult,
2018. január S. napján került sor, a kiviteli tervek alapján 2018.

augusztus 17. napján elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás

előzetes

minőségbiztosítása.

A

kivitelező

kiválasztására

közbeszerzési eljárás 2018. november 20-án indult, részajánlattételi
a két épület megvalósítására vonatkozóan. A vállalkozói

irányuló

lehetőséggel

szerződések

kötésére

2019. március 19. napján került sor. Tervezetten az őz utca esetében a kivitelezés
időtartama 8 hónap, Nyírszőlős vonatkozásában S hónap volt, de mindkét

kivitelezés esetében szerződésmódosításra került sor. A nyírszőlősi épület
átadására 2019. október 19-én került sor. Az Óz utca megvalósítása 2020.02.24.
napján műszaki átadás átvétellel zárult. A projekt keretében beszerzésre került egy
9 személyes kisbusz, valamint az épületek működését segítő eszközbeszerzésre is
sor került. Az Öz utcai intézmény 2020. szeptember 7. napján ünnepélyes keretek
között került átadásra.
A

projektben

keletkezett

költségek

vonatkozásában

többletforrás igény került benyújtásra a

2020.07 .30.

Közreműködő

napján

Szervezet részére

33 796 721 Ft összegben, amely elbírálás alatt van. Jelenleg a projektfejlesztés végi
Támogatási Szerződés módosításához kapcsolódó hiánypótlás van folyamatban.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

Nem releváns.

nehézségek:

'I A '
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18. számú adatlap
PROJEKT

NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN

CÍME/

EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

200 OOO OOO Ft

összköltsége:
Támogatás

200 OOO OOO Ft

összege:
Támogatási

Konzorciumvezető

intenzitás {%):

Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 38,47%

Projekt (tervezett)
kezdete

Polgármesteri Hivatal 61,53%

Kezdet: 2018.01.01.

és

Befejezés: 2021.02.28.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

2017. november 24.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

(név, osztály):
Projekt

rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján

(maszaki, szakmai)

támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel

tartalma:

konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen" pályázati
felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.
Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól
(2015-ben 70,3%) . Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban
keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen
később

térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is

meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős
hozzátartozókat.
A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar
munkaerőpiac

nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének kezelésében

fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása vagy egyéb
atipikus munkalehetőségek kínálata.
Hiányoznak a

női

foglalkoztatást támogató, olyan országosan

elérhető

innovatív

szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit
kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és család
harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése, a
kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése,
standardizálása.
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Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország

című

kiemelt projekt alapozza meg a felhívás

keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt
projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések,
felkészítők

szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a

Női

Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított
informatikai

háttér

biztosítja

a projektekben

nyújtott szolgáltatások és

tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.
A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósltási

időszakban

jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása
érdekében . A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a
kedvezményezettek részére.
A támogatási kérelemben a szervezetek az

együttműködés

keretében vállalják,

hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:
•

Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásához és
működtetéséhez,

•

a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus
foglalkoztatási formák

•

népszerűsítéséhez

a munkáltatók és a munkavállalók

és elterjesztéséhez,

együttműködésének

javításához a

család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,
•

a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat
nyújtó szolgáltatók és a velük

együttműködő

közösségek

működési

feltételeinek megteremtéséhez.
A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka
összeegyeztethetőségének

előmozdítása

helyi

megoldásokkal

és

együttműködésekkel.

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:
1.) Kommunikációs

aktivitások,

szemléletformáló

tevékenységek

(a

költségvetés maximum 30%-a)

Helyi

munkaadók

és

szakmai

együttműködések

érzékenyítése,

tájékoztatása,

szervezeteik
kialakítása

a

projektcélokkal

összhangban
Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport
számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi
szervezetekkel,

szakmai kamarákkal,

vállalkozói

szervezetekkel:

foglalkoztatási kerekasztalok szervezése
Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok
helyben

való

elterjesztésének

ösztönzése,

elfogadottságának

erősítése

tájékoztató

napok

és/vagy

előadások,

és/vagy

események, akciók szervezése, online tartalmak készítése
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kampányok,

2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával
együttműködve

a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont)

létrehozása és

működtetése,

formális és nem-formális képzések,

fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési,
oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés
maximum 60%-a)
A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és

-

működtetése

-

Formális és nem-formális
lebonyolítása

képzések,

fejlesztések,

felkészítések

-

Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt
konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken,
felkészítéseken.
kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele,
szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása

-

3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a
létrehozásához,

Női

működtetéséhez

Információs és Szolgáltató Központ
szükséges

eszközök

beszerzése

(költségvetés 10%-a)
informatikai háttér és mobilitás biztosítása
a

Női

Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos

eszközök beszerzése
Projekt

jelenlegi

A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017. július 04-

állása

(készültségi

én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra. A

fok,

beszámolási

támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27.

időszakok,

napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a

kifizetési kérelmek

válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely

stb.)

hatálybalépésének dátuma 2017. november 24„ 2018. március 1. napjától felállt a
projektmenedzsment szervezet, melynek feladata a projekt

előkészítése,

illetve

koordinálása, a projekt sikeres megvalósítása. A Női Információs és Szolgáltató
Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család és Karrier Pontra (CSAK)
módosult. A „CsakPONT" működésének megkezdéséhez szükséges audit 2019.
február 15. napján sikeresen zárult, a „CsakPONT" munkatársainak bevonásával. A
szerződés

támogatási

módosítása is megtörtént, a projekt mérföldköveinek és

költségvetésének átütemezése céljából, azért, hogy a projekt az eredeti
ütemtervnek megfelelően kerüljön megvalósításra. A projekt megvalósítása során
2019. június 11-én újabb auditra került sor a családbarát Ország Nonprofit
Közhasznú Kft részéről. A sikeres auditot követően a szakmai munka megvalósítása
felgyorsult.
A konzorciumi partner által vállalt 200 fő képzése valósult meg, 2019. június 19-én
fejeződött
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be 2 db CSBO képzés (munkaerőpiaci reíntegrácíó, munka magánélet

összeegyeztethetősége) .

A képzések mellett a 200 fő S órás karrier coachingban is

részesült.
2019 .03.01.-2020.08.31. között 21 rendezvényen jelent meg a Család és
KarrierPONT, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék az atipikus foglalkoztatási
formákat, mind a munkáltatóknak és mind a munkavállalóknak egyaránt, továbbá
a CSakPONT szolgáltatásait és fe ladatait.
Ez idáig 20 helyi munkáltatóval került aláírásra együttműködési megállapodás. A
munkáltatók már alkalmazzák az atipikus foglalkoztatási formákat. Eddig 2
munkáltatói fórum (2019. június 4. és 2019. november 13.) és 2 foglalkoztatási
kerekasztal került megrendezésre (2020.01 .14., 2020. 09.11.), ahol a családbarát
tanúsítóvédjegy lehetőségeiről és az atipikus foglalkoztatási formák előnyeiről és
jó gyakorlatainak a bemutatásairól, valamint a „Hibrid munkavégzésről" szóltak.
A hálózatosodás szempontjából eddig 4 helyi civil egyesület, 1 alapítvány és S
intézmény működik együtt a programmal .
A programba összesen 2020. augusztus 31-ig 404 ügyfél regisztrált és vette igénybe
a

pályázat

nyújtotta

szolgáltatásokat.

2019.

l-től

július

ingyenes

gyermekfelügyeletet is biztosít a CsakPONT az ügyfelek számára, a HR/jogi és
mentálhigénés tanácsadások mellett. 2020. július

l-től bővült

paletta online korrepetálással. Eddig összesen 538

fő

a szolgáltatási

vette igénybe a

segítőszolgáltatásokat.

2019. november 6-án monitoring előkészítő látogatás valósult meg a Családbarát
Ország Nonprofit Közhasznú Kft

részéről.

A monitoring 2019. december 3-án

valósult meg. 2020. március 31-én újabb monitoring előkészítő szakmai egyeztetés
történt online formában, 2020. szeptember 7-én pedig személyes jelenléttel.
2020. május 7-téSI elindult a toborzás az ingyenes képzésekre,

melyből

eddig az

alábbiak valósultak meg:
- 75

fő

vett részt a képzéseken, ezen belül házi és

informatikai

ismeretek

vállalkozásindítás alapjai.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:
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könnyebb

élethez,

idősgondozás

alapjai,

szolgáltatásmarketing

és

19. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
Támogatás

1 036 OOO OOO Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:
Támogatási
megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

tartalma:

Kezdet: 2017.10.01.
Befejezés: 2020.12.31.
A Támogatási szerződés megkötésének napja: 2017.10.19.

Szerződés

(műszaki,

TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001

1 036 OOO OOO Ft

összköltsége:

Projekt

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán

rövid

A Támogatási szerződés 1. számú módosításának dátuma : 2018.04.26.
A Támogatási

szerződés

2. számú módosításának dátuma : 2018. 11.27.

A Támogatási Szerződés 3. számú módosításának dátuma : 2020.06.18.
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:

szakmai)
1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a
Rezeda utca között zárt esőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő
nyomvonalában sávos helyreállítással.

l/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő
csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka,
rézsűburkolat

kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.

1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz ut ca
kereszteződési

csomópont

elöntését

mentesítő

csapadékvíz

átemelő

és

záportározó műtárgy építése.
2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és
átemelőkkel.

2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és
átemelőkkel.

3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával,
záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.

I

4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója
műtárgyak

befogadó

mederbővítéssel,

kiépítésével, lehetséges befogadójául

mederburkolással, a
Nyírszőlős

városrész

Westsik Vilmos út felőli részének.
S.) Az Igrice (Vlll/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás
növelése mederburkolással, és mederkotrással.
jelenlegi

A fejlesztési helyszínek vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és

állása (készültségi

jogerős vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állását követően a kiviteli tervek

Projekt
fok,

beszámolási

készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, amely során 2018.

időszakok,

május 29-én szerződéskötés történt a Közműterv-M 93 Kft-vel. A szerződ és

kifizetési kérelmek

teljesítési határidő vonatkozásában egy alkalommal módosításra került, 2018.

stb.)

szeptember

26-án.

Ennek

megfelelően

2018.

októberében

a

kiviteli

tervdokumentáció leszállításra került.
A Nemzeti Kbt. 117. § által meghatározott módon szabadon kialakított,
hirdetménnyel

induló

nyílt

eljárást

folytattunk

le

Nyulastói

csatorna

rekonstrukciója 1. ütem tárgyban. Az eljárás eredményeként a KE-VÍZ 21 Építőipari
zártkörűen működő

Részvénytársasággal kötöttünk vállalkozás i

november 19-én. A munka megkezdésének

időpontja

szerződést

2018.

2018. november 23-a,

befejezése 2018. december 21. A műszaki átadás átvétel sikeresen megvalósult.
2019. áprilisában Nemzeti Kbt. 117. § által meghatározott módon szabadon
kialakított, hirdetménnyel induló nyílt eljárást folytattunk le Csapadékvíz elvezetés
4 részben tárgyban. Az eljárás az 1.rész vonatkozásában - Alma utca, Kökény 75,
Kökény 115.- eredményes lett, ennek következtében a

Közmű

Generál Kft-vel

2019. augusztus 22-én a kivitelezési szerződés megkötésre került. Az Alma utcán
és a Kökény utcán a csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója, valamint az
átemelő

és záportározó műtárgy építése befejeződött 2020. januárjában.

A 2. rész és 3. rész és 4. rész esetében, azaz:
-

Csemete utcán csapadékcsatorna rekonstrukció

-

Nyulastói csatorna rekonstrukciója II. ütem

-

Igrice mellékág mederbővítés

a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így 2019. szeptemberében ezen részek
vonatkozásában újabb közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztására,
amely eredményesen zárult minden rész tekintetében. A munkaterület átadása a
Kivitelezők

részére 2020 . márciusában megtörtént.

A Nyulastói csatornánál a csatorna rekonstrukciója történik mederbővítéssel,
mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, mint lehetséges befogadó
Nyírszőlős

városrész Westsik Vilmos út felől

érkező

csapadékvizének. A kivitelezési

költség bruttó 312 175 624 Ft.

-
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A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése történik zárt
csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. A kivitelezés 2020 március
9-én kezdődött. A kivitelezési költség bruttó 248 337 175Ft.
Az Igrice (Vlll/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése
mederburkolással, és mederkotrással. A kivitelezés 2020. március 18-án
kezdődött.

A kivitelezés költsége bruttó 95 157 831 Ft.

Minden helyszínen megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás.
Az önkormányzat elkészíttette a Meggyfa és Korong az utcákra vonatkozó
csapadékvíz elvezetési és útépítési terveket. Csakis egy időben célszerű
megvalósítani a fejlesztést, a csapadékvíz elvezetési létesítményeket a tervezett
útburkolat elkészítése nélkül nem lenne célszerű megépíteni. Ellenkező esetben mivel az utcák jelenleg nem rendelkeznek szilárd útburkolattal - az eső, az út felső
rétegén

összegyűlő

szemcsés anyagot rendszeresen belemosná a csapadék

hálózatba, és az emiatt szükségessé váló gyakori tisztítása gazdaságtalan, magas
fenntartási költséget eredményezne, és az állandó, akadálymentes üzemszerű
működése

sem lenne biztosított. Az útépítést nem lehet elkezdeni, ugyanis a

tervezett nyomvonalhoz a szükséges terület nem biztosított. Ezen indokokból nem
tudtuk elindítani a Meggyfa utca és a Korong utca csapadékvíz elvezetés
kivitelezését. Az így keletkezett maradványösszeg terhére a Színház utcai
csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójának megvalósítása tervezett.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

20. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001

SZÁMA:

Projekt

830 OOO OOO Ft

összköltsége:
Támogatás

830 OOO OOO Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

(

„Közösen a kiútért"

)

Kezdet: 2018.01.01
Befejezés: 2022.03.31

)

H A

A

Támogatási
Szerződés

2017.11.30.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály

rövid

A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a

(műszaki, szakmai)

hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság

tartalma:

társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, az
életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként

megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett
városi területein

élők

közösségi és egyéni

eredményeként a hátrányos

helyzetű

szintű

társadalmi integrációja, aminek

emberek életlehetőségei javítása.

A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, és
a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát célozzák,
és azok bevonásával valósulnak meg.
Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen
élő

A)

lakosság komplex és integrált felzárkózására:

Együttműködés

megteremtése

a közösségi és egyéni

céljából

(azaz

szintű

társadalmi integráció feltételeinek

közösségfejlesztés,

pl.

közösségfejlesztési

koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok,
mediáció);
B)

Folyamatos

foglalkoztatása,

szociális

munka

egyént

fejlesztési

megteremtése

tervek

(pl.

készítése

szociális
és

munkások

felülvizsgálata,

háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);

C) Törekvés a foglalkoztatás

elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes

programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli
fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);
E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl.

szűrőprogramok),

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);
G)

Bűnmegelőzést,

a

közbiztonság

javítását

elősegítő

programok

(pl.

drogprevenció).
A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében
benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai
rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt
keretében a szegregátumban

élők

integrált területre költöztetése is tervezett,

ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a

költözők

segítik a beavatkozási helyszíneken.
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befogadását

A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros
partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes
megvalósítást teszi

lehetővé,

hanem megteremti a támogatási kérelemben

bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási
kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal. A Gyermekjóléti
Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió forintos
költségvetésből gazdálkodhat.

Projekt

jelenlegi

Megkezdődött

projekt megvalósítási

állása (készültségi

megvalósítása zajlik:

fok,

Bűnmegelőzés és

beszámolási

szakasza,

az

alábbi

programelemek

drogprevenció a rendőrséggel,

tanácsadás,

szűrőprogramok,

idt5szakok,

Egészségügyi

kifizetési kérelmek

programelemek,

stb.)

Életvezetés és háztartásgazdálkodás,

egészségügyi

szemléletformálás

Képzések, munkaerő piaci szolgáltatások, foglalkoztatók feltérképezése és
felkészítése,
Gyermekek iskolai felzárkóztatása, korai gyermekkorban történő fejlesztés
Kulturális és hagyományőrző programok, meséd program,
Sportfoglalkozások,
Pszichológiai tanácsadás, Szupervízió.
A mérföldkőhöz kötött 2. számú szakmai beszámoló elfogadása folyamatban van.
A megvalósítandó főtevékenységekre vonatkozó közbeszerzéseket eredményesen
lezártuk. A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése megtörtént.
A kommunikációs tevékenységek megvalósítása
eseményekhez

kapcsolódó

tudásmegosztó,

elkezdődött .

A programokhoz,

kommunikációs

platformok

(nyomtatott online felületek) fenntartása a megvalósítás alatt, sajtóközlemény
küldése a projektindításról, honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató
megjelenítése, és folyamatos frissítés a projektzárásig, a pályázati felhívásban és a
kommunikációs csomagban

szereplő

elvárások teljesítése. Információs anyagok,

kiadványok készítése. Módosítási igény elbírálása folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató
nehézségek:

21. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt összköltsége:

(-

)

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTBE

TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00002
890.206.903 Ft

ti

Támogatás összege:
Támogatási

890.206.903 Ft

100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2018. január 1.
Befejezés: 2020. november 29.

Támogatási
Szerződés

Támogatási szerződés: 2017. december 29.

megkötésének,

Támogatási szerződés 1. sz. módosítás: 2018. december 19.

módosításainak
dátumai:
Projektvezető:

Projekt
(műszaki,

tartalma :

Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
rövid

A projekt során célunk a Múzeumfalu mint meglévő attrakció fenntartható

szakmai)

turisztikai vonzerővé való alakítása a kulturális örökségi elemek
felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarátés

élményelemekkel

való

bővítése.

A

fejlesztés

eredményeként

megteremtjük a lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb
időt

tudjanak eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdőn,

Nyíregyházán.
A projekt keretében a Múzeumfalu által bemutatott kulturális örökség
turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés,
felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók
kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási
háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések
történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak
szerint:

1. Új látogatóközpont:
A meglévő főbejárati épület a funkcionális elrendezése, a terek
szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált

kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület
átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális
tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.

2. Mútárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatásiigazgatási központ kialakítása:
A Múzeumfalu meglévő

műtárgy

épületeinek hangulatához,

építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő
műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű

műszaki feltételek között valósulhat meg.

Az épületben a

Múzeumfalu igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a
kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.

ti

A

A

3. Szabadtéri Színpad megújítása:
A Szabadtérí Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtérí
elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a
nézőtér

megújuljon, 200

ü lősorok

fő befogadóképességű,

szílárd

szerkezetű

létesüljenek. A közönségforgalom kiszolgálására központi

illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereínek
infrastruktúrája kiépül.
4.

Műtárgyépületek rekonstrukciója

Szabolcs-Szatmár-Bereg

megye

öt

kisebb

tájegységéről

a

Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési
tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját
mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van,
rekonstrukciójuk -

tetőfedés

cseréje, szerkezeti

megerősítése,

homlokzatfelújítások - feltétlenül szükséges.

S. Infrastrukturális fejlesztések
- út- és parkolóhálózat,
-

meglévő

utak felújítása,

- víz, szennyvíz, csapadélvíz és gázhálózat rekonstrukciója,
- térvilágítás kiépítése,
- bemutathatóságát szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések.
Projekt

jelenlegi

állása :

A Kormány 2015. november 10. napján

együttműködési

megállapodást

kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város
és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói
előkészítési

Múzeumfalu fejlesztése

tevékenységei 2016. januárban

kezdődtek

projekt

a Modern Városok

Program keretein belül.
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása
érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak

feltételeiről

a

Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy
a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások,
amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban,
kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával
valósuljanak meg.
A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán
a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a
fejlesztés TOP forrásbó l történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a
TOP-6.1.4 konstrukció

keretében

kerülne támogatásra. A pályázati

elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem

-
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minősült,

támogathatónak

így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu

fejlesztése projektünk szétválasztásra került:
o

a

szűken

örökség
16,

vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
megőrzését,

fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-

és

Társadalmi

környezeti

szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés e. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;
o

a „Mesekert"

elnevezésű

fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kívánná finanszírozni.
A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli
felelős

készítése,

tervdokumentáció

akkreditált

közbeszerzési

szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk
elszámolni.
A TOP-os felhívásra

2017.09.29-én

benyújtásra

került a pályázat

688.000.000 Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási
felszólítást. A hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én
kaptunk értesítést a pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő
megfelelésről. 2017.11.28-án a Közreműködő Szervezet értesített minket
arról, hogy a benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.
A TOP felhívás
kapcsolódóan

előírásainak

üzleti

terv

megfelelően

és

CBA,

a projekt

előkészítéséhez

marketingstratégia,

illetve

energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést
kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.
Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési
engedélyek kiadásra kerültek.
A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
folyamatba

épített

ajánlattevővel

minőségbiztosítás

mellett

lezajlott,

a

nyertes

2018. május 25.-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A

terület 2018. május 28-án került átadásra a vállalkozónak. A kivitelezés során
felmerült akadályok miatt, a projekt részben átütemezésre került. Az eredeti
kivitelezési határidő (2019. március 21) helyett, az építési munkák
befejezésére 2019. október 15-ig került sor. A hosszabbítás csak a
múzeumfalu egy részét érintik és csak részlegesen kerül lezárásra 2019.
márciusát

követően,

a

tervezett

rendezvények

megtartását

nem

befolyásolja.
A beérkezett legalacsonyabb árajánlat magasabb volt a projektben
rendelkezésre álló forrásnál, amely miatt az Önkormányzat többletforrás
igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé. Az IH a kérelmet pozitív
elbírálásban részesítette és a korábbi 688 millió Ft támogatáson túlmenően
további 97 777 879 Ft támogatást ítélt meg. Ebből adódóan a projekt
összköltsége a korábbi 688 OOO OOO Ft-ról 785 777 879 Ft-ra változott.
.--
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Az

igényelt többletforrás

2018. december

21-én

megérkezett az

Önkormányzat projekthez tartozó elkülönített bankszámlájára.
A kivitelezési munkálatok 2019. október 15-én befejeződtek, melynek
eredményeként elkészült az új látógatóközpont, a raktár, a

belső

úthálózat

fejlesztése és parkolók kialakítása, valamint a műtárgyépületek felújításra
kerültek.
Beszerzésre és leszállításra kerültek a bútorok, valamint az informatikai
eszközök.
A különböző műtárgymásolatok (fonott, kerámia, fa, bádog és üveg tárgyak)
viseletrekonstrukciók, valamint a múzeumfalut és annak portáit bemutató
kisfilmek beszerzése jelenleg folyamatban van.
A projekthez kapcsolódóan 2019. október 11-én újabb többletforrás igény
került benyújtásra a Magyar Államkincstár felé, amely IH által is pozitív
elbírálásban részesült, így a megítélt plusz 104.429.023.- Ft·al a projekt
összköltsége 890.206.903.- Ft-ra emelkedett.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

22. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

„Szociális városrehabilitáció Nyfregyháza szegregált területein"
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001

SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%):

1 726 OOO OOO Ft
1 726 OOO OOO Ft
100%

Projekt kezdete és

A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01.

befejezése:

A projekt tervezett befejezése: 2021.03.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének

2017. december29.

dátuma :
Kapcsolattartó

dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály

(név, osztály):

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

~
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Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken
koncentráltan

megnyilvánuló

társadalmi-fizikai-gazdasági

komplex módon való kezelése a területen

tartalma:

elősegítése

élők

problémák

társadalmi integrációjának

érdekében.

A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják,
úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi
infrastrukturális tevékenységeket valósítjuk meg:
-

szociális bérlakások felújítása a szegregátumokon belül,

-

szociális bérlakások felújítása az akcióterületen kívül integrált
környezetben, ún. beavatkozási helyszínen - ebben az esetben oda
kell költöztetni családokat a szegregátumból,
közösségi, szociális funkciójú épület felújítása,

-

- térfigyelő rendszer kialakítása.
A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy
14 önkormányzati tulajdonú ingatlan

külső-belső

felújítására, melyekben

összesen 184 lakás található. A 184 lakásból több mint 50 kerül belülről
felújításra. A lakásfelújításon felül sor kerülhet a célterületen működő
Gyermekjóléti Központ új épületbe

történő

költöztetésére, az épület teljes

felújításával, berendezésével, kerttel kialakítva, illetve a közterületen
térfigyelő

Projekt

jelenlegi

állása (készültségi
fok,

beszámolási

időszakok,

kamerák telepítésére.

Az 1. ütem során 20 lakás kivitelezése valósult meg.

A II. ütem terveit a tervező 2019. október 25-én átadta. Jelenleg a II. ütem
kivitelezésére

vonatkozó

közbeszerzés

kifizetési
kérelmek):

esetén

a

közbeszerzési
nyertes

eljárás

ajánlattevővel

folyik.

Eredményes

2020

októberében-

novemberében aláírásra kerülhet a kivitelezési szerződés.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

23. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás
összege:
Támogatási

intenzitás (%):

lndiaház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000
820 117 565 Ft
820 117 565 Ft
100%

l
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A

Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.06.29.

Támogatási
Szerződés

2018.01.05.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

Gajdos László projektvezető

(név, osztály):

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
rövid

A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág

szakmai)

bemutatására szolgáló lndiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika

Projekt
(műszaki,

tartalma:

madárvilágát bemutató Madár röpde létesítése.
A projekt fejlesztési elemei:
lndiaház:

Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy
központi

térből

láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India

állatvilágában.

-

Ál/atparki dolgozók szociális egysége

-

Szirtcápa-mangrove bemutató

-

Karantén medencék

-

Központi közösségi tér
Indiai rinocérosz bemutató

Vidra bemutató
10db belső madár röpde
Tigrispiton terrárium
Szalagos varánusz hely
Mókus hely
4 db rágcsáló hely

-

Indiai mókuscickány hely

-

Teknős

Látogató tér
bemutató

Afrikai madár röpde
Indiai nagymacska kifutó
Több funkciós raktár épület

A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént.
A támogatott tevékenység megvalósítási

időtartama

a támogatási

szerződés

hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.
Projekt

jelenlegi

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott

állása (készültségi

jogosultsági feltételeknek. 2017 .11.23. napján támogatói döntésben részesült. A

fok,

támogatási szerződés hatályba lépett 2018.01.05. napján. A projekt keretében a

beszámolási

időszakok,

felelős

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, továbbá a Kbt.

\
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kifizetési kérelmek

szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak

stb.)

interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a Kbt.
81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a

tervező

kiválasztására. Az eljárás megindításához előzetes minőségbiztosítás lefolytatására
került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány
2018.04.12. napján kiállításra került, ami alapján a kozbeszerzési hirdetmény
2018.04.12. napján feladásra került. A közbeszerzési eljárás eredményeként a
tervezői szerződés 2018.07.23.
határidőre,

napján aláírásra került. Határidő 6 hónap. A tervező

2019. január 23. napjáig a kiviteli tervdokumentációt leszállította, az

építési engedélyeket beszerezte. A FAKSZ által a

kivitelező

kiválasztására irányuló

közbeszerzési eljárás (amely a Kbt. szabályai alapján a Modern Városok Program
keretében megvalósuló Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció tárgyú
projekttel való összeszámítás miatt a Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési
eljárás)

előkészítésre,

majd megindításra került 2019.07 .15. napján. Az eljárás

eredményesen zárult. 2020. március 02. napján Vállalkozási

szerződés

került

aláírásra az „lndiaház" elem kivitelezésére a KE-VÍZ 21 Zrt-vel, illetve a „Többcélú
raktár" elem kivitelezésére a CAPRICOLORS Kft.-vel. A munkaterület átadások
2020.03.02. napjával megtörténtek. Az lndiaház teljesítési határideje 360 nap,
amely alapján a teljesítési

határidő

2021.02.25. napja. A Többcélú raktár teljesítési

határideje 180 nap, amely beruházás teljesítési
megvalósult: a műszaki átadás-átvételi eljárás

határidőn

kezdő időpontja

(2020.08.29.) belül
2020.07.07, amely

eljárás 2020.07.22. napján sikeresen lezárult.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

24. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

821 887 500 Ft

összköltsége:
Támogatás

821 887 500 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%}:
Projekt (tervezett)
kezdete
befejezése:
Támogatási

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem
TOP-6.4.l-16-NYl-2017-00002

és

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2021.03.31.
2017.12.29.

Szerződés
'

(

A

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektme nedzse r
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

rövid
szakmai)

tartalma:

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és
erősítő

közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak

az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az
élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti

Közlekedési

Infrastruktúra-fejlesztési

Stratégia

fejlődésre

fenntartható

és

közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A pályázat tervezett fejlesztései:
Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok
kialakítása:

Körforgalmak

létesítése:

Család

utcán,

a Szalag

utca

Belső

és

körúti

csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros
átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe
történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.
Belső

A

körút - László utca csomópont kialakítása:

Nagykörútról

balra

kanyarodások

tiltása

tervezett,

jelzőlámpás

forgalomszabályozás bevezetése mellett.
Kerékpáros létesítmények:

A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a
településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító
történő

Fürdő

Sóstógyógyfürdő

utca teljes szakaszán

irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a Berenát utcától

északra, Kemecsei úttól pedig nyugatra

eső

belterületi tömbrészlet csillapított

forgalmú településrésznek történő kijelölésével.
Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban qvaloqos átvezetés tervezése,
gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig

történő

vasúttal

átellenes oldali tovább vezetése mellett:

Az autóbusz öbölpár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés
kiépítése, a

Fürdő

utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok

által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi
szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas
létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.
Kállói út - Mikszáth Kálmán utca

kereszteződésben jelzőlámpás

csomópont

kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása:

A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út
között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka
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eső

Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé

szakaszának

forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út Nagyvárad utca, és a Kállói út - Zimony utca csomópontokat. Elsődleges szempont
a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát átalakítása, a
gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az autóbuszmegálló
részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.
A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került.
A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 42 hónap.
Projekt

jelenlegi

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban

meghatározott

állása (készültségi

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A

fok,

időszakok,

támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program

kifizetési kérelmek

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján

stb.)

a Kbt. 117. §szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az

beszámolási

eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került. A közbeszerzési
eljárás,

beérkezett

érvényes

ajánlat

hiányában

2018.05.25.

napján

eredménytelenül zárult. A tervezd kiválasztására irányuló ismételt közbeszerzési
eljárás 2018.06.28. napján megindult, amely eredményeképpen 2018.08.01.
napjára 5 db ajánlat érkezett be. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult,
amely keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Cívis
Komplex Kft között, 2018.09.28. napján tervezői vállalkozási szerződés köttetett.
Teljesítési határidő, a szerződés aláírásától számított 180 nap. A tervezői feladatok
ellátása eredményeként a vállalkozó az engedélyes és kiviteli szintű műszaki
tervdokumentációt leszállította, melyek az ITM tervzsűri által jóváhagyásra
kerültek.
Az engedélyes tervek leszállításával körvonalazódott ki, hogy a Kállói út - Mikszáth
Kálmán

utca

beavatkozási

kereszteződésben

szakaszon

közúti

jelzőlámpás

kanyarodó

csomópont kialakítása és a
mozgások

szabályozása

elem

megvalósításával a kiinduló állapottól kedvezőtlenebb állapot alakulna ki, így a
projektelem megvalósítása elhagyásra került. Helyette terveink szerint a Széchenyi
utca

felújításának

közlekedésbiztonsági

szempontból

releváns

elemei

(buszmegállók kialakítása, gyalogos átvezetések megvalósítása, stb) kerülnek
kivitelezésre. Továbbá a Debreceni utca, Hatzel téri autóbusz megállóhelyek
öbölbe helyezése, kapcsolódó gyalogos-átkelőhely biztonságosabbá tétele projekt
elem kerül új tételként a projektbe.
A közúti biztonsági auditálás engedélyes és kiviteli szinten is megtörtént.

Az

engedélyek beszerzésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló nemzeti nyílt
közbeszerzési eljárás 2019.09.20. napján elindult. A közbeszerzési eljárás
eredményesen zárult, amely eredményeként a „Kerékpáros csomag"
kivitelezésére a Strabag Építőipari Zrt.-ve!, a Család út - Szalag u. körforgalmú
csomópont kialakítására a Strabag Építőipari Zrt.-vel, illetve a Család út - Belső krt.
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körforgalmú csomópont kialakítására pedig a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel került Vállalkozási
szerződés aláírásra 2020.03.16. napján, amely nap a munkaterület átadások is

megtörténtek. A „Kerékpáros csomag" teljesítési határideje 60 nap, amely
tekintetében a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.05.15. napján megkezdődött
és 2020.05.29. napján sikeresen lezárult. A Család út - Szalag utcai körforgalom
teljesítési határideje 120 nap, amely az 1. számú szerződésmódosítással 149 napra
(2020.08.12.) módosult. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2020.08.12. napján
indult meg, amely sikeresen zárult 2020.08.27. napján. A Család út - Belső krt.
teljesítési határideje 180 nap (2020.09.12.). A műszaki átadás-átvételi eljárás
2020.08.24. napján megindult, amely sikeresen zárult 2020.09.07. napján.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

25. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA

REGISZTRÁCIÓS

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL Ill. ÜTEM

SZÁMA:

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00002

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

396.840.630 Ft
396.840.630 Ft
100%

intenzitás {%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés: 2020.11.11.

Támogatási
Szerződés

2017. december 13.

megkötésének,
módosításainak

1. sz. módosítás: 2018. december 10.

dátumai:
Kapcsolattartó

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):
Projekt

rövid

(műszaki, szakmai)

tartalma:

A projekt célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása :

HA

A

•

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos

hőszigetelése,

külső

nyílászárók

cseréje),
Fosszilis

•

energiahordozó

korszerűsítése,

rendszerek

hő-termelő

alapú

cseréje, és/vagy a kapcsolódó

berendezések
fűtési

és HMV

korszerűsítése,

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer

•

kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
Egyéb tevékenységek:
•

Műszaki

•

Energetikai

•

Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele

•

Kiviteli tervek elkészítése

•

Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése

•

Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele

•

Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása

•

Kötelezően előírt

•

Projektmenedzsment feladatok ellátása

•

Projektarányos akadálymentesítés- amennyiben releváns

•

Azbesztmentesítés - amennyiben releváns.

adatszolgáltatás
szakértői

szolgáltatások igénybevétele

nyilvánosság biztosítása

A projekt keretén a hatályos Támogatási szerződésben foglaltak szerint az
alábbi intézmények energetikai

korszerűsítésére

került sor:

1. Tündérkert Keleti óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a - nagy épület)
2. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,
Kállói út 109/a - kis épület)
3. Tündérkert Keleti óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza,
Koszorú út 10.)
4. Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet
út 30.)
5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
Projekt

jelenlegi

A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási

állása (készültségi

kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás

fok,

érkezett, melyet teljesítettünk. 2017.10.30-án pozitív támogató döntés

beszámolási

időszakok,

született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási

kifizetési

december 13-án lépett hatályba.

kérelmek):

A projekt előkészítésének szakaszában elkészült a kiviteli tervdokumentáció,
melynek elkészítésére bevonásra került

Tervező,

szerződés

valamint rehabilitációs
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környezettervező szakmérnök/szakértő.
ellenőr,

Bevonásra került továbbá műszaki

valamint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

A projekt részét képező Jósa András Múzeum esetében a tervezés során
műszaki

problémák keletkeztek, melyek megoldásának

időigényre

való

tekintettel (tervezés előtti vizsgálatok, tervezés), valamint forráshiány miatt a
projektfejlesztésvégi

Támogatási

leválasztásra kerül a

projektből,

szerződésmódosítás

alkalmával

a költségek átcsoportosításra kerülnek a

projekt keretében korszerűsített épületekre, a fel nem használt támogatási
összeg terhére új projektelemek kerülnek bevonásra. Ezen körülmény
rendezésének

időbeli

elhúzódására tekintettel a projekt mérföldköveinek

dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma Támogatási
szerződésmódosítás

keretében módosításra került.

A kiviteli tervek birtokában a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési
dokumentáció elkészült, a közbeszerzési eljárás 2019. január 29-én
megindításra került. A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a
kivitelezési

szerződések

2019. április 15-én (Polgármesteri Hivatal „A" és „D"

épülete), valamint 2019. május 2-án (óvodai intézmények) megkötésre
kerültek. A kivitelezési munkálatok 2019. októberéig minden esetben
befejeződtek,

a

műszaki

átadás-átvételi eljárás az alábbiak szerint került

lezárásra:
•

Tündérkert Keleti óvoda Koszorú úti Telephely- 2019.08.06.

•

Tündérkert Keleti óvoda Százszorszép Tagintézmény kis és nagy
épülete - 2019.08.13.

•

Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely - 2019.08.13.

•

Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület - 2019.10.09.

A projektfejlesztésvégi Támogatási

szerződésmódosítás

igény 2020. április 9.

napján benyújtásra került, mely visszavonásra került, ugyanis új megvalósítási
helyszín kerül beépítésre a projektbe a projektben fel nem használt
összegének felhasználására. A

műszaki

tartalomvá ltozás okán a benyújtott

mérföldkövek elutasítását kértük.
A projekt megvalósítása során a mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai
beszámolók, illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan
történik, továbbá képzés lefolytatása, valamint nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos tevékenységek elvégzése szükséges.
Jelenleg az új megvalósítási helyszín projektbe történő beemelésének
előkészítése

zajlik a maradványösszeg terhére.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-

(
( ', I

)

1..

y

A

L

A

26. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

„ÖNKORMÁNYZATI
ÉPÜLETEK
ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem"
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004
627 227 209 Ft
627 227 209 Ft

100%

intenzitás (%):
Projekt kezdete és

Tervezett kezdete: 2018. január 1.

befejezése:

Tervezett befejezése: 2020. október 1., határidő hosszabbítása folyamatban

Támogatási
Szerződés

2017. december 14.

megkötésének

1. sz. módosítás: 2018. december 10.

dátuma:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

tartalma:

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

rövid

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő

szakmai)

épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges,
így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és
eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése .
Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt
során:
•

Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza,
Huszár tér S.)

•

Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a)

•

Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 1/D.)

•

Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400
Nyíregyháza, Kórház u. 13.)

•

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és KörnyezetvédelmiVízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.)

A projekt szakmai-műszaki tartalma
•

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók
cseréje),

lfl'vHA

A

•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

rendszerek

alapú

hő-termelő

berendezések

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV

korszerűsítése,

•

Megújuló energia hasznosítás (napelem rendszer telepítése),

•

Projektarányos akadálymentesítés;

•

Nyilvánosság biztosítása;

•

Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;

•

Szakértői

szolgáltatások (rehabilitációs szakmérnök, energetikai

szakértő)

•

Műszaki ellenőri

tevékenység

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapult, a
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli
tervek elkészítését követően történt meg a projektfej lesztési szakaszban.
jelenlegi

A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017.

állása (készültségi

augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd

Projekt
fok,

beszámolási

szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói

időszakok,

döntés érkezett 2017. október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017.

kifizetési

december 14-én lépett hatályba.

kérelmek):

A projekt

előkészítői

tevékenységei keretében bevonásra került a kiviteli

tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői
szakmérnöki/szakértői

feladatok elvégzésére rehabilitációs

szakmérnök, valamint projekt terv és
készítésére energetikai

előzetes

környezettervező

energetikai tanúsítvány

szakértő.

2018. március 28-án benyújtásra került az első

mérföldkőhöz tartozó

szakmai

beszámoló (Energetikai tanúsítványok és projektterv), amely elfogadásra
került.
A kiviteli tervek elkészültek. 2018. május 31-én benyújtásra került a második
mérföldkőhöz

tartozó beszámoló (kiviteli tervdokumentáció).

A kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás dokumentációjának
án elindult,

előzetes minőségbiztosítása

a Közbeszerzési

Felügyeleti

2018. augusztus 08-

Főosztály

(KFF)

az

eljárás

megindítására vonatkozó -feltétellel támogató tartalmú - tanúsítványt 2018.
november 22-én megküldte. Ezt

követően

a közbeszerzési hirdetmény 2018.

november 30. napján feladásra került, az ajánlatok bontására 2018. december
21. napján került sor. Az ajánlatok bírálata megtörtént, az eljárás eredménye
feltöltésre került a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére, melynek
kapcsán a záró tanúsítvány 2019. február 27-én kiállításra került. A kivitelezési
szerződések mindegyike 2019. áprilisában alá írásra került.
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közbeszerzési

eljárás

időbeli

elhúzódására

tekintettel

a

projekt

mérföldköveinek dátuma, valamint a projekt fizikai befejezésének dátuma
módosításra került.
A kivitelezési munkák során felmerültek pótmunka igények, amelyek
eredményeként kivitelezési

szerződés

módosítások (összesen 6 db) indultak

el. A projekt szinten jelentkező bruttó 42.791106 Ft összegű pótmunkából
bruttó 25 .379.942 Ft-ra a pályázati tartalék nyújt fedezetet, míg a fennmaradó
bruttó 17.411.164 Ft saját erőből biztosítandó. Valamennyi szerződés
módosításhoz kapcsolódóan megszületett a szabályossági döntés.

2019. október végére minden kivitelezési munka

befejeződött, a műszaki

átadás-átvételi eljárások lezárultak.
A kötelező képzések megvalósításra kerültek. Ezen tevékenységelemhez
kapcsolódóan további 25.000 Ft összegű saját erő igény merült fel.
A kötelező nyilvánosság minden eleme megvalósításra került.
A benyújtott projektfejlesztésvégi támogatási

szerződés

visszavonásra került,

ugyanis új megvalósítási helyszín kerül beépítésre a projektbe a megmarad
tartalékkeret

felhasználására.

A

visszavont

módosítási

igénnyel

párhuzamosan változás bejelentéssel kértük a projekt határidejének 2020.
október l-ig

történő

meghosszabbítását. A

műszaki

tartalomváltozás okán a

benyújtott mérföldkövek elutasítását kértük, tekintettel az új
tartalomra . Továbbá az

Albérlők

műszaki

Háza megvalósítási helyszín esetében egy

másik önkormányzati projekt is megvalósításra kerül az érintett épületben,
amelynek köszönhetően módosítani szükséges a támogatási szerződést.
A támogatással

történő

elszámolás folyamatosan zajlik kifizetési kérelmeken

keresztül.
Jelenleg az új megvalósítási helyszín projektbe történő beemelésenek
előkészítése

zajlik.

Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

27 számú adatlap
PROJEKT

dME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

(

)

EGtszstGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJlESZTtSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM"

TOP-6 .6.1-16-NYl -2017-00001

A

A

Projekt összköltsége:

bruttó 407.800.000 Ft

Támogatás összege:

bruttó 407 .800.000 Ft

Támogatási intenzitás
(%):

Projekt

kezdete

és

(tervezett) befejezése:
Támogatási

A támogatás intenzitása: 100%

Kezdet: 2018. január 16.
Befejezés: 2020. december 31.

Szerződés

megkötésének,

2018. január 15.

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartók:

Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság,
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra

Projekt rövid (műszaki,
szakmai) tartalma:

A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a
hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság
egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a

megelőzést,

a korai

felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség
javítását és a munkaképesség

mielőbbi

visszaállítását, valamint az

erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban
álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb
együttműködést,
minőségének

a

szolgáltatások

javítását segítik

elő,

költséghatékonyságának

és

továbbá hozzájárulnak a Semmelweis

Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi
Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is.
A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító
intézmények komplex felújítása lett tervezve:
Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú Ingatlan (itt
jelenleg is folyik eü. alapellátás)
Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz·ú ingatlan
Oelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően
meglévő

orvosi praxisok és

védőnői

szolgálatok áthelyezése

történik meg)
A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás
egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum kerül kialakításra:

t

'r

t-1 A

-

Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatti
épületrészének átalakítása

Albérlők

Háza földszinti

A pályázat keretén belül az infrastrukturális fejlesztéssel érintett
intézményekben, valamint valamennyi

védőnői

szolgálatban

jelentős

eszközfejlesztés is megvalósul.
Az intézmények felújítása, illetve építése során akadálymentesítés is
megvalósul, továbbá az újonnan
korszerűbb

mellyel

épülő

intézményhez a gazdaságosabb,

üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett,

jelentős

energia

megtakarítás,

illetve

üvegházhatású

gázkibocsátás csökkentése érthető el.
A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A

Projekt jelenlegi állása
(készültségi
fok,

Támogatási szerződés 2018.01.15-én került aláírásra, melyet követően

beszámolási időszakok,

felállt a projekt team. Elkezdődtek az előkészületek, amelynek során

kifizetési kérelmek):

megkötésre kerültek szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek
szerződései.

A kiviteli tervek elkészültek, melynek során a
összege

olyan

mértékű

fedezetet

igényelt

tervezői

volna,

költségbecslés
amelyet

az

Önkormányzat nem tudott volna biztosítani, így az a döntés született,
hogy jelen projektből a Bokréta utcai projektelem elhagyásra kerül, és
helyette a Tokaji úton valósul meg a beruházás.
Ezen döntés meghozataláig a

Fenyő

és Csillag utcai kivitelezésekre

irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult és

megkezdődött

a

kivitelezés. A Fenyő utcai beruházás 2020. április közepén befejeződött, és
szeptemberben a Csillag utcai kivitelezés is megvalósult. A kivitelezéseket
követően

az eszközbeszerzések vannak folyamatban.

A projekt 3. helyszínén a Tokaji úton is elindult a kivitelezés, amely 2020
év végére valósulhat meg.
A projektben 3 elszámolás került eddig benyújtásra,
kivitelezési költségek elszámolása
elszámolás jóváhagyásra került.
Megvalósítást
hátráltató problémák,

nem releváns

nehézségek:

-
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tekintetében,

előkészítési

melyből

és

minden

28. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

HKorányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca -

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása"

Csaló köz

TOP-6.1.S-16-NYl-2017-00003
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

támogatás

összege:
Önerő összege:

Támogatási

intenzitás
tervezett

kezdete és befejezése:
Támogatási

Szerződés

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

osztály):
Projekt rövid

1121 OOO OOO Ft

0 Ft

(%):
Projekt

1121 OOO OOO Ft

(műszaki,

szakmai) tartalma:

100%
2018. március l. - 2020. december 31.
2018. április 6.
Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek,

a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős
gépjárműforgalom

számára

biztonságosabb

közlekedési

feltételek

és

körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá,
hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi
funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és
könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások
számára .
A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a
Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése;
2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz - Móricz Zsigmond utca között.
A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti
átépítések tervezettek.
A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben

szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése,

-
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autóbusz

megállóhelyek

szükség

szerinti

áthelyezése,

autóbuszperonok

akadálymentesítése, öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése
megfelelősségének ellenőrzése,

egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés

szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.
A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi
és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási
intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.
A

Szarvas

utca

beavatkozással

akadálymentesítés,

kerékpárút

érintett

szakaszán

szakadási

burkolat

pont

felújítás,

megszüntetése,

autóbuszmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok
akadálymentesítése
megfelelőségének

egyaránt
ellenőrzése,

tervezett,
szükség

a
szerinti

csapadékvíz
egyéb

elvezetés

beavatkozások

megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon
keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és
egyéb intézmények irányába.
A

jelentős

közlekedő

közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden
számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére

törekszünk.
Projekt jelenlegi állása

A Szarvas utca kivitelezése 2019.11.15-én befejeződött. A jogerős használatba

(készültségi

fok,

vételi engedélyt ezen utca vonatkozásában 2020 júniusában kapta meg az

beszámolási

időszakok,

Önkormányzat.

kifizetési kérelmek):
A Korányi F. utca beruházás kivitelezésének 1. és 2. szakaszában burkolat
felújítási, útszegélysor építési, hiányzó járda szakasz építési, autóbuszöböl
szabványosítási, valamint csapadékvíz rendszer

korszerűsítési

munkálatok 2019-

ben megtörténtek. A Korányi - Kosbor utcai körforgalomtól a Korányi u. 52
számig, mintegy 600m-es szakaszon, valamint a Korányi Frigyes - Sóstóhegyi úti
elágazástól a Korányi u. 77 sz.-ig további 1900m-en.
A beruházás következő kivitelezési szakasza, a Csaló közi körforgalom
megépítése is a végéhez ért. A kivitelező 2020.09.23-ai dátummal a körforgalmat
készre jelentette, mely azt is jelenti egyben, hogy e dátummal indul a műszaki
átadás-átvétel.
Az elmúlt időszakban két kifizetési kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő
Szervezethez, melyek közül az egyik elfogadásra került 186,9 millió Ft összeggel,
míg a másik elbírálása jelenleg van folyamatban, mintegy 339,7 millió Ft
támogatási összeggel.
A projektben keletkezett maradvány terhére új projektelem kerül bevonásra, az
előkészítési tevékenység megkezdődött a Széchenyi utca egy szakaszának

felújítása kapcsán.
Megvalósítást hátráltató

A projekt megvalósítása kapcsán az alábbi problémával kellett szembe néznünk:

problémák, nehézségek:
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A Korányi Frigyes utca - Csalóközi körforgalom megépítését „tulajdoni"
problémák okozták.

A kérdéses (-2000m 2 ) területrész, a 2335/3 hrsz-ú

(társasházak) és a 2371/4 hrsz-ú (Korányi F. utca) ingatlanok határvonalán, a

Csalóközi

kereszteződésnél

(az élelmiszerbolt Sóstói úti átellenes oldalán)

található területrész. A kivitelezés megkezdésekor hatályos földhivatali
nyilvántartás szerint ezen ingatlanrész a Korányi Frigyes utcához tartozik, tehát
az Önkormányzat tulajdonában lévő terület, mely részben a körforgalom, egy
járdaszakasz és egy buszöböl megvalósítási helye is egyben. Nevezett
létesítmény megépítésére Önkormányzatunk JOGERŐS építési engedéllyel
rendelkezik.
A kivitelező kivonulása és a kivágásra
társasházi lakosok bejelentését

kerülő

követően

cserjék kijelölése után - az ott lévő

- szembesültünk azon ténnyel, mely

szerint a fejlesztéssel érintett ingatlan lehet, hogy mégsem az önkormányzat
tulajdonában van. Az ott

élő

lakók egy 2003-2005-ös tulajdoni lapot és

térképvázlatot felmutatva és az Ügyészségnek bejelentéssel élve akadályozzák a
körforgalom és környékének megépülését.
Önkormányzatunk a probléma kiderítése kapcsán geodéziai szakértőt fogadott
fel, aki megállapította, hogy a fentebb nevezett ingatlanok határvonala az
újfelmérés során megváltozott, amely felmérési és térképezési hibára utal._Ezt
támasztja alá a "teljes" tulajdoni lapi információ is, amely alapján 2005.10.28-ig
(ekkor adták forgalomba az új/e/mérési térképet, a jelenlegi DAT-ot) a

nyíregyháza 2335/3 hrsz-ú ingatlan területe 21453 m2 nagyságú volt, míg
jelenleg 19564 m2 nagyságú. A területcsökkenés mértéke: -1889 m2, amely nem
haladja meg az újfelmérés során ún.

"kötelezően

kivizsgálásra

kerülő''

10%-os

mértéket (ezért nem került sor egyik fél értesítésére sem), azonban a térképi
határvonalak geometriája, valamint az

épületektől mérhető

távolság

(előkert)

adatai egyértelműen mutatják a jelenlegi határvonal "téves helyzetét". Ezen
tényt támasztja alá a Járási Hivatal 2020.01.-én, ügyben hozott határozata is,
melyet követ6en Önkormányzatunk kisajátítási eljárást indított a terület
megszerzése és a kivitelezés befejezése érdekében.
Mindeközben Önkormányzatunk többszöri egyeztetést folytatott a lakossággal,
valamint lakossági fórumot is tartott. Mindezek eredményeként döntés született
arról, hogy a tervezett körforgalom Korányi úti északi ágán korábban tervezett
autóbusz öböl és megállóhely elmarad, illetve a tervezett járdaburkolat az
útpályával párhuzamos vonalvezetéssel épül meg, így folytatva a Magdaléneum
Intézmény előtt jelenleg véget érő járdaszakaszt, ezzel is megszüntetve a
szakadási pontot.
A kisajátítási eljárás eredményeként a Járási Hivatal meghozta döntését,
melynek értelmében 2020.június 19-én a vitatott ingatlan újra az Önkormányzat
tulajdonába került, melyet

követően

2020. június 22-én a munkaterület

visszaadásra került a kivitelező részére, az építési munka folytatódhatott.
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29. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza hat pontján"
TOP-6.1.S-16-NYl-2017-00002

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

támogatás

összege:
Önerő összege:

Támogatási

intenzitás
tervezett

kezdete és befejezése:
Támogatási

999 500 OOO Ft

0 Ft

(%):
Projekt

999 500 OOO Ft

Szerződés

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

osztály):

100%
2018. január 1. - 2021. december 31.
2018. február 12.
Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Zákány Zoltán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Projekt rövid (mOszaki,

Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni

szakmai) tartalma:

tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A
megközelíthetőség

és

elérhetőség

fontos alapfeltétele a gazdasági

fejlődésnek,

a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt
területe.
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő je lentős
gépjárműforgalom

számára

biztonságosabb

közlekedési

feltételek

és

körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá,
hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi
funkcióját

erősítsük,

könnyebben

valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és

megközelíthetővé

váljanak a munkavállalók és a vállalkozások

számára.
A fejlesztéssel érintett útszakaszok:
•

Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.)
között;

•

Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig;

•

Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i
körforgalomig;

•

Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig;

1 A
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•

Blaha Lujza sétány felújítása;

•

Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca
kereszteződéséig.

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot

növelő, munkaerő

mobilitást

segítő

és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok
kiépítése egyaránt megvalósult.
A különböző helyszíneken burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben
szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség
szerinti átépítése, autóbuszperonok akadálymentesftése, öbölpárok között
szükség szerinti biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése történt meg, a
csapadékvíz elvezetés

megfelelősségének ellenőrzése,

szükség szerinti egyéb

beavatkozások megvalósítása mellett.
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon
keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és
egyéb intézmények irányába.
Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken,
minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltétel megteremtésére
törekszünk.
Projekt jelenlegi állása

A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december

(készültségi
beszámolási

5-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017.
december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a

fok,
időszakok,

kifizetési kérelmek):

megítélt támogatás összege 999 500 OOO Ft.
A projekt megvalósítására kötött Támogatási

Szerződés

2018. február 12-én

lépett hatályba.
A projektmenedzsment szervezet 2019. március 1. napjával megalakult, a
projekt megvalósítására kiválasztásra került a közbeszerző, tervező, közúti
műszaki ellenőr,

biztonsági auditor,

valamint a tájékoztatási és nyilvánosság

biztosítási feladatok ellátását biztosító vállalkozó.
A

kivitelezésre

kiírt

közbeszerzés

során

az

eredményeként az alábbi S részben a kivitelezési

ajánlatok

értékelésének

szerződések

2019. június 14.

napján megkötésre kerültek:
1. rész Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs.

u.) között;
2. rész Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig és
Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az tszaki körút - Mező utca
kereszteződéséig;

3. rész Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion ui körforgalomig;
4. rész Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei
térig;
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S. rész Blaha Lujza sétány felújítása.

A munkaterületek átadását követően a kivitelezési munkák 2019.06 17-én
megkezdődtek és 2019. októberrel befejezőleg minden szakasz esetében

lezárultak. A műszaki átadás-átvételi eljárások időpontja az alábbiak szerint
alakult:
-

Blaha Lujza sétány: 2019.08.29,

-

Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i
körforgalomig; 2019.10.07,

-

Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig és Rákóczi utca
felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig;
2019.10.14,

-

Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei
térig;2019.10.14,

-

Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút között; 2019.10.14.

A végrehajtott fejlesztések összesen közel 3 km útpálya, 700 m járdaszakasz és
több mint 500 m kerékpárút megújulását eredményezték, melyek hozzájárulnak
a nyíregyházi közlekedési infrastruktúra hálózatos fejlesztéséhez.
A projektbe új műszaki tartalom, illetve új megvalósítási helyszínek bevonását
tervezzük, hogy a költségvetésben fennmaradó 440 639 218 Ft összeget fel
tudjuk használni. A beruházás célja olyan infrastruktúra kiépítése, amely
valamennyi

közlekedő

számára biztonságosabb közlekedést tesz

lehetővé.

Az

érinett útszakaszok mentén az egybefüggő járdaszakaszok hiányzó részeinek a
kiépítése és akadálymentesítése is megvalósul. A gyalogosok részére kijelölt
gyalogos-átkelőhelyek, míg a kerékpárosok részére biztonságos kerékpáros

átvezetések létesülnek azokon a helyeken, ahol ezen elemek korábban még nem
kerültek kialakításra.
A fejlesztéssel érintett útszakaszok az alábbiak:
- a Szarvas utca burkolat felújítása az Arany János utcai körforgalom és az
Országzászló tér között;
- a Szent István utca burkolat felújítása a Nagykörút és András utca között.
A beruházás során többek között megvalósul az útburkolatfelújítás, a
gyalogátkelőhelyek

biztonságosabbá tétele, csomópontátépítés, autóbuszöblök

szükség szerinti átépítése, gyalogossziget, járda, parkolóhely

és zöldfelület

rekonstrukció.
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás során kiválasztásra került a
tervez6, aki az engedélyes terveket benyújtotta hatósági engedélyezésre. Az
engedélyes tervek ITM

tervzsűri

audit készítése történik jelenleg.
Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

-
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általi jóváhagyása, illetve a közúti biztonsági

30. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II.

REGISZTRÁCIÓS

ütem"

SZÁMA:

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00003

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

995 426 058 Ft
995 426 058 Ft
100%

intenzitás(%):
Projekt

tervezett

kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2018.01.01.
Befejezés 2020. 12.29.

Támogatási

2017. október 30.

Szerződés

l.sz. módosítás: 2018. december S.

megkötésének

2.sz. módosítás: 2019.május 15.

dátuma:

3.sz. módosítás: 2020. július 22.

Kapcsolattartó

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):

Horváth István Vagyongazdálkodási Osztály
rövid

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények

(műszaki, szakmai)

vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási

tartalma :

helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem

Projekt

műszakilag,

sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek.

Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra,
melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:
•

14.sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)

•

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza,
Kassa u. 27. sz.)

•

Búzaszem

Nyugati

óvoda

Benczúr

téri

Tagintézmény

(4400

Gyermekkert

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)
•

Búzaszem

Nyugati

óvoda

Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)
•

Tündérkert Keleti óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 NyíregyházaOros, Deák F. u. 2. sz.)

•

Tündérkert

Keleti

óvoda

Margaréta

Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)
•

Eszterlánc Északi óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas
utca 1-3 sz.)

•

Esztertánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény

(4400

Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)
•

Eszterlánc

Északi

óvoda

Gyöngyszem

Tagintézmény

Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.
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A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára
(beleértve a sajátos nevelési igénya gyermekeket is, ezzel fokozva
beilleszkedésüket) sokkal

élvezhetőbbé

válik a

bölcsődébe

és az óvodába

járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre.
Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a
leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési
körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul
az intézmények leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek
szülők

a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A

helyzete is

könnyebbé válik a belratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.
A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra :
Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:

•

o

felújítás

(beleértve

az

épületgépészetet,

a

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)

o

udvar, játszóudvar felújítása

o

szocializációt,

mozgásfejlesztést,

segítő

fejlesztést

helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító
terek fejlesztése, kialakítása
o

Eszközbeszerzés, ezen belül:

•

Projekt

jelenlegi

tornaszoba fejlesztés

o

a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök

o

informatikai eszközök, berendezések

•

akadálymentesítés

•

szórt azbeszt mentesítés

•

energiahatékonysági intézkedések

A pályázat 2017. április 28-án került benyújtásra, hiánypótlást követően a
KözremOködő

állása (készültségi

támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a

fok,

Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási

beszámolási

időszakok,

szerződés

kifizetési

A

kérelmek) :

2017. október 30-án lett hatályos.

kivitelezők

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 8 intézmény

esetében eredményesen zárult 2019-ben. A

kivitelezők

a

közbeszerzésekről

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § rendelkezései alapján, nemzeti
közbeszerzési eljárás keretében kerültek kiválasztásra. Az erre vonatkozó
közbeszerzési

dokumentumok

előzetes

minőségbiztosításra

kerültek 2018.09.25-én a Közbeszerzési Felügyeleti

feltöltésre

Főosztály

részére,

2018.10.16-án kaptuk meg a minőségellenőrzési jelentést.
A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.11.14-én az ajánlati felhívás

közzé lett téve, az ajánlatok bontására pedig 2018.12.21-én került sor. Az

(
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ajánlattételi felhívásban előírt határidőig összesen 33 darab árajánlat érkezett
a közbeszerzési eljárás 8 részére. A Szabályossági Tanúsítvány 2019. február
15-én került kiadásra.
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási

szerződéseket

2019. február 28. és

március 4. között írtuk alá. A beruházások minden intézmény tekintetében
határidőben

megvalósultak. 2019. szeptember

2-től

mind a 8 intézmény

fogadta az óvodásokat és a bölcsődéseket. A munkálatok 5 intézményben
2019. augusztus 31-ig fejeződtek be, 3 helyszínen (a Gyermekek Háza Déli
óvoda Kassa úti Telephelyén, a Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta
Tagintézményében, valamint a Búzaszem Nyugati óvoda Benczúr téri
Tagintézményében)

pedig szeptember

közepéig zajlottak még

külső

munkálatok, az óvodai nevelés zavartalan biztosítása és a gyermekek
biztonságának maximális védelme mellett.
2019. október 25-én az Önkormányzat többlettámogatás iránti kérelmet
adott be a

Közreműködő

Szervezet részére a megvalósítás során felmerült

plusz költségek finanszírozására, amelyet a Kormány a 1243/2020. (V. 18.)
Korm. határozatával jóváhagyott.
A közbeszerzési eljárás 5. része (Tündérkert Keleti óvoda Nefelejcs
Tagintézmény -Nyíregyháza, Deák F. u. 2.) 2019-ben eredménytelennek lett
nyilvánítva, mivel az ajánlattételi

határidőben

csak egy ajánlat került

benyújtásra. A projekt ezen megvalósítási helyszíne esetében a beruházás
megvalósítása átütemezésre került 2020-ra, kiindulva a közbeszerzési eljárás
újbóli lefolytatásához szükséges

időből,

valamint azt a tényt figyelembevéve,

hogy nevelési intézmény felújításáról van szó, amelynek a működését a
nevelési év során folyamatosan biztosítani szükséges.
Ezen megvalósítási helyszín esetében a közbeszerzési dokumentumok
ismételten feltöltésre kerültek a Közbeszerzési Felügyeleti

Főosztály

részére

2019. december 19-én, a minőségellenőrzési jelentést 2020. február 3-án
kaptuk meg. Az ajánlattételi felhívás 2020. március 3-án került közzétételre,
az ajánlatok bontására pedig 2020. március 31-én került sor. Az ajánlattételi
felhívásban

előírt

határidőig

Közbeszerzési Felügyeleti

összesen 5 darab árajánlat érkezett. A

Főosztálytól

2020. május 19-én érkezett meg a

Végleges Szabályossági Döntés.

A Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény kivitelezési szerződését
2020. május 25-én írtuk alá. A belső munkálatok 2020. augusztusának végére
befejeződtek
elkezdődhetett

az

intézményben,

így

az

2020. szeptember 1-én. A

óvodai

külső

nevelés

zavartalanul

munkálatok várhatóan 2020.

októberében fejeződnek be az óvodai nevelés zavartalan biztosítása mellett.
Jelenleg zajlik az intézmények eszközbeszerzése, amelynek része a bútorokra
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A bútorok beszerzési eljárásának lezárásaként 2020. szeptember 4-én
kiküldésre került az Összegezés, melynek eredményeként a napokban
aláírásra kerül az intézmények által igényelt bútorok adás-vételi
A

Szerződés

Támogatási

három

alkalommal

került

szerződése.

módosításra.

2018.december 5-én a második mérföldkő elérési dátuma változott a
közbeszerzési

eljárás elhúzódása

miatt.

2019. május

15-én a 2-6.

mérföldkövek elérési dátuma módosult tekintettel arra, hogy a Tündérkert
Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény esetében a beruházás megvalósítása
2020-ra tolódott. A megítélt 93 570 741 Ft többlettámogatás 2020. július 22én

került

átvezetésre

a

Támogatási

Szerződésbe

a

harmadik

szerződésmódosítás során.

Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

31. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürd6 integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése"
GINOP-7 .1.9-17-2018-00005

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

992 329 869 Ft
992 329 869 Ft
100%

intenzitás (%):
Projekt

tervezett

kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2018. október
Tervezett befejezése: 2021. szeptember

Támogatási
Szerződés

2018.12.19.

megkötésének
dátuma:
Kapcsolattartó

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):
Projekt

rövid

(műszaki, szakmai)

tartalma:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Gazdaságfejlesztési

és

Innovációs

Operatív

Program

GINOP-7.1.9-17

kódszámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás
fejlesztése

című

pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a turisztikailag

frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló

-
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térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a
párhuzamos fejlesztési elképzelések.
A projekt

előkészítése

érdekében fontos a pályázat
érdekében

elkészült

kezdődött

2016-ban
a

megfelelő

pályázati

el. A pályázat sikeressége
előkészítettsége,

módú

felhívás

által

előírt

melynek

formában

a

Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire
vonatkozóan.

A projekt keretében megvalósítani tervezett beruházás:

>

Szökőkútpark

kialakítása az AQUARIUS élményfürdő előtti

parkban

> Kerékpárkölcsönző és szerviz pont kiépítése
> Csapadékvíz csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az
Állatpark és AQUARIUS Élményfürdő előtti szakaszokon opciós tétel

>
>
>
>
>
>

Nyilvános WC pontok telepítése
Zöldfelület rekonstrukció,

öntözőhálózat

kialakításával

Játszótér rekonstrukció - Trambulinpark kialakítás
A Tófürdő és a Székelykapu

előtti szökőkutak

összekötése

Mobil árusító pavilonok és zenepavilon beszerzése
Új parkolók kialakítása a Hunguest Hotel előtti szakaszon

A projekt a Magyar Turisztikai

Ügynökséggel

konzorciumban

kerül

megvalósításra.
Projekt

jelenlegi

A pályázat 2018. január 15-én került benyújtásra . Ezt

követően

2018. január

állása {készültségi

23-án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018.

fok,

február 16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a

beszámolási

időszakok,

felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási

kifizetési

kérelmet döntésre terjesztették fel. A pozitív támogató döntés 2018. július 24-

kérelmek):

én érkezett, a Támogatási Szerződés 2018. december 19-én lépett hatályba.
2018.

októberben

szerződést

kötöttünk

a

projekthez

kapcsolódó

közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozóan, majd decemberben
megalakult a projektmenedzsment team is, és megkezdődött az eljárások
előkészítése.

A beruházáshoz kapcsolódóan a tervező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás 2019. január végén elindult, melynek eredményeként a

tervezési szerződés márciusban aláírásra került.
A tervezés során a tervezési program módosítására került sor, ugyanis az
előzetes

költségbecslés szerint a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló

fedezet nem

elegendő

a teljes beruházás megvalósítására. Az eredeti

tervezési program teljes egészében megtervezésre került, viszont az eredeti
tervezési program egy része is opciós tételként kerül majd kiírásra
közbeszerzésre, illetve új

műszaki

tartalom meghatározására is sor került,

mindezek miatt a tervezési szerződés teljesítési határideje módosításra került
2020. januárra. A tervezés határidejének újabb módosítására került sor a
tervtanácsi vélemény kiadását

követően,

aminek eredményeként 2020.

júliusban került szállításra a végleges kiviteli terv és az engedélyek.
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2020. augusztus 28-án elindítottuk a kivitelezésre irányuló közbeszerzési
eljárás előzetes ellenőrzését, amely kapcsán az érkezett hiánypótlási felhívás
teljesítésre

került.

A

konzorciumi

partner

kérésére

a kivitelezésre

vonatkozóan indikatív árajánlatkérésre került sor.
2020. július 30-án lakossági fórumot tartottunk a projekt kapcsán.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

32. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

„Értékünk a család, értékünk az egészség!"
CSP-CSBM-19-0070

1000000 Ft

összköltsége:
Támogatás

1 OOO OOO Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
és

kezdete
befejezése:

Kezdet: 2019.08.01
Befejezés: 2020.09.30

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Támogatói Okirat készült 2019.10.01. dátummal

módosításainak
dátumai :
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt

rövid

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Az

eredetileg

tavaszi,

kora

nyári

időszakra

tetvezett

programjaink

(műszaki, szakmai)

megvalósítása

tartalma:

járványügyi intézkedések betartása érdekében veszélybe kerültek. A kialakult

a

lakosság

egészségmegóvása

érdekében

bevezetett

helyzetben megváltoztak a szükségletek, a szülők leterheltebbé váltak a
gyermeknevelési- és a tanulássegítő teendők megnövekedésével. Bevezetésre
került a munkahelyi gyermekfelügyelet, amelyet egész nyáron működtetni
kívánunk, valamint igény jelentkezett a szünidei családbarát táborok
megrendezésére. Ezekkel az intézkedésekkel a teljes nyári időszakot lefedjük.
A gyermekfelügyelet szolgáltatásban eszköz- ill. alapanyag szükséglet van, a
táborokban pedig étkezés biztosítása és programok szervezése szerepel a
céljaink között. A módosított programok illeszkednek az eredeti célokhoz.

{-)
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Kezdeményeztük a projektterv módosítását, amelyet a Támogatáskezelő
2020.06.02-án jóváhagyott.

Módosított programok:
A családbarát programsorozatunk keretében a következő programcsomag
valósult meg:

1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése
2. Családbarát táborok szervezése
3. „Ne csak a mának élj" - fenntarthatósági akció
1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése
A gyermekfelügyelet során, a jogszabályi előírásoknak megfelelően naponta
egy helyiségben maximum S gyereket fogadtunk. A munkanapokon biztosított
szolgáltatás alatt a gyermekek az aktuális tanulási feladataik mellett kézműves
foglalkozásokkal, készségfejlesztő és x-box játékokkal töltötték.
A program időtartama: 2020.06.02-2020.08.31.

2. Családbarát táborok szervezése
A hivatalunk munkavállalóira vonatkozó statisztikai adatok alapján indokolt,
hogy a 14 év alatti gyermekeket nevelő családok számára az iskolai szünidőben
napközis

szabadidős

programsorozattal

programokat

elősegítsük

az

tehermentesítését, és csökkentsük a

szervezzünk.

Célunk,

önkormányzati
szülői

hogy

a

munkavállalók

frusztrációt a gyermekek

elhelyezésével kapcsolatban.
A nagyszámú érdeklődés miatt, illetve a járványügyi megelőző szabályoknak
megfelelően

két csoportra bontottuk a gyermekeket, ügyelve arra, hogy

minden programelemet mindenki igénybe tudjon venni.
A teljesség igénye nélkül, a gyermekek részt vettek „Minecraft táborban",
élménylövészeten, lovas programon, kulturális- és egészségfejlesztési
programokon.
A programok megvalósulásának ideje:
2020.06.16-2020.06.26. (9 munkanap)
2020.08.17-2020.08.28. (8 munkanap)

3. HNe csak a mának élj" - fenntarthatósági akció
Önkormányzatunk családi cserjeütetési akcióra invitálta a munkavállalóit,
amellyel hozzájárul városunk levegőjének tisztításához. A jövő generáció
számára példamutatással tartozunk, ezért a zöld területek kialakításában
kívánjuk a hasznosság és a közösségfejlödés érzését erősíteni kollégáinkban.
A program megvalósulásának ideje: 2020.08.28.

„
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Projekt

jelenlegi

állása (készültségi
fok,

Az összes programelem megvalósult 2020.08.31-ig. A projekt szakmai- és pénzügyi

beszámolási

időszakok,

beszámolójának benyújtási határideje 2020.10.31.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,
nehézségek:

33. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

"Fenntartható turizmusfejlesztés - a Hely6rségi MűveléSdési Otthon

REGISZTRÁCIÓS

revitalizációja által"

SZÁMA:

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00005

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

támogatás

összege:
Támogatási

intenzitás

(%):
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése:
Támogatási

Szerződés

megkötésének dátuma:
Projektvezető

(név,

nettó 891 573 392 Ft
nettó 755 647 560 Ft
100%
2018. március 1. - 2020. október 31.
Nem releváns.
projektvezető

Árpád,

Kósa

osztály):

Kirják Róbert- projekt szakmai vezető

Projekt rövid (műszaki,

Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található

szakmai) tartalma:

Helyőrségi

Művelődési

Otthon

(régi

Tiszti

Klub)

felújítására,

megújítására.
Projektünk célja egy olyan helyi, térségi és az országban egyedülálló
turisztikai attrakció létrehozása, mely által a helyi gazdaság megélénkül
a foglalkoztatás növelése érdekében. A fejlesztés által emelkedik a
városba, a térségbe látogató turisták tartózkodási ideje, ezáltal közvetett

módon

-

jelentős

helyi-térségi

foglalkoztatás-bővítési

potenciált hordoznak magukban. Fontos megjegyeznünk azon tényt is,
mely szerint Nyíregyházán jelenleg számos turisztikai célú beruházás
folyik (teljesség igénye nélkül: Állatpark fejlesztés, Benes Villa turisztikai

hasznosítása, Szálláshely

bővítési

program - szállodák építése), melyek

multiplikátor hatásként jelentkeznek projektünk kapcsán is. A fentieken
túlmenően

a projekt közvetett célja Nyíregyháza város turisztikai

komplexitásának növelése mellett a helyben és térségben élő lakosság
életminőségének javítása, GDP növekedés elérése.
épülő

A projektünk keretében sor kerül a térség kulturális adottságaira
új

vonzerő

létrehozására, a

Helyőrségi Művelődési

Otthon épületének

komplex felújítására, az alábbiak szerint:
Színháztörténeti múzeum kialakítása, ahol a színháztörténet egyes

korszakainak élményszerű bemutatását célozná meg az az értékteremtő
kezdeményezés, amely szerint egy korszerű, interaktív, installációs,
szimulációs

látogatóteret hoznánk

létre. A tárlatot

installációk, tárgyi relikviák, video-térképek egészítenék ki,
audionarrációval. Emellett megtárgyasítanánk a

különböző
többnyelvű

különböző

korok

jelmezeit, a múzeumlátogató pedig belebújhatna ezekbe az ún.
fotófalakba, s lefényképeztethetné magát bennük. Az attrakcióban
különböző

jelentő

élményelemeket

holoprojektor

stb),

technikai

interaktív bemutatási

fejlesztések

formák

kialakítása

(pl.
is

megtörténik.
Fő

attrakcióhoz szorosan kapcsolódó Pódiumszínpad kialakítása is

megtörténne,

ahol

különböző

a

színházi

korok

reprezentatív,

szórakoztató és tanulságos, komplex élményt adó produkcióival
találkozhatnak,

ily

színháztörténeti

módon

múzeum

egészíthetnénk
virtuális

ki

anyagát,

az

egyetemes

valódi

turisztikai

„élményútvonal" jöhetne létre.
Kialakításra kerülne a színház szellemében egy bisztró és egy kávézó is.
Jegyárusítás

(csak

Pódiumszínpad,

és

kizárólag

Színháztörténeti

Rendezvényterem),

illetve

múzeum,

ajándéküzlet-

ajándéktárgyak árusítása.
Szakmai együttműködés megvalósítását is tervezzük (a Pályázati

Felhívás 3.4.1.1/1./I. pontja értelmében) más helyi attrakciókkal,
turizmusban érintett szervezetekkel, melynek keretében elérhetőek
lesznek például a vendégfogadó térben, ezen egyéb turisztikai
attrakciókkal kapcsolatos információk, képeslapok, térképek stb.
Rendezvényterem kialakítása.

A projekt részét képezné a turisztikai attrakció kialakításához szükséges
eszközbeszerzés és az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése

(szükséges

parkolószám

és

elektromos

töltőállomás

kialakítása,

zöldfelület rendezés stb).
A

fő

funkciókat tehát a fentebb nevezett attrakciók jelentenék,

természetesen kiegészítve olyan komplex turisztikai, információs és
látogatómenedzsment
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szolgáltatásokkal,

élményelemeket

jelentő

technikai fejlesztésekkel, interaktív bemutatási formákkal, amelyek a
mai kor modern igényeinek mindenben eleget tesznek.
Projekt jelenlegi állása

A munkaterület átadás-átvétele az 1. ütemre (maga az épület

(készültségi

fok,

felújítására) vonatkozóan 2019. november 25-én, míg a II. ütem

időszakok,

(parkoló- és záportározó) munkaterület átadás-átvételére 2020. február

beszámolási

kifizetési kérelmek):

13-án került sor. A kivitelezés 50%-os készültségnél tart. A kivitelezés
előreláthatólag

Az elmúlt

2020 év végére készül el.

időszakban

Közreműködő

egy kifizetési kérelmet nyújtottunk be a

Szervezethez, mely elfogadásra került, s mely kapcsán

mintegy 1.128.600,-Ft támogatási összeggel számoltunk el. 2019.12.13án, 2020.07.14-én, illetve 2020.09.14-én mérföldkőhöz tartozó szakmai
beszámolót is benyújtottunk, melyek elbírálása jelenleg is folyamatban
van.
A projekt

kapcsán

plusz

forrásigény

került

benyújtásra

a

Pénzügyminisztérium részére, melynek elbírálása folyamatban van.
A Helyőrségi Művelődési Otthonban 1912 és 1919 között működött a

Megvalósítást
hátráltató

problémák,

Hungária Gőzfürdő, melynek egy nagyobb és több kisebb medencéjét
találták meg a kivitelezők a kivitelezés ideje alatt, a padló födém

nehézségek:

elbontásakor.

Ezek

a

medencék

a

bontási

terveken

nem

szerepel(het)tek, mivel a tervezőnek ezek helyéről tudomása nem volt.
Az

ide

tervezett

új

bisztró

szennyvízelvezetésének, ezek a

helyiségek és
műtárgyak

vizesblokkok

víz-és

útban vannak. Sajnos a

medencék kiemelése kézi erővel nem volt megoldható és az alacsony
belmagasság miatt gépi erőt sem tudott a kivitelező igénybe venni. Fenti
indokok miatt a földszinti részek áttervezése vált szükségessé, melyek
időigényessége

miatt módosításra került a projekt befejezési határideje.

34. számú adatlap

PROJEKT
ciME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

támogatás

összege:
Támogatási

intenzitás

(%):
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése:
Támogatói

dátuma:

(

Okirat

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális
fejlesztése
TOP-7 .1.1-16-H-ERFA-2018-00026
bruttó 377.352.121 Ft
bruttó 268.100.000 Ft
100%
2019.január 1. - 2020. február 29.
2019.február 27

'r H
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A

Kapcsolattartó

(név,

Vajda Mariann -Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

osztály):
Projekt rövid (műszaki,

Jelen projekt keretén belül az alábbi épületek és játszótér felújítása

szakmai) tartalma:

valósul meg:
• Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.; hrsz:146.): Épület
Welújítása.
•Alvégesi

Művelődési

Ház (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz:

4617): Épület felújítása.
•Robinson domb (4400 Nyíregyháza -

Jósaváros; Hrsz:2263/169):

Többfunkciós közösségi, rekreációs, sportolási infrastruktúra kialakítása.
Az említett ingatlanokon az alábbi felújítás, fejlesztés valósult meg:
Kölvökvár
Pincefalak: talajnedvesség elleni védekezésképpen a teljes határoló
~alszerkezet

injektált

tömbszigetelést

kap,

falszárító

vakolattal

kiegészítve.
Födémszerkezetek: A nagyterem alatti födémszerkezet és az oldalsó
karzat tervezett statikus és dinamikus funkcióra szintén nem felel meg
iezért annak tartószerkezeti

megerősítése

szükséges és tervezett

acélszerkezetekkel).
Tetőszerkezet

és tetlSfedés: Az épület teljes

tetőfelületéről

az azbeszt

tartalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére
átszellőztetett

kialakítású

alatt vezetett légzáró,

kettős

állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc

páraáteresztő

fóliával, teljes deszkázatra fektetett

~látétfedéssel.

Padlóburkolatok: A földszinten a táncteremben és az emeleti
nagyteremben fa sportpadló burkolat kerül elhelyezésre .
~vizes

helyiségek újraburkolása .

Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a
málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen való új
mészfestése.
Homlokzatburkolatok: Az épület cementrabic lábazatának kijavítása, a
efagyott párkányok visszarögzitése

után újrahúzásra kerülnek a

homlokzat egyéb vakolt részei, végleges rétegént szilikát homlokzatfessel
átfestve .
Nyílászárók: A hagyományos fa szerkezetű egyrétegű üvegezéssel
kialakított nyílászárók helyére új 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott
~yári felületkezelésű
Fűtési

fa nyílászárók kerülnek beépítésre.

rendszer: A hőközpontban új fűtési szivattyú kerül elhelyezésre az

öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez lapradiátorok kerülnek
ermosztatikus szelepekkel vezérelve.
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részleges akadálymentesítés (a földszinti vizesblokk akadálymentes
~ialakítása)

világítótestek korszerúsitése
Alvéeesi

Művelődési

Tetőszerkezet

és

Ház

tetőfedés:

Az épület teljes

tetőfelületéről

az azbeszt

!tartalmú pala tetőfedés elbontásra kerül a tetőlécezéssel együtt, helyére
átszellőztetett

kialakítású kettős állókorcos fémlemezfedés kerül ellenléc

alatt vezetett légzáró,

páraáteresztő

fóliával, teljes deszkázatra fektetett

ialátétfedéssel.
Falburkolatok: Az általános helyiségekben a vakolt, festett oldalfalak a
málló festékrészek eltávolítása után újraglettelve teljes felületen új
mészfestést kapnak.
Homlokzatburkolatok: A teljes épület homlokzati
~omlokzati hőszigetelőrendszerrel

hőszigetelése,

kialakított nemesvakolattal.

Nyílászárók: a nyílászárók kibontásra kerülnek, helyükre új 3 rétegű
hőszigetelő

ellátott

műanyag

nyílászárók

kerülnek

tetőfödémébe

elhelyezett

tetőablakok

kibontásra

üvegezéssel

beépítésre. Az aula

kerülnek, helyükre új

hőszigetelt kivitelű tetőtéri

ablakok kerülnek

peépítésre, melyből kettő elektromotoros mozgatással kialakított. Az
érintett szakaszon a tetőfödémre új gipszkarton burkolat kerül
elhelyezésre, glettelés után a felület új mészfestést kap.
Fűtési

rendszer: Az öntöttvas tagos radiátorok helyére acéllemez

apradiátorok kerülnek termosztatikus szelepekkel vezérelve.
részleges akadálymentesítés

A Robinson domb játékai elavultak, balesetveszélyesek, így azok cseréje,
bővítése

indokolt. A fejlesztés során egy 7,5 m szintkülönbségű, 17 m

hosszú, 1,4 m széles iker terepcsúszda építése mellette futó, korláttal
~!látva,

és 1 m széles lépcső kialakítása, új mászóvár építése, valamint a

Uátszótér területen eséscsillapító gumilap burkolat fektetése történet
rneg.
Projekt jelenlegi állása

A pályázat 2018. december 20-án pozitív támogatói döntésben részesült,

(készültségi

fok,

melynek során bruttó 268.100.000 Ft támogatást ítéltek meg. A

beszámolási időszakok,
kifizetési kérelmek):

Támogatói Okiratot 2019. február 27-én bocsátották ki.
2019. január 01.-én megalakult a projektteam 4 fővel és megkötésre
került a szerződés a tervezővel.
Minden megvalósítási helyszín tekintetében rendelkezésre álltak a
kivitelezési tervek, így a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás megindult, melynek eredményeként 2019.07.09-én vállalkozási
szerződéseket
befejeződött

megkötöttük. Jelen időszakra már minden helyszínen

a kivitelezés, megvalósult az eszközbeszerzés.

A projektben rendelkezésre álló fedezeten felül a beruházás önerőből
való kiegészítésére volt szükség. Ennek az önerőnek pályázatból való
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finanszírozása végett plusz forrás iránti igényt nyújtottunk be a támogató
szervezethez 109.252.121 Ft összegben, melynek elbírálása folyamatban
van.
Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,

nehézségek:

35. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

URBACT 111-TechRevolution

SZÁMA:
Projekt

tervezett

599 933,5 EUR
(Nyíregyháza MJV költségvetése: 48 282 EUR)

összköltsége:
Igényelt

támogatás

ERFA Összesen: 478 569,78 EUR)
ERFA Nyíregyháza MJV: 41 039 EUR

összege:

Önerő Nyíregyháza MJV: 7 266 EUR

Támogatási

intenzitás

85%

(%):
tervezett

Projekt

2018.12.04. - 2021.06.30.

kezdete és befejezése:
Szerződés

Támogatási

Nem releváns

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

osztály):
Projekt rövid

(műszaki,

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.3.1-15-NYl-2016-00001
számú projekt keretében egy Technológiai Transzferközpont kialakítását

szakmai) tartalma:

tervezi, mely funkcióját tekintve nagyon hasonló a Vezető Partner jó
gyakorlataként működő DMC-hez. A projekt eredményeként egy átfogó
képet kaphat az Önkormányzat a helyi Központ működési modelljéhez,
valamint tevékenységeihez kapcsolódóan. A helyi szinten kidolgozásra
kerülő akcióterv átfogóan be fogja mutatni, hogy milyen lépésekkel

alakítható ki egy helyi szinten jól működő, a digitális gazdaság és
közösség fejlesztésével foglalkozó központ.
Várt eredmény továbbá, a projektben résztvevő vagy abba bevont helyi
szakemberek kapacitásbővítése.
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Vezető partner: Barnsley Város (Egyesült Királyság)

Projekt partnerek:
0

Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)

0

Pardubice Város (Csehország)

0

Bacau Város Helyi Fejlesztési Ügynöksége (Románia)

C..~llA'A

o

Vilanova Város (Spanyolország)

o

Piraeus Város (Görögország)

o

Schiedam Város (Hollandia

Projekt jelenlegi állása

A projekt első partnertalálkozójára 2019. január 29-21. között került sor

(készültségi

fok,

Barnsley Városában, ahol a vezető partner ismertette a projekt

időszakok,

ütemezését, szakmai tevékenységét, elszámolások menetét, illetve

beszámolási

egyéb adminisztratív teendőket.

kifizetési kérelmek):

Helyi szinten a szakmai tevékenységek megkezdődtek, melynek
keretében 2019. február 22-én helyi támogató csoport ülésre került sor,
valamint elkészült a transzferterv.
A projekt keretében a

Vezető

partner, illetve a Vezető

szakértő

2019.

áprilisában Nyíregyházára látogatott.
Partnertalálkozóra került sor 2019. május 13-17 között Villanova-ban és
2020. 02.12-13. között Pireausban.
A

vezető

és projekt partnerekkel -jelen helyzetben online formában-

folyamatos a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás Helyi szinten is
folyamatosan a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és
egyeztetések, online ULG meetingek. Jelenleg egy trilateriális találkozó
szervezése van folyamatban Pardubice, és Bacau részvételével.
Megvalósítást
hátráltató

problémák,

-

nehézségek:

36. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Támogatás

udvarfejlesztése

óvoda

Önkormányzatánál II. ütem
72 219 683 Ft
72 219 683 Ft

összege:
Támogatási
intenzitás (%):

~

Kórházi

)

100%

A

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2017 .06.01.
Befejezés: 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

2017. november 9.

megkötésének,

1.sz. módosítás 2017.december 8.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

rövid

A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca

(műszaki, szakmai)

- Zalka Máté utca által behatárolt sarokban került megvalósításra, földszinti un.

tartalma:

pavilonos kialakítási konstrukcióban.

Projekt

2015. júliusára elkészültek az engedélyes tervek, majd 2015. szeptemberére
jogerős építési engedéllyel is rendelkeztünk. Az építési engedély módosítására 1

alkalommal volt szükség, amely egyrészt telekalakítási eljárás miatt (3503/1 hrszről 3504/1-re)

bekövetkezett helyrajzi szám változásból adódott, másrészt

költségcsökkentés miatt a terasz nem került lefedésre, és a burkolata térkő lett,
valamint a teraszok előtt rézsű került kialakításra. A kiviteli tervek elkészítésére
2016. november 10-én kötöttünk szerződést az Art Vitai Kft-vel. Megbízási
szerződéseket kötöttünk 3 fővel a megalapozó dokumentum elkészítésére 2017.

április 3-án 2017. május 31-ei

határidővel.

A dokumentum elkészítése határidőben

megtörtént.
Időközben

kivitelező

a

kiválasztására hirdetmény és tárgyalás nélküli feltételes

közbeszerzési eljárást indítottunk a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint. Az eljárás
lezajlott, kiválasztásra került a
szerződés

A

külső

és az

és

utóellenőrzési

belső

kivitelező,

megkötésre került a vállalkozási

jelentés is megérkezett 2017. augusztus 4-én.

eszközök beszerzése megtörtént.

Jogerős

használatbavételi

engedéllyel is rendelkezünk. Az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitotta kapuit.
A helyszín alapján a Tündérkert Keleti óvoda feladatellátási helye lett eggyel több.
Az

elhelyezkedésből

adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a

körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet.
A Tündérkert Keleti óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai
átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhít a megépült új óvoda .
Az új óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb

kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 212031:2007 Oktatási
intézmények

intézmények tervezési

működéséről

előírásait

20/2012.(Vlll. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.
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és

a nevelési-oktatási

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

A tervezési program szerint
•

valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,

•

tornaszoba készült, sportszertárral

•

az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított,

•

mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat
és akadálymentes WC kialakítása volt szükséges,

•

a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet
biztosít.

A 3 csoportszoba kialakítását az egy m2-re eső fajlagos költségek indokolták,
valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé
teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.
Projekt

jelenlegi

A fejlesztéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 111 millió forinttal,

állása

(készültségi

míg a Nemzetgazdasági Minisztérium, óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások

fok,

beszámolási

támogatása címen 142 millió forinttal járult hozzá. A hazai forráshoz kapcsolódó

időszakok,

szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2018.június 26-án elfogadásra került,

kifizetési kérelmek

így

stb.)

udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem"

a hazai

című,

forráshoz

kapcsolódó

pályázat

lezárult.

A

„Kórház óvoda

TOP-6 .2.l-16-NYl-2017-00002 azonosító számú projektből pedig több mint

72 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város.
A TOP projektből 2018-ban elszámolásra kerültek a pályázat építéshez kapcsolódó
arányosított költségei, a projektelőkészítés költségei közül a megalapozó
dokumentum

megbízási díjai

és járulékai,

a

rehabilitációs

szakmérnöki

tevékenység és a kiviteli tervek készítésének arányosított költsége, a közbeszerzési
szakértők

megbízási díjai és járulékai, a projektmenedzsment személyi jellegű

kiadásai, valamint a műszaki ellenőri tevékenység arányosított díja. A záró
elszámolás során el kívánjuk számolni az udvarfejlesztéshez kapcsolódó külső
eszközök beszerzését, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának vállalkozói
díját, valamint a tervezői költség külső udvar fejlesztésére vonatkozó arányosított
részét is.
2020-ban a nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek is befejezódtek, a projekt
fizikai zárása folyamatban.
Az óvoda földterülete (ingatlan) térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
folyamatban van. A térítésmentes átadás vonatkozásában az az információnk,
hogy a Kormány a 1504/2020. (VIII. 12.) Korm. határozatban jóváhagyta az
ingyenes önkormányzati tulajdonba adást. Jelenleg az erről szóló megállapodás
előkészítése

zajlik az MNV Zrt. nyíregyházi irodája közreműködésével.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,

nehézségek:
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37. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT" {CROSSBORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)
280 805,49 EUR
NYMJV összköltségvetés 32 747,10 EUR

támogatás

összege:

NYMJV költségvetés megbontás

ERFA támogatás mértéke (90%): 29 472,39EUR
Nemzeti társfinanszírozás mértéke (5%): 1637,35 EUR
önerő mértéke (5%): 1 637,36 EUR

Támogatási

intenzitás

(%):
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése:

95%
2019. október 1. - 2020. szeptember 30. (a projekt fizikai befejezésének
határideje 2020. december 31-re módosul, amely módosítási kérelem
jóváhagyás alatt áll)

Támogatási

Szerződés

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó
osztály):

2019. október 1.

(név,
Szenes Zoltán, Szociális és Köznevelési Osztály
Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid

(műszaki,

szakmai) tartalma:

A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik

az embereket és vállalkozásokat

környezetkímélő

elektromos járművek

használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása
céljából. A koncepció szerint,
töltőállomásainak

kitűzött

cél létrehozni az elektromos autók

hálózatát a projektben részt

vevő

városok turisztikai

célpontja közelében. A projekt megvalósításának további célja a
turisztikai vonzerő és a környezettudatosság növelése, valamint egy
fejlettebb mobilitási hálózat kialakítása. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata a „soft" tevékenységek megvalósításában vesz részt, a
város

esetében

nem

kerül

kiépítésre

töltőállomás.

A projekt főbb tevékenységei:
Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a

belvárosi parkolókban.
Oktatási

események

szervezése

a

partnervárosokban,

iskolákban a környezettudatosság növelésére.
Nemzetközi

fórumok

szervezése

a

projekt

témájához

kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az
elektromos autók által kínált jöv<'Sképet, valamint hozzájárulni a
jövő városainak

\_ ) )
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megtervezéséhez.

-

Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése,
ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot.

Projekt jelenlegi állása
(készültségi

fok,

beszámolási időszakok,

A projekt kapcsán az online fórumok szervezése, nyilvánosság és
kommunikációs feladatok megvalósítása, eszközbeszerzések zajlanak.

kifizetési kérelmek):
Megvalósítást
hátráltató

problémák,

-

nehézségek:

38. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

Támogatói Okirat száma: BMÖGF/344-3/2019.

SZÁMA:
Projekt

„INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN"

tervezett

összköltsége :
Igényelt támogatás
összege :
Támogatási

1.000.000.000 Ft.1.000.000.000 Ft.100%

intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2019.02.01.
Befejezés: 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2019.03.07.

módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):
rövid

Projekt

A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és

(mClszaki, szakmai)

erősítő

tartalma:

az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az
élhető

közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak
városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti

Közlekedési

Infrastruktúra-fejlesztési

Stratégia

fenntartható

fejlődésre

és

közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.
A pályázat tervezett fejlesztései:
Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópontban
körforgalmú csomópont létesítése:

-
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A Stadion utca felől jelentős balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca Kótaji út is jelentős forgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész
direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A tervezéssel érintett szakaszon gyalogkerékpáros létesítmények, valamint autóbuszmegállók is találhatóak, ezért
körforgalom

megvalósítása

tervezett.

Megvalósulnak

továbbá

a

közmű

védelembehelyezések, kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési,
valamint parkolási létesítmények, átvezetések, zöldfelületet rendezés, valamint az
átalakuló csomópontok térvilágítása.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a kialakítandó körforgalmú csomópont
tekintetében az

építtetői

feladatok ellátására, a NIF Nemzeti Infrastruktúra

Fejlesztő zártkörűen működő

Részvénytársaságot jelölte ki 2018. május S. napján.

A benyújtani tervezett pályázati adatlap alapján megkötésre

kerülő

támogatási

szerződés aláírását követően, a fejlesztés megvalósításához a NIF Zrt. és

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

között

konzorciumi

együttműködési megállapodás megkötése szükséges.

A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák
és térburkolatok egységes kialakítását megvalósító akadálymentesített
kialakítású áttervezése mellett:
A Bessenyei és Benczúr tereken a Zöld Város program keretében parkrekonstrukció
valósult meg. A tervezési szakasz határa a
út épületek

felőli

belső

park felőli útszegély, valamint az

szegélysora, ill. az épületek. A park koncepciójához

illeszkedő

közlekedési létesítmények átépítésére, valamint a szükség szerinti csapadékvíz
elvezetési létesítmények megvalósítására kerül sor. A gyalogos átvezetési
pontoknál kiemelt

térkő

útburkolat, a teret határoló utaknál pedig - az

akadálymentesített és homogén burkolatfelület biztosítása,

közműkiváltási

igények és új pályaszerkezet építési igények csökkentése érdekében - aszfalt
burkolat épül. Tekintettel arra, hogy az épületek melletti járdák jelenleg vegyes
anyaghasználatúak és állapotúak, ezért itt, valamint a park felé vezető járdákná1 is
homogén, akadálymentes
határoló utak
történő

meglévő

térkő

járdaburkolat kialakítására kerül sor. A parkokat

utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss

csatlakozásainál a

meglévő

Ernő

u.)

forgalmi rendet tartottuk meg. A felújítás

eredményeként a Színház utca és Malom utcán a forgalmi irány megváltozik.
A fent nevezett, megvalósítani tervezett fejlesztések kapcsán az engedélyes szintű
műszaki tervdokumentáció, valamint a jogerős építési engedélyek rendelkezésre

állnak.
A becsült költségek az alábbiak szerint alakulnak:
Stadion - Kótaji - Hímes - Vasvári Pál utcai körforgalom kialakítósa:

557.154.854 Ft
Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak, járdák rekonstrukciója:

442.845.146 Ft

J<l('l'HA.._A

Nevezett költségek tartalmazzák a közbeszerzési, tervezési, ingatlan vásárlási,
kivitelezési és műszaki ellenőrzési díjakat.
A projekt tervezett összköltsége:

1.000.000.000 Ft
Az

igénylendő

támogatás összege:

1.000.000.000 Ft
Saját erő:
0 Ft

Projekt

jelenlegi

állása (készültségi
fok,

beszámolási

időszakok,

A pályázati anyagot a Közgyűlés 2018. december 20.-án jóváhagyta, a Támogatási
kérelem aznap benyújtása megtörtént. A Támogatói Okirat 2019.03.07. napján
,
tamogató által aláírásra került, hatályba lépett. A program indulásakor a tervezői
feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely eredménye a közbeszerzési

kifizetési

értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége. A tervezői feladatok ellátása

kérelmek):

tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás kiküldésére
2017.11.17. napján került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 2017.11.23. napján
megtörtént. Az eljárás keretében az Önkormányzat a Roden Kft.-vel kötött
tervezési

szerződést

vállalkozó feladata

2017.12.13. napján. Teljesítési

határidő

2018.03.30. A

az engedélyes műszaki tervdokumentáció elkészítése,

közműtanulmány elkészítése, valamint a hatósági engedélyek és igazolások

beszerzése. A dokumentáció leszállítását

követően

az engedélyezési eljárás

keretében a Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópontban
körforgalmú csomópont létesítése tekintetében az ITM a NIF Zrt.-t jelölte ki
építtetőnek.

Az

építtetővel

megállapodás

előkészítés

közbeszerzési

eljárás

a tárgyalások

alatt

áll.

megindításához

A

megkezdődtek,

kivitelező

szükségessé

a konzorciumi

kiválasztására
vált

a

kiviteli

irányuló
szintű

tervdokumentáció beszerzése. A beszerzéshez a Kbt. 117. §.-a szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely 2019.07.08. napján
megindításra került. Az eljárás eredményeképpen, 2019.10.11. napján a BenczúrBessenyei terek tekintetében a Bartherv Bt.-vel, valamint a Stadion utca - Kótaji út
- Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópont tekintetében pedig a Mélygépterv Kft.vel került aláírásra a szerződés.
A Benczúr-Bessenyei terek körüli utak és járdák rekonstrukciójának kiviteli tervei
leszállításra kerültek, melyet követően a kivitelező kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési eljárása 2020. március 12-én megindításra került. Az eljárás sikeren
lefolytatásra került, az eredményről szóló tájékoztató 2020. május 22. napján
került kiküldésre. A kivitelezési

szerződés

aláírására 2020. június 3. napján került

sor, a kivitelezési munkálatok 2020. június közepén

megkezdődtek,

a szerződéses

határidő 2020. november 30.

A Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópont kiviteli
terveinek leszállítását követően átadásra kerül a NIF Zrt. részére. A konzorciumi
megállapodás előkészítés alatt van.
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Megvalósítást

A Benczúr-Bessenyei terek körüli utak és járdák rekonstrukciója beruházás

hátráltató

kivitelezését megkezdését követően a beruházás egyes szakaszain több műszaki

problémák,

probléma merült fel, melyek elhárítása azonnal megkezdődött . A legjelentősebb a

nehézségek:

műszaki

probléma a Bessenyei tér nyugati oldalán tervezett csapadékcsatorna

építése során keletkezett, keresztező közművek okán. A csapadékcsatorna
nyomvonalának bemérését követően a helyszíni adottságok alapján új műszaki
tartalom kidolgozása vált szükségessé. Ezen szakasz kulcsfontosságú terület a
város életében, ugyanis a Színház utca- Bessenyei tér csomópont a belváros
csapadékvlzének nagy részét gyűjti össze és vezeti ki a Színház utcán keresztül az
~rpataki-főfolyásba. A műszaki tartalom kidolgozása a kivitelezés előrehaladtával

folyamatosan történik.
A Stadion utca - Kótaji út - Hímes utca - Vasvári Pál utca csomópont kiviteli
teveinek leszállítása késedelmesen teljesült, a végleges tervdokumentáció
átadásra kerül a NIF Zrt. részére.

39. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

MODERN VÁROSOK PROGRAM

SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

támogatás

összege:
Támogatási

intenzitás

(%):

Projekt

(tervezett)

kezdete és befejezése:
Támogatási

A NYÍREGYHÁZI KÁllAY-KÚRIA FEJLESZTÉSÉNEK 2. ÜTEME

400.000.000 Ft.400.000.000 Ft.100%
2018.09.17. - 2020.06.30.

Szerződés

megkötésének,

2019. július 22.

módosításainak

1. sz. módosítás hatálybalépése: 2020. március 18.

dátuma :
Kapcsolattartó

(név,

osztály):

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki,

A Kállay-kúria felújításának II. üteme az 1. ütemben felújított épülethez

szakmai) tartalma:

nyaktaggal kapcsolódó (korábban a Hadkiegészítő Parancsnokság által
használt), 1959-ben épített földszint, valamint egy emeletes, lapostetös,
jelenleg üresen álló épület felújítására és abban várostörténeti kiállítás,
konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására irányul.

(
f

Projekt jelenlegi állása
(készültségi

A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló

fok,

1495/2015. (Vll.21.) Kormány határozat a Nyíregyháza város építészeti

beszámolási időszakok,

örökségének részét képező Kállay-kúria Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi

kifizetési kérelmek):

számon

nyilvántartott

részének felújításának támogatása

érdekében

született. A Kormány a felújítás céljára 964,5 millió forint forrást biztosított. A
Kállay-kúria felújításának 1. üteme 2017-ben befejeződött. A beruházás 2.
ütemének költségigénye az MNV Zrt. ellSzetes becslése alapján mintegy
bruttó 399 millió forint.
Az

1209/2018.

(IV.

5.)

szamu,

az

állami

vagyont

érintő

egyes

kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozat szerint a Kállaykúria épületegyütteséhez tartozó összes ingatlan ingyenesen Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, valamint a
Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások megvalósítója az
Önkormányzat legyen.
2018. szeptember 12-én az MNV Zrt. és az Önkormányzat között kötött
megállapodás értelmében a Kállay-kúria ingatlanegyüttes az Önkormányzat
tulajdonába került, A tulajdonváltásról szóló földhivatali nyilvántartásba
vételt 2018. szeptember 19-én jegyezték be.
Az 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1036/2019. (II.
13.) Korm. határozat alapján a Kormány hozzájárul a Kállay-kúria felújításához
- a korábbi 964,5 millió forint helyett - összesen 994.000.000 Ft költségvetési
forrás biztosításához, melyből a Beruházások második üteméhez szükséges,
de legfeljebb 400.000.000 Ft többletforrást biztosít. A határozat értelmében
a Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások az Ingatlanok egy helyrajzi
szám alá történő összevonásából kialakuló ingatlanon valósuljanak meg,
mellyel lehetőség nyílik az egyéb helyiségek, raktárak lebontására és az így
felszabaduló helyen parkolók, kerékpártárolók, illetve csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítésére.
Nyíregyháza

Megyei

Miniszterelnökséggel
előterjesztést

Jogú
és

az

Város
Emberi

Önkormányzata
Erőforrások

egyeztetve

a

Minisztériumával,

készített a Modern Városok Program Bizottsága részére, a

Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Kállay-kúria felújítása
II. ütem" címmel. A projekt megvalósítására létrejött Támogatói Okirat 2019.
július 22. napján lépett hatályba.
A projektmenedzsment szervezet 2019. április 1. napjával kezdte meg
működését.

A projekt megvalósítására kiválasztásra került

tervező, műszaki ellenőr,

közbeszerző,

valamint tájékoztatás és nyilvánosságot biztosító

vállalkozó.
A projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2019. március 6-án elindult. Az
eljárás 2019. április 9-én visszavonásra került, tekintettel arra, hogy a
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kiegészítő

tájékoztatáskérések a közbeszerzési dokumentáció módosítását

tették indokolttá.
A 2. körben 2019. április 15-én indított kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződés megkötésére
2019. július 12. napján került sor, 200 nap kivitelezési idővel. A 2019. július
16. napján történt munkaterületátadását követően a korábban elkészült 1.
ütem területén a munkavégzést az MNV Zrt. a birtokbaadás

időpontjáig

nem

biztosította . Az Önkormányzat és az MNV Zrt. között a birtokbaadásra 2019.
október 1. napján került sor, amelyet

követően

a

kivitelező

részére a teljes

munkaterület biztosítására 2019. október 4. napjától került sor. Ezen okból
kifolyólag a kivitelező önhibáján kívül 80 napos késedelembe esett, melynek
értelmében póthatáridótOzés keretében a kivitelezés határideje 2020. április
9. napjáig meghosszabbításra került.
című
kiállítás"
A
tervezett
„Nyíregyháza
város
története
látványkoncepciójának elkészítésére ötletpályázat került kiírásra. A

látványtervek elbírálása megtörtént, a koncepció kidolgozásra került.
A Támogatói Okirat 1. sz. módosítása 2020. február 28. napján került
kiállításra, melyben a projekt határideje 2020. június 30. napjáig
meghosszabbításra került.
A kivitelezési munkák befejeztével a sikeres

műszaki

átadás-átvételre 2020.

május 11. napján került sor. A jogerős használatbavételi engedély kiállítására
2020. július 4. napján került sor.
Az

egészségügyi

megszűnésével
készültségről

veszélyhelyzettel

összefüggő

átmeneti

összhangban

a

szabályokról

és

veszélyhelyzet
a

járványügyi

szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján Támogató Okirat módosítás

nélküli automatikus hosszabbítás keretében a projekt befejezésének
határideje meghosszabbításra került 2020. november 30. napjáig.
A projekt megvalósítása során keletkezett maradvány felhasználására további
beszerzési

igények

eszközbeszerzések

merültek

fel.

lebonyolítására,

A

projekt

hátralévő

valamint

szakaszában

kommunikációs

és

nyilvánosságbiztosítási feladatok elvégzésére kerül sor.
Megvalósítást
hátráltató problémák,
nehézségek:

-

40. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

-

(

H2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzatánál"

Y H A

A

Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

támogatás

összege:
Önerő összege:

28 280 OOO Ft
28 280 OOO Ft
évtől kezdődően

A 2.

a teljes

körű

Casco biztosítás éves költsége „ 290 OOO Ft a

két gépjármare, valamint a teljes

körű gépjármű felelősségbiztosítás

éves

költsége „ 150.000 Ft a két gépjárműre
Támogatási

intenzitás

(%):
Projekt

tervezett

kezdete és befejezése:
Támogatási

Szerződés

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

osztály):
Projekt rövid

(műszaki,

100%
2019.02.01. - 2022.10.31.
2019. május 9.
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A támogatás általános célja, hogy a

közlekedésből

gázok emissziójának csökkentése és az ország

szakmai) tartalma:

történő

származó üvegházhatású

környezetkímélő

gépkocsikkal

átjárhatóságának megteremtése.

A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjedjenek el
először.

Valamint NYMJVÖ számára fontos a lakosság irányába

történő

szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati, hivatali dolgozók
elektromos gépjárművel

történő

közlekedése.

Projekt jelenlegi állása

A pályázat 2018. december 18-án került benyújtásra. Támogatói döntés az

(készültségi

fok,

Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről 2019.02.12-én született. A

beszámolási

időszakok,

Támogatási Okirat 2019. május 9-én került aláírásra, a 100%-os támogatási

kifizetési kérelmek):

összeget, egyösszegben 2019. május 15-én kaptuk meg. A projekt előkészítése
megkezdődött.

A program indulásakor a

gépjárművek

beszerzése kapcsán piackutatást

végeztünk, amely alapján a gépjárművek műszaki specifikációját, illetve a
kereskedelmi követelményeket illetően igazságügyi szakértő bevonására volt
szükség.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Elektromos
gépjárművek beszerzése 2 részben" tárgyban a Kbt. 117. §-ban meghatározott

módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le. A dokumentumok jóváhagyását követően 2019.06.14-én az ajánlati
felhívás közzétételre került, melyhez tisztázó kérdések érkeztek. A módosított
ajánlati felhívás 2019.06.25-én lett közzétéve. Ajánlattételi határidőig, 2019.
07 .04. 10.00 óráig, egy ajánlat érkezett az ajánlati felhívásra. Az ajánlatok
bontására 2019.07.04. 12.00 órakor került sor, melynek eredményeként a
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nyertes ajánlattevővel 2019. augusztus 7-én szállítói szerződést kötött az
Önkormányzat.
A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a Duna Autó Zrt. lett. Az
elektromos gépjármOvek beszerzése kapcsán a teljesítési
személyes Nissan Leaf

gépjármű

határidő

az S

esetében 3 hónap, a 7 személyes Nissan e-

NV200 Evalia esetében pedig 8 hónap. A Duna Autó Zrt mindkét autó beszerzése
kapcsán előteljesített, az 5 személyes gépjárművet 2019. szeptember 17-én, a 7
személyes gépjárművet pedig 2019. október 4-én leszállította.
A támogató által előírt fenntartási időszak: az elektromos gépjárművek
forgalomba helyezésének napjától számított 3 év.
A környezeti terhelés csökkentése érdekében kiemelten fontos a lakossági
szemléletformálás, melynek jó eszköze lehet az önkormányzati, hivatali dolgozók
elektromos gépjárművel

történő

közlekedése.

A gépjárművek aktiválása megtörtént.
A gépjárművek használata kapcsán az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
mint Támogató szervezet írásbeli hozzájárulását adta (2020.01.16.), hogy az
Önkormányzat tulajdonába került gépjárművekre (Nissan Leaf - 5 személyes;
Nissan eNV200 - 7 személyes) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
üzemeltetési

szerződést

kössön Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatalával.
2020. 02.05-én az üzemeltetési és üzembentartó szerződések aláírásra kerültek.
A kapcsolódó egyéb feladatok (pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése)
megvalósítása folyamatban van. A beszámolók elkészítésének határideje:
2020.08.31-e volt. 2020. 08. 18-án határidő hosszabbítási kérelmet nyújtottunk
be az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. 2020.08.28-án kérelmünket
az ITM jóváhagyta, fgy a beszámolók elkészítésének határideje
meghosszabbodott, az új

határidő:

2020.10.30.

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

41. számú adatlap

PROJEKT
dME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

WIFl4EU INGYENES WIFl-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA

tervezett

Bruttó 15.000 EUR

összköltsége :
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60 nappal

Igényelt

támogatás

összege:
Támogatási

intenzitás

(%):

Projekt

tervezett

kezdete és befejezése:
Szerződés

Támogatási

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

osztály):
(műszaki,

Projekt rövid

Bruttó 15.000 EUR
100%

2019. szeptember 26. - 2021. szeptember 26.
2019. szeptember 26.
Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
A pályázat célja az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a közösségi élet
legfőbb

szakmai) tartalma:

színterein,

így

például

a parkokban,

a köztereken,

a

középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a
múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy
internetkapcsolat

álljon

a

lakosok

és

sebességű

az

vezeték nélküli

Európába

látogatók

rendelkezésére. Ezt hivatott előmozdítani a WiFi4EU kezdeményezés.
A

projekt

főbb

tevékenységei:

A

WiFi4EU-utalvány

fedezi

a

berendezések és a hotspotok telepítésének költségeit. Az utalványban
részesülő

önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy az adott közterületen

ingyenes és jó

minőségű

wifi-kapcsolat biztosítása céljából legalább 3

évig fizetik az internet-hozzáférés díját (internet-előfizetés), valamint a
berendezések

rendeltetésszerű

üzemét

biztosító

karbantartás

költségeit. A településeknek adott WiFi4EU-utalvány értéke 15 ezer euró
(kb. 4,8 millió forint).
A

kedvezményezett

az

utalvány

helyi

piaci

értékét

tükröző

mennyiségben telepít hozzáférési pontokat (AP) .
Projekt jelenlegi állása

A projekt Támogatási Megállapodása 2019.09.26-án ellenjegyzésre

(készültségi

fok,

került az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)

beszámolási időszakok,

által. A projekt megvalósítására 18+6 hónap áll rendelkezésre, a kialakult

kifizetési kérelmek):

pandémiás helyzetre való tekintettel.
A nyertes WiFi telepítő vállalkozás az Önkormányzati beszerzési eljárás
lefolytatását követően a Giganet Internet Szolgáltató Kft. lett. A pályázat
megvalósításához

szükséges

eszközök

beszerzése

és

telepítése

folyamatban van.
Megvalósítást
hátráltató

problémák,

-

nehézségek:

_..
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42. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
MODERN VÁROSOK PROGRAM

Projekt összköltsége:

3.000.000.000 Ft

Támogatás összege:

előkészítési támogatás összege 105.516.400 Ft

Támogatási

100%

intenzitás(%}:
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2016. január 1.
Befejezés: 2021. december 31.

Támogatási
Szerződés

2019. szeptember 4.

megkötésének,
módosításainak
dátumai :
Kapcsolattartó

Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma:

A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai
vonzerejének

növelése

érdekében

olyan

fejlesztéseket

szeretnénk

megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik.
Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklyéit
minél szélesebb körben tudja bemutatni ea_az idelátogatóknak, ugyanakkor
a mai modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje.
Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és
a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni.
Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása,
aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni vágyó nyaraló számára
kedves és kedvelt célpont. Így megvalósul az ismeretterjesztés és a
szórakoztatva nevelés fontos eszméje. A Mesekertben tervezetten a magyar
mesevilágból, de természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és
kedvelt díszletek és

mesehősök

elevenednek meg. Meseországban sétálva

egy-egy mese külön utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata,
tervezetten megjelennek különleges játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári
kikiáltó, és olyan élményanyag kerül megvalósításra, mely a családi
szórakoztatás minden elemét tartalmazza.

-
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A vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület
vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a
betyárvilág elevenedik meg.

Előtte

tervezetten népi fajátékok, csúzlizda, és

egyéb vásári szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre.
A terület nagy részét a telepített klasszikus szórakoztató játékok a
Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató
eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló
épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem
tartozik még.
Projekt

jelenlegi

állása:

A Kormány 2015. november 10. napján

együttműködési

megállapodást

kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város
és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó
fejlesztési programban, és többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói
előkészítési

Múzeumfalu fejlesztése projekt

tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok

Program keretein belül. A Modern Városok Program keretében tervezett
beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív
Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és
annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata
értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében
megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatónak
valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból
származo támogatások bevonásával valósuljanak meg. A kormányhatározat
megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a Modern
Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP
forrásból

történő

finanszírozásáról döntött, és a fejlesztése a TOP-6.1.4

konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A pályázati
elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem
támogathatónak

minősült,

így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu

fejlesztése projektünk szétválasztásra került:
o

a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pá lyázat a TOP-6.1.4-16
Társadalmi

és

környezeti

szempontból

fenntartható

turizmusfejlesztés e. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én,
mely 2017 .11.28-án támogatásban részesült.
o

a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza
Megyei Jogú Város önkormányzata a Modern Városok Program
keretein belül kerül finanszírozásra.

A Modern Városok Program keretében a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének
előkészítése érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 1293/2019.

(
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(V. 17.) Korm. határozata a Beruházás előkészítéséhez 105 516 400 forint
összegű költségvetési támogatást biztosított az Önkormányzat részére .

A Mesekert projekt előkészítési folyamatai kapcsán folyamatosak az
egyeztetések, a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok,
költség és forrásigény, ütemezés és a felelősök kapcsán, annak érdekében,
hogy összeegyeztethető legyen a Beruházás tartalma az Emberi Erőforrások
miniszterének,

a miniszterelnök

kabinetfőnökének,

a nemzeti vagyon

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterének álláspontjával.
A projekt előkészítése során tervezett tevékenységek: Megvalósíthatósági
tanulmány átdolgozása, Tervfelülvizsgálat, tervek átdolgozása, Régészeti
feltárás, Közbeszerzési eljárások lefolytatása.
Az engedélyes tervek elkészültek,

a megvalósíthatósági tanulmány

átdolgozása folyamatban és a kiviteli terv elkészítését 2020. október végére
tervezzük, ezt
kivitelező

követően

indulhat el a feltételes közbeszerzési eljárás a

kiválasztására vonatkozóan. A tervek szerint a feltételes

közbeszerzési

eljárás

lefolytatása

idén

megtörténik,

a

kivitelezési

munkálatok a megvalósításra tervezett további forrás rendelkezésre állását
követően még 2021 folyamán megvalósulhatnak.

A projekt kapcsán csak az előkészítési tevékenységek finanszírozása történt

Egyéb problémák:

meg, a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően van lehetőség
további támogatás igénylésére.

43. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

AZ EURÓPAI

HATÁRVÁROSOK

REGISZTRÁCIÓS

TERÜLETI

SZÁMA:

MÜKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE

Projekt

FELELÖSSÉGŰ

EURÓPAI

2020.

CSOPORTOSULÁS

ÉVI

2.000.000 Ft

összköltsége:
Támogatás összege:
Támogatási

2.000.000 Ft
100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése :

EGYÜTIMÚKÖDÉSI

KORLÁTOLT

Kezdet: 2020. január l.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020. december 31.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2020. március 24.

módosításainak
dátumai:

(-
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Kapcsolattartó (név,

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési

osztály):

igazgató

osztályvezető,

ETI

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

tartalma:

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések
száma): A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le,

mely mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.
Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:

•

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

•

Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi
együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás

jogi személyiségének

előnyeit

kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti

közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési
program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és
társadalmi kohézió

megerősítését és elősegítését.

A Tagok együttes fejlődése

a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése,
hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak
átjárhatósága mellett.
A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése

érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók
közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi
Társulások a törvényeknek való megfelelést

segítő

és a társulás cél szerinti

tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás
keretében kapjanak támogatást.
Projekt
állása
fok,

jelenlegi
(készültségi
beszámolási

A pályázat az Európai Határvárosok ETI működési költségeinek fedezésére
nyújt támogatást.

időszakok,

kifizetési
kérelmek stb.)

A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási
szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd,

magyar, illetve román projektmenedzser, felügyelő

bizottsági tagok

tiszteletdíja). A támogatás további lehetőséget biztosít honlap fenntartásra.
Folyamatos a kapcsolattartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ
menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETI műhely
találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első
kézből történő

hozzájutásához

Megvalósítást
Nem releváns.

hátráltató
problémák,
nehézségek:

("
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44. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

A

REGIONÁLIS

INNOVÁCIÓ

REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL

Projekt

1.379.739 EUR

ÖSZTÖNZÉSE

JOBB

E-KORMÁNYZATI

INTERREG EUROPE

tervezett

összköltsége:

Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR

Igényelt támogatás

ERFA 85%: 153.214 EUR

összege:

Nemzeti társfinanszírozás 10%: 18.025 EUR
Önerő 5%: 9.013 EUR

Támogatási

85% ERFA

intenzitás(%):

10% nemzeti társfinanszírozás
5%önerő

Projekt (tervezett)

1. fázis

kezdete

Kezdet: 2019.07.01.

és

befejezése:

Befejezés: 2022.06.30.
Összesen: 36 hónap
II. fázis
Kezdet: 2022.07.01.
Befejezés:2023.06.30.
Összesen: 12 hónap

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

nem releváns, mert a bírálat folyamatban

módosításainak
dátuma :
Kapcsolattartó
Balasa Roland, pályázatok és projektmenedzsment referatúra

(név, osztály):
Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

A projekt célja a „helyi e-Kormány"
és a sikeres

tartalma:

kezdeményezések támogatása,

cselekvések és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok
műszaki

újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján . A

partnerek növelni fogják a helyi döntéshozók kapacitásait, irányítási
képességeit és technikai tudásukat, továbbá az e kormányzati tisztviselők és
szakértők felelősek a legmagasabb színvonalú helyi technológián alapuló

közszolgáltatások tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért.

A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a
közszolgáltatások

hatékonyságának,

átláthatóságának

és

az

elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a
következő

szakpolitikai témákra összpontosít:

1.) Innovatív e·Management rendszerek a városi közigazgatások számára
(B2A és 828 e-számlák, e-nyugták stb.)

-
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2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és
mobil

applikációkkal

(pi:

készpénzmentes

és

papírmentes

kezdeményezések, e-közbeszerzés)
3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal
(pi: e-szavazás, e-demokrácia stb.)
4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és
menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)

Partnerség valósul meg az alábbi városok között:
Genova (Olaszország) - Vezető partner
Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság)
Gavle Önkormányzata (Svédország)
Tartu Város Önkormányzata (Észtország)
Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)
Projekt

jelenlegi

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeként aláírásra

állása (készültségi

került a projektszintű támogatási szerződés.

fok,

'b
A projekt kerete en 2019. szeptember 4-6 között került sor a projekt

beszámolási

időszakok,

első

partnertalálkozójára Genovában.

kifizetési
A projekt első tematikus eseményére 2019. október 29-31. között került sor

kérelmek):

Gavle (Svédország) városában.
A projekt második tematikus eseményére 2020. január 27-29. között került
sor Tartu (Észtország) városában.
A projekt keretében megtörtént a Helyi Támogató csoport felállítása és
megkezdődött

a jó gyakorlatok összegyűjtése.

2020.04.01-én megtörtént a projekt első elszámolásának benyújtása, amelyet
a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020.04.
21-én elfogadott.
2020.08.14-én benyújtásra került a projekt második

időközi

elszámolása a

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft számára.
Jelenleg az elszámolás elfogadására várunk.
A

vezető

és projekt partnerekkel -jelen helyzetben online formában-

folyamatos a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás. Helyi szinten is
folyamatosan a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és
egyeztetések, online ULG meetingek.
Megvalósítást
hátráltató

nem releváns

problémák,
nehézségek:
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45. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt."

SZÁMA:
Projekt

„AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜROŐ KOMPLEX FEJLESZTÉSE

tervezett

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

nettó 3.100.000.000 Ft.nettó 3.100.000.000 Ft.100%

intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2019.01.01.
Befejezés: 2021.12.31.

Támogatási
Szerződés

Támogató Okirat 1. hatályba lépése: 2019.03.20.

megkötésének,
módosításainak
dátuma :

Dr. Podlovics Roland, vezérigazgató, Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

Kapcsolattartó
(név, osztály) :
rövid

A fejlesztés hatására a Sóstógyógyfürdő olyan egységes turisztikai desztinációként

szakmai)

jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó

Projekt
(műszaki,

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment referatúra

tartalma:

úticélként,

eltérő

célcsoportok számra is, hosszabb

időtartamra

szóló, tartalmas

utazást nyújtó helyszín lehet. A tervezett fejlesztés illeszkedik a turisztikai
fejlesztési irányvonalakhoz, a fejlesztendő fürdőhely közelében található a térség
egyedi aktív- és ökoturisztikai attrakciói közé tartozó Nyíregyházi Állatpark és a
Sóstói Múzeumfalu.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnának meg:
1.

Meglévő élményfürdő bővítése

-

Új súlyfürdő kialakítása gyógyászati részleghez emeleten,
földszinti szerkezetépítéssel

-

Gyermek medencetér bővítése kialakítása földszinten vizes
gyermek élményelemekkel

2.

50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág építése
-

50 méteres medence bővítése és fedése családi medencevilág
építése

-

Fogadó épületrész kiépítés, beléptetővel, szociális blokkal
földszinten, emeleten magas színvonalú wellness massage
helyiséggel, az épület tetejére napelem kerül rögzítésre,

3.

Új kültéri gyermekvilág kialakítása

-

(

)
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•i \'

H r

C.

\'

Új gyermekmedence építése, vizes gyermek élményelemekkel

H A Z A

-

Kalózvilág, tematikus vizes sétány, gyermek csúszda világ
kialakítása

4.

pihenő,

-

Baba-mama

-

Szociálisblokk építése

pancsoló kialakítása

Kapcsolódó technológiai fejlesztések
-

Új termálkút fúrása, rendszerbe integrálása

-

Új hidegvizes kút fúrása, rendszerbe integrálása

-

Napelem park kialakítása az új 50 méteres medencevilág
fedésén

5. Sétányok és zöldfelületek

általános

rendezése,

új

élményelemek

(kertészet,

öntöző

megközelítésének kialakítása
-

Zöldfelület

rekonstrukció

rendszer,

térvilágítás, utcabútorok)
Térburkolás
6. Közműfejlesztések, bontások ingatlanon belül
7. Eszközbeszerzés
-

napozóágy
poolbár étkező garnitúra
úszómesteri szék
elektromos masszázságy
elektromos jármü telephelyen belüli szállításra
defi brillá tor
sávelválasztó kötél
takarítógép
medence porszívó

Projekt
állása
fok,

jelenlegi
(készültségi

beszámolási

időszakok,

kifizetési
kérelmek):

Az 1. támogató okirat 2019. 03. 20.-án lépett hatályba, amelynek keretében
14 980 OOO Ft összegből finanszfrozásra került a projekthez kapcsolódó előzetes
megvalósíthatósági tanulmány és

műszaki

adatszolgáltatás. Az 1. támogató

okiratban rögzített tevékenységek elvégzésre kerültek, záró kifizetési kérelem és
beszámoló benyújtásra, elfogadásra került.
Következő

lépés a 2. támogató okirat előkészítése, amely során a közbeszerzési és

tervezési feladatok és a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása
valósulna meg.
A 2. támogatói okiratban rögzített feladatok teljesítését követően léphet a projekt
a harmadik szakaszba (3. támogató okirat), amely során a projekt megvalósítása
történne meg előreláthatóan 2021-ben.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

nem releváns

nehézségek:

l, "

ti A :

A

46. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/
Közművelődési

REGISZTRÁCIÓS

érdekeltségnöveléS támogatás 2019.

SZÁMA:

Projekt

tervezett

422.000 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás

151.000 Ft

összege:
Önerő összege

271.000 Ft

Támogatási

35,78%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete
befejezése:

Kezdet: 2019 .11.13.

és

Befejezés: 2020.12.31.

Támogatási
Szerződés

2019.11.12.

megkötésének,
módosításainak
dátuma:
Kapcsolattartó

Balasa Roland, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

(név, osztály) :
Projekt

Az

rövid

(műszaki,

szakmai)

emberi

erőforrások

minisztere

-

a

belügyminiszterrel

és

a

pénzügyminiszterrel egyetértésben - pályázatot hirdetett meg Magyarország
2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3 melléklet II. 4. A) pont
szerint a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.

tartalma:

A pályázat célja

a közművelődési

alapszolgáltatások

megszervezése

érdekében központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati
fenntartású vagy intézmény, vagy közösségi színtér műszaki, technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének
karbantartására, felújítására.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 szeptemberében
nyújtott be pályázatot a közművelődési érdekeltségnöve lő támogatás
elnyerésére.
2019. október 28-án érkezett döntés a Minisztériumból, miszerint a
pályázatunkat

151.000

Ft értékben

felhasználása mellett. A felhasználható

támogatják,
összegből

271.000

Ft

önerő

az alábbi fejlesztéseket

tervezzük megvalósítani :
•

Városmajori Művelődési Ház tekintetében: Projektor beszerzése.

•

Kertvárosi Közösségi Ház tekintetében : Mobil úgynevezett aktív
hangfal beszerzése.

\

/
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REtY
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•

Jósavárosi

Művelődési

Ház

esetében:

asztali

cd

lejátszó,

vetítővászon, valamint nyomtató beszerzése.

Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

idöszakok,

2019. november 12-én megtörtént a Támogatói Okirat kibocsátása az Emberi
Eröforrások Minisztériuma részéről.
A projekt keretében

beszerzésre és

beüzemelésre kerültek a fent

megnevezett eszközök.

kifizetési
A projektből fennmaradó 46.207 Ft-ból egy mikrofon beszerzését tervezzük

kérelmek):

még.
A projekt végrehajtásának határideje 2020. december 31.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

47. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

Kubinyi Ágoston Program - „Egy gyűjtő világa" - a Péchy-Kovács gyűjtemény új
állandó kiállításon történő bemutatása

SZÁMA:
Projekt

bruttó 24.381.111,-Ft,

összköltsége:
Támogatás

bruttó 21.943.000,-Ft,

összege:
Támogatási

90%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

2019. 12.01-2020.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2019. november 14. - ~rtesítő levél a döntésről

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

tartalma:

e-

Szabó Tamás, Kulturális Osztály

rövid

A pályázat keretében a Sóstói Múzeumfaluban a Gyulaházi parókiájában kerül

szakmai)

kialakításra az „Egy gyűjtő világa" címú a Péchy-Kovács gyűjteményt bemutató
interaktív kiállítás.

1 A

A projekt keretén belül az épület S termének komplex felújítása és a kiállítás
teljeskörű

kivitelezése valósul meg.

jelenlegi

A pályázat sikeres elbírálásban részesült, amely eredményéről 2019. november 15-

állása

(készültségi

én küldött értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős

fok,

beszámolási

Államtitkárság Múzeumi Főosztálya.

Projekt

időszakok,

kifizetési kérelmek

A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre

stb.)

kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.
A Támogatási Szerződés 2019. december 5-én megkötésre került. A kiállítás és
kivitelezés megvalósítására vonatkozó beszerzési eljárás folyamatban van.

Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,
nehézségek:

48. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2019-2020

bruttó 3.940.000,-Ft,

összköltsége:
Támogatás

bruttó 3.940.000,-Ft,

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
és

kezdete

2019. 12.01-2020.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

2019. november 13 - ~rtesítő levél a döntésről

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

Szabó Tamás, Kulturális Osztály

rövid

A 2019. évi Járásszékhely Múzeumok Támogatása pályázat a Jósa András Múzeum

szakmai)

műtárgyvédelmi feltételeinek fejlesztésére nyílik lehetősége az Önkormányzatnak.

tartalma :

(1

A pályázat keretében az Múzeum iparművészeti raktárának fejlesztése és a

e "

A

I

Benczúr Gyula munkáságát bemutató kiállítótér
ellenőrző

műtárgy

környezetét szabályzó-

párásító berendezés kerül beszerzésre.

jelenlegi

A pályázat sikeres elbírálásban részesült, amely eredményéről 2019. november 14-

állása

(készültségi

én kaptunk értesítést az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős

fok,

beszámolási

Államtitkárság Múzeumi Főosztályától.

Projekt

időszakok,

kifizetési kérelmek

A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok megküldésre
kerültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

stb.)

A Támogatási

Szerződés

2019. december 05-én megkötésre került. eszközök

beszerzésére irányuló szerződések megkötésre kerültek, jelenleg az eszközök
szállítása történik.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

49. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt

étkeztetési

konyhafelújítás)

43 464123 Ft

összköltsége:
Támogatás

21732061 Ft

összege:
Támogatási

50%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

Önkormányzati

és

befejezése:

Kezdet: 2019.06.01
Befejezés: 2019.11.30

Támogatási
Szerződés

2018.11.16.

megkötésének,
módosításainak
dátumai :
Projektmenedzser
(név, osztály):

l--) )

-

N 'r 1 R [

l, 'r

H A l

A

fejlesztések

támogatása

(Babaház

Bölcsőde

Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Nyíregyháza,
Krúdy Gyula u. 30. szám alatti ingatlanon található „Babaház"
főzőkonyhájának korszerűsítését

tartalma:

Bölcsőde

kívánjuk megvalósítani jelen pályázat keretében.

Az épület az 1970-es években épült, és bölcsődeként funkcionál, melynek
földszinti, északnyugati szárnyában működik a korszerűsítésre kerülő konyha
épületrész. Az épület belső kialakítása, burkolatok minősége, ajtók, ablakok
állapota, festések, gépészeti vezetékek szaniterek elavultak, cserére szorulnak. A
szennyvízrendszer több helyen töredezett ezért többször dugulás történik. A
vízvezetékek, fűtési vezetékek falon kívül épültek, ezért esztétikailag és higiéniailag
is kifogásolhatók. Az elektromos vezetékek, lámpatestek, kapcsolók, dugaljak
régiek, töredezettek, felújításuk, cseréjük rég óta

időszerű.

Az alábbi munkálatok

elvégzését tervezzük: A bontási munkák során a belső padlóburkolatokat,
csempeburkolatokat, falburkolatokat, belső nyílászárókat kell elbontani. A
gépészeti bontási munkák során a régi elektromos és gépészeti vezetékek és
szaniterek bontását, egyben az új vezetékek helyén az aljzatbeton bontását is el
kell végezni.
A belső nyílászárók kibontásra kerülnek, cseréjük higiéniailag és esztétikailag is
indokolt. A régi padló és falburkolatok teljes mértékben cserére kerülnek. Falak
festését és a vizesblokkoknál történő felcsempézését tervezzük.
jelenlegi

A pályázatban tervezett felújítási munkálatok elkészültek. A beavatkozással éri nett

állása (készültségi
fok,
beszámolási

Projekt

területen a nyomóvíz- és szennyvízvezetékrendszer cseréje, a meglévő padló- és
falburkolatok bontása után új burkolatok készültek, mosogatók, falikutak

időszakok,

beépítése történt. A kivitelezés során felújításra került a konyha és a kiszolgáló

kifizetési kérelmek

helyiségek komplett elektromos hálózata, beépítésre került egy klíma berendezés

stb.)

is. A műszaki átadás 2019. szeptember 06.-án megtörtént.
A

főző-

és tápszerkonyhai, a tálalóeszközök, a gépi felszerelések beszerzésre

kerültek. Az eszközök több körben kerültek leszállításra, melynek végső időpontja
augusztus 30. volt. A pályázat elszámolására szolgáló felület jelenleg nem aktív, az
elszámolás határideje 2021.03.31.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

--
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50. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:

Helyi klimastratégia kidolgozása, valamint a klimatudatosságot erősítő
szemléletformálás Nyíregyházán
KEHO P-1.2.1-18-2019-00255

Projekt

tervezett

összköltsége:
támogatás

Igényelt
összege:

Önerő összege:

Támogatási

intenzitás
tervezett

kezdete és befejezése:
Szerződés

Támogatási

20 OOO OOO Ft

0 Ft

(%):

Projekt

20 OOO OOO Ft

megkötésének dátuma :
Kapcsolattartó

(név,

osztály):

100%
2020.07.01 . - 2022.06.30.
Támogatói Okirat kiállításának dátuma: 2020. június 25.
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési

szakmai) tartalma:

stratégiájában egyik átfogó célként fogalmazta meg a környezettudatos város
képét, melyet az energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
fokozásával kíván elérni. A:z Önkormányzat ezen cél elérése érdekében aktívan
lép fel a klíma- és környezetvédelem érdekében, bizonyítja ezt, hogy az
Önkormányzat 2019-ben elnyerte az „Energiahatékony Önkormányzat 2019"
díjat. Jelen projekt keretében a környezettudatos város Jövőkép elérése
érdekében tervezett Nyíregyháza város klfmastratégiájának kidolgozása, mely
előre

vetíti a város 2050-ig

elérendő

céljait a klíma- és környezettudatosság

terén, hogy hogyan kívánja 80%-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsátásának mértékét 1990-es évekhez képest. A klímastratégiában
megfogalmazandó célok elérése érdekében szükséges a lakosság bevonása,
ezért

a

projekt

szemléletformáló

a

lakosságot

klímatudatosságot

erősítő

tevékenységek,

programok

megvalósításával

kívánjuk

keretében

megszólítani, valamint ösztönözni az energiahatékonyságra és kllmavédelemre.
A fenti

célok elérése érdekében jelen

projekt

keretében

az

alá bbi

tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:
•

Helyi

klímastratégia

azonosító

számú

kidolgozása
„Klímastratégia

a

KEHOP-1.2.0-15-2016-00001
kidolgozásához

kapcsolódó

módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás" című
projekt keretében készült útmutató alapján
•

Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív
tematikus

szemléletformálási

programsorozatok

lebonyolítása

•

}

IF<LC.

Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása

H A

A

szervezése

és

•
•

Helyi szereplők szemléletformálása
Gyakorlatorientált

ismereteket

átadó,

pozitív,

a

mindennapos

tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat
térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai

közvetítő

előkészítése

és

lebonyolítása
•

A

települési

programsorozathoz

és

figyelemfelkeltő

akcióhoz

kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
•

Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése

•

A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi, szakmai utak
megszervezése és lebonyolítása

Projekt jelenlegi állása
(készültségi

fok,
időszakok,

beszámolási

kifizetési kérelmek):

A

pályázat 2019. augusztus l. napján került benyújtásra

A Támogatási

kérelemhez kapcsolódóan 2019. augusztus 7. napján felszólítás érkezett
hiánypótlás teljesítésére. A hiánypótlás 2019. augusztus 21-én benyújtásra
került. Az ITM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság 2019. szeptember 5. napján kelt értesítésben a
Támogatási kérelmet jogosultnak ltélte. A Támogatási kérelemhez kapcsolódóan
2019. november 13-án tisztázó kérdés érkezett, melyek megválaszolásra került.
A támogatói döntés 2020. március 24. napján történt.
Jelenlegi szakaszban a klímastratégia
előkészítése

Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

készítő

zajlik.

Nem releváns.

51. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001

SZÁMA:
Projekt

599 750 OOO Ft

összköltsége :
Támogatás

599 750 OOO Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete
befejezése:

Új bölcsődei fér6helyek kialakítása Nyíregyházán

és

Kezdet: 2020. május 20.
Befejezés: 2022. február 28.

Támogatási
Szerződés

2020. május 20.

megkötésének,

A

vállalkozó

kiválasztásának

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

Vajda Mariann -Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

rövid

NYH.M.J.V. Önkormányzata a TOP-6.2.1-19 kódszámú, Bölcsődei férőhelyek

(műszaki, szakmai)

kialakítása, bővítése című pályázati felhívás által az alábbi fejlesztéseket kívánja

tartalma:

megvalósítani a fenntartásában

Projekt

működő bölcsődék

tekintetében.

A projekt fő tevékenysége egy 3 csoportszobás + 1 mozgásfejlesztő szobás új
bölcsőde

építése a Honvéd utcán, amellyel 36 új

bölcsődei férőhelyet

jön létre.

Az új épületnek helyt adó ingatlanon jelenleg, egy korábban is - de nem az

Önkormányzat fenntartásában - bölcsődeként működő épület áll, amely épület
nem felel meg a követelményeknek, ezért annak lebontásával egy új szolgáltatási
- Önkormányzati fenntartású - hely (bölcsőde) kialakítása valósul meg.
Az új szolgáltatási hely

működtetéséhez

kapcsolódó eszközök beszerzése is

megvalósul.
A projektben megvalósuló

férőhelybővítés

mellett egyéb fejlesztések

megvalósulnak a már

működő bölcsődékben,

bevonásra,

közül

amelyek

4

bölcsődében

így további 7

bölcsőde

infrastrukturális

is

került

fejlesztésként

vízpermetezők kerülnek kialakításra, 4 bölcsődében árnyékoló szerkezet és 4
bölcsődében

egyéb, a

működéshez

szükséges eszközök, játékok, berendezések

beszerzése valósulna meg. A projekt keretében egyes bölcsődék több fejlesztéssel
is érintve lehetnek, vagyis egyszerre vízpermetező kialakítása, árnyékoló szerkezet
és egyéb eszközbeszerzés is megvalósulhat.
A projektben tervezett fejlesztések tekintettel vannak az energiahatékonyság, az
akadálymentesítési és a nyilvánosság biztosítás előírásaira.
Projekt

jelenlegi

A pályázat megvalósítása
elkészítésére

fok,

tervdokumentációk

beszámolási

a

elkezdődött, szerződést

tervezőkkel.

állása (készültségi

2020.

A

vízpermetezők

augusztusra
bölcsőde)

kötöttünk a kiviteli tervek
kialakításához

elkészültek.

időszakok,

tervdokumentációja (Honvéd utcai

kifizetési kérelmek

közbeszerzés előkészítése zajlik.

stb.)

A projekt megvalósításához az előleg lehívása megtörtént.

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

llAtA.

Az

szükséges
új

építés

2020. szeptemberben készült el, a

52. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt

TRIANONI

EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSÁ

BGA/5326/2020

45 OOO OOO Ft

összköltsége:
Támogatás

25 OOO OOO Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2020.07.01.
Befejezés: 2021.03.31.

Támogatási
Szerződés

2020. május 13.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

Balasa Roland Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

rövid

Nyíregyháza városa olyan egykori vármegyék központja, amelyek három országgal

szakmai)

határosak (Románia, Ukrajna. Szlovákia). Megyénk részét képezik egykori Ung,
Ugocsa, Bereg, Szatmár megyei települések is, amelyek az önkényes határhúzás

tartalma:

után is Magyarország részei maradtak. Olyan erös történelmi háttérrel rendelkezik
megyénk, amely indokolttá teszi egy emlékmű felállítását.
Úgy véljük, hogy a Nemzeti Összetartozás évében különösen aktuális egy olyan
emlékmű felállítása, amely jelzi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos

hármas határ túloldalán

élő

magyarsággal kifejezett szolidaritást.

A Nemzeti összetartozás Emlékművet a Hősök terén tervezzük felállítani. Itt már
megtalálható a

Hősök

Emlékműve,

és az 1956-os

emlékmű

is. A Nemzeti

Összetartozás Emlékmű felállításával befejeződhet a városunk történelmi terének
kialakítása.
Az

emlékmű

jellege egy talpazaton álló bronz

em lékmű,

melynek magassága eléri

a 3 métert tekintélyt sugározva, magabiztosságot adva a környezetének.
A szobornak előre mutatónak, az összmagyarságot, az összetartozást kifejezőnek
kell lennie; nem túlzottan visszatekintőnek, hanem a múltból való táplálkozásból a
jövőnek, a jövő magyar generációinak kell szólnia.

jelenlegi

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020. május 13-án megküldte városunk részére a

állása (készültségi

támogató javaslatot, amelyben 25 OOO OOO Ft értékben járul hozzá a szobor

fok,

felépítéséhez. A Támogatói Okirat aláírása megtörtént.

Projekt

beszámolási

l- )
I r.
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A

időszakok,

A projekt keretében a szakmai zsOri által módosítási javaslatokkal kiválasztásra

kifizetési kérelmek

került a felállítandó emlékma.

stb.)

A kiválasztott emlékmű felállításához többletforrás igénylésére van szükség, amely
folyamatban van.

Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,
nehézségek:

53. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN

SZÁMA:

TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002

Projekt

nettó 381.775.000 Ft

összköltsége:
Támogatás összege:

nettó 371.907 .388 Ft

Támogatási

97,42 % (a fennmaradó 2,58% önkormányzati forrás, önerő)

intenzitás(%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2016.11.01.
Befejezés: 2018.06.30.

Támogatási

2016. június 15-én került benyújtásra a pályázat a Társadalmi és környezeti

Szerződés

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívására, amely 2016.

megkötésének,

október 13-án pozitív támogatói döntésben részesült és nettó 381.775 .000 Ft

módosításainak

támogatást ítéltek meg részére. A támogatási szerződés 2016. november 28-án

dátumai:

került aláírásra.
Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit. Kft

Kapcsolattartó

Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt
(műszaki,

rövid

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark

szakmai)

Nylregyháza egyik fő látványossága . A pa rk hosszú ideje dinamikusan fejlődik,

tartalma:

az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét
tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az
állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai
háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és
külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban
a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot,

\
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torlódást okoz. A beléptetés hatékony és

szakszerű

megoldása ezért fontos

feladat.
A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány
fóka

és

medencével

Sóstógyógyfürdő

egy

kapujában,

hópárduc
mely

kifutó

szervesen

kialakítása
illeszkedik a

NyíregyházaNyíregyházi

Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához.
Egy térségi

jelentőségű,

látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a

látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a tartózkodási

idő

növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a
Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva
a város, illetve a régió versenyképességének javításához .
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

kifizetési

kérelmek stb.)

A Támogatási

szerződés

aláírását

követően

felállt a projektmenedzsment és

megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, szerződést

kötöttünk a

tervezővel,

a

közbeszerzővel,

a nyilvánosság és tájékoztatást

biztosító vállalkozóval, a marketing stratégia készítőjével és a műszaki
ellenőrrel, később a kivitelezés folyamán a marketing tevékenységet ellátó
vállalkozóval is. A kiviteli tervek meglétét követően megindult a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a Ke-Víz
21 Zrt-vel 2017.szeptember 04-én vállalkozási szerződést kötöttünk. Vállalkozó
a szerződés szerinti 180 napos kivitelezési határidőn belül, 2018.március 03.-ára
be is fejezte a beruházást.
Az Állatpark látogatócentrum épülete, valamint a Hópárduckifutó ünnepélyes
keretek között 2018.március 28-án átadásra kerültek.
A projekt 2018.június 30-án zárult le, amely időpontig a projekt keretében
megkötött minden szerződés teljesítésre került, így a nyilvánosság és
tájékoztatási feladatok, marketing tevékenységek, műszaki ellenőri feladatok,
projektmenedzsment tevékenység stb.
A projekt záró beszámolója 2018. szeptember 30-án benyújtásra került, amely
előtt

több kifizetési kérelem is benyújtásra és elfogadásra került. Az utolsó

kifizetési kérelemben mintegy 346 millió Ft elszámolását nyújtottuk be,
amelyhez kapcsolódó hiánypótlást teljesítettük, jelenleg az elbírálása van
folyamatban.
A projekt

végrehajtása

során

felmerült

összes

elszámolható

költség

elszámolásra került. A projekt megvalósításához a támogatási intenzitással
összhangban 9,7 millió Ft Önkormányzati önerő került felhasználásra.
A Projektben 7 mérföldkő lett tervezve, amelyekhez kapcsolódó beszámolók
benyújtásra kerültek. Az 1-5 beszámolók jóváhagyásra kerültek, és jelenleg a 6
és 7 beszámoló elbírálása van még folyamatban. A projektfejlesztés szakasz végi
TSZ módosítás jóváhagyásra került, a projektvégi TSZ módosítás jóváhagyása
még folyamatban van.
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A projekt támogatási összegéből nem került felhasználásra nettó 4 millió Ft,
amelynek felhasználása végett hosszabbításra került a projekt. A fennmaradó
összeget eszközbeszerzésre fordítjuk.
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

54. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

INTERREG OANUBE • TALENTMAGNET

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:
Projekt

1980 832 EUR

tervezett

összköltsége:
Igényelt

NYMJV költségvetése: 160 755 EUR
támogatás

ERFA támogatás mértéke (85%): 136 641,75 EUR

összege:

Nemzeti társfinanszírozás (10%): 16 075,5 EUR

Önerő összege :

8 037,75 EUR

Támogatási

ERFA: 85%

intenzitás

(%):

Nemzeti társfinanszírozás: 10%
Önerő: 5%

Projekt

tervezett

2020.07.01. - 2022.12.31.

kezdete és befejezése:
Támogatási

Szerződés

Nem releváns.

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

osztály):
Projekt rövid (műszaki,

A „TalentMagnet" projekt f6 célkitűzése a többszintű kormányzás megerősítése

szakmai) tartalma :

és az intézményi kapacitások javítása az akcióterületen a tehetséges fiatalok
megtartása érdekében. A program tervezett eredménye egy megalapozott, új, a
tehetségek vonzására és megtartására vonatkozó többszintű, nemzetközi
irányítású együttműködési modell kidolgozása a Duna régióban. A projektben
résztvevő

partnereket

együttműködés

transznacionális,

ágazatokon

átívelő

többszintű

jellemzi, az egyetemi, üzleti, politikai/adminisztratív és civil

szervezetek együttműködésével.
A projekt főbb tevékenységei:

-

Akadályok felismerése, valamint a leküzdésükhöz szükséges tervek

-

Intézményi kapacitások javítása

-

Stratégia kialakítása

-

Eszköztár kidolgozása

-

Szakpolitikai javaslatok kidolgozása és alkalmazása

kidolgozása, végrehajtása

k

\

-

Új transznacionális többszintű kormányzási modell kialakítása.

-

Szakmai partnertalálkozók szervezése helyi és Uniós szinten

-

kapacitásfejlesztés a projekt résztvevőknek

-

nemzetközi tanulmányutak szervezése, illetve azokon történő részvétel

A projekt partnersége:

-

Vezető

partner: Tudományos Kutató Központ Bistra Ptuj városában

(Szlovénia)
-

Projekt partnerek:
o

Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)

o

Velenje Város (Szlovénia)

o

Első

Magyar

Felelősségteljes

Innováció

Egyesület

(Magyarország)
o

Hargita Megyei Tanács (Románia)

o

Élettudományi Intézet cassovia Város (Szlovákia)

o

DEX Innovációs Központ (Csehország)

o

Angel Kanchev Rusei Egyetem (Bulgária)

o

~szak-Keleti Regionális Klaszter (Bulgária)

o

Fejlesztési Ügynökség Dan (Horvátország)

o

Kelet- és Délkelet- Európai Tanulmányok Intézete Leibniz Város
(Németország)

o

Apatian Város (Szerbia)

o

Fejlesztési és Nemzetközi Projektek Tanszéke Zenica-Doboj
Város (Bosznia-Hercegovina)

o

Állami

Felsőoktatási

Intézet „Ungvár Nemzeti

Egyetem"

(Ukrajna)
o

Európai perspektívák Központja (Szlovénia)

o

Leoben Holding GmbH (Ausztria)

o

Európai Oktatási Alapítvány (Németország)

o

Balchik Város (Bulgária)

o

Vares Város (Bosznia-Hercegovina)

o

Varazdin Város (Horváthország)

o

Ptuj Város (Szlovénia)

o

Leoben Város (Ausztria)

o

Liberec Város (Csehország)
első

Projekt jelenlegi állása

A pályázat 2019. márciusában került benyújtásra az Irányító hatóság felé. Az

(készültségi

körös bírálati fordulón a pályázat pozitív elbírálásban részesült A második körös

beszámolási

fok,
időszakok,

benyújtásra 2019. november 25-én került.
Az lnterreg Duna program keretében megvalósu ló TalentMagnet

kifizetési kérelmek):

című

pályázatot elfogadta a bíráló Monitoring bizottság 2020. május 09-én a bíráló.
A projekt megvalós!tása 2020. 07.01-én kezdetét vette, a szakmai egyeztetések
folyamatosak a projekt hatékony megvalósítása érdekében.
Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

(') ) °' '

Nem releváns.
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SS. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

HEGÉSZS~GÜGYI ALAPEUÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE"

TOP-6.6.1-lS-NYl-2016-00001

SZÁMA:
Projekt összköltsége:

189.20S.S30 Ft

Támogatás összege:

125.000.000 Ft

Önerő:

64.205.530 Ft

Támogatási

A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 66,06 %

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése :
Támogatási

A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17.
A projekt tényleges befejezése: 2020. december 31.

Támogatási

Szerződés

Szerződés

megkötése: 2017. január 26.

megkötésének,

1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28.

módosításainak

Projektfejlesztési végi Támogatási

Szerződésmódosítás

elfogadásra került.

dátumai:
Kapcsolattartók:

dr. Kása Brigitta, Projektvezető
Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt
(műszaki,

tartalma:

rövid

A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének

szakmai)

keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó
épület, épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé
váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi
intézmények szolgáltatásai.
A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban
szereplő,

önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi,

5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti
helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra. Az épület felújítása
alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe
tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi
rendelő, fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat
korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil

informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési
engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek
végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához
elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb,

'

I

korszerűbb

üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett,

mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás
csökkentése érthető el.

A felújítással

megtörtént az épület teljes

akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.
Projekt

jelenlegi

A

projekt

kivitelezése

megvalósult.

A

projekt

meghosszabbítását

kérvényeztük a támogatási maradványösszeg felhasználása végett, amely

állása:

során további eszközbeszerzést tervezünk. A projekthez önerő biztosítása
volt szükséges a kivitelezés során a fajlagos költségkorlátok meghaladása
miatt.
Megvalósítást
hátráltató

-

problémák,
nehézségek:

57. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK

BŐVÍTÉSE,

REGISZTRÁCIÓS

FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE

SZÁM A:

KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT
TOP-6.6.2-15-NYl• 2016-00001

Projekt

224 597 439 Ft

összköltsége:
Támogatás

223 716 045 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2016.07.01.
Befejezés: 2018.05.31.

Támogatási
Szerződés

Kezdet: 2016.07.01.

megkötésének,

Befejezés: 2018.05.31.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

rövid

A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és

szakmai)

gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást

tartalma:

támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a
közszolgáltatások emberi kapacitására.

r)

11 A

A pályázat fejlesztései:
Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és
gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül
kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.
Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerOsítése, ahol családsegítő
gyermekjóléti központ fog

működni

a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 m2-

es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140
m2

bővítéssel.

A

belső

udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem

biztosított-, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával,
csapadékelvezetés megoldásával.
Az épület

külső

tetőjavítási

homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és

munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új

belső padlóburkolat és festés is

készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével,

szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.
A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer
telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.
Projekt

jelenlegi

A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09-

állása

(készültségi

én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016.

fok,

beszámolási

július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került

időszakok,

megküldésre . A támogatási

kifizetési kérelmek

Támogatási

szerződés

döntésről

szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett.

megkötésére 2016. november 11-én került sor.

stb.)
A két épület esetében megtörtént a kivitelezést
projektben keletkezett megtakarításnak
elhelyezkedő

követő műszaki

köszönhetően

átadás-átvétel. A

a Május 1. téren

épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni.

A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek
használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások
lezajlottak, az épületekben elhelyezésre kerültek. A projekt fizikai zárása és a záró
kifizetési kérelem benyújtása megtörtént 2018.08.28. napján. Az eddig benyújtott
6 db kifizetési kérelem

ellenőrzését követően

5 db jóváhagyásra került a Magyar

Államkincstár által, 1 db ellenőrzése jelenleg is folyamatban van.
A

projekt

keretében

keletkezett

megtakarítás

felhasználása

érdekében

eszközbeszerzés tervezett. Erre vonatkozó módosítási igény benyújtásra került a
Közreműködő Szervezet részére. A projektben 881.394 Ft nem elszámolható
költség keletkezett.
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

Nem releváns.

nehézségek:

(~)

N'YIREC.YHAt.A

3. számú melléklet a PKAB/212-1/ 2020. számú előterjesztéshez

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek
1

Projekt címe és kódszáma

-

-

~

- -- -

NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
VÉCSEY KÖZ 4. SZÁM ALATTI ÖNKO-RMÁNYZATI ÉPÜLET

2.

MIKLÓS

SZAKGIMNÁZIUM,

SZAKKÖZÉPISKOLA

{s

A - NYSZC WESSELlNYI

ÉPÜLETEINEK

ENERGETIKAI

KORSZERŰSÍTÉSE

A MAGYAR-UKRÁN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

3.

NÉPSZERŰSÍTÉSE

A STORYTELLING

ÉS A

GAMIFICATION MÓDSZERÉVEL"
1 CULTOUR

_

NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

4.

HUNG-2020/6440
NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGOrJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL AR{NA

s.

1

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
TOP-6.S.1-19-NYl-2020-00003
KÉT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS A NYSZC INCZÉDY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUM,

6.
.

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
MÚZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA (KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM

7.

2020)

1 JÁRÁSSZÉKHELY

MÚZEUM~KMAI TÁMOGATÁSA 2020

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELÖ TÁMOGATÁS
TOP-6.5.1-19
10.

NYÍREGYHÁZA,

ÖNKORMÁNYZATI
BESSENYEI

TÉR

ÉPÜLETEK
3-4.

SZÁM

ENERGETIKIA
ALATTI

KORSZERŰSÍTÉSE

BÉRLAKÁSOK

A

ENERGETIKAI

FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.S-16_ G_AZ
_D
- ASÁGFEJLESZTÉST

ÉS

MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT

SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A ROZSRÉTSZÖLŐ BEKÖTŐÚT (NYUGATI 1. SZ. /DÉLI

, 11.

IPARI PARK BEKÖTŐ ÚT/) FELÚJÍTÁSA
A 4400 NYÍREGYHÁZA, ROZSNYAI ÚT 8. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSA

12.

A „MAGYAR MULTI TEQ PROGRAM" KERETÉBEN KEDVEZMÉNYES TEQ MULTIFUNKCIÓS

13.

-

SPORTESZKÖZ VÁSÁRlÁSA

)

N

'I

1 R

E (, "f

11 A

- - - -- - - - -

A

____

__,

számú adatlap

l.

PROJEKT

CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA;

NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ~S KOLLÉGIUM
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

Projekt

442 121494 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás

442 121 494 Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás(%):
Projekt (tervezett)
kezdete

Tervezett kezdet: 2020.12.01.

és

Tervezett befejezés: 2023.04.01.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

(név, osztály):

A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény energetikai

rövid

Projekt
(műszaki,

korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

szakmai)

•

tartalma:

Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése,
külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek

utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);

•
•

Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése,
cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;
Maximum háztartási

méretű

kiserőmű

(HKME) fotovillamos rendszer

kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A pályázat keretén belül az alábbi intézmény energetikai korszerűsítésének
megvalósítása tervezett:
• Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
jelenlegi

A pályázat benyújtása 2020.09.18. napján megtörtént. Jelenleg a Támogató

(készültségi

döntést várjuk. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.01. A

beszámolási

támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés

Projekt
állása
fok,

hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.

időszakok,

kifizetési kérelmek

A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában kiválasztásra került a műszaki
adatszolgáltatást, valamint a kiviteli tervdokumentációt készítő tervező, az

stb.)

energetikus, illetve a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő.
Megvalósítást

-

hátráltató

(
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1problémák,
nehézségek:

2.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Pro1ekt
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási
intenzitás (%) :
Projekt (tervezett)
kezdete és
befejezése:
Támogatási

Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület, Kodály Zoltán Általános Iskola
és a NVSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületeinek
energetikai korszerűsítése
424 191 652 Ft
424 191 652 Ft
100%
Tervezett kezdet: 2020.12.01
Tervezett befejezés: 2023.04.01.

Szerződés

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt rövid
(műszaki, szakmai)
tartalma:

Nem releváns

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény energetikai
korszerűsítése,

•

ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

Önkormányzati

tulajdonú

épület

energiahatékonyság-központú

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső
határoló

szerkezetek

utólagos

hőszigetelése,

külső

nyílászá rók

cseréje);

•

Fosszilis

energiahordozó

korszerűsítése,

rendszerek

•

alapú

hő-termelő

berendezések

cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési

és HMV

korszerűsítése;

Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovílla mos rendszer
kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

A pályázat

keretén

korszerűsítésének

1.
2.

belül

eredetileg az alábbi

intézmények energetikai

megvalósítását terveztük:

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület
4400

Nyíregyháza

Bocskai

u.

25.

szám

alatti

helyi

védett

önkormányzati épület
3.

NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületei
(4400 Nyíregyháza, Dugonics u.10.)

()

N\IH[(.\HA1-A

Az épületek állapotának részletesebb felmérésére a műszaki adatszolgáltatás
kapcsán került sor. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a Bocskai u. 25. szám alatti helyi
védett önkormányzati épület vonatkozásában több műszaki probléma is felmerült.
A tervezett szigetelési munkálatok elvégzése előtt ugyanis az épület állékonysági
problémáit is szükséges megoldani, amely jelen pályázati konstrukcióban nem
támogatott tevékenységnek minősül. Így az előzetes műszaki becslések alapján a
felújítás megvalósításához szükséges önerő várhatóan nagyobb összeget tesz ki,
mint az elnyerhető pályázati forrás. A pályázati program átgondolását követően az
a javaslat született, hogy a Bocskai u. 25. szám alatti önkormányzati épületet egy
másik pályázati konstrukcióban szükséges korszerűsíteni, amelyben az épület teljes
körű

felújítása támogatott. Tekintettel arra, hogy a felszabaduló költségek fedezik

a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében a napelemes rendszer kialakítását, az
alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen pályázat
keretében:
•

4400 Nyíregyháza Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület

•

Kodály Zoltán Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.)

•

NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületei
(4400 Nyíregyháza, Dugonics u.10.)

Projekt jelenlegi
állása (készültségi
fok, beszámolási

A pályázat benyújtása 2020.09.18. napján megtörtént. Jelenleg a Támogató
döntést várjuk. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.01. A
támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés

időszakok,

kifizetési kérelmek
stb.)

hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.
A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában kiválasztásra került a műszaki
adatszolgáltatást, valamint a kiviteli tervdokumentációt készítő tervező, az
energetikus, illetve a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő .

Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

3. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:
Projekt

tervezett

összköltsége:
Igényelt

A MAGYAR-UKRÁN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE A STORYTELLING
ÉS A GAMIFICATION MÓDSZERÉVEL" - CULTOUR
312 521,40 EUR
NYMJV költségvetése: 178 775,40 EUR

támogatás

ERFA támogatás mértéke (90%): 160 897,86 EUR

összege:

Nemzeti társfinanszírozás (5%): 8 938,77 EUR

Önerő összege:

8 938,77 EUR
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Támogatási

intenzitás

ERFA: 90 %

(%):

Nemzeti társfinanszírozás: S %
önerő: 5%

Projekt

tervezett

2020.10.01. - 2022.03.31.

kezdete és befejezése:
Támogatási

Szerződés

Nem releváns.

megkötésének dátuma:
Kapcsolattartó

(név,

Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

osztály):
Projekt rövid (műszaki,

Tárgya: Nyíregyháza és Ungvár Város kulturális attrakcióinak kölcsönös

szakmai) tartalma:

bemutatása, a turizmus fellendítése

•

Partnerek:
0

Vezető

•
0

pályázó:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

További pályázók:

•

1

Ungvári Városi Tanács Nemzetközi Együttműködési és
Innovációs Osztály, Ungvár, Ukrajna

1

•

1

Alapítvány a határokon átnyúló

együttműködés

és speciális

gazdasági övezetek fejlesztésére, Ungvár, Ukrajna
Tevéken~ségek

•

•

Projekt jelenlegi állása
(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

kifizetési kérelmek):
Megvalósítást hátráltató
problémák, nehézségek:

4.

0

Helyzetfeltárás és akcióterv

0

Közös kulturális értéktár

0

Turisztikai csomag-fejlesztés

Kulturális ka12acitás-növelés és turisztikai 12romóció
0

Rendezvények szakembereknek

0

Rendezvények a lakosságnak

A pályázat a Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation
Programme" (HUSKROUA) 3. felhívá sa keretében 2020. februárban került
benyújtásra. A döntésre várhatóan 2020.IV. negyedévében kerül sor.
Nem releváns.

számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

-

Kulturális kínálat-elemzés és turisztikai csomag-fejlesztés

~ ).)NY

NYÍREGYHÁZI TELEPÜLtSt tRTlKTÁR TEVÉKENYSÉGtNEK TÁMOGATÁSA
HUNG-2020/6440

RECYHAZA

Projekt

2 771 500,-Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás

2 771 500,-Ft

összege:
Támogatási

100%

intenzitás{%):
Projekt (tervezett)
kezdete
és

Kezdet: 2020. augusztus 15.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021. április 30.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns.

módosításainak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
rövid

Projekt
(műszaki,

szakmai)

Szabó Tamás Kulturális Osztály
NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK c. kiadvány bővítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése

a magyar nemzeti

értékekről

és a hungarikumokról szóló 2012.

évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok

tartalma:

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben
létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár
megalkotásának

célja

az

országos

és

helyi

értékek

tudatosítása,

számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. március 6án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat,
a működéssel kapcsolatos tennivalókat. A Nyíregyházi Települési Értéktár
Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található,
illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba,
valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében
a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média
megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az
aktuális rendezvényeikre, pályázataikra. 2016-ban megjelent a Nyíregyházi
értékek c. kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett
nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor
fellapozhassa és információt szerezhessen nemzeti értékeinkről. 2016-ban
25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos könyvet szeretnénk
most újabb 14 nemzeti értékkel bővíteni.
A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen
követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek
történetét, múltját és jelenét. A kiadványt az érdeklődők azóta is keresik
azonban a kis példányszámban történt előállítás miatt nem tudjuk az
érdeklődést kielégíteni. Ezen pályázat keretében ezen valós igényre alapozva

szeretnénk támogatást kapni a kiadvány bővítésére és újrakiadására.
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A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, BS

méretű Gyűrűs

dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését.
A kiadvány mintegy kézbe vehető idegenvezető a városunkban érkező
látogatók számára jól bemutatja Nyíregyháza értékeit. A helyi lakosok
identitástudatát megerősíti és hasznos ismeretekre tesznek szert általa.
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

A pályázat benyújtásra került jelenleg elbírálás alatt áll.

kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

5.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA

REGISZTRÁCIÓS

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

SZÁMA:

TOP-6.S.1-19-NYl-2020-00003

Projekt összköltsége:

247.000.000 Ft

Igényelt

támogatás

összege:
Támogatási

247.000.000 Ft
100%

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

befejezése:

Kezdet: 2020. szeptember 01.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2022. február 28.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

nem releváns

módosítása inak
dátumai:
Kapcsolattartó (név,
osztály):
Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

Ágoston Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában

épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges,
így

tartalma:

lévő

korszerűsítésük

elengedhetetlen. A beruházás

elsődleges

célja és

eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. Az
alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projektben:
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4400 Nyíregyháza, Csaló köz 11-13-15 szám alatti önkormányzati
ingatlanok,

melyekben

nyugdíjasok

számnak

biztosít

lakhatást

az

Önkormányzat, valamint a 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16 szám alatti
Contlnental Aréna, mely számos sport és egyéb rendezvény helyszínéül
szolgál. nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét.
A Csaló közi épületek homlokzati hőszigetelése, szükséges nyílászárók
cseréje és tetőszigetelése valósul meg.
A Continental Arénán napelemes rendszer telepítése: maximum háztartási
méretű

kiserőmű

(HMKE)

fotovillamos

rendszer

kialakítása

saját

villamosenergia-igény kielégítése céljából.
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

kifizetési

A pályázat 2020. június 30-án került benyújtásra. 2020. augusztus 03-án a
jogosultsági feltételeknek megfelelt és jelenleg elbírálás alatt áll.

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

6.

számú adatlap

PROJEKT

CÍME/

közművelődési

Két

intézmény és a NYSZC Inczédy György Szakgimnázium,

REGISZTRÁCIÓS

Szakközépiskola épületeinek energetikai korszerűsítése

SZÁMA:

TOP-6.S .1-19-NYl-2020-00006

Projekt

434.997.203,· Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

434.997.203,- Ft

Tervezett kezdet: 2020.12.01.
Tervezett befejezés: 2022.06.01.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns

módosításainak
dátumai:
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Projektmenedzser
Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
(név, osztály):
Projekt
rövid A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai
(műszaki, szakmai) korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:
tartalma:
• Önkormányzati
tulajdonú
épületek
energiahatékonyság-központú
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló
szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);
• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése,
cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;
• Maximum háztartási méretű kiserömű (HKME) fotovillamos rendszer
kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.
A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai

korszerűsítésének

megvalósítása tervezett:
• VMKK Városmajori Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 3.)
• VMKK Borbányai Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Margaretta u. 50 )
• NYSZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
(4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.)
Projekt jelenlegi A pályázat benyújtása 2020.09.18. napján megtörtént Jelenleg a Támogató
állása (készültségi döntést várjuk. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.01. A
fok, beszámolási támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződé s
időszakok,
hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.
kifizetési kérelmek
A projekt előkészítésének jelenlegi szakaszában kiválasztásra került a műszaki
stb.)
adatszolgáltatást, valamint a kiviteli tervdokumentációt készítő tervező, az
energetikus, illetve a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő .
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

7. számú adatlap
PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:

Projekt

MÚZEÁLIS INT~ZM~NYEK
PROGRAM 2020)

Bruttó 5.600.000 Ft

osszkőltsége:

Igényelt támogatás
Bruttó 5.040.000 Ft
összege:
Támogatási
90%
intenzitás (%):
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SZAKMAI

TÁMOGATÁSA

(KUBINYI

ÁGOSTON

Projekt

(tervezett)

kezdete

és

2020.07.22-2021.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):

Szabó Tamás Kulturális Osztály

Projekt
(műszaki,

rövid

A pályázat célja, hogy megteremtse a Péchy Mária és Kovács Gyula házaspár által

szakmai)

a nyíregyházi Jósa András Múzeumnak adományozott gyűjtemény ÚJ állandó
kiállításban

tartalma:

történő

bemutatásának anyagi feltételeit, méltó körülmények között

mutathassa be azokat a dokumentumokat és tárgyakat, amelyek együttese ritka
és kimagasló színvonalú értékkel gyarapította a Múzeumfalu

gyűjteményeit.

A

muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) 2019ben megítélt támogatás csak korlátozott mértékben tette lehetővé a kiállítás
tervezett digitális elemeinek a megvalósítását, ill. a Péchy-Kovács
gyüjteményismertető

Gyűjtemény

katalógusának elkészítését.

A projekt a 2019-es évben benyújtott pályázati program folytatása, a PéchyKovács gyűjtemény megvalósításának II. üteme, amely az alábbi tevékenységeket
tartalmazza:

Projekt

•

Interaktív kiállítási elemek elkészítése (hardver és szoftver).

•

Tárgykatalógus tárgyfotóinak elkészítése.

•

Szakmai és nyelvi lektorálás.

•

Fordítás angol nyelvre.

•

Tárgykatalógus nyomdai előkészítése és előállítása .

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

A pályázat 2020.07.22-én benyújtásra került, jelenleg bírálat alatt áll.

kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

Nem releváns.

nehézségek:

8. számú adatlap

PROJEKT
CÍME/
REGISZTRÁOÓS

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2020

SZÁMA:

() )

N Y 1 R f

~

Y H A l

A

Projekt

Bruttó S.OOO.OOO Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt

Bruttó S.OOO.OOO Ft

(tervezett)

kezdete

és

2020.07 .22-2021.12.31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):

Szabó Tamás Kulturális Osztály

Projekt

rövid

(műszaki,

szakmai)

A pályázat megvalósítási helyszíne a Sóstói Múzeumfalu műtárgyraktára
A pályázat célja a földszinti helységek műgyanta padlóburkolattal való ellátása,
csökkentve a felszálló (jelenlévő) por mennyiségét, illetve műtárgy tároló

tartalma:

eszközök beszerzése.
A pályázatban megvalósítandó tevékenységek az alábbiak:

•

Ipari műgyanta alapú padlóburkolat leterítése, melynek takarítása egyszerűbb
a jelenleginél,

•
•

fiókokkal rendelkező polcos állvány beszerzése,
új képtároló rács beszerzése .

A két bútor, és az átmenő műtárgyraktár területe 243m 2 •
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

A pályázat 2020.07.22-én benyújtásra került, jelenleg bírálat alatt áll.

időszakok, kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

Nem releváns.

nehézségek:

9.

számú adatlap

PROJEKT CÍME/
REGISZTRÁCIÓS

KÖZMÜVELŐD~I tRDEKELTS~GNÖVELŐ TÁMOGAT ÁS

SZÁMA:

'YIRE(~t

A

A

Projekt

Bruttó 909.300 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás

Bruttó 818.300 Ft

összege:
Támogatási

89,99 %

intenzitás (%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

2020.08.03-2020.12.31

befejezése:
Támogatási
Szerződés

Nem releváns.

megkötésének,
módosításainak
dátumai :
Projektmenedzser

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály):
rövid

A pályázat célja: A közművelődési alapszolgáltatások megszervezése és

szakmai)

folyamatos hozzáférhetősége érdekében központi költségvetési forrás biztosítása

Projekt
(műszaki,

tartalma:

az önkormányzati fenntartású vagy a települési önkormányzattal kötött
közművelődési

megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy

közösségi színtér (a továbbiakban együtt: a támogatás végfelhasználója) műszaki,
technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének
karbantartására, felújítására.
A pályázattal érintett intézmények és a beszerezni tervezett eszközök az alábbiak:
•

Városmajori Művelődési Ház: 1 db Samsung SL-M2070 multifunkciós
lézernyomtató

•

Kertvárosi Közösségi Ház: 1 db TP link Wifi Router,1 db RC8 irodai szék, 5 db
takaróléc (240 cm), 1 db postaláda.

•

Jósavárosi Művelődési Ház: 2 db 225*172 cm, DOMINO II. 5 osztású kiállítási

•

Alvégesi Művelődési Ház: 2 db vezeték nélküli Panasonic KX-TG1911HGG

paraván , 60 db lucia irodai szék.
telefon (cordless).
•

Nyírszőlősi Közművelődés

Színtér: 1 db hordozható RH Sound PP-2112AUS-CB

hangfal, 1 db DELL INSPIRON 3585 3585FR5UA1 laptop.
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

fok,

beszámolási

időszakok,

A pályázat 2020.08.03-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt áll.

kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,

Nem releváns.

nehézségek:
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10. számú adatlap
PROJEKT CÍME/

TOP-6.5.1-19 ÖNKORMÁNVZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE A

REGISZTRÁCIÓS

NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR 3-4. SZÁM ALATTI BÉRLAKÁSOK ENERGETIKAI

SZÁMA:

FEJLESZTÉSE

Projekt

Bruttó 275.024.121 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

Bruttó 275.024.121 Ft
100%

intenzitás(%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

2020.09.01-2022.02.28

befejezése:
Támogatási
Szerződés

Nem releváns.

megkötésének,
módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt

A projekt célja: A 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti önkormányzati

(műszaki,

rövid
szakmai)

bérlakások energetikai korszerűsítése.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épület

tartalma:

meghatározó

része

korszerűsítése

elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az

energetikailag

elavult,

üzemeltetése

költséges,

így

energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. Az épület 1975-ben épült. A
függőleges
vázkitöltő

és vízszintes tartószerkezet

falazattal. Az épület

hőmérsékletszabályozás

Tetőfödém:

A

fűtése Távhős

radiátoros

vasbeton váz, 630-as
fűtés,

a helyiségenkénti

termoszelepekkel megoldott.

Az épület tervezett energetikai
•

előregyártott

korszerűsítésének

már elkészült

kiegészítő

elemei:
hőszigetelést

is

tartalmazó

tetőfelületekre

további terhelhető hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre. A
páratechnikai problémák kiküszöbölése okán a hőszigetelésre vízszigetelés

készül.
•

Homlokzat: Az épületen található mészkőburkolat jelentős műszaki és
esztétikai értéket képvisel, ezért annak bontása, tisztítása és újbóli
felhasználása megtörténik, alászigetelése valósul meg.

Projekt
jelenlegi
'sa
(készültségi
álla
fok,
beszámolási
időszakok, kifizetési

A pályázat 2020.06.30-án benyújtásra került. 2020.07.07-én a Közreműködő
Szervezet Hiánypótlást írt ki a Támogatási kérelemre, melyet 2020.07.31-én
Referatúránk teljesített.

kérelmek stb.)
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Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

11. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

TOP-6.1.5-16 GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT

REGISZTRÁCIÓS

SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A ROZSRÉTSZÖLŐ BE KÖTŐÚT (NYUGATI 1.

SZÁMA:

SZ. /DÉLI IPARI PARK BEKÖTŐ ÚT/) FELÚJÍTÁSA

Projekt

Bruttó 600.000.000 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

Bruttó 600.000.000 Ft
100%

intenzitás (%}:
Projekt

(tervezett}

kezdete

és

2020.11.01-2021.12 .31.

befejezése :
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser

Tóth Ádám Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

(név, osztály}:

Kazsukné Liszkai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt
(műszaki,

tartalma:

rövid
szakmai)

Nyíregyháza fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi
gazdasággal rendelkezzen,

amely

értékteremtő,

minőségi

munkahelyeken

keresztül biztosítja a város és vonzáskörzete lakosságának magas

szi ntű

foglalkoztatottságát, emiatt szerepel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programjának céljai között a gazdasági környezet élénkítése. A helyi
gazdaságfejlesztés alapvető célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén keresztül a
helyi vállalkozások támogatása, beruházások vonzása, valamint foglalkoztat ási
együttműködési

megállapodások,

pa ktumok

támogatása

által

a térségi

foglalkoztatottság növelése. Ezen városfejlesztési cél nagyban hozzájárul a
Kormány 2014-2020 közötti

időszakra

meghatározott

célkitűzéseihez,

a helyi

gazdaság erősítésén keresztül az új munka helyek teremtéséhez.
A projekt közvet len célja a Rozsrétszőlő bekötőút 35130 j. (Nyugati 1. u. /Déli Ipari

Park bekötő út/) felújítása, útburkolatának erősítése és szélesítése, 964 fm.
hosszúságban. A felújítandó szakasz kezdete a Debreceni utcai körforgalom
körpályájának elméleti burkolatszéle, a 4925 . j.

bekötőúti

ága. A felújítással

érintett útszakasz a 35130 j. bekötőút 0+950 km szelvényben, a Marso Kft.

--
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kapubejáratnál, azzal bezárólag ér véget, azaz a Marso Kft. és LUKOIL
csatlakozásaival érintett bekötl5úti szakasz, még a felújítás része.
Projekt

jelenlegi

állása

(készültségi

A pályázat 2020.08.31-én benyújtásra került. Jelenleg az engedélyes tervek

fok,

beszámolási

készítése zajlik.

idéíszakok, kifizetési
kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

12. számú adatlap
PROJEKT

CÍME/

REGISZTRÁCIÓS

A 4400 NY(REGYHÁZA, ROZSNYAI ÚT 8. SZÁM ALATI TALÁLHATÓ ÉPÜLET
FELÚJ(TÁSA

SZÁMA:

Projekt

Bruttó 26.238.502 Ft

összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:
Támogatási

Bruttó 12.655.073 Ft
48,23 %

intenzitás(%):
Projekt

(tervezett)

kezdete

és

2020.10.16-2021.12 .31.

befejezése:
Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns.

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):
Projekt
(műszaki,

tartalma:

rövid
szakmai)

Balasa Roland Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felel6s 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 fennta rtott
bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő

( )...>

NYIRE:<...YllÁl.A

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
lévő,

tulajdonában

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
lévő

tulajdonában

Nyíregyházi

Egészségügyi

Alapellátási

Igazgatóság

telephelyeként fenntartott Gyermek-, és fogorvosi rendelő, valamint védőnői
szolgálat (4400 Nyíregyháza, Rozsnyai út 8.) épületének külső, belső felújítását
szeretnénk megvalósítani.
A fejleszteni kívánt Gyermek-, és fogorvosi rendelő, valamint védőnői szolgálat
felújítása keretein belül az alábbi tevékenységeket terveuük 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

•

Ereszcsatornák

hőszigetelése,

csapadékvíz

padlástéri deszkajárda kialakítása;

elvezetése,

csapadékvíz

szikkasztó

kialakítása;

(!.)
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•

Mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása a gyermekorvosi

•

Védőnői

•

A szükséges helyeken

rendelőben;

személyzeti vizesblokk kialakítása;
rendelő

belső

nyílászárók cseréje;

bejárati ajtaja

előtt

szélfogó kialakítása;

•

A fogorvosi

•

A védőnői bejárat előtt előtető kialakítása;

•

Az érintett funkciójú helyiségekben tisztasági festés;

•

A szükséges helyeken fali csempeburkolat és padlóburkolat cseréje;

•

A fogorvosi rendelőben páramentesítő berendezés elhelyezése;

•

A bejáratok fölött feliratok elhelyezése.

t:
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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.
Projekt
állása
fok,

jelenlegi
(készültségi
beszámolási

A pályázat 2020.07.10-én benyújtásra került, jelenleg zajlik a bírálata.

időszakok, kifizetési

kérelmek stb.)
Megvalósítást
hátráltató

Nem releváns.

problémák,
nehézségek:

13. számú adatlap

PROJEKT

CÍME/
REGISZTRÁCIÓS
SZÁMA:
Projekt
összköltsége:
Igényelt támogatás
összege:

() )

A „Magyar Muttl Teq Program" keretében kedvezményes Teq multifunkciós
sporteszköz vásárlása
6 280000 Ft
6 280000 Ft
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Támogatási

100%

intenzitás (%):
Projekt (tervezett)
kezdete

és

befejezése:

Tervezett kezdet: 2020.09.17.
Tervezett befejezés : 2020.12.01.

Támogatási
Szerződés

megkötésének,

Nem releváns

módosításainak
dátumai:
Projektmenedzser
(név, osztály):

Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra

rövid

A pályázat célja kedvezményes Teq multifunkciós sporteszköz vásárlása a

(műszaki, szakmai)

sportolási lehetőségek javítása, a szabadidősport gyakorlása és a rendszeres

tartalma:

mozgás elősegítése érdekében . A „Magyar Multi Teq Program" lehetőséget nyújt

Projekt

a Teq sporteszközök kedvezményes árú megvásárlására az alábbi feltétetek
szerint: a sporteszköz teljes bruttó árának 50%-át szükséges önerőként biztosítani,
a fennmaradó részt a Teqball Cégcsoport jelen pályázat keretében átvállalja. A Teq
One asztal teljes bruttó ára 890.000 Ft, amely jelen pályázat keretében bruttó
445.000 Ft kedvezményes áron érhető el. A Teq Lite asztal teljes bruttó ára 350.000
Ft, amely jelen pályázat keretében bruttó 175.000 Ft kedvezményes áron érhető
el. A kiszállítás kedvezményes díja asztalonként bruttó 25.000 Ft Magyarország
területén, valamint a Teq One asztalok telepítésének költsége bruttó 20.000 Ft
asztalonként.
A felhívás keretében Önkormányzatunk összesen 12 darab Teq One asztal és 2

darab Teq Lite asztal kedvezményes megvásárlását tervezi, a beszerzés értéke
teljes áron számítva kiszállítással és telepítéssel együtt bruttó 11. 970.000 Ft. A
pályázati felhívás alapján az Önkormányzat által biztosítandó önerő összege bruttó
6.280.000 Ft. A beszerzett sporteszközöket közterületekre szeretnénk kihelyezni az
alábbi városrészekben: Belváros, Bujtosi Városliget, Kertváros, Nyírszőlős, Oros,
Borbánya, Jósaváros, Malom kert, Hímes, Sóstó, Sóstóhegy.
Projekt

jelenlegi

állása (készültségi
fok,
beszámolási

A pályázat benyújtása 2020.09.17. napján megtörtént. Jelenleg a szállítás és a

id6szakok,

telepítés ütemezése zajlik.

kifizetési kérelmek
stb.)
Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

() )

;i..u:.

N Y 1 R

t

<.._

Y H A

L

A

11

NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS

4401 NYÍREGYHÁZA. KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-;85; FAX: •36 4l 524-586

POLGÁRMESTERI HIVATALA

E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-5104/2020.
Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita

Előterjesztés

- a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára

···················~····/.····„\·„.„ .. „ ............. „ ...... „ ....

Jászai Menyhért
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi ellenőrzést
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

e

\,1

-t~l ~lu

........................!~............................................. .
Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előterjesztést véleményezi:
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

WWW .NYIRECYHAZA.HU

(b

Ny

R EGYH

Á

ZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS

és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHAZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-58): FAX: ·36 42 524-sS6
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREG YHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
{továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése alapján a község, a város és a főváros kerületeinek
önkormányzata (továbbiakban: települési önkormányzat) ötévent e S évre szóló helyi esélyegyenlőségi
programot fogad el.

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a
(2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekint és
alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és
az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése értelmében a települési
önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlőségi programot.
A R. 6. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálatnak ki kell terjednie
a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e,
b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.
Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése szerint, ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési
önkormányzat
a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy
b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell
készít eni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők,
romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatá si,
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési
tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a
települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esé lyegyenlőségi programot a társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A
programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által
készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
Az Ebktv. 31. § (3) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet
kell fordítani:
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését
segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
biztosításához szükséges intézkedésekre,
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d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos
javítják foglalkoztatási esélyeiket .

helyzetűek munkaerő-piaci

hátrányait, illetve

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjait és eljárását, felülvizsgálatának módját, és az
elkészítésében részt vevőkkel szembeni követelményekre vonatkozó részletes szabályokat a R. határozza
meg. Az R. l. § (2) bekezdése alapján a helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élő hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és
fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és
területi mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit.
Az Ebktv. 31. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az
európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha
az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályait a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
tartalmazza.
Az Ebktv. és a R. rendelkezései alapján, a helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati
köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésében résztvevők képzését végző szerv a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Észak-Alföldi
Társadalmi Esélyteremtési Igazgatósága, mely az esélyegyenlőségi mentori hálózatot is működteti.
Önkormányzatunktól, a Szociális és Köznevelési Osztály három csoportvezetője és egy ügyintézője vett részt
az ingyenes képzésen .
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése már 2006-ban, az 54/2006. (111.29.) számú határozatával
elfogadta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programját. A helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV.16.) Korm. rendelet (2012.
március 1. napjával hatályát vesztette) 11. § (3) bekezdése szerint, ha az önkormányzat korábban
esélyegyenlőségi programot fogadott el, akkor azt 2011. június 30-ig kell felülvizsgálni és módosítani, vagy
új esélyegyenlőségi programot kiadni. Ennek alapján Önkormányzatunk elkészítette a város 2011-2016. évi
Esélyegyenlőségi Programját, melyet a Közgyűlés a 127/2011. (Vl.30.) számú határozatával fogadott el.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 159/2013. (VI. 28.) számú határozatával fogadta el
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programját, melynek
felülvizsgálata 2015. és 2017. évben is megtörtént.
Ezt követően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2018. (VI. 21.) számú határozat alapján
fogadta el a következő S évre (2018-2023) szóló helyi esélyegyenlőségi programját, melynek
felülvizsgálata 2020. év júniusában volt esedékes.
A kialakult egészségügyi helyzetre vonatkozóan - azaz a COVID-19 koronavírus-járvány miatt - a helyi
program felülvizsgálatát szeptember hónapra t ettük át, melyről a Társadalmi
Esélyteremtési Főigazgatóság Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremt ési Igazgatóságát is értesítettük.

esély egyenlőségi
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A helyzetelemzés elkészítése során felhasználtuk az Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszer {TelR), a Központi Statisztikai Hivatal adatait, valamint a helyi szinten rendelkezésre
álló (önkormányzati adatok, az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények adatai, civil
szervezetek, alapítványok, egyesületek és egyházak adatait) adatokat, nyilvántartásokat, továbbá a
rendőrség, ügyészség, bíróság, ítélőtábla, a Nyíregyházi Tankerületi Központ, valamint a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály, továbbá a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztálya,
Foglalkoztatási Főosztálya, Kormányablak Osztálya, Járási Gyámhivatala által szolgáltatott adatokat.
Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan
esélyegyenlőségi területenként, célcsoportonként meghatároztuk,
illetve felülvizsgáltuk a helyi
esélyegyenlőségi program céljait, valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket, a helyzetelemzésben
feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra van még szükség. A
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának készítése során áttekintettük az Önkormányzat
stratégiáit, fejlesztési terveit, koncepcióit, és gondoskodtunk a Helyi Esélyegyenlőségi Program és azok
összhangjának megteremtéséről.
A jelenleg elkészített helyi

esélyegyenlőségi

program felülvizsgálata - az ismétlések és párhuzamosságok

elkerulése miatt - a korábbiakban és a 2018-2023 évre elfogadott helyi

esélyegyenlőségi

programban

bemutatott adatokat, mutatókat, forrásokat nem vagy részben tartalmazza; azon adatok ezzel a
felülvizsgálattal együtt nézve
demográfiai és

értelmezendők.

életminőségének

általános

csoportok helyzetét. A mélyszegénysegben

Jelen felülvizsgálati dokumentum tartalmazza a város

jellemzőit,
élők

és célcsoportokra bontva a hátrányos

és romák helyzete

bővebben

helyzetű

került bemutatásra a többi

célcsoporthoz képest, ennek eredményeként nem készült a munkatervben rögzítettek szerint A) és B)
pontokban külön

előterjesztés .

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen!
Nyíregyháza, 2020. szeptember 24.
Tisztelettel:
Dr. Krízsaí Anita
osztályvezető
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Melléklet a SZOC-5104/2020. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT- TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

... ./2020. (X. 01.) számú
határozata
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról

A

Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-2023 év időtartamra szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező Helyi
Esélyegyenlőségi Programban és mellékleteiben foglaltakat elfogadja.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 24.

A határozatról értesül:
1.) A Közgyűlés tagjai
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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j Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

1 Bevezetés

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (továbbiakban : Ebktv.), a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27 .) Korm. rendelet (továbbiakban: R.), valamint a
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. S.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az Ebktv. 31 . § (1) bekezdése
alapján a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési
önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban
helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek
csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a
helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési
terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A
helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott
részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi
esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek,
koncepciók, továbbá a köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és
az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
Az Ebktv. 31. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az
európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb
programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak
akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlc5ségi program Időarányos megvalósulását,
illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását két évent e át kell tekinteni,
az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
Az R. 6. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat vizsgálja fel ül a helyi esélyegyenlőségi
programot. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint a felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra,
hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, a lejárt hatá ridejű intézkedések teljesülésére és
eredményeinek felmérésére. A R. 6. § (3) bekezdése alapján, ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a
települési önkormányzat módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi
programot fogad el.
Az Ebktv. és végrehajtási rendeletei alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése első
alkalommal 2006-ban, azt követően 2013-ban és 2018 megalkotta a helyi esélyegyenlőségi programot,
valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő időben felülvizsgálta azokat.
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A jelenleg érvényes S éves (2018-2023) időszakra elkészült Helyi Esélyegyenlőségi Programot
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2018. (VI. 21.) számú határozatával fogadta el. A
felülvizsgálat 2020. júniusában volt esedékes. Figyelemmel a koronavírus okozta veszélyhelyzet
miatti társadalmi-gazdasági-jogi hatásokra a felülvizsgálatot Nylregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése a 2020. október 1-jei ülésén tárgyalja.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése során áttekintettük az Önkormányzat stratégiáit, fejlesztési
terveit, koncepcióit, és gondoskodtunk a Helyi Esélyegyen lőségi Program és azok összhangjának
megteremtéséről.

A helyi esélyegyenlőségi programhoz készített táblázatok adattartalma az Országos
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből (TelR), a KSH, illetve a szervezetek
által megküldött adatok figyelembevételével készült el.
Az önkormányzat a 2014-2020-as években számos pályázatot bonyolít( ott), amelyek egy része elbírálás
alatt, más része megvalósítás alatt vagy lezárás alatt áll.
1./ A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervéhez illeszkedő, lezárás alatt álló pályázatok:
Járásszékhely Múzeumok Szakmai Támogatása 2018.
Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018. (Kubinyi Ágoston Program 2.)
TOP 6.6.2 - 15-NYl-2016-00001 Szociális alapszolgálatások bővítése, fejlesztése Május 1. tér
10., illetve a Körte u. 41. szám alatt található Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
felújítása, bővítése
TOP 6.6.l-NYl-15-2016-0001„Egészségügyi Alapellátás lnfrastruktuális fejlesztése"
Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén
TOP-6.1.4.15.NYl-2016-00002 Látogatócentrum építése és hópárduc kifutó kialakítása a
Nyíregyházi Állatpark területén
TECHTOWN 186 „URBACT 111-TECHTOWN"
TOP-6.l.4-15.NYl-2016-00001 A Benes Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk
megőrzése érdekében
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001 Városi Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések
TOP-6.1.4-15NY12016-00003 Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn
2016-1-NL01-KA204-023027 ERASMUS+BACK TO (NET) WORK
TTP-KP-1-2019/1-00205 „Ifjúság határok nélkül „-Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
KAB-KEF-lSA-26301„Tudáskészlet és munkamódszerek fejlesztése a NYÍR-KEF-ben"
KÖFOP-l.2 .1-VEKOP-16-2017-01217 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP
Központhoz való csatlakozása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Fenyő utca
felújítása
TOP-6.5.l-NYl-2016-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00001 „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál"
GF/SZKF/26/7/2017 Területi Infrastrukturális fejlesztések (út, járda, kerékpárút) Nyíregyházán
GF/SZKF/75/6/2017 Területi lntrastukturális fejlesztések keretében megvalósítandó
szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés Nyíregyházán
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004
Önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem
TOP-6.4.1-15.NYl-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán
TOP-6.l.5-15.NYl-2016-00001 Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése,
a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János uca és a Lujza utca felújítása
révén
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TOP-6.3.1-15-NYl-2016-00001 „Barnamezős területek rehabilitációja" a Tiszavasvári úti
laktanyák tekintetében
TOP-6.2.1·15-NYl-2016-00001 Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza Délkeleti és Délnyugati területein
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001 Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló komplex programok Nyíregyháza-Polyákbokor szegregátumban
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a
„Kiserdők" területének funkcionális bővítése
A Modern Városok Program keretében megvalósításra kerülő Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának szálláshelybővítési programja
Modern Városok Program PANGEA Ökocentrum és szálloda építése
TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése,
fejlesztése II. ütem
TOP-6.5.1-16.NYl-2017-00003
Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem
TOP-6.5.1-16.NYl -2017 -00002
Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál Ill. ütem
TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönzó
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde Konyhafelújítás)
TOP-7 .l.1-16-H-ERFA-2018-00026 Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex
inftrastukturális fejlesztése
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003
Óvodafejlesztés
Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatánál II. ütem
2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Modern Városok Program - A Nyíregyházi Kállay-Kúria fejlesztésének 2. üteme
II./ A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervéhez illeszkedő, megvalósítás alatt álló
pályázatok:
IKOP 3.2.0-15-2016-00013 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közösségi Közlekedésének
fejlesztése érdekében 47 darab új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású)
beszerzése és töltőállomás létesítése
TOP-6.3.2-15-NYl-2016-00001 „Zöld város kialakítása Nyíregyháza területén"
TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések a Megyei Jogú Város
területén és várostérségben Nyíregyházai Foglalkoztatási Paktum
Modern városok program Nyíregyházi Atlétikai Sportcentrum kialakítása
TOP-7.1.1-16-2016-00067 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és Helyi
közösségfejlesztés a nyíregyházi helyi közösség helyi közösségi fejlesztési stratégiájához
kapcsolódva
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem
TOP-6. 7 .1-16-NYl-2017-00001 Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex
programok (SOFT) „Közösen a kiútért"
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00001 lndiaház és madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark
területén
EFOP-1.2.9-17.00047 Női információs és szolgáltató központ létrehozása Nyíregyházán
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001 Környezetvédelmi infrastuktúra - fejlesztések Nyíregyházán
EFOP-3.3.6-17-2017.00016 „MTMI Élményközpont Nyíregyházán"
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TOP-6.1.S.16-NYl-2017-00003 Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló
köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem
TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005 Fenntartható Turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési
Otthon revita lizációja által
Modern városok program Nyíregyházi Állatpark fejlesztése keretében jégkorszaki interaktív
állatbemutató kialakítása
TOP-6.1.4-16 NYl-2017-00002 Sóstói Múzeumfalu fejlesztése
URBACT Ill. -Techrevolution
Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green transport network)
WIFl4EU Ingyenes WIFl-hozzáférés az európaiak számá ra
Modern városok program Mesekert kialakítása a Sóstói Múzeumfaluban
INTERREG EUROPE a Regionális innováció ösztönzése jobb E-kormányzati szolgáltatásokon
keresztül
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.
Kubinyi Ágoston program - "Egy gyűjtő világa" - a Péchy-Kovács gyűjtemény új állandó
kiállításon történő bemutatása
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2019-2020.
TOP-6.2.1-19-NYl-2019-00001 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán
BGA/5326/2020 Trianoni emlékmű felállítása
Infrastrukturális fejlesztések Nyíregyházán
KEHOP-1.2.1-18-2019-00255 - Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás Nyíregyházán
INTERREG DANUBE -TALENTMAGNET
TOP-6.4 .1- 16.NYl-2017-00001 Kerékpárút és csomópontfejlesztés Nyíregyháza területén
TOP-6.4 .1-16.NYl-2017-00002 Kerékpárút és csomópontfejlesztés Nyíregyháza területén II.
ütem
Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás
2020. évi működéstámogatási projektje

Ill./ A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervéhez illeszkedő, benyújtott és bírálat alatt álló
projektek:
CULTOUR a Magyar-Ukrán kulturális örökség népszerűsítése a Storytelling és a Gamification
módszerével
TOP-6.S.1-19-NYl-2020-00004 A Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai
korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázata ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és
települési önkormányzatok számára
TOP-6.5.1-19-NYl-2020-00003
Önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése
Nyíregyháza, Csaló közi Nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése
Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása
Nyíregyházán.

l A település bemutatása
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár- Bereg megye székhelye, az ország észak-keleti részében helyezkedik el,
az Észak-Alföldi régió része. Magyarország hetedik legnagyobb népességszámú települése. Az északkeleti országhatárhoz való közelsége egyszerre jelent periférikus elhelyezkedést és lehetőséget a
határon átnyúló együttműködések terén mind gazdasági, mind munkavállalói, mind turisztikai
területeken . Nyíregyháza elérhetőségét az M3-as aut6pálya biztosítja, közvetlen elérhetőséget
biztosítva Budapest, illetve Miskolc felé . A főváros két órán belül elérhető .
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A megyei jogú város vonzó turisztikai célpontnak számít. Itt született Krúdy Gyula író és Benczúr Gyula
festőművész is, de megemlíthetnénk Váci Mihályt is, aki jelentős szerepet töltött be Nyíregyháza
életében.
Demográfiai adatok
2020. január 1-jén Magyarország népessége 9 millió 769 ezer fő volt. 2019-ben a születések száma
kismértékben, a halálozásoké ezt meghaladóan csökkent az egy évvel korábbihoz képest, így a
természetes fogyás üteme lassult. A természetes népességfogyást a nemzetközi bevándorlási többlet
mérsékelte, így az ország népessége ténylegesen 3,3 ezer fővel lett kevesebb.
A népesség korszerkezete egyre idősödik. 2020. január 1-jén száz gyermekkorú-ra 137 időskorú jutot t,
szemben az egy évvel korábbi 133-mal. 2019-ben 0,7%-kal, 607 újszülöttel kevesebb gyermek jött
világra, mint egy évvel korábban. A születésszám-csökkenés a szülőképes korú nők létszámának közel
18 ezer fős mérséklődésével párhuzamosan ment végbe. A teljes termékenységi arányszám értéke
(1,49) megegyezett a 2016-2018. évivel, vagyis a gyermekvállalási kedv nem csökkent. A halálozások
száma 2019-ben az előző évhez viszonyítva kismértékben, 1,1%-kal csökkent: 129,6 ezer személy
hunyt el, 1445 fővel kevesebb a 2018. évinél. Az élveszületések és a halálozások egyenlegeké nt
kialakult, 40,4 ezer fős természetes fogyás 2,0%-kal, 838 fővel csökkent a 2018. évihez képest. A
nemzetközi be-, illetve elvándorlások 37,1 ezer fős népességnövekedést eredményeztek. 2019-ben
21,9 ezer magyar állampolgar költözött külföldre, és 23,2 ezer Magyarországon született magyar
állampolgár tért haza. Emelkedett a házasságkötések száma: 2019-ben 65,3 ezer pár kötött
házasságot, 14,5 ezerrel (28%-kal) több a 2018. évinél. 1990 óta nem került sor ilyen nagy számú
házasságkötésre. A bíróságok 17,4 ezer házasságot bontottak fel, ugyan 2,6%-kal többet az előző
évinél, de 1960 óta ez az egyik legalacsonyabb érték. 283 ezren változtattak állandó és 297 ezren
ideiglenes lakóhelyet, ami együttesen 0,7%-os növekedést jelentett a teljes belföldi vándorlásban
2018-hoz képest.1
Nyíregyháza lakosságának korszerkezete 2019. január l-jén: a 0-14 éves korú gyermekek száma 17693
több mint 2015. évben, amikor a gyermekkorúak száma 17362 fő volt. A városban 6399 fő a 15-19
év és 12817 fő a 20-29 év közöttiek száma. A lakosság 31,31 %-a gyermek vagy fiatalkorú. A 30-59
évesek (50203 fő} aránya 42,9 %, míg az idősebbek aránya (60 év felett) 25,41 %. A gyermeknépesség
eltartottsági rátája - a gyermekkorú népességnek (0-14 évesek) az aktív korú (15-64 évesek)
népességhez viszonyított aránya - Nyíregyházán 17,8 %. A nemek közötti arányszámokat vizsgálva
megállapítható, hogy a nők aránya az életkor előrehaladásával növekszik. Míg a 18-54 éves nők (32433
fő) arányszáma az állandó népességhez viszonyítva 27,7 %, a 18-59 éves férfiak (32592 fő) arányszáma
27,9 %, addig a 60 év feletti korosztályban a nők aránya az állandó népesség 15,6 %-a, a férfiaké az
állandó népesség 9 %-a.
fő,

' https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/ídoszaki/mo/mo 2019.pdf Letöltés ideje: 2020.09.09.
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1. ábra
Nyíregyháza lakónépességének korfája nemenként, 2019

6S
R4

se
16
,]

r2
Í>4

60
S6

„

4$

44
40

'6

----- - ------. .- -- - - • - ;:
..::;;-- .==-:=...
--·------- --------- -- ------=-----=--:.==- -.- --

3„

1V
24
10
lb
1•

\,
~()(,

500

.,,,e

500

•n<"'

1 OOO

J!iOi

Forrás: KSH, 2019, saját szerkesztés

Az idős népesség eltartottsági rátája 17,9%, amely a 65 év feletti korosztály és az aktív korú (15-64
évesek) népesség egymáshoz viszonyitott arányát fejezi ki. Azt jelzi ebben az esetben a mutató
mértéke, hogy a munkavállalási korú népességnek növekvő vagy csökkenő terhet jelent-e az
időskorúak eltartása. Mind a gyermeknépesség, mind az idős népesség eltartottsági rátája a népesség
korösszetételéről is tájékoztatást ad, amelynek a társadalmi ellátórendszerekben van je lentősége .
A népesség korszerkezetét a szuletésszám csökkenése, a várható átlagéletkor emelkedése és a
vándorlási veszteség befolyásolja. A korszerkezeti összetétel komplex mutatójaként használt ún.
öregedési index lényegében a szélső korcsoportok egymáshoz viszonyított arányát jelzi, azt mutatja
meg, hogy száz gyermekkorúra mennyi időskorú jut. Az öregedési index a népesség korösszetétele
változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő
szempont1ából van kiemelt jelentősége . Nyíregyháza öregedési indexe 2019. évben 118,7 %.
Foglalkoztatottsági mutatók
2019-ben a 15-74 éves népességen belül 4 millió 512 ezer fő minősült foglalkoztatottnak, ami 43 ezer
fővel (1,0%-kal) több a 2018. évinél. A munkaerő-felmérés 1992-ben történt bevezetése óta ez a
legmagasabb érték. A 16-64 éves korosztály foglalkoztatási aránya 70,1% volt, ez 0,9 százalékponttal
meghaladta az előző, és 15,2 százalékponttal a 2010. évit.
A KSH országos adatai alapján 2020. május-júliusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 224
ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,8% volt. A nőket magasabb munkanélküliségi ráta jellemezte, és
esetükben nagyobb mértekben nőtt a mutató értéke. 2020 júliusában az előző honaphoz viszonyítva
23 ezer fővel csökkent a munkanélküliek száma.
2019-ben a 15-64 éves foglalkoztatottak 2,0%-a, 86,S ezer fő dolgozott távmunkában . 2020 aprilisában
közel 720 ezer fő dolgozott távmunkában, ez a 15-64 éves foglalkoztatottak 16,8%-át jelentette. A
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koronavírus okozta járvánnyal összefüggésben a távmunkások száma az elfüő év áprilisához képest
több mint tizenegyszeresére nőtt, foglalkoztatottakon belüli aránya pedig 15,3 százalékponttal bővült.
Nyíregyháza vonatkozásában is kedvezően alakult a foglalkoztatási helyzet. A relatív mutató 2011 évi
8,3 %-ról 2019 júliusára 3,43 %-ra csökkent. A járványügyi veszélyhelyzet hatására 2020. évben
kismértékben (4,83%) emelkedett.
2. ábra
A relatív mutató alakulása Nyíregyházán 2011-2020. július(%)

9
8
7
6

s
4

3

2
1
0
2011 december 2013 éve~ adat 2015 december 2017 december

2019 ju l 1u~

2020

májLS

2020 JÚllU~

forrás · Állami Foglalkoztatási Szolgálat, 2011-2018. saját szerkesztés

A nyíregyházi lakosok foglalkoztatási jellemzőit a Nyíregyháza Életminősége háztartás panel kutatás is
vizsgálta. A 2018 évi lekérdezés során a válaszadók 68,lo/o-a dolgozott, 31,9%-a pedig nem dolgozott.
2008 és 2018 között több mint 13%-kal, 2015-höz képest közel 14% kal nőt azok aránya, akik úgy
nyilatkoztak, hogy dolgoztak a megkérdezés idején. Ez a növekedés hasonló az országos tendenciához,
azonban az is igaz, hogy a megyei adat jelenleg is az országos rangsor végén áll. (R. Fedor, 38. o .)2

1. táblázat
Nyíregyháza foglalkoztatottsági jellemzői 2008-2018

Igen
Nem

2008

2010

2012

2015

2018

54,9%
45,1 %

54,5%

57,1 %
42,9%

54,0%

68,1 %
31,9%

45,5%

46,0%

Forrós: Nyíregyháza Eletmin6sége, 2018

Az országos adatok alapján mind a nők foglalkoztatási aránya 2010, mind a férfiaké 2011 óta
folyamatosan növekszik. 2019 évben a férfiak mutatója 77 ,3, a nőké 63,0% volt, 1,0, illetve 0, 7
százalékponttal magasabb a 2018. évinél. A nőkre jellemző alacsonyabb foglalkoztatási szint okai
között a hagyományos női szerepvállalás - családi kötöttségek, gyermek- és idősgondozás - mellett a
nők 40 év munkaviszony utáni nyugdljba vonulási lehet6sége egyaránt szerepel.3
Nyíregyháza esetében is hasonló tendenia figyelhető meg, azzal, hogy a két nem közötti különbség
növekedett. A kedvezőbb gazdasági folyamatok nyertesei inkább a férfiak voltak.

2

R. Fedor Anita: Foglalko:r.tatási helyzetkép és a munkával való elégedettség ;ellmezői Acta Medicinae et
-Vol 9„ No.27. 2018.
3 KSH Magyarország, 2019 httQs://www.ksh.hu/doc~/hun/xftp/ldoszaki/mo/mo 7019.pd( IPtöltés 1dejf' /020.
09.10.
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3.
A foglalkoztatottak aránya nemek szerint Niregyházán 2008, 2010, 2012, 2015,2018 (%)
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Forrás: Nyíregyháza Életmm6sége, 2008,2010,2015,2018

Infrastruktúra
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 219/2017. (IX. 28.) számú határozata rendelkezik
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015-2020. évre szóló Környezetvédelmi Programjának elfogadásáról.
Ebben az anyagban minden fontosabb momentum, amely a települési és épített környezet védelmét,
az energiahatékonyságot, a vezetékes szennyvíz- és vízellátást, a csapadékvlz-elvezetést,
csatornahálózat kiépítését, tömegközlekedés korszerűsítését, új eszközpark beszerzését,
zajcsökkentést szolgálja megtalálható, illetve a megvalósítás módját is feltérképezi.

1 ~rtékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtését hosszú történelmi folyamat előzte meg. Társadalmi
és politikai fordulatok sokasága biztosítja, hogy mára ennyi féle szabályozó és támogató eszköz áll a
rendelkezésünkre.
Magyarország Alaptörvénye II. cikke és XV. cikke tartalmazza azt a szemléletet, amelyet Nyíregyháza
város képvisel az esélyegyenlőség megteremtése érdekében:
Az emberi méltóság sérthetetlen.
Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a
fogantatástól kezdve védelem illeti meg.
A törvény előtt mindenki egyenlő.
Minden ember jogképes.
Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
A nők és a férfiak egyenjogúak.
Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalm i felzárkózás megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti.
Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és
a fogyatékkal élőket.
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1 Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) átfogó célja
A HEP helyzetelemző részének célja
A HEP IT célja
Ezen három alfejezet az S évre szóló Programban kibontásra került, melynek megvalósulása
változatlan.
1 A Helyi

Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

j 1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
2018-2023 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programban felsorolt jogszabályok, programok az
alábbiakkal egészültek ki:
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015-2020 évre szóló Környezetvédelmi
Programja
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az első lakáshoz jutók
támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete

12.Stratégiai környezet bemut atása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Az Esélyegyenlőségi Program készítése során a korábban készült stratégiákat, fejlesztési terveket,
koncepciókat tekintettük át, és gondoskodtunk a programok közötti összhang megteremtéséről.
Tekintettel arra, hogy a koncepciók, beszámolók jelentős mértékben tartalmazzák a jelenlegi
programban tárgyalt célcsoportok bemutatását, helyzetük elemzését, e lőfordul átfedés más
programokban megjelenített adatokkal, elemzésekkel.
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2.1.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szolgáltatástervezési koncepciója 2016.
2.1.2 Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) 2014., 2017.
2.1 .3 ldősügyi Program 2008., 2012.
2.1.4 Gyermekvédelmi beszámoló
2.1.5 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Gazdasági Programja 2015-2019.
2.1.6 Közbiztonsági Koncepció 2011„ 2017.
2.1.7 Ifjúsági Koncepció 2016-2021.
2.1.8 Fogyatékosügyi Program 2005.
2.1.9 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepciója 2000., 2011.
2.1.10 Közfoglalkoztatási terv 2009., 2010.
2.1.11.Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2015-2020. évre szóló Környezetvédelmi Programja
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

esélyegyenlőség

szempontjából releváns

A felülvizsgálat során Nyíregyháza Életminősége háztartás panel kutatás 2008, 2010, 2012, 2015, 2018
évi eredményeit, valamint a kutatás egészségi állapotot feltáró vizsgálatának (2018), a szegregátumok
területére kiterjedő kutatás vizsgálatának adatait („Közösen a kiútért" című, TOP-6.9.1-16-NYl-201700001 azonosító számú pályázat keretében), valamint országos és helyi statisztikai adatok eredményeit
használtuk fel.
Egyéb adatbázis
A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata során 120 esetben éltünk megkereséssel különböző
szervezetek, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok, cégek, hivatalok, társosztályok felé
adatszolgáltatás és a célcsoportok vonatkozásában esélyegyenlőségi problémájuk feltárására
vonatkozó információk gyűjtése céljából. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését
megnehezítette, hogy a megkeresést csak 75%-uk teljesítette. A helyzetelemzés elkészítése során
felhasználtuk az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TelR), a
Központi Statisztikai Hivatal adatait, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló (önkormányzati adatok,
az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények adatait, civil szervezetek,
alapítványok, egyesületek és egyházak adatait) adatokat, nyilvántartásokat, továbbá a rendőrség,
ügyészség, bíróság, ítélőtábla, a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum,
valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási
Hivatal Hatósági Osztálya, Foglalkoztatási Főosztálya, Kormányablak Osztálya, a Nemzeti
Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft, a Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ által szolgáltatott adatokat, javaslatokat.
A Program elkészítését nehezítette, hogy Nyíregyházára vonatkozó statisztikai adatok nem minden
esetben érhetőek el, illetve csak 2018 évtől korábbi adatok álltak rendelkezésre több mutató esetében
is. Továbbá a Program 1. számú melléklete tartalmaua a - rendelkezésünkre bocsátott - kötelező és
nem kötelező jelleggel kitöltendő táblázatokat, mely táblázatok tartalma nem igazodott az évek során
az adott célterületet érintő módosított jogszabályi környezethez (például: nyugdíjrendszer változásai,
járási hivatalokhoz átkerült ellátások, közneveléshez kapcsolódó táblázatok, stb.).
A jelenleg elkészített helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata - az ismétlések és
párhuzamosságok elkerülése miatt - a korábbiakban és a 2018-2023. évre elfogadott helyi
esélyegyenlőségi programban bemutatott adatokat, mutatókat, forrásokat nem vagy részben
tartalmazza; azon adatok ezzel a felülvizsgálattal együtt nézve értelmezendők .
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1 3.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A szegénység fogalma
A szegénység meghatározására 2010 óta egy egységes szempontok alapján kidolgozott
indikátorrendszert alkalmaznak az Európai Unió valamennyi tagállamában. Ez az összetett mutató, a
szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya több részindikátort tartalmaz.
Ennek révén a relatív jövedelmi szegénységben, az anyagi nélkülözésben, valamint a
munkaszegénységben élők számáról, népességen belüli arányáról is képet kapunk. Azokat a
személyeket soroljuk a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek közé, akik a
relatív jövedelmi szegénység, a súlyos anyagi depriváció, illetve a nagyon alacsony munka-intenzitás
közül legalább egyben érintettek.
A szegénység mérése, mértéke
A szegénységben élők számát leggyakrabban a jövedelmi szegénységgel mérik. A rel atív jövedelm i
szegénység azokat érinti, akiknek a jövedelme nem haladja meg a szegénységi küszöböt (az ekvivalens
mediánjövedelem 60%-át). A relatív mutató nem az egyén abszolút jövedelmi helyzetét tükrözi, hanem
arról ad képet, hogy az adott személy jövedelme hogyan viszonyul a társadalom többi tagjának
Jövedelméhez. Magyarországon a szegénységi küszöb 2018-ban 11,3%-kal nőtt 2017-hez képest,
összege éves szinten az egyszemélyes háztartásokra vonatkozóan 1 millió 120 ezer forintot tett ki. A
szegénységi küszöb alatt élők aránya 12,8%-ról 12,4%-ra csökkent 2018-ban, számuk több mint 40 ezer
fővel, 1millió186 ezerre fogyott.
Az egyes társadalmi csoportokat tekintve átlag fölötti a jövedelmi szegények aránya a munkanélküliek
(57,5%), az egyéb inaktívak (20,6%), az egyedülállók (22,6%) valamint, a gyermeküket egyedül nevelők
körében (21,8%).
Az anyagi depriváció bizonyos javaktól és szolgáltatásoktól való megfosztottságot jelent. Azokat, akik
a meghatározott kilenc tételből4 legalább négyben érintettek, súlyosan depriváltaknak tekintjük.
Magyarországon 2010 óta 1 millió 421 ezer fővel csökkent a súlyosan depriváltak száma. 2018-ban a
népesség 8, 7%-át, azaz 837 ezer főt érintett a súlyos anyagi nélkülözés, 2017-hez képest 137 ezer fővel
kevesebbet. 2018-ban a súlyos anyagi depriváció jóval az országos átlag feletti mértékben sújtotta a
munkanélkülieket (45,1%), a három vagy annál több gyermekes családokat (19,2%), valamint az
egyszülős háztartásokat, (16,3%).

A munkaszegénység azt mutatja meg, hogy a háztartások munkaképes korú tagjai a lehetséges
munkaidő mekkora részét töltik munkavégzéssel. E megközelítés-mód értelmében a munkaszegénység
azokat a személyeket veszélyezteti, akiknél az előbb említett, munkával töltött idő aránya nem éri el a
20%-ot. 2018-ban a teljes népesség 3,7%-a tartozott a nagyon alacsony munkaintenzitásúak közé. Ez
az arány a javuló munkaerőpiaci mutatókkal összefüggésben 2017-hez képest 0,4, 2010-hez viszonyítva
6,1 százalékponttal csökkent. A munkaszegénységben élők aránya a 60 év alatti népességben 2018ban 5,1%-ot tett ki, az egy éwel azelőttinél 0,6, a 2010. évinél pedig 7,7 százalékponttal kevesebbet.
A KSH 2013 óta vizsgálja a szegénység alakulását a roma népességben. Körükben a szegénység vagy
társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya 2018-ban 63,2% volt, 4,6 százalékponttal
Kilenc tétel: előfordult lakhatással kapcsolatos hátralék, nem engedhetik meg maguknak a lakás rendes fűtését,
váratlan kiadás fedezését, húsfogyasztást kétnaponta (ide értve a halat, vagy a hússal egyenértékű fehérjét), egy
hét nyaralást az otthontól távol; anyagi okok miatt nincs színes TV, mosógép, autó, telefon és/vagy mobil. Anyagi
depriváció: a legalább három elemi indikátor szerinti megfosztottság. Súlyos anyagi depriváció: a legalább négy
elemi indikátor szerinti megfosztottság (Fusco -Guio -Marler2010).
4

Cl'J
~

~

N y 1R [ G y H Á z A

17

1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata 2020

alacsonyabb, mint 2017-ben, de arányuk még így is 3,3-szorosa az országos átlagnak. A roma népesség
legnagyobb hányadát, 43,4%-át a súlyos anyagi depriváció sújtotta. Bár a jövedelmi szegények aránya
a romák körében csökkent, szegénységi kockázatuk még így is háromszorosa volt az országosnak.
2.

táblázat

Relatív jövedelmi szegénységi arány a roma és a nem roma népesség körében

2013
Roma
67,9
Nem roma
13,l
Forrás. KSH, 2013-2018

2014

2015

2016

2017

2018

63,6
13,7

54,7
13,2

48,4
12,8

40,9
12,1

38,4
11,4

A munkaszegénység a roma háztartások 13,7%-át érintette.5
Jövedelmi és vagyoni helyzet

A 2008-as válságot követően az ország gazdaság teljesítménye 2013-tól újra növekedni kezdett, 2018ban már 5,1%-kal haladta meg az előző évit. A kedvező gazdasági folyamatok, a javuló munkaerőpiaci
helyzet, részben a családi adókedvezmények bevezetésének hatására a háztartási jövedelmek is
jelentősen emelkedtek. Valamennyi jövedelmi ötödben bővülés figyelhető meg, a legnagyobb
mértékben az alsó két jövedelmi ötöd fejenkénti nettó jövedelme gyarapodott 2017-hez képest (12 és
13%-kal). 2018-ban a legfelső jövedelmi ötödbe tartozók 5,4-szer több bruttó jövedelemmel
rendelkeztek, mint a legalsó jövedelmi ötödhöz tartozók. A bruttó jövedelmek 2017-hez képest
leginkább a második és a harmadik (egyaránt 15%-kal), valamint a legalsó jövedelmi ötödben nőttek
(14%-kal).

A Nyíregyháza Életminősége háztartás panel kutatási eredményei alapján elmondható, hogy 2008 és
2018 között Nyíregyháza jövedelmi helyzetének jellemzői, illetve annak változásai számos esetben
„lekövették" az országos tendenciákat. 2008 és 2010 között csökkent az egy főre jutó jövedelem átlaga,
az akkor kirobbant gazdasági-financiális válság hatására, míg 2010-től folyamatos növekedés figyelhető
meg. 2010 és 2017 között országosan 37 százalékkal, míg a városban valamivel erőteljesebben, 40
százalékkal nőtt az átlagjövedelem.
4. ábra
Az átlagjövedelem alakulása Nyíregyháza városában - az egy főre jutó háztartási
jövedelmek alapján
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Forrás: Nyíregyháza Életminősége, 2008, 2010, 2012, 2015, 2018

„Az átlagjövedelem növekedése elsősorban 2012-2013-tól vált dinamikusabbá. A növekedés üteme
2017-re elérte a 13 százalékos arányt. A jövedelmek vizsgálatánál az átlagérték egy igen jól használható
mutató, különösen az időbeli és térbeni összehasonlítások tekintetében, mégis „csalóka" lehet sok
esetben, mivel elfed(het) olyan különbségeket, amelyek erőteljesen meghatározhatják a lakosok
életminőségét. Ez a helyzet Nyíregyháza esetében is, hiszen a városra jellemző átlagjövedelem alatti
jövedelemből élt a lakosok 57 százaléka, ez a mutató gyakorlatilag változatlan 10 éve.
A jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése nem jelenti azt, hogy nőtt a szegénységben élők aránya .
Erre nem elsősorban az átlagjövedelem alakulása, hanem a mediánjövedelem növekedése utal, illetve
a szegénységi ráták számításához alkalmazott mediánjövedelem (a medián 60 százaléka), ami egyben
a szegénységi küszöböt jelenti. Ez az összeg 2008-ban és 2010-ben is 37.500 forint volt, 2012-től
folyamatosan emelkedett, míg 2018-ra elérte az 52.500 forintot.
A jövedelmi helyzet javulásával a szegénység is csökkent a városban . Ez a tendencia szintén „leképezi"
a hazai változásokat, hiszen hazánkban a jelzett időszak ban közel 15 százalékról 12,4 százalékra
csökkent a jövedelmi szegénységben élők aránya. A szegénység rizikóját figyelembe véve, a városban
hasonló különbségek figyelhetők meg, mint országosan. A nők körében magasabb ráták mérhetőek
(15,8 %), mint a férfiak esetében (9,4 %), illetve az aktív korúak körében is magasabb értékek
mérhetőek, mint a 65 év felettiek körében (14,0 % illetve 4,9 %). Megjegyzendő, hogy az idősek
körében kedvezőbb a helyzet, mint országosan, a hazai ráta ugyanis 9,8 %. A jövedelmi deciliseket
figyelembe véve a legalsó decilis, illetve részben a második decilisből kerülnek ki a szegények.
Különösen 2015 után nőtt a foglalkoztatottság, növekedtek a nettó jövedelmek, ideértve a
mediánjövedelmet is. A legalsó jövedelmi decilis esetében nominális csökkenés mérhető, de ettől
eltekintve azonban minden csoport helyzete kedvezőbb lett 2018-ra. Ez a változás jól mérhető a
jövedelmi helyzet szubjektiv megítélése esetében is. Ugyanakkor, mivel minden csoport esetében
növekedtek a jövedelmek, ráadásul nem azonos mértékben, az egyenlőtlenségek mértéke sem
változott, illetve az alsó decilis „ távolodása" miatt, még némileg növekedtek is. A növekedés azonban
nem jelentette automatikusan a szegénység növekedését is, sőt a relatív szegénység mértéke 2012 és
2015 között egy százalékponttal, míg 2015 és 2018 között közel 2 százalékponttal csökkent 2010-hez
viszonyltva ."6
A Keleti-és Huszártelepen élők esetében jóval alacsonyabb átlagjövedelmek mérhetőek, mint
Nyíregyháza városában, illetve országosan . A telepeken az egy főre jutó nettó átlagjövedelem értéke
39.568 forint, szemben a nylregyházival, amely 96.000, illetve az országossal, ami 108.000 forint. Az
elmúlt 10 évet vizsgálva, 2008 és 2018 között a nyíregyházi lakosok átlagjövedelme 38 százalékkal nőtt,
igaz ez a növekedés inkább 2013-tól volt jellemző. Bár a jövedelmek átlaga a telepeken is nőtt az elmúlt
években, a növekedés mértéke kisebb mértékű, 26 százalékos volt.
A Nyíregyházára jellemző jövedelmi adatok alapján megvizsgáltuk, hogy a telepen élők mely tizedekbe
sorolhatók be, annak alapján, hogy az egyes decilisekre milyen minimum és maximum értékek
jellemzőek.

Fábián Gergely, Takács Péter, Szigeti Fruzsina: Jövedelmi helyzet, jövedelmi egyenlőtlenségek ln: Acta
Medicinae et Sociologica {2018) Vol. 9. No. 27. {58-69)
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Az egyes decilisekhez tartozó telepi népesség aránya, a városra jellemző
Jöved elmi tizedek
alsó decilis
2. decilis
3. decllls
4. decilis

3. táblázat
jövedelmek alapján(%)

Népesség aránya
43,4
33,3
10,1

3,9

Forrás. Roma lakótelepen élők életmin6sége, 20197

A fenti táblázatból jól látható, hogy a telepeken élők döntő többsége a két alsó decilishez tartozik,
viszonylag alacsony a harmadik és a negyedik tizedhez sorolható népesség aránya. Az adatokból
következően nem meglepetés, hogy a jbvedelmek alapján definiált szegénységi ráta is jóval magasabb,
mint a városban, illetve országosan, arányuk 78 százalék. (A számításnál a jövedelmi szegénység
megállapításához használt mediánjövedelmet, a szegénységi küszöb esetében a mediánjövedelem 60
százalékát vettük figyelembe. Ez a városban 52.500 forint, a telepeken élők 78 százaléka rendelkezik
ennél alacsonyabb jövedelemmel.)
jutó jövedelmek hátterében részben a városhoz, sőt még a megyéhez képest is
foglalkoztatottság áll, ami természetesen visszavezethető a telepeken é lők
iskolázottságára. A két telepen közel nyolcvan százalék azok aránya, akik 8 általános végzettséggel
rendelkeznek, illetve még a 8 osztályt sem végezték el, rendkívül alacsony a szakképzettséggel
rendelkezők száma és aránya. Szakközépiskolai vagy gimnáziumi érettségivel mindössze 1-1 fő, míg
érettségire épülő, technikumi jellegű szakképesítéssel 2 f6 rendelkezik (lásd 8. ábra).

Az alacsony egy

főre

kedvezőtlenebb

A szegénység okai és demográfiai jellemzői
A szegénységnek kitett csoportok továbbra is az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a romák,
a fogyatékkal élők, a gyermekek és a többgyermekes háztartások, az egyszülős családok, a
munkanélküliek, a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalási korú emberek, a falusi lakosság,
különösen a kistelepüléseken élők, az ország elmaradottabb térségeiben é lők.
Iskolai végzettség
A foglalkoztatottság, az iskolázottság és a jövedelem szoros kapcsolatban állnak egymással. Minél
magasabb az iskolai végzettség, annál nagyobb az esély a munka-erőpiaci részvételre, és annál
magasabb a jövedelem.

7

Fábián Gergely-Takács Péter: Jövedelmi helyzet, jövedelmi viszonyok a telepi lakosok körében Acta Medicinae
et Sociologica (2019} Vol. 10. No. 29. (45-54)
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s.

ábra

A 15-74 éves népesség száma legmagasabb iskolai végzettség szerint, nemenként (2019) [ezer fő]
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Forrás: KSH, 2019, saját szerkesztés

A lenti ábrán jól látható, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők körében a legalacsonyabb
a foglalkoztatási ráta. A korábbi évekhez képest minden iskolázottsági szinten növekedett a
foglalkoztatottság, de a legalacsonyabb és legmagasabb végzettségűek foglalkoztatási rátája között
több mint kétszeres a különbség továbbra is (2019-ben 33,6 százalék és 78,5 százalék)
6. ábra
Foglalkoztatási ráta legmagasabb iskolai végzettség sLerint, nemenként (2019) [%]
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Forrás: KSH. 2019, saját szerkesztés

A Nyíregyháza Életminősége háztartás panel kutatás 2008-2018 évi adatai alapján Nyíregyházán is az
országos tendenciához hasonló eredményt kapunk. A legrosszabb helyzetben városunkban is a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők vannak a vizsgá lt időszakban, de az ő esetükben
is foglalkoztatottságuk 14 %-kal növekedett. A legnagyobb mértékű novekedést (30 %) a szakiskolával,
szakmunkás végzettséggel rendelkezőknél találunk. Foglalkoztatottságuk l83,2 %) az országos átlagot
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(68,3 %) is meghaladja. Nyíregyházán is igaz, hogy a legalacsonyabb és a legmagsabb iskolai végzettség
között több mint kétszeres a különbség.
7. ábra
Foglalkoztattsági arányok az iskolai végzettség függvényében, Nyíregyházán(%)
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Forrás: Nyíregyháza Életminősége, 2008,2010,2022,2015,2018

Nyíregyháza vonatkozásában vizsgálva az iskolai végzettséget, két jelentős különbséget
tapasztalhatunk. Egyrészt az országos átlagnál magasabb a Nyíregyházán élők iskolai végzettsége,
másrészt a város két szegregátumában a Keleti- és Huszártelepen élők rendkívül alacsony iskolai

végzettséggel rendelkeznek.
8. ábra
A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása (%)

felsőfoku vegzettség

18
26,7
•llllt.•s••••llllllllllí•
3

?§1

35,9

='-„
'}á,5

középfoku végzettség érettseg. nélkül

~

21,7

altclános iskola

59,3

11

8 altalános 1skolánal kevesebb

16,4
0

•KSH m1kruc~r1rn~, 2016

10

20

30

40

• Ny1regyhaza életminősége

11\

50

60

70

szegregatum
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A munka szerepe az európai társadalmakban megkérdőjelezhetetlen. Nem egyszerűen pénzkereseti
mód, hanem az egyének önmagukról való gondoskodásához nélkülözhetetlen, de az önmeghatározás,
a társas kapcsolatok, valamint a társadalmi integráció alapja is. Az, hogy mi minősül elismert munkának
a társadalmi szokások, a jogi aktusok, a társadalmi intézmények határozzák meg. Így az elmúlt
évtizedekben a társadalom változásával a javakhoz való hozzájutást biztosító munkavégzés, a
munkaerőpiacokhoz való kapcsolódás terén erős differenciálódási folyamat ment végbe. A munkához
való kötődés erőssége, biztonsága és jogi védettsége egyenlőtlenségeket teremt a különféle
munkavállalók között, különböző munkavállalói csoportok jelentek meg.8

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A KSH országos adatai alapján 2019. május-július időszakban a munkanélküliség átlagos időtartama 14
hónap volt, a munkanélküliek 37,4%-a legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan
munkanélkülinek számított. 2020. május-július időszakban a munkanélküliség átlagos időtartama 9,0
hónap volt, a munkanélkúliek 22,9%-a keresett legalább egy éve állást, vagyis tartósan
munkanélkülinek számított.
Ha a munkanélküliség átlagos időtartamát a 15-64 éves munkanélküliek körében vizsgáljuk szintén
kedvező képet kapunk. 2016 évi 18,4 hónaphoz képest 2019 évre jelentősen c:.sökkent (12,9 hónap).
A háztartás panel kutatás 2018 évre vonatkozó adatai az országosnál kedvezőbb helyzetet mutatnak.
A városlakók közel fele (49,4%) volt már regisztrált munkanélküli. A munkanélküliség időtartama
megoszlása szerint a többség fél és egy év közötti időszakot töltött munkanélküliként, átlagosan 10
hónapot

Nyíregyházán a nyilvántartott álláskeresők Sláma 2019. évben 2702 fő, 2010-hez (6 974 fö) viszonyítva
nagymértékű csökkenés tapasztalható. A regisztrált álláskeresők korcsoportonkénti megoszlását
vizsgálva elmondható, hogy arányuk 2019. évben a 41-45 éves korosztálynál a legmagasabb (366 fő),
de a 2017-es évet tekintve számuk csökkent (461 fő) {lásd 1. számú melléklet 3.2.2. számú táblázat)

9. ábra
Nyilvántartott álláskeresök száma korcsoportonkénti bontásban Nyíregyházán, 2018-2019. évben
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Forrás: Te/R, Nemzeti Faglolkaztatasi Szolgálat 12019. decemberi zárónapi adatok), saját szerkesztés

ecsoba Judit (>zerk.): Munkaerő-piaci változások, les2akadó társadalmi csoportok Debrecen, 2011
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az alacsony, legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci helyzete az átlagosnál még
mindig kedvezőtlenebb, de az ő foglalkoztatási rátájuk nőtt a legjobban. 2010-ben az ilyen végzettségű
2o-64 évesek 36,1%-a volt foglalkoztatott, 2014-ben már 44,3%-uk, 2017-ben pedig 53,9%-uk, ezzel az
uniós átlagtól való 2014. évi 7,5 százalékpontos elmaradásunk 2017-re 1 százalékpontosra
zsugorodott.
A javulásban a közfoglalkoztatás jelentős szerepet játszott, mivel a legfeljebb alapfokú végzettséggel
rendelkezők a közfoglalkoztatottak között a teljes munkavállalási korú népességen belüli súlyuknál
lényegesen nagyobb arányban vannak jelen. A munkaerő-kereslet növekedésével és részben amiatt,
hogy a közfoglalkoztatásban való részvétel segítette a munkaerőpiaci beilleszkedésüket, a 2016-tól
bekövetkező javulás már teljes egészében annak volt köszönhető, hogy nőtt az elsődleges
munkaerőpiacon munkát találók aránya. A vizsgált időszakban a romák munkaerőpiací hátránya is
mérséklődött. Míg 2014-ben még 29,4 százalékponttal volt alacsonyabb a 15-64 éves romák
foglalkoztatási rátája a nem romákénál, addig a különbség 2017-re 23,9 százalékpontra csökkent.9

Nyíregyházán az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatásáról a háztartás panel kutatás és a telepi
kutatás alapján kapunk képet.

A Keleti és Huszártelepen élő lakosok egyharmada közmunkaprogram keretében dolgozott a kérdezés
időpontjába n. A Huszártelepen jellemzőbb a részmunkaidős foglalkoztatás, míg a határozott
munkaidejű szerződéssel történő fogalakoztatás a Keleti lakótelepen élők körében gyakoribb. A
legtöbben 6 hónapra és egy éves időtartamra szóló szerződéssel vannak foglalkoztatva . A telepi
körülmények között élők kedvezőtlen munkaerőpíaci helyzetét erősíti, hogy a megkérdezettek több
mint 70%-a volt már munkanélkülí, s 49,8 %-uk jelenleg is a1. Ehhez képest a Nyíregyháza Életminősége
vizsgálatban részvevők 49,4 %-a tapasztalta már meg a munkanélküliséget és a vizsgálat időpontjában
(2018) 4,6% volt munkanélküli. Ehhez szorosan kapcsolódik a közfoglalkoztatással érintettek
arányában tapasztalható különbség. A telepi lakosok 58,3%-a dolgozott már közmunkásként, s minden
harmadik válaszadó jelenleg is ilyen módon dolgozik. Ezzel szemben a Nyíregyháza Életminősége
vizsgálatban résztvevők 6,7%·a volt már közfoglalkoztatott, s a megkérdezés pillanatában
mindössze 2,4%-uk vett részt közmunka programban. 10

9 httlL'.L..
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Forrás: Roma lakótelepen élők életmín6sége, 2019.

e) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás első lépcsőfoka lehet a nyílt munkaerőpiacra történő bekerülésnek. A
közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra visszalépők arányának növelése érdekében 2015.
11. 10-én jelent meg a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm.
rendelet. A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly
módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő
elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban részesül.
11. ábra
Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos száma a tartós álláskeresőkhöz viszonyítva
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Forrás: www.nfsz.hu, saját szerkesztés

Nyíregyházán a közfoglalkoztatást - Nyfregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízásából - a
NYÍRW Nyíregyházi Városuzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (továbbiakban: NYÍRVV Kft.)
szervezi.
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Kbzfoglalkoztatásban
Megnevezés

8. általános alatt

iskolai végzettség szerinti megoszlása

Férfi

i

Nő

(fő)

4.
2019

összesen

72

138

210

8. általllinos

284

461

745

Szakmunkás

129

180

309

Középfokú

92.

426

518

Fels6fokú

16

71

87

593

1276

1869

,

T

táblázat

(fő)

Összesen
T

résztvevők

o

Forros: Nytregyhaz1NYIRVV Nonprofit Kft. Kozfogfolkoztotosl Csoport

A nyíregyházi adatokat tekintve 2015 évhez képest közel duplájára növekedett a
közfoglalkoztatottaknak a nyilvántartott álláskeresőkhöz viszonyltott aránya (18 %-ról 35 %-ra) annak
ellenére, hogy létszámuk jelentősen nem változott (2015- ben a közfoglalkoztatottak átlagos létszama
1256 fő, 2011-ben 1750 fő) 11 vagyis a nyilvántartott álláskeresők számának csökkenése mögött a
kedvező munkaerő-piaci folyamatok állnak. 2019-ben ez az arány még kedvezőbb: 70 % (a
nyilvántartott álláskeresők száma 2667 fő) .

A lenti táblázat a közfoglalkoztatásban elért bruttó munkabért tartalmazza. 2018-ban a háztartások
egy főre jutó havi bruttó jövedelme 151,3 ezer forint volt. A közfoglalkoztatás keretében munkát
vállalók 2019-ben a minimálbér nettó értékének 59%-át kapták kézhez Ugyanakkor a
közfoglalkoztatottak nettó átlagkeresete két és félszerese volt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(22 800 Ft) összegének
5. táblázat
Havi kozfoglalkoztatási bruttó munkabér (Ft/fő)
Közfoglalkortatásl
bér

Munkavezetőt

Garantált
közfoglalkoztatási bér

(uakképzett
közfoglalkoztatott bérel

megillető

közfoglalkoztatásl
bér
Ft
fő
72
87.090.89.705.88
89.705,
122
89.705,62

Ft
f6
Ft
f6
2016.év
79.155 3130
101.480.548
2017.év
81.530.2625
106.550.520
2018.év
81.530,2581
106.550,627
106.550,2019.év
81.530,1309
472
Forrás: Nyíregyházi NYIRW Nonprofit Kft. Közfog/a/koztatos/ Csoport

Munkavezet6t
megllleta
kö2foglalko.ztatási
garantált bér
Ft
111.660.•
117.245.117.245,117.245,-

fö

72
51
36
16

Az elsődleges munkaerőpiacra történő belépésük ösztönzése érdekében a kormány 2018
novemberétől kétszeresére (havi 45 600 Ft-ra) emelte az elhelyezkedési juttatás összegét.11
2018-ban a Huszártelepen élók közül a közfoglalkoztatásba bevontak száma 210 fő (131 nő), a Keleti
lakótelep esetén 156 (103 nő) fő volt. A telepen élők esetében is igaz, hogy felülreprezentáltak a nők .
A huszártelepi aktív korú lakosok 20 %-a közfoglalkoztatott, 12 %-a aktív korúak ellátásában részesül.
11

A legalább egy napig közfoglalkoztatottak száma 3335 fő volt 2017·ben.

12 A kőzfoglalkoztatottak

elhelyezkedési íuttatásáról328/2015. (Xl. 10.) Korm. rendelet
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Ez a Keleti lakótelep esetén 60 %, és 25 %. A két telepen élő felnőtt lakosok 75,6 %-a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a közfoglalkoztatottak 61 %-a szintén ebbe a kategóriába
tartozik. A két telepről bevontak esetén a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya
89 és 97%, vagyis a közfoglalkoztatásban való részvétel a telepeken élők számára szinte az egyetlen
lehetőség, mégis a válaszadók egynegyede (24,4 %) nyilatkozott úgy, hogy munkát keres.
Egy 2018-ban végzett kutatás eredményei alapján, melyet 15 településen végeztek, a szakemberek
véleménye szerint a közfoglalkoztatásból kimaradók sem alkotnak homogén csoportot. Vannak, akik
legális jövedelemmel nem rendelkeznek, de az informális gazdaság keretein belül dolgoznak, ezért nem
kívánnak részt venni a közfoglalkoztatásban. Viszont vannak olyanok is, akik annyira eltávolodtak a
munkaerőpiactól, hogy még közfoglalkoztatásba sem vonhatók be. Ők azok, akik, az együttműködésre
és a munkavégzésre már nem képesek, általában nagyon komplex problémákkal küzdenek, aminek
része a mélyszegénység, a tanult tehetetlenség, különböző mentális zavarok és függőségek, alacsony
motiváció és együttműködési képesség.13
Előnyként értékelik a közfoglalkoztatásban résztvevők, hogy a közfoglalkoztatási bér magasabb, mint
az aktfv korúak ellátása foglalkoztatást helyettesftő támogatásának havi 22.800-Ft összege, amelyre
egy családon belül, jogszabályban meghatározottak szerint, egy személy jogosult, lgy életkörülményeik
javításához, a család megélhetéséhez átmeneti jelleggel, de biztos havi jövedelmet érhetnek el.
Ugyanakkor a telepi vizsgálatban részvevők több mint fele "elégedetlen" illetve „egyáltalán nem
elégedett" a fizetésével (kétszer annyian, mint a nyíregyházi lakosok). Szintén a közfoglalkoztatással
állhat összefüggésben, hogy arra kérdésre, hogy ha összehasonlítja háztartásának jövedelmét az elmúlt
három éwel, a válaszadók 42,9 %-a szerint jövedelmi helyzetük nem változott, 30,8 %-uk szerint
rosszabb lett. Ha megnézzük a közfoglalkoztatási bér alakulását 2016-ról (79.155 Ft) 2017-re 2375 Fttal emelkedett, 2018-ra nem változott, és továbbra sem éri el a városra jellemző átlagjövedelmet
(96.000 Ft).14

A KSH 2015-ben a 2012. január l-től létrejött új tfpusú szociális szövetkezeteket vizsgálta. A vizsgálatba
bevont szociális szövetkezetek szinte teljes munkavállalói állománya a munkaerőpiacon hátrányos
helyzetű csoportok valamelyikének tagja. Ezek között a varrodai, a konfekcióipari, a kereskedelmi,
illetve a mezőgazdasági tevékenységek túlsúlya okán a nők felülreprezentáltak. Férfi dominancia
leginkább az épftőiparhoz kapcsolódó tevékenységek esetében figyelhető meg. E szervezetek
munkavállalói elsősorban a középkorúak, illetve az 50 év felettiek korcsoportjából kerülnek ki,
többségük alap- és középfokú vég-zettséggel. Azok a feladatok, amelyeket ellátnak elsősorban a
szakképzett munkaerő mellett segéd- és betanított munkásokat igényel. A hátrányos helyzetűek között
jelentős arányban jutnak jövedelemszerzési lehetőséghez a hátrányos helyzetű térségekben élő
idősebb, de még aktlv korúak (25%), az alacsony iskolai végzettségűek, a nők és a romák is (25%).15
d) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaer6piacra való átmenetet megkönnyft6
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

13

Belügyminisztérium megbízásából a Hétfa Kutatóintézet Kft. és alvállalkozó partnerei (Agrárgazdasági Kutató
Intézet, MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont) által készített Tanulmány. Szerződés száma:
BM/12095-64/2017. A közfoglalkoztatás hatása a helyi gazdaságra, helyi társadalomra A tanulmány szerkesztője,
kutatásvezető : Koitai Luca A tanulmány szerzői : Koltai Luca, Bördős Katalin, Csoba Judit, Herczeg Bálint, Hamza
Eszter, Megyesi Boldizsár, Németh Nándor, Rácz Katalin, Szabó Dorottya, Váradi Mónika, Varga Eszter, Virág
Tünde
14
Különbség van a közfoglalkoztatási bér és a garantált közfogialkoztatási bér között, mely utóbbi a
szakképzetteket illeti meg (összege 2016-ban bruttó 101.480 Ft, 2017 és 2018-ban 106.555 Ft).
15 Tésits Róbert- Alpek B. Levente-Kun Antigoné Az új tlpusú szociális szövetkezetek területileg eltérő
foglalkoztatási szerepein: Területi statsztika,2015, 55(3): 254-272.

„

~

\ '1)

N Y 1R E G Y

~ Á ZA

27

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenl6ségi Program Felülvizsgálata 2020

A korcsoportok közül a fiatalabb generációkhoz tartozók vannak a legjobban kitéve a munkanélküliség
negatív hatásainak, hosszú évek óta a 15-24 évesek munkanélküliségi rátája a legmagasabb. 2019-ben
a fiatalok körében 11,4%-ot tett ki a mutató értéke, 1,2 százalékponttal többet az egy éwel korábbinál.
Majdnem minden negyedik munkanélküli a fiatalok közül került ki.

e) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történ6 foglalkoztatása
Erre vonatkozóan adat nem áll(hat) rendelkezésre, viszont minden regisztrált álláskereső, akinek a nyílt
munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélye csekély, a közfoglalkoztatás jelentheti az egyetlen tartós

munkából származó bevételi pénzforrást.

f) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság olyan panaszosok ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos
megkülönböztetés ér.

Az alapvető jogok biztosa március 31-ig nyújtja be beszámolóját az Országgyűlésnek. A 2019. évi
beszámolóból megismerhető, hogy a nemzetiségi biztoshelyettes látókörébe milyen, a nemzetiségeket
érintő ügyek kerültek. A megvizsgált ügyek nemzetiségek szerinti megoszlását tekintve a romákat
érintő kérdések tették ki az ügyek legnagyobb arányát, 2019. évben a 409 ügyből 172 darabot. A
problémák elsődlegesen a megélhetés, a lakhatás és az egyenlő bánásmód hiányára vezethetőek
vissza. A közfoglalkoztatást érintő panaszok elsősorban a jogviszony tartalmára és annak
megszüntetésére vonatkoztak.16
Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 2019-ben 868 kérelem érkezett. A megyei referensi hálózat 63
kérelmet továbbított és további 1465 ügyfélkapcsolatot rögzített. A hatóság 308 közigazgatási döntést
hozott, további 303 ügy áthúzódó eljárás 2019. évre és 410 esetben tájékoztató levéllel zárult az
eljárás.

Gyermekes háztartások helyzete
2019-ben a 15-64 éves női foglalkoztatottak száma 2 millió 1 ezer főt tett ki, a kilenc éwel korábbinál
274 ezer f6vel magasabb volt. A nők munkaerőpiaci aktivitását az általuk gondozott gyermek(ek) száma
alapvetően determinálja.
A munka-erőhiány mérséklésének egyik bázisát éppen a kisgyermeket nevelő, illetve nagycsaládos nők
jelentik, speciális igényeik figyelembevételével, juttatások és kedvezmények nyújtásával (pl. a
kisgyermekek ellátását szolgáló intézményhálózat férőhelyszám-növekedése, az anyagi ösztönző
rendszer, adókedvezmények, gyes/gyed melletti munkavállalás lehetősége) munkaerőpiaci
szerepvállalásuk motiválhatók.
Az Állami Számvevőszék 2019-es elemzésében a családtámogatások rendszerét vizsgálta elsősorban
2010 évet követően. Ebben az Időszakban a családok támogatására biztosított költségvetési forrtások
összege megduplázódott, 2018-ra 1929,1 milliárd Ft-ra nőtt. 17

16

A magyarországi nemzetiségek jogai és védelmük, lnfoszolg/AJBH 2019.)
rendszere Magyarországon
https ://www .asz.hu/storage/files/files/ elemzesek/2019/20190618 cs a 1adtamoga tasok rend szere. pdf?downlo
ad=true Letöltés ideje: 2020.09.18.

17 Családtámogatások
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6. táblázat
Családpolitikai intézkedések összehasonlítása

2000-2009

2010-2019

gyes időtartamának háromról két évre
csökkenése
családi pótlékra való jogosultság életkori
határának csökkentése 23 évről 20 évre
családi
adókedvezmények
közel
teljes
megszüntetése
óvodáztatási támogatás bevezetése

gyes időtartamának visszaállltása három évre
családi
pótlék
(iskolalátogatás)
családi

feltételhez

kötése

adókedvezmény visszaállítása,

majd

jelentős emelése, kiterjesztése
kötelező

óvodáztatás
rendszer átalakítása

bölcsődei

Az alábbi táblázat a 2010-2019 között bevezetett legfontosabb családpolitikai intézkedéseket foglalja
össze.
7.

táblázat

Családpolitikai intézkedések 2010-2019
Intézkedések

2010

A családi adókedvezmény bevezetése: az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény,
amelyet a jogosult - jogosultsági hónaponként - az eltartottak számától függően a
kedvezményezett eltartottak után érvényesíthet. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény 29/A §).

Lakáscélú devizahitelek megszOntetése, devlzahitelesek ment6csomagja

2012 Szociálpolitikai kedvezmény bevezetése: a kedvezmény legfontosabb feltételei között
szerepel, hogy azt csak azok vehetik, akiknek még nincs lakástulajdonuk, az egyik szülőnek
van legalább fél éve fennálló munkaviszonya, nincs köztartozásuk és legalább B energetikai
kategóriájú épület építését, vásárlását valósltják meg.
Otthonteremtési kamattámogatás új lakás vásárlására, építésére, használt lakás
vásárlására, lakás korszerCisítésére igényelhető.
2014 Családi járulékkedvezmény bevezetése: családi járulékkedvezményt azon családi
adókedvezményre jogosultak vehetik igénybe, akik a nekik járó családi adókedvezményt nem
tudták teljes egészében érvényesíteni.
GYED extra bevezetése11 (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény).
2015 Első házasok adóalap csökkent6 kedvezményének bevezetése
Családok Otthonteremtési Kedvezményének bevezetése
2016 Családi adóalap-kedvezmény növelése, CSOK támogatás emelése
2018 Családi adókedvezmény bővülése, diplomás gyed ld6tartamának kitolása a gyermek 2 éves
koráig, Babaváró Támogatás bevezetése, Bölcs6defejlesztésl program
2020 Nagysz016i GYED bevezetése
A bevezetett támogatások célja, hogy a gyermekes családok szegénységi kockázata csökkenjen. Az
elmúlt tíz évben bevezetett intézkedések többsége elsősorban a munkajövedelemből élő családokat

16

GYED extra négy elemet foglal magába:l.több ellátás egyidejűleg történő folyósítása, 2.munkavégzés
GYED folyósítása mellett, 3. GYED-re való jogosultság időtartama ikrek esetén 4. Diplomás-GYED
bevezetése

lehetősége

---
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segítették. Az intézkedések egy része azonban valamennyi családnak segítséget jelent (ingyenes
gyermekétkeztetés kiterjeztése, ingyenes tankönyvellátás, közüzemi díjak befagyasztása, stb.).
Jelenleg a nők foglalkoztatási rátája a gyermekek számának növekedésével párhuzamosan
mérséklődik : a gyermektelenek körében a legmagasabb (69,5%), a három vagy annál több gyermekről
gondoskodóké pedig a legalacsonyabb (37,1%). Éves összehasonlításban az egy, és a két gyermeket
nevelő nők mutatója nőtt a leginkább (1,9 és 0,8 százalékponttal), ugyanakkor a nagycsaládosoké 1,2
százalékponttal csökkent.19
12. ábra
A 15-64 éves nők foglalkoztatási aránya

a háztartásban élő gyermekek"' száma szerint

80

70
60
~o

40

30
20

10
0
egy gyerrneke~rk

gyermekt elenek

két gyermeket nevelók

harorn vagy annál több
gyt>rme ~et nevelők

r.i 201C

• 1019

Forrás: KSH,2010,2019

A jövedelmi helyzetet figyelembe véve a gyermekes háztartások egy főre jutó havi nettó jövedelme
továbbra is elmaradt az összes háztartás átlagától, de 2013-tól többek kozött a családi
adókedvezmények bevezetésével ósszefüggésben szinte évről évre emelkedett. 2018-ban a
gyermekesek egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelme 97 ,6 ezer forint volt, az elfüő évinél 12%-kal
magasabb. A három vagy annál több gyermeket nevelő, valamint az egyszülős háztartások egy főre
jutó nettó jövedelme továbbra is jelentősen elmaradt az országos átlagtól, előbbieké 32, utóbbiaké
20%-kal.

A lenti táblázatból jól látható, hogy továbbra is a gyermek(ek)et egyedül nevelők vannak a
legkedvezőtlenebb helyzetben. A legnagyobb mértékben a három vagy több gyermekes családok
helyzete javult.
8. táblázat

A szegénységi arány20 gyermekes háztartásokban%

Egy felnőtt

gyermek(kel)
Két felnőtt egy gyermekkel
Két felnőtt két gyermekkel
Két felnőtt három és
gyermekkel

több

2010

2019

28,l
10,S
14,6
27,8

21,6
10,8
8,2
11,4

Forrós: KSH, 2010, 2018

19

Magyarország 2019. 146 oldal

20 Szegénységi arány a gyermekes háztartásokban. az egy fogyasztási egységre jutó (ekvivalens) jövedelem

mediánjának 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező különböző típusú háztartásokban élő szemflyek az
összes azonos típusú háztartásban élő személyekhez viszonyítva.
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A lenti táblázatból jól látható, hogy 2014-től a gyermekek között a szegények aránya jelentdsen
csökkent.
9. táblázat

szegénység
vagy
társadalmi
kirekesztéSdés kockázatának kitettek
aránya{%)
0-17 éves korcsoportban(%)
szegények aránya összesen (%)
0-17 éves korCSOPOrtban (%)

súlyos
anyagi
depriváci6ban
érintettek aránya összesen (%)
0-17 éves korcsoportban(%)

nagyon alacsony munkalntenzltású
(0·0,2)
háztartásokban
élő
személyek aránya a 0-59 éves
népességben (%)

2010
31,5

2011
33,5

20U
34,8

2013
31,8

2014
28,2

2015
26,3

2016
25,6

2017
19,6

2018
18,9

40,4

41,9

43,9

41,8

36,1

33,6

31,6

23,8

22,4

14,1

14,3

15,0

15,0

14,9

14,5

13,4

12,8

12,3

23,7
23,4

22,9
26,3

23,8
27,8

25,0
24,0

22,7
19,4

19,9
16,2

14,8
14,5

13,8
10,2

11,5
8,7

30,4
12,8

34,1
13,5

35,6
13,6

31,9
12,8

24,9
9,4

21,1
7,9

19,2
6,3

15,2
5,7

s

14,8

16,4

15,1

15,2

11,2

9,2

7,5

4,8

4,6

13,1

0-17 éves korcsoportban(%)
Forrás KSH, 2010-2018

A háztartás panel kutatás alapján az országos adatokhoz hasonlóan alakult a városban élők helyzete ís.

10. táblázat
A jövedelmek egyenlőtlenségei Nyíregyháza városában-az egy főre jutó háztartási jövedelmek
eloszlása a háztartás nagysága szerint, 2010,2018

1 f6s háztartás
2 fős háztartás
3 fős háztartás
4 fős háztartás
S fős háztartás

2010

2018

103,532
81,548
63,418
53,759
43,306

132,243
115,843
82,894
67,549
45,411

Forrás: Nyíregyháza életminősége 2010,2018

Az államháztartás szociális kiadásai jelentősen csökkentik a rászoruló társadálmi csoportok jövedelmi
szegénységét. A szociális transzferek nélkül számított szegénységi arány 2019-ben 20 %-ot tett ki.
Eszerint közel minden ötödik ember a szegénységi küszöb alatti jövedelemmel rendelkezne, ha nem
részesülne szociális ellátásban. A szociális transzferek a gyermekek szegénységének csökkentésében
játsszák a legnagyobb szerepet, nélkülük közel két és félszer több gyermeket érintene a jövedelmi
szegénység. 21 A hátrányos, halmozottan hátrányos, köztük roma gyermekek helyzetének javítása, a
szegénység átörökítésének megakadályozása kulcskérdése a társadalmi felzárkózásnak.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktfv korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A szociális ellátások alapvető célja, hogy védelmet nyújtson a társadalmi egyenlőtlenségekből eredő
szegénységgel és egyéb kockázatokkal szemben. Az országon belüli területi különbségek a szociális

21 https://www.ksb.hu/docs/hun/xfto/ídoszaki/hazteletszínv/2018/index.htrol#chapter-9

Letöltés ideje: 2020.

09.07.
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ellátórendszerek felé térségenként eltérő igényeket támasztanak. Ezen igények kielégítésére számos
támogatás, kedvezmény létezik, szabályozásuk is változó.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.),
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.), az ezekhez kapcsolódó Kormány rendeletek és egyéb kapcsolódó jogszabályok
tartalmazzák az állam és az önkormányzat által biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi ellátások formáit, s az ellátásokra való jogosultság feltételeit.
Az Szt. 2. § alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
Az elmúlt időszakban a szociális ágazatot érintő legjelentősebb változásokra 2013-ban, majd 2015-ben
került sor. A segélyezési rendszer átalakításának alapja a járási hivatalok felállítása volt, így 2013. 01.
01. napjától a hivatalok felállásával az államigazgatási feladatként szabályozott szociális támogatások
államhoz kerülése ment végbe. Az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai
egyértelműen elváltak egymástól. Ezt követően az ún. jövedelem kompenzáló támogatások a járási
hivataloktól, a kiadáskompenzáló támogatások a települési önkormányzatoktól igényelhetők.
11. táblázat
A járási hivatalhoz került támogatási típusokban részesülők száma (fő) Nyíregyházán
támogatás típus
ápolási díj
kö1gyógyellátás
egészségügyi s1olgáltatás
aktív korúak ellátása
időskorúak járadéka

2012. december 31.
577

2020. január 31.
217
3417
982
814
39

3318
825
2658
41

Forrás: Polgármesteri Hivatal, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormónyhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal

Az ápolási díjban részesülők száma azzal együtt is csökkent, hogy a korábbi jogosultak egy része a 2018.
január 1-ével bevezetett gyermekek otthongondozási díja jogcímen kapja az ellátást (264 fő). Látható,
hogy a járási hivatal által folyósított ellátások esetében a jogosultak száma vagy stagnál vagy csökken.

_ Ai országos adatok ala_pján 2013-tól fol~aJnato_san csökkent a támogatott háztartások.száma (385.074),
majd az újabb jogszabályi változások eredményeképpen szintén tövább csökkent (2015-ben 333.149
háztartás) (KSH). A városi adatok az országos tendenciát követik, bár városunkban jelentősebb
mértékben, a harmadára csökkent (2018-ban már csak 1487) a települési támogatás keretében
nyújtott lakásfenntartási támogatásban részesülők száma. A változás annak ellenére bekövetkezett,
hogy a korábbi, Szt. szerinti szabályozást fenntartottuk, majd ezt követőn figyelembe véve a garantált
bérminimum és a nyugdijak összegének növelését, emeltük a jogosultság feltételeként a
jövedelemhatárt.
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12. táblázat
Nyíregyháza közigazgatási területén támogatásban részesülök száma

(fő)

2012

2014

2016

2017

2018

2019

lakásfenntartási támogatás

5828

4448

1811

1905

1491

1230

adósságkezelési szolgáltatás

470

293

155

136

92

71

méltányossági ápolási dij

637

575

363

386

294

278

rendszeres gyógyszertámogatás

-

-

519

586

1452

1400

Forrás Polgármesteri Hivatal

Az egyes támogatási típusoknál a jogosultak számának csökkenése mögött az elmúlt 8 évben
végbement kedvező tendenciák húzódnak meg. A rendelkezésre álló statisztikai adatok, valamint
Nylregyháza Életminősége háztartás panel nyomonkövetéses (kétévente ismétlendő) szociológiai
felmérés (2008-2018) eredményei alapján 2012 évtől folyamatosan emelkedett városunkban mind az
átlagjövedelem mind a mediánjövedelem, mely mögött olyan intézkedések is állnak, mint a
minimálbér, a garantált bérminimum és a nyugdíjak emelkedése.
A TÁRKI kutatás szintén hasonló eredményt mutatott ki, vizsgálatuk alapján a lakhatási célú támogatást
igénybe vevők száma 35 %-ról 19 %-ra csökkent. A kutatók vélekedése szerint ennek oka, hogy a
korábban normatív módon nyújtott támogatásról az önkormányzat saját hatáskörben dönthet, így
sokan kiszorulnak a támogatásból. 22 Véleményünk szerint nem feltétlenül ez lehet az ok, hiszen
Nyíregyházán a korábbiakhoz képest is kedvezőbb jogosultsági feltételeket állapítottunk meg.
A csökkenés egyik oka lehet, az adósságkezelési szolgáltatás Szt. szerinti szabályainak változása, majd
2015. március 1-tól megszűnése, hiszen a jogosultak számára alanyi jogon járt a lakásfenntartási
támogatás (2010-ben a támogatottak 30 %-át tették ki). A 2012. január 1-től bevezetett szigorítással
24 hónapig, illetve 48 hónapig nem volt kérelmezhető a támogatás azok számára, akik egyszer már
részesültek a támogatásban, illetve, akik az együttműködési kötelezettségüket megszegték így számuk
2011-ról 2012-re 1583 főről 379-re csökkent. Annak ellenére, hogy a törvényi szabályozás
megszüntetését követően önkormányzatunk biztosította e támogatási formát szankció nélkül, nem
növekedett jelentősen a támogatottak köre (2017-ben 143 fő, 2018-ban 95 fő) .
Ha csak az átrendeződést követően a 2015-2019 közötti időszakot vizsgáljuk a KSH országos adatai
alapján a települési támogatásban részesülők száma folyamatosan emelkedett (463.599 főről 972.562
főre). Az egy esetre jutó összeg átlagosan 7465 Ft-ot tett ki.

Kopasz Marianna-Gábcs András: A szociális segélyezési rendszer 2015. márciusi átalakításának hatása a
települési önkormányzatok magatartására ln: Társadalmi Riport, 2018
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13. ábra
A támogatásban részesített személyek száma 2015-2019
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forrás : KSH, 2015·2019

Annak ellenére, hogy 2013-tól az állam szerepe a segélyezés terén felerősödött továbbra is jelentős
szerepet tölt be önkormányzatunk a segítségre szorulók támogatásában. A megkérdezettek 10,7%-a,
vagyis minden tizedik megkérdezett nyilatkozott úgy, hogy fordult már segítségért az
önkormányzathoz (ez 5,7 %-a a járási hivatal esetében).
A jövedelmi viszonyok elemzésekor az látható, ahogyan az egy főre jutó jövedelem emelkedik, a
támogatás kérelmezése egyre ritkább. Mind a pénzbeli mind a természetbeni ellátások elsősorban a
szociálisan rászorultaknak járnak, és megállapításuknál a család/háztartás egy főre jutó jövedelmének
nagysága és egyes ellátás típusoknál a vagyoni helyzet a meghatározó. A hivatalhoz (osztályhoz)
fordulók 54,5%-a a legalacsonyabb jövedelmi ötödhöz sorolható, 10,9% a második legalacsonyabbhoz,
20% a középsőhöz, 7,3% a negyedikhez, és ugyanannyi a legfelsőhöz.
Az egy főre jutó háztartási jövedelmek alapján az alsó 5 decilisbe tartozók (legfeljebb 77990 Ft)
jogosultak lennének segélyekre. Ugyanezt az iskolai végzettségre nézve a legfeljebb általános iskolát
végzettek lehetnek segélyezettek jövedelmük alapján ( 64973 Ft). A szakiskola esetén már ez az összeg
88482 Ft (ezzel az összeggel még egyes támogatási típusok esetén jogosulttá válhat).
Ha a foglakoztatás szerint nézzük meg a támogatást kérelmezőket, alátámasztja azt az állításunkat,
hogy a segélyezettek körébe elsősorban a közmunka program résztvevői tartoznak.

•
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14. ábra
A támogatást igénylők foglalkoztatási módja, 2015, 2018 (%}
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Forr6s: Nyíregyháza életmin6sége panelkutatás, 2015, 2018

A válaszadók 20,3% gondolja azt, hogy a háztartásban valaki jogosult lenne támogatásra, ugyanakkor
a legalacsonyabb jövedelműeknek is csak a 36 %-a kért segítséget. 23

Új típusú ellátás bevezetése

Az Önkormányzat a kötelező ellátások mellett több, önként vállalt ellátást biztosít a lakossági
igényeknek megfelelően. A fiatal, első lakáshoz jutó városlakók körében nagy érdeklődést és sikert
aratott a 2019 . évben bevezetésre kerülő első lakáshoz jutók t ámogatása. Ennek a programnak a célja
a munkaerő megtartása, biztosítása, a szakképzett fiatalok helyben maradásának elősegltése, és
mindezeken keresztül - a város gazdasági potenciáljának fokozása érdekében - helyi szinten támogassa
a fiatalok, a fiatal családok otthonteremtését.
Ennek érdekében fogadta el a Közgyűlés a 12/2019. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletet, amely
vissza nem térítendő támogatással segíti új építésű vagy használt lakás vásárlását, illetve lakóingatlan
építését is. A rendelet elfogadásával lehetőség nyílt arra, hegy az állami és önkormányzati támogatás
igénybevételével a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő fiatalok önálló lakhatása is megoldható
legyen városunkban. A költségvetésben 2019-ben rendelkezésre álló összeg 25 millió forint volt.
első lakáshoz jutók támogatására jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb öss2egének hétszeresét, legfeljebb kéttagú
családban élő igényl6 esetén nem haladja meg az öregségi nyugdlj legkisebb összegének kilencszeresét
(2019 -ben 199.500 Ft -t, illetve 256.500 Ft. volt).

A1.

A 2019. évben (2019. május 15. - 2019. december 31.) rendelkezésre álló keret: 25.000.000 Ft volt,
melynek megosztása a rendelet szerint:

10%-os keret (igénylő egyedül élő):

23

2.500.000 Ft

Az önkormányzati segélyezési rendszer változása\ és azok hatásai

2008 - 2018

közott egy nagyváros példáján

keresztül Dr. Krizsat Anita, fóthné Csatlós Ildikó
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30%-os keret (igénylő 30 év feletti nem egyedül élő):

2020

7.500.000 Ft

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

15.000.000 Ft
13. táblázat

A 2019. évi 25 millió Ft összegű keret felhasználása
2019. évben felhasznált összeg
2019. évben maradvány
Összesen benyújtott kérelmek száma 2019. évben:

13.550.000 Ft
11.450.000 Ft
41 db

elbírálva:
eljárás megszüntetve:
elbírálás folyamatban :

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

Keretfelhasználás a már elbírált kérelmek alapján:
10%-os keretből (igénylő egyedül élő):
30%-os keretből (Igénylő 30 év feletti nem egyedül élő):
60%-os keretből (igénylő 30 év alatti nem egyedül élő):
elutasítás:
eljárás megszüntetése:

3 db
12db
14 db
2 db
2 db

[l.350.000 Ft)
[S.800.000 Ft]
[6.400.000 Ft]

550.000 Ft-os támogatás (2 gyermeket nevelők):
650.000 Ft-os támogatás (3 vagy több gyermeket nevelők):

25 db
3 db
1 db

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

ÖSSZESEN 29 db megállapítás:

13.550.000 Ft

Megállapítások megoszlása támogatási összegek szerint:
450.000 Ft-os támogatás (gyermektelen vagy 1 gyermeket
nevelők):

Forrás: Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza, saját szerkesztés

A 2020. évben a rendelkezésre álló keret 5 millió forinttal megemelésre került, így összesen 30 millió
forint áll rendelkezésre első lakáshoz jutók támogatására a tárgyévben.
A telepen élők segélyezésében bekövetkezett változások

A Nylregyháza életminősége panelkutatás (2008-2018) során vizsgáltuk, hogy az elmúlt tíz évben
milyen változások történtek a segélyezés terén. Az országos adatokhoz hasonlóan csokkent a
lakásfenntartási támogatás és aktív korúak ellátásában részesülők száma 2012-hez képest, de jelentős
volt a csökkenés a támogatottak számában 2017-ről 2018-as évre is. Megvizsgáltuk, hogy ei a
tendencia figyelhető·e meg a Huszár-és Keleti lakótelepen élők esetében is. A telepeken élők dontő
többsége jövedelmi viszonyokat tekintve a két alsó decilisbe tartozik, az átlagjövedelem rendkívü l
alacsony, így a2t várnánk, hogy jelent6s sz.ámban vesznek igenybe a járási hivatal és az önkormányzat
altal nyújtott támogatásokat. Az alábbi táblázat a legnagyobb számban folyósított támogatásokat
tartalmazza .
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14. táblázat
A Járási Hivatal és a Polgármesteri Hivatal által folyósított támogatások száma (fő)

Huszártelep

Huszártelep

219

176

128

Keleti
lakótelep
2013
92

131

133

103

44

39

31

336

414

343

132

105

103

2013
aktív
korúak
ellátása
lakásfenntartási
támogatás
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Huszártelep

2017

2018

Keleti
lakótelep
2017

Keleti
lakótelep
2018

70

66

Forrás: Járási Hivatal, Polgármesteri Hivatal adatai 2013, 2017, 2018

A fenti táblázatból látható, hogy a segélyezettek számában 2013-hoz képest itt is változás
tapasztalható. Ha a lakásfenntartási támogatásban részesültek számát összevetjük a lakott lakások
számával (Huszártelepen 244, Keleti lakótelepen 112), akkor a két telep között van egy kisebb
különbség. 2018-ban a Huszártelep esetében a háztartások 42 %-a kapott támogatást, mely a Keleti
lakótelep esetén 27 %. Viszont mindkét telepre igaz, hogy 2018-ra egy év alatt 20 %-kal csökkent a
támogatásban részesítettek száma. Ha összevetjük azokkal az adatokkal, hogy jövedelmük hány %-át
költik lakbérre, illetve rezsire (legalább jövedelmük 20-30 %-át erre fordítják), akkor alacsonynak
tekinthető a lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma. Annak ellenére sem kér a háztartások
egy jelentős része segítséget, hogy válaszaik szerint 37,6 %-uk már legalább kétszer elmaradt a lakbér
fizetésével, illetve 32,5 %-uk a közüzemi díj fizetésével. Figyelembe véve, hogy a telepeken lévő
bérlakások bérleti díja rendkívül alacsony {komfortos és félkomfortos szerint 136 és 130 Ft/m2/hó,
további kedvezményként ennek 50 %át fizetik) nemcsak a bérleti díj, de a rezsiköltség egy jelentős
részét is fedezné a lakásfenntartási támogatás összege (2500-7200 Ft).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ma már nagyobb arányban természeti juttatásként segíti a
családokat. A kedvezmények {ingyenes étkezés, ingyen tankönyv) inkább az óvodás és iskolás korban
nyújtanak nagyobb segltséget. A telepen élő 3-18 év közötti gyermekek 68%-a részesül támogatásban,
ezzel szemben a városi gyermekek mindössze 12 %-a. A városi tendenciákkal összehasonlítva, ahol
felére csökkent a jogosultak száma az elmúlt tíz évben, ez a telepre nem jellemző. Korábban
feltételeztük, hogy a változások egyik oka, hogy a családok jövedelmi helyzetében bekövetkezett
pozitív változás és a kedvezménynél rendkívül alacsony (az elmúlt tíz évben csak minimálisan emelt)
jövedelemhatár miatt a családok elesnek a támogatástól. Ezt alátámasztják a telepi adatok, a telepeken
az átlagjövedelem nagysága lehetővé teszi továbbra is a támogatásra jogosultságot Uövedelemhatár
38.475 Ft és 41.325 Ft).
Megvizsgáltuk a rendkívüli települési támogatásban14 részesülők számát. 2018-ban a Huszártelepen
élők 59,4 %-a, a Keleti lakótelepen élők 31 %-a kapott támogatást, ők azonban évente 3-4 alkalommal.

a kiútért" című, TOP-6.9.l-16-NY1~2017-00001 azonosító számú pályázat
megvalósitásának egyik programeleme a foglalkoztathatóság komplex javítása a munkaerőpiaci
integráció érdekében, melynek célcsoportja a szegregátumok munkavállalói korú lakossága, kiemelten
a nyilvántartott álláskeresők és a közfoglalkoztatottak. A projektelem céljainak elérése érdekében a

A „Közösen

A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.
20.} önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat pénzbeli vagy természetbeni rendkívüli
települési támogatást állapíthat meg, egy naptári éven belül ugyanazon háztartás valamely nagykorú tagja
részére havonta egy alkalommal - a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére
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célcsoport tagjainak részvételi hajlandóságát képzési megélhetési támogatással segíti elő az
Önkormányzat, ez mintegy 100 fő jogosultat jelent havonta.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
„2016-ban Magyarország lakásállománya 4 millió 405 ezer lakásból állt. A 2011. évi népszámlálás óta
a lakásállomány kismértékben, 0,3%-kal nőtt, ami 15 ezer új lakást jelent. A lakott lakások tulajdonosi
szerkezetét tekintve magánszemélyek tulajdonában lévő lakott lakások aránya folyamatosan nőtt,
miközben az önkormányzati tulajdonúaké csökkent. 2016-ban a lakók 91%-a tulajdonosként lakott a
lakásban, 8,0%-a bérlőként és alig több mint 1%-a más jogcímen. A bérlők 30%-át a fiatalok {15-29
évesek) tették ki. Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlő inek nyújtott tömeges, kedvezményes
lakásvásárlási lehetőség következményeként az önkormányzati tulajdonú lakások aránya 1990-ben
19%-ra, 2001-re már 4% alá esett, 2016-ban 1,3% volt.
2016-ban az önkormányzati tulajdonú lakások több mint háromnegyede 60 m2-nél kisebb alapterületű
voit. Az összkomfortos lakások aránya kisebb, a félkomfortos és a komfort nélküli lakások hányada
duplája a nem önkormányzati tulajdonú lakásokhoz képest . Az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások kisebb hányada rendelkezett vízöblltéses WC-vel és meleg folyóvízzel, mint a
magántulajdonban lévők. 2011-ben a lakásban lakó népesség 64%-a, 2016-ra közel 70%-a élt
összkomfortos lakásban. A komfort nélküli és a szükséglakásokban é lők száma tovább csökkent. 2016ban már csak 253 ezren kényszerültek ilyen lakásban lakni, szemben a 2011. évi 440 ezer fővel. Az
összkomfortos lakásokban lakók több mint 60%-a érettségivel vagy egyetemi, főiskolai oklevéllel
rendelkezett, viszont a komfort nélküli lakásokban élők 76%-ának, a szükség- és egyéb lakásokban élők
82%-ának csak nyolc általános vagy annál kevesebb évfolyam volt a legmagasabb iskolai végzettsége.
Foglalkoztatottak legnagyobb arányban összkomfortos lakásokban éltek. összkomfortos lakásokban
jellemzően párkapcsolatban élők laktak (házaspár, élettársi kapcsolat) gyermekkel vagy gyermek
nélkül."25
Nyíregyházán az önkormányzati tulajdonú lakások száma 2019. december 31-én 1.822 db. volt.26 A
bérlakások 83 %-a szociális alapon meghatározott lakbérrel hasznosított (15. ábra). Az önkormányzati
bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a lakások 69 %-a
összkomfortos, 13 %-a komfortos, 10 %-a félkomfortos és 8 %-a komfort nélküli (16. ábra). Az
önkormányzati bérlakások szobaszám szerinti bontását tekint ve a lakásállomány 49,8 %-a egy szobás,
29,2 %-a két szobás, a három vagy annál több szobás ingatlanok aránya 3.9 %.

15. tábiázat
Bérlakások szobaszám sz~rinti alakulása
„

szobaszám
lakások száma (db)
1 szobás
909
1,5 szobás
213
2 szobás
531
2,S szobás
97
3 szobás
47
3 szobától több
25
Összesen:
1822
Forrás: NYIRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezef6 Nonprofit Kft.

25

Mikrocenzus 2016 - 7. Lakáskörülmények (KSH)

önkormányzati lakásállomány kiinduló nagysága 1990-ben 8500 lakásból állt, a privatizációt követően 1999es évre 2250-re csökkent. 2010-ben a lakásállomány 1936 bérleményből állt.
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15. ábra
Bérlakás állomány megoszlása lakbér alapján 2019.12.31. napján

151

1508
Szociális

•Költség alapú

Nem szociális (piaci)

'

Forrás: NYIRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vogyonkeze/6 Nonprofit Kft.

16. ábra
Bérlakások komfortfokozat szerinti megoszJása 2019.12.31. napján

235
1257

összkomfortos

• komfortos

Félkomfortos

• Komfort nélküli

Forrás. NY(RVV Nyíregyházi Városiizemeltető és Vogyonkeze/6 Nonprofit Kft.

A bérlakások jelentős hányada, 22,7 %-a Nyíregyháza két szegregátumaban, Huszár telepen (294 db,
melyből 61 üres) és a Keleti lakótelepen (121 db melyből 26 üres) találhato. 2019. december 31. napjáig
157 db üres ónkormányzati bérlakást tartottak nyilván. Az üres lakások tartalmazzák a városérdekből
vagy műszaki állapot miatt kiürített és ezért a továbbiakban nem kiutalható lakásokat (45 db). Ide
tartoznak a Keleti lakótelepen levételre került lakások, a város területén található alacsony
komfortfokozatú udvaros lakások. Az üres lakások másik részét a Huszár lakótelepen lévő lakások (61
db), az átmeneti lakások (11 db), valamint a felújítandó és ismét bérbe adható lakások (40 db) alkotják.
A1. átmeneti elhelyezésre szolgáló lakások valamilyen rendkívüli esemény (pl. életveszély, belvíz) miatt
adhatók bérbe.
A bérlakások kevéssel több, mint a fele 100 %-ban önkormányzati tulajdonú épületben találhat ó. A
lakások átlagos életkora magasnak mondható, műszaki állapotuk, kornfortfokozatuk, egyéb
paramétereik vegyes képet mutatnak.

Vegyes tulajdonú ingatlanokban lévö bérlakások jellemzői
Földszintes, udvaros épületek

Régi építésű, tégla vagy vályogfalazatú épületegyüttesek közös használatú belső udvarral, melyek
nagyrészt társasháznak vannak nyilvánítva, de néhány bérlakás közös tulajdonú, nem társasházként
működő lakóépületben is előfordul. Az elmúlt időszakban megüresedő lakások a nagy ráfordítást
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igénylő felújítási költségek miatt más hasznosítás céljából kikerültek a bérlakás állományból, ennek is
köszönhetően az ilyen típusú lakások száma az összes bérlakáshoz viszonyítva mára már elenyésző

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

technológiával készültek még a rendszerváltást megelőzően. Az egyes épületek állapotát jelentősen
befolyásolja azok kora, valamint, hogy a közelmúltban történt e valamilyen jelentősebb korszerűsítés
vagy felújítás a társasház közös tulajdonban lévő szerkezeteit, berendezéseit illetően. A kirívó bérlői
magatartás következtében leamortizálódott lakásokat figyelmen kívül hagyva, karbantartási
szempontból az energetikai korszerűsítésen átesett panelos épületek a legkedvezőbbek, míg a
hagyományos technológiával épült, belül vakolt, tönkrement nyílászárókkal, burkolatokkal,
berendezési tárgyakkal, és több, régi típusú gázkészülékkel rendelkező lakások a legkedvezőtlenebbek.
A több gázkészülékkel (tűzhely, falifűtő, vízmelegítő, konvektor) megvalósított lakásaink nagyobb
arányban az Arany J., Petőfi, Toldi, Árpád utcákon találhatók.
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban lév6 bérlakások jellemzéSI
Földszintes, udvaros épületek
A Nyírvv Nonprofit Kft. üzemeltetésében egyaránt vannak egy, illetve többlakásos ilyen típusú
épületek, melyek a város területén elszórtan helyezkednek el. Ezek régi építésű, többnyire rossz
műszaki állapotban lévő korszerűtlen ingatlanok, változatos komfortfokozattal. A legtöbb problémát
az elavult tetőfedés és a tetőszerkezet okozza, de állandó karbantartási feladatot jelent a gépészeti
vezetékek és a homlokzat állapota is, néhány esetben szerkezeti problémák is adódnak. A piacképes
ingatlanokban lévő, rossz műszaki állapotú épületekkel viszont hosszabbtávon már nem érdemes
bérlakásként kalkulálni, ezek fokozatosan történő kiürítése lehet az egyetlen cél. A megüresedő és
bérlakásnak már használhatatlan, illetve a városérdekből kiürített lakások folyamatosan visszakerülnek
a vagyongazdálkodási osztályhoz, így évről-évre egyre kisebb a földszintes udvaros épületekben lévő
lakásállomány.
Többszintes épületek
A volt nőtlen tiszti szállót {Nyíregyháza, Tompa M. u. 16.) 2006-ban alakították át lakóépületté,
melynek során, a három szinten összesen 20 lakás kialakítására került sor. Az épület állaga egyébként
jónak mondható, akut műszaki problémák nincsenek. Az átalakításkor az akkor érvényben lévó
követelményeket kielégítve sor került a homlokzat hőszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére és a
zárófödém teljes szakipari megújítására, így energetikai szempontból az átlagostól jobbnak mondható.
A lakások összkomfortosak.
Az egyik legfiatalabb üzemeltetésben lévő épület a Nyíregyháza, Lobogó u. 1-11. sz. alatt található,
amiben összesen 114 lakás van. Az első bérlók 2002 szeptemberében költöztek be az összkomfortos
lakásokba. Az épület nem problémamentes, a talajnedvesség elleni szigetelés hibás kivitelezését
korábban többször javítani kellett. A homlokzati síkra kerülő vasbeton szerkezetek csomóponti
kialakltása nem tökéletes, a „hőhidak" a lakásokon belül penészesedést okoznak. A 2014-es évben az
északi és déli véghomlokzaton megtörtént az utólagos hőszigetelés, így ezeknél a végfalaknál lévő
lakások esetében jelentősen csökkentek a vizesedések, penészesedések.
A Nyiregyháza, Ungvár stny. 1. épülete Jósaváros központi részén áll, 12 szinten osszesen 190
osszkomfortos lakást foglal magába. A lakótelep többi épületéhez hasonlóan házgyári paneles
technológiával épült. Az általános állaga jó, a „panelprogram" keretein belül 2008-ban nagyobbrészt
megújult az épület. A felújitás során kicserélésre kerültek a külső nyílászárók, megújultak a liftek,
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hőszigetelés készült a homlokzaton, megtörtént a zárófödém hőszigetelése és új csapadékvíz elleni
szigetelést kapott az épület. Sor került a gépészeti alapvezetékek (víz, szennyvíz), illetve a radiátorok
cseréjére, a szellőző rendszer átalakításra. A közös használatú terek burkolata és felületképzése
felújításra szorul, a liftek javítására is egyre sűrűbben kerül sor.
Előregyártott vasbeton vázas technológiával készült a hetvenes évek közepén a Nyíregyháza, Bessenyei
tér 3-4. sz. alatti négyemeletes épület, melyben 81 összkomfortos, egyszobás lakás található. Az épület
teljes energetikai korszerűsítésre szorul, a megépítést követően komolyabb beavatkozás nem történt.
A homlokzati falak mészkőlapokkal burkoltak, a kőburkolat alatti falak és vasbeton szerkezetek
hőszigetelés nélküliek, melyeken külső vakolat sem készült. Az eredeti egyesített szárnyú homlokzati
nyílászárók mára elavultak. A zárófödém beázik, hőszigetelése sem megfelelő, a csapadékvíz elleni
szigetelés állapota kritikus, évente több javítást igényel a felület elöregedéséből fakadó folyamatosan
jelentkező repedések, felületi sérülések javítása. A közös használatú folyosókon és a lépcsőházban a
burkolat és a felületképzés nemrég megújult.

A Nyíregyháza, Csaló köz 11-15. sz. alatti épület három teljesen különálló szekcióból áll, amely szekciók
a földszinten folyosókkal vannak összekötve, az emeleti szinteken az átjárás nem biztosított. Az egyes
szekciók földszint+ két emelet magasak, lapos tetős kialakítással. A teljes épületben 71 összkomfortos
lakás található, melyek nyugdíjas korú bérlők számára kerülnek kiutalásra. Az épület felújításra,
korszerűsitésre szorul. A homlokzatvakolat még az eredeti, ami jelentős felületen már hiányzik. Az
épület szerkezeti csomópontjai erősen hőhidasak, ezért több lakás is penészesedik. 2016-ban első
lépésként a korszerűsítés útján megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje. A jól záródó nyílászárók
beépítéséhez nem kapcsolódott homlokzati hőszigetelés, így a penészesedési problémák
hatványozottabban jelentkeznek. A csapadékvíz elleni szigeteléssel jelenleg nincsenek problémák, de
a zárófödém csak minimális hőszigeteléssel rendelkezik, így energetikai szempontból ez sem megfelelő
konstrukció. Gépészeti rendszerei egyidősek az épülettel, ezért erősen avultak, korrodáltak. A meleg
víz ellátása cirkulációs csővezeték nélküli, így a középső épülettől a legtávolabbi lakásokban sok vizet
kell kiengedni, mire meleg vízhez jutnak a lakók.
Más funkciójú önkormányzati tulajdonú földszintes épületre {Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.) 2001ben ráépítéssel került kivitelezésre 29 db kis alapterületű összkomfortos lakás . A közös használatú
terek állapota megfelelő, néhány lábazati elem pótlása szükséges. A kültéri látszó faszerkezetek
festése, valamint a repedezett homlokzati felületképzés egyaránt felújításra szorul.
A szobabérlők háza (Nyíregyháza, Tokaji u. 3.) a Családok Átmeneti Otthonával egy épületben, annak,
délkeleti szárnyának első és második emeletén található. A plHéiVázas épület eredetileg irodaként
működött. Az irodák leválasztásával összesen 33 különbö~ő méretű, a pillérkiosztáshoz igazodó 15, 30
és 45 m 2 alapterületű szoba került kialakitásra, melyekhez szintenként közös használatú vizes blokkok
tartoznak. Az első emeleten a főzést és étkezést lehetővé tevő, szintén közös használatú helyiség áll a
bérlők rendelkezésére.
A Nyíregyháza, Árpád u. 52-54. szám alatti társasház egyik teljes, az 52. számú lépcsőházában lévő
lakások vannak önkormányzati tulajdonban, melyek átmeneti lakásként hasznosítottak. Jelenleg a 15
lakásból 5 lakás van bérbe adva. Az épület utólagos hőszigetelése, a csapadékvíz elleni szigetelés
felújítása, illetve a homlokzati nyílászárók cseréje korábban megtörtént, így az épület általános műszaki
állapota jónak mondható Rendszeres felülvizsgálatok történnek, melynek célja az elektromos és
épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosítása, illetve az állagmegőrzés, hogy
szükség esetén a lakások azonnal kiadhatókká váljanak.
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Keleti lakótelep
A lakótelep az Orosi út-Tüzér utca-Vértanúk útja -Tarcsai István utca által határolt, 4 önálló helyrajzi
számú telken a hatvanas évek elején épült, jellegzetes, úgynevezett „CS" házas, azaz csökkent
komfortfokozatú, 4 lakásos épületekből áll. Az épületek két fajta technológiával kerültek kivitelezésre,
egy részük mezőgazdasági vázszerkezet felhasználásával, míg a többi épület hagyományos falazott
épületként valósult meg, az egyik épület tetőtere is beépített. A lakások komfort nélküliek, csak
elektromos közműcsatlakozással rendelkeznek. A műszaki állapotuk rendkívül rossz, helyreállításuk
gazdaságtalan lenne. Az üressé vált lakások ajtó és ablak nyílásai a birtokbavételt követően
közegészségügyi és közbiztonsági okokból befalazásra kerülnek. A korszerűtlen, gazdaságosan nem
helyreállítható épületek sorsa azok megüresedését követően csak a bontás lehet, végső célként
előirányozva a telep felszámolását.
Huszár lakótelep
A Huszár lakótelep Nyíregyháza délnyugati részén, a város egyéb részétől vasúttal, ipari területtel
elhatároltan helyezkedik el. A telep infrastrukturális kiépítettsége kifejezetten jó: kiépített vezetékes
ivóvíz, csatornahálózat, villany és egyes épületek esetében a gázellátás is biztosított. A lakótelep
ingatlan állományának többségét az 1891-ben átadott huszárlaktanya épületei jelentik. A kétszintes
épületek fő- és altiszti lakóépületnek, valamint legénységi körleteknek épültek, az egyszintes sorház
jellegű épülettömbök gazdasági, jellemzően istálló funkciót töltöttek be. A hajdani kapuépületekben is
található jelenleg még egy lakás. A laktanyát bérlakásokká az 1950-es években alakították át. 27

ATOP forrás keretében különböző fejlesztési

lehetőségek nyíltak az önkormányzat számára - úthálózat
fejlesztése, intézmények felújítása, korszerűsítése (óvoda, iskola, egészségügyi intézmények, szociális
és gyermekjóléti, közművelődési intézmények), energetikai fejlesztése, valamint a leromlott városi
területek rehabilitációja területeken. 28

A „Szociális városrehabilitáció Nyfregyháza szegregált területein" című projekt (TOP-6.7.1-16-NYl2017-00001) célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan
megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A projekt tervezett megvalósítási ideje:
2018.01.01.-2020.12.31.

27

A Huszár telep egykori laktanya épületei hatvan éve családok lakóhelyekét funkcionálnak. A telepi lakások
magukon hordozzák az eredeti huszár laktanya lenyomatait, jelenleg Is felismerhetők az őrházak, valamint a tiszti
lakások, a gazdasági épületek, a katona és ló szállások épületei. A telep történetéhez hozzátartozik, hogy a
Guszevi•, későbbiekben Huszár telepi lakások minősége, felszereltsége, szobaszáma, komfortfokozata, megfelelt
az 1950 évekbeli város átlagnak, ellenben kiemelkedett a lakáson belül található fürdőszobákkal a telep egyes
lakóépületeiben, ami megnövelte ezekben a lakásokban élők életszínvonalát. A következő évtizedek állami
lakásépítési programjainak köszönhetően megnövekedett az összkomfortos lakások száma a város belső
területein, ezért a Guszev telepi lakásokból a családok elköltözése figyelhető meg. Az elköltözök helyére a
komfortos és félkomfortos lakásokat elfogadó, alacsony jovedelm ű családok érkeztek. Szoboszlai Katalin:
Lakhatási helyzetkép a telepeken ln: Kutatási zárójelentés 2019 Közösen a kiútértn című, TOP-6.9.1-16-NYl 201700001 azonosító számú pályázat
28

ÉAOP-S.1.1./8-09-2f-2012-0001azonosító számú, „Az érkertí lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének
minőségi megújítása" című városrehab1lltác1ós projekt (2012.12.31-től 2015.07.31-lg valósult meg.}. ÉAOPS.1.1/B2-13-k2-2013-0001azonosító számú, „A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja" (2013.
augusztus 1.- 2014. november 30.). Jósaváros közterületeinek rehabilitációja „Szociális városrehabilitáció
Nyíregyháza szegregált területein", TOP·6.7.1-16-NY1·2017-00001 projekt „Közösen a kiútért" TOP 6.9.1-16NY1· 2017-00001 projekt
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A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják; a Huszártelep és a Keleti
lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell
megvalósitani:
• szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,
• minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül,
• szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált környezetben, ún.
beavatkozási helyszínen - ebben az esetben oda kell költöztetni családokat a
szegregátumból,
• lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit késóbb teljesen fel akarnak
számolni),
• közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása,
• térfigyelő rendszer kialakítása, Illetve
• egyéb kiegészítő tevékenységek (pl. közüzemi, közlekedési infrastruktúra, zöldterületek
fejlesztése).
A "Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című projekt kapcsán is alapvető
célként tűztük ki, hogy a tervezési, előkészítési szakasz is aktiv partnerségben valósuljon meg. A 3
alkalommal megrendezett partnerségi rendezvény és 4 alkalommal megtartott közösségi tervezés
során igyekeztünk a területen tevékenykedő szociális szakembereket, szervezeteket bevonni, annak
érdekében, hogy a fejlesztések valóban reagáljanak a szegregátumokban élők problémáira,
szükségleteire. A partnerség rendezvények és közösségi tervezések során bevont személyek,
szervezetek kiválasztásánál az elsődleges szempont, hogy: jól ismerjék a helyi közösségben megjelenő
problémákat, kihívásokat, megfelelően tudják képviselni a közösség érdekeit, elképzeléseit és
elvárásait.

a) „Közösen a kiútért" dmO, TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosftó számú pályázat
Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 830 millió Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert projekt megvalósítására. A projekt célja, hogy a város leszakadó és
leszakadással veszélyeztetett területein élők kozösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját
segítse, melynek eredményeként a hátrányos helyzetü emberek életlehetőségei javulnak. A projekt,
programjaival és szolgáltatásaival a Huszár lakótelep és a Keleti lakótelep lakosságának
felzárkóztatására fókuszál. A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi
Család-és Gyermekjóléti Központ konzorciumi együttműködésében valósul meg, 1018. január 1- 2021.
december 31. között. A projekt időtartama 48 hónap (12 hónap projektfejlesztési szakaszt követően
36 hónap a megvalósítás időszaka) .
A projekt tevékenységei az alábbi hét közvetlen cél elérése köré épülnek:
Az akcióterületeken éléS lakosság közósségfejlesztése, a közösség erejének megerősítése
•
kozösségi tervezés, családi napok, szomszédsági megbeszélések szervezésével.
• Szociális integráció és felzárkóztatás, melynek keretében a projekt teljes megvalósítási
időszakában szociális munkás szakemberek segítik a lakosságot a társadalmi beilleszkedés
folyamatában.
•
A foglalkoztathatóság javítása érdekében oktatási, önkéntes és munkaerő-piaci beilleszkedést
segitő programok, illetve pályaorientáció valósul meg. A képzésekben résztvevők szamára a
képzés ideje alatt az Önkormányzat a pénzbeli es természetbeni támogatások rendszerén
keresztül képzési megélhetési támogatást biztoslt, amelynek összege havi 80 OOO rt.
• A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése keretében olyan programelemek, pl„ ifjúsági
klub, tehetséggondozás, gyermekfoglalkozások és táborok valósulnak meg, melyek fejlesztik a
gyermekek és fiatalok érzelmi, értelmi és szociális készségeit.

-
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•
•

•

A jobb egészségi állapot elérése céljából egészségügyi szűrések, orvosi tanácsadás,
sportfoglalkozások valósulnak meg.
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés érdekében a program célja, hogy az érintettek
szükségleteinek megfelelően, lakóhelyükhöz közelebb is hozzáférhessenek bizonyos
szolgáltatásokhoz. Egyértelmű lakossági igény esetén, rendszeres időszakonként lehetőség
nyílik bizonyos szociális, egészségügyi, jogi stb. ügyek elintézésére helyben is.
A közbiztonság javftása érdekében a projekt képzési és szemléletformáló programokat biztosít
mellyel hozzájárul a bűncselekmények, a bűnelk övetők és az áldozatok számának
csökkentéséhez, valamint a bűncselekmények súlyosságának mérséklődéséhez.

A pályázat benyújtását megelőzte egy Projekt Előkészítő Tanulmány, mely segített rávilágítani a
leginkább megoldásra, javításra váró területekre, így ennek mentén alakítottuk ki stratégiánkat a
Közösségi Beavatkozási Terv megalkotásakor. A Közösségi t ervezés projektelem szintén ezt a célt
szolgálta . A Partnerségi rendezvények során Közösségi napot rendeztünk az akcióterületen. A helyi
lakossággal való együttműködés keretét partnerségi rendezvények jelentik, amelyek megszervezésére
külső szolgáltatót vontunk be.

A rendezvény szabadidős program, közösségi nap, kapcsolatteremtési

nap keretében valósult meg.
A projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők (pl. helyi civilek, intézmények) részvételével
„támogató csoport" jött létre (pályázati felhívás szerint kötelező), amelynek tagjai szervesen részt
vettek az előkészítésben, és tevékenységükkel támogatták és támogatják, kiegészítik a megvalósítást.

b} lakhatást segítő támogatások
A lakás fenntartásával összefüggő kiadások a háztartások költségvetésének legnagyobb részét jelentik.
A lakhatás, mint alapvető szükséglet biztosítása, illetve az ezzel kapcsolatos lakossági terhek
csökkentése a szociális ellátórendszerre is jelentős feladatokat ró.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata települési támogatás keretében helyi
lakásfenntartási támogatást nyújt a lakasfenntartási kiadások mérséklésére, valamint adósságkezelési
szolgáltatásra29 való jogosultságot állapft meg azon háztartások számára, akik kbzüzemi díjhátralékkal
rendelkeznek. A támogatáshoz való houájutás feltételeit évről évre minél szélesebb körben próbáljuk
kiterjeszteni, így 2018. 03. 01. napjától az egy főre jutó havi jövedelem értékhatárát mindkét ellátás
vonatkozásában, valamint az adható támogatás havi összegét a helyi lakásfenntartási támogatá s
eset ében megemeltük. 2019-ben 1226 háztartás részesült havi rendszerességgel támogatásban
62.914.958 Ft támogatást jelentett az önkormányzat költ ségvetésében. A helyi adósságkezelési
szolgáltatásra való jogósultság vonatkozásában az adósságspírálból való kikerülés hatékonyságának
biztosítása céljából háromkörössé tettük a támogatáshoz való hozzáférést. 2017-ben 143, 2018-ban
95, 2019-ben a támogatási esetek száma 71 volt, mely 4 millió Ft támogatást eredményezett.
16. táblázat
A lakásfenntartási támogatásban részesülő háztartások száma (2008-2019)

2008

2010

2012

2014

2016

2017

12018

2019

Lakásfenntartási
3057
támogatás (ház.tartás}

4429

5828

4448

1811

190S

1491

1230

Forrás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

A helyi adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás.
A kérelmezőnek vállalnia kell az adós!>ág és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás
különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (3/2015.(11.20.)
önkormányzati rendelet. a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról.
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A Keleti-és Huszártelepen 2019-ben végzett telepi kutatás szerint maguk a telepeken élők nem
feltétlenül veszik igénybe a támogató rendszerek által nyújtott segítséget. „Ha a lakásfenntartási
támogatásban részesültek számát összevetjük a lakott lakások számával (Huszártelepen 244, Keleti
lakótelepen 112), akkor a két telep között van egy kisebb különbség. 2018-ban a Huszártelep esetében
a háztartások 42 %-a kapott támogatást, mely a Keleti lakótelep esetén 27 %. Viszont mindkét telepre
igaz, hogy 2018-ra egy év alatt 20 %-kal csökkent a támogatásban részesítettek száma. Ha összevetjük
azokkal az adatokkal, hogy jövedelmük hány %-át költik lakbérre, illetve rezsire {legalább jövedelmük
20-30 %-át erre fordítják)3°, akkor alacsonynak tekinthető a lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma. Annak ellenére sem kér a háztartások egy jelentős része segítséget, hogy válaszaik
szerint 37,6 %-uk már legalább kétszer elmaradt a lakbér fizetésével, illetve 32,5 %-uk a közüzemi díj
fizetésével." (Krizsai ,2019) 31
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (t. 31.) számú Korm. rendelet 2005. február 1.
napjától lehetőséget biztosít a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó
gyermeket nevelő és jövedelmi helyzetük alapján rászoruló személyek részére az albérlet
megfizetéséhez albérleti támogatás nyújtására, ami központi és önkormányzati támogatást jelentett.
A rendelet ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével az önkormányzat Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlésének a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók
lakbértámogatásáról szól 23/2013. (V. 31.) rendelet elfogadásával lehetővé teszi a szociális bérlakást
igénylők támogatását, amennyiben nem önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő bérlakásban
bérlőként laknak és érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben megszervezi a szociális alapon történő
tűzifaosztást, egyrészt a Nyíregyházi NYÍRW Nonprofit Kft. Tüzér utcai telephelyén, másrészt
külterületeken, helyszíni csomózásos módszerrel. Az évek óta jól működő rendszert a jövőben is
alkalmazni kívánjuk. Amennyiben a kihűlés veszélyével fenyegetett személyről érkezett az
intézménybe jelzés akár a lakosság, akár észlelő- és jelzőrendszeri tagtól (például rendőrségtől), az
érintett személlyel történő kapcsolatfelvételt követően részesült juttatásban az érintett személy vagy
háztartás.
Az intézményhez érkező igénylések esetében az alábbi tényezőket vizsgálták:
szociális rászorultság - új ügyfél esetében környezettanulmány készítése,
fatüzeléses fűtési lehetőség a kérelmező bejelentett címén,
működő gázfűtés kizáró ok,
egy háztartásban csak efN kérelem kerül befogadásra,
az előző évek során a kérelmező átvette a számára kicsomózott tűzifát.
Évente a NYÍRVV Nonprofit Kft. által kitermelt fa mennyisége kb. 4500 q, 2019 évben 4000 q, amelyből
1000 q a krízis (rendkívüli hideg) időszakban szolgál tartalékul. A külterületi osztások során az
önkéntesek bevonása nagy segítséget jelent, így az idős lakosságot tehermentesíteni lehet a pakolás
és a házhozszállítás nehézségei alól. A fűtési sze:wn kezdetén a készlet erejéig 200 zsák brickettet
kaptak a családok.

30

A KSH 2018-as adatai alopján a magyarországi háztartások 2018. első félévében az egy főre jutó jövedelem

átlagosan 20%-át költötték lakásfenntartásra és háztartási energiára.
31 Krizsai Anita: Segélyezés és támogató rendszerek ln: Kutatási zárójelentés 2019 Közösen a kiútért" című, TOP-

6.9.1-16-NYl-2017-00001 azonosító számú pályáiat
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17. táblázat
Tűzifa

Év

2013-2014

Kiosztási időszak

decemberfebruár

Kiosztott
mennyiség
háztartásonként
Háztartás száma

3 mázsa

juttatás 2013-2019 között

2014-2015
decemberfebruár
5 mázsa

2015-2016
decemberfebruár

2016-2017

2017-2018

decemberfebruár

decemberfebruár

2018-2019
december
31.

S mázsa

S mázsa

4 m ázsa

4 mázsa

1426
7168
mázsa

592
2368
mázsa

439
1840
mázsa

643
1176
880
Kiosztott
1929 mázsa
2795 mázsa
4400 mázsa
mennyiség
Forrás: Nyíregyházi Család·és Gyermekjóléti Központ, 2013-2019

A lakhatási támogatás mellett az intézményi ellásoknak is jelentősége van a lakhatási problémák
kezelésében.
Az Önkormányzat Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézménye keretei között működik a
Családok Átmeneti Otthona (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.), ahol 40 fő ellátott (szülő és gyermek)
befogadásáról tudnak gondoskodni két emeleten, 20 lakószobában. A Gyermekek Átmeneti Otthona
(4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 54.) szolgáltatás szintén az intézmény feladata egyfelől, hogy
teljeskbrűen ellássa a gyermekeket a szülő/törvényes képviselő akadályoztatása esetén, másfelől, hogy
segítséget nyújtson a családnak az átmeneti gondozás okát képező problémája megoldásában, annak
érdekében, hogy a gyermek minél hamarabb visszatérhessen családjába.
Ellátási Szerzódés keretében a Kék Nefelejcs Alapítvány a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezését
biztosítja 40 férőhelyen („Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona). A Magyar Vöröskereszt
Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Szervezete a NYITOTT - Ház Anya - Gyermek Segítőotthona
keretében működteti a „Félutasház"-at. A Magyarországi Evangélikus Egyház a szociális és
gyermekvédelmi ellátási szerződés keretében biztosítja az étkeztetést és nappali ellátást hajléktalan
személyek részére, a nappali ellátást szenvedélybetegek részére, a hajléktalan személyek átmeneti
szállása, éjjeli menedékhely, hajléktalanok otthona, és gyermekjóléti ellátás keretében a családok
átmenti otthona szolgáltatást.
2001 óta működik, a Nyíregyháza, Tokaji út 3. szám alatt levő 15-45 m2 alapterületű lakrészekből (33
db) álló Szobabérlők Háza, mely a szociális bérlakásokhoz hasonló funkciót lát el alacsonyabb lakhatási
színvonal mellett. A bérlők kizárólagosan a szobát bérlik, közös használattal használják a közös
helyiségeket, a konyhát, a zuhanyzót, a mellékhelyiségeket . A bérleti díj tartalmazza a lakrész
rezsiköltségeit is. A Szo babérlők Háza elsősorban egyedülálló személyek vagy házaspárok
elhelyezésére szolgál és nem gyermekes családok lakhatásat biztosítja.
A 33 db lakrész 22 db 15 m 2 , 1db22,5 m 2, 9 db 30m2 és 1db45 m1 nagyságú szobából áll. A bérlőkkel
fél vagy egy éves lakrészbérleti szerződést kotnek, mely a szerződés lejártát követően
meghosszabbitható.
Hajléktalan emberek helyzete, lehetőségei-éllátásai Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási
terül Mén
Nyíregyházán, nagyvárosi szerepéből fakadóan megjelenik a hajléktalanság problémája is, mely
csoportnak az alább bemutatott ellátórendszer nyújt célzott ellátásokat. A hajléktalan-ellátásnak
minden intézménye és szolgáltatása megtalálható a régióban, melyek zöme a megyeszékhelyeken
érhető el, hiszen a hajléktalan emberek jelenléte leginkább ezeken a településeken koncentrálódik.
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Kisebb számban, néhány kisvárosban is élnek fedél nélküliek, ahol jellemzően nappali ellátást és
átmeneti szállást nyújtó intézmények szolgáltatásai vehetők igénybe. A megyeszékhelyeken, így
Nyíregyházán is biztosított a hajléktalan személyek részére a az étkeztetés, a nappali, az átmeneti és
tartós bentlakást nyújtó ellátás, illetve az utcai szociális munka . A téli Időszakban, (szakmai
nyelvhasználatban: krízisidőszakban) a hajléktalan embereket segítő ~szak-alföldi Regionális
Diszpécserszolgálat fokozott működése mellett, krízisautó szolgálat és a szállást nyújtó intézmények
bővített kapacitásai segítik a hajléktalan emberek biztonságos ellátását

A nyíregyházi hajléktalanok száma, jellemzői
A hajléktalan emberek számának pontos meghatározása, a folyamatos fluktuáció, a fellelhetőség
problémája, illetve a szívességi befogadottak látenciája miatt komoly kihívást jelent. Fogódzót, e
tekintetben a minden évben megszervezett „ Február 3." kutatás32 jelent, mely a február 3-án elérhető,
és válaszadásra haj landó hajléktalan emberek életkörülményeit méri fel. A kutatás 2020. évi kérdőívét
266'' hajléktalan ember töltötte ki Nylregyházán. A felmérés több mint tlz éve megvalósul, mely alapján
megállapítható, hogy a nyíregyházi hajléktalan emberek száma közel konstans, szignifikánsan csökkenő
vagy emelkedő tendencia nem figyelhető meg. A 2020. évi felmérés legfontosabb adatai alább
olvashatók. Városunkban, más magyarországi nagyvároshoz hasonlóan a hajléktalan emberek többsége
férfi, arányuk 69 % a me~kérdezettek körében.~4 • A hajléktalanok életkor szerinti megoszlását tekintve
elmondható, hogy a populáció erőteljesen idősödik, a válaszadók 68%-a 50 év, 41 %-uk 60 év feletti.'~

17. ábra
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A Nyíregyházán él() hajléktalan személyek korcsoport szerinti megoszlása (%) 2020
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Forrás: F3 kutatás, 2020., ábra: saját szerkesztés
A hajléktalan emberek csoportján belül meg kell különböztetnünk azokat a személyeket, akik nem
veszik igénybe a hajléktalan-ellátás szállást nyújtó intézményeit. Ezek az emberek alkotják a hajléktalanellátás legveszélyeztetettebb - fedél nélküli - csoportját, arányuk kb. egynegyedét teszi ki a teljes
32 Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a 2020. évi hajléktalan-adatfelvételről, egyéni adatkérés

33 A 2018-as adatokhoz képest , 10 fő emelkedés.

~4

A 2018-as adatokhoz képest, 2%-os emelkedés a nők arányában.

35

A 2018-as adatokhoz képest, 3%-o s emelkedés az 50 év felettiek arányában.
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nyíregyházi hajléktalanságnak. A hajléktalan emberek általános egészségügyi állapota meglehetősen
kedvezőtlen helyzetet mutat. Ennek hátterében a hajléktalan létből adódó lakhatási, jövedelmi,
mentális és fizikai hátrányok állnak. Városunkban, a hajléktalan emberek harmada (F3, 2020) sorolja
saját egészségi állapotát „ rossz" vagy „ nagyon rossz" kategóriákba .
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az ebbe csoportba tartozók jelentős része bizalmatlan az
egészségügyi Intézményekkel szemben, így számos esetben a betegség kezelhető stádiumán túli
időszakban kerülnek az egészségügyi ellátórendszerbe. Gondot okoz továbbá a hajléktalan emberek
kórházi ellátáson túli, lábadozási időszakára nyújtott ellátás biztosítása. (Erről bővebben: a „Fejlesztésre
irányuló tervek" alatt.)

A hajléktalan személyek társadalmi hátrányait számos tényező okozza, ide tartozik az iskolai végzettség
kérdése is, mint a munkae rő-piaci esélyek meghatározója és ez által a társadalmi integráció egyik
alappillére . Jól látható, hogy a válaszadók több mint fele (57 %-a) alapfokú végzettséggel (vagy azzal
sem) rendelkezik, csupán harmaduk nyert szakmai képesítést, mindössze 8%-uk tekinthető középfokú
végzettségűnek, és rendkívül alacsony (1 %) a diplomával rendelkezők aránya E helyen kell sajnos
megjegyeznünk, hogy a szakmai képesitéssel bíró személyek munkaerő-piaci esélyei sem lényegesen
jobbak az alapfokú végzettséggel rendelkezőkénél, tekintve, hogy ezek a képesítések jellemzően már
nem piacképesek, szakmai tapasztalattal nem párosulnak, és/vagy korszerű, a munkaerőpiacon elvárt
(pl. számítástechnikai) ismereteket nem biztosítanak birtokosaiknak.
18. ábra
A Nyíregyházán élő hajléktalan személyek iskolai végzettség szerinti megoszlása (%) 2020
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Forrós: F3 kutatás, 2020 , ábra: sajá t szerkesztés

lnté2ményi ellátottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén3"

A hajléktalan személyek számára évek óta a Periféria Egyesület és az Oltalom Hajléktalanellátó Szolgálat
nyújt ellátást, mindkét szervezet az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján.

36 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Szakmai Beszámolója, 2019., Periféria Egyesület S2akm<1i Beszámolója,
2019 Oltalom Szeretetszolgálat Szakmai Beszámolója, 2019.
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E helyen megjegyzendő, hogy fontos, életmentő feladat hárul a fenti szolgáltatókra rendkívüli időjárási
helyzetekben. Ilyen esetekben az Szt. 65/E. § (3) alapján, a szociál és nyugdíj politikáért felelős
miniszter a -10"C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27°C feletti napi középhőmérséklet
vagy egyéb időjárási körülmények esetén a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése
esetén a regionális diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki, amelynek ideje
alatt a bentlakásos intézmények - a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján - a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktöl es férőhelyszámuktól függetlenül
kötelesek az intézménybe érkezéí hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához szükseges
mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani.
Vörös kód protokoll a 2018-as évben: február 24. - március 6. illetve július 29 - augusztus 10., a 2019es évben január 10-12., illetve június 12-16., közötti időszakokban lépett érvénybe. Ez évben még nem
volt vorös kód riasztás.

Fejlesztésre irányuló tervek
Amint azt a „nylregyház1 hajléktalanok száma, jellemzői" bekezdés alatt ismertettük, a hajléktalan
emberek egészségi állapota meglehetősen kedvezőtlen képet mutat. Az idősödő, és ezzel együtt egyre
rosszabb egészségügyi mutatókkal rendelkező hajléktalan személyek ellátása komoly kihívást jelent a
helyi ellátórendszer számára. A fenti okok miatt, jelentős szükség mutatkozik egy ún. 24 órás
Egészségügyi Centrum kialakítására, amely kifejezetten e társadalmi csoport részére képes hatékony
egészségügyi ellátást biztosítani. A szolgáltatás célja a kórházi ellátást még/már nem igénylő, illetve a
hajléktalanellátó intézmények keretei között nem ellátható hajléktalan személyek egészségügyi és
szociális ellátása . Az ellátás elsősorban az utcán tartózkodó beteg hajléktalan személyek számára azt az
időszakot kívánja kiváltani, melyet a beteg személy általában otthonában, felépülését segítő
körülmények kózott tolthet. A hajléktalan személyek ilyen lehetőséggel nem rendelkeznek, ezért a
megfelelő ellátás biztosítása nélkül kénytelenek az utcán, vagy olyan intézményben (pl.
menedékhelyen) tölteni ezt az időt, mely felépülésüket jelentősen meghosszabbítja, vagy eppen
lehetetlenné teszi. A szolgáltatás célcsoportja tehát azon beteg hajléktalan emberek, akik betegsége
nem igényel kórházi kezelést, de az utcán tartózkodás és betegségük együttesen veszélyeztetik életüket,
illetve a hajléktalan-ellátás más intézményeiben betegségük miatt nem láthatóak el megfelelően.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.l-16-NYl-2017-00001 azonosítószámú,
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem' c. pro1ektje keretében, 407 millió forintot
fordít egészségügyi infrastrukturális fejlesztésre, melynek egyik eleme az egészségügyi centrum
létrehozása. A centrum kialakításának munkálatai jelen összefoglaló írása idején már elkezdődtek,
helyszínt az önkormányzati tulajdonban lévő, 4400 Nyíregyháza, Toi<aji út 1/d. szám alatti Albérlők
Háza földszinti épületrésze biztosít. A beruházás befejezésének várható időpontja: 2020. év vége,
bruttó költsége 113.564.487 Ft. A fejlesztéssel, a fővárosban mukodó ot, illetve vidéken Debrecen,
Győr, Miskolc. Pécs, Szeged és Veszprém városok mellett, Nyíregyházán valósul meg ez, az
ellátórendszer szempontjából hiánypótló szolgáltatás.

3.S lelepek, sz.egregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közmuellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb kornyezet~gészségügyi jellemzői stb.)
Ai Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján Nyíregyházán három szegregátum található:
1. szegregátum, azaz a Huszártelep (Bottyán J. u. - Huszár tér vasút · Huszár tér - Orgona u. belterúleti határ),
2. szegregátum. azaz a Keleti lakótelep (Orosi út - Gomba u. - Kállói út - Tűzér u. Vértanuk útja
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3. szegregátum Polyákbokor külterület.
A 2018-2023 évekre vonatkozó HEP részletesen ismerteti a szegregátumok helyzetét, jellemzőit.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata törekszik a város társadalmilag leszakadt
városrészeinek a fejlesztésére. Hosszú évek óta valósít meg programokat, biztosít szolgáltatásokat a
város szegregált részein.
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) projekt a 2014-2020-as programozási idfüzak
legnagyobb forráskerettel rendelkező területi operatív programja. A TOP fejlesztéspolitika i céljai
között szerepel a leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek
javítására . A társadalmilag és fizikailag leszakadó településrészeken élő lakosság életminőségének
javítása és a terület további leszakadásának a megakadályozása érdekében jelentek meg az
infrastrukturális fejlesztéseket támogató, valamint a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó
szociális,
oktatási,
mentálhigiénés,
kompetenciafejlesztó,
foglalkoztatási,
egészségügyi,
antidiszkriminációs és közbiztonsági programok megvalósítását támogató pályázati felhívások.
A 2018-2023 HEP-ben szerepel a TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001 számú, Közösen Polyákbokorért: A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor
szegregátumában című projekt.

A Huszár és Keleti lakótelepet is magába foglaló akcióterület fejlesztésére a már előző oldalakon
említett projektek, a „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című (TOP-6.7.1·
16-NYl-2017-00001) és a „Közösen a kiútért" című {TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001) pályázati program
indult. A programok megvalósítás alatt állnak.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Az egészségügy teljes rendszerét az 1997. évi CLIV. törvény foglalja keretbe és határozza meg a fő
irányvonalakat, míg a rászoruló személyek számára igénybe vehető szolgáltatásokat, a jogszabályban
meghatározott alap- és szakosított ellátások rendszerét az Szt. szabályozza.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egészséget úgy definiálta, hogy „Az egészség a teljes testi,
lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya" . Az egészségünket nagyon sok
tényező befolyásolja, a makro- és mikrokörnyezetünk, a társadalom berendezkedése, a szociális
érzékenységünk, a személyes kapcsolataink, valamint az öröklött tulajdonságink is. Tehát
elmondhatjuk, hogy az egészségi állapotunk és a szociális helyzetünk között szoros kap<:solat van.
Az egészségi állapot az életminőség egyik legfontosabb dimenziója, jelentősen befolyásolja az egyén
életminőségét. Az egészségügy fő feladata a gyógyítás, de rendkívül fontos a megelőzésben, az
egészségfejlesztésben végzett szerepe is.

3.6.1 Egészségügyi szolgáltatásokhoi való hozzáférés
Magyarország helyi önkorrnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv .) 13. §
(1) bekezdes 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
(továbbiakban: Aetv.) 5. §alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi önkormányzat
feladata az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód támogatá~a. továbbá a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, a fogászati alapellátásról, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és az
iskola-egészségügyi szolgálatról való gondoskodás.

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
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Nyíregyházán a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás 102 orvossal kötött
feladatellátási szerződéssel valósul meg. A városban jelenleg 44 felnőtt háziorvosi, 27 gyermek
háziorvosi, 31 fogorvosi praxis látja el az egészségügyi alapellátást. A területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező orvosok feladataik ellátását a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által rendeletben
meghatározott körzetekben végzik. A város területén működnek olyan háziorvosi szolgálatok, melyek
területi ellátási kötelezettséget nem vállalnak, de ha egyéb feltételekkel rendelkeznek, működési
engedély birtokában az egészségbiztosítóval kötött szerződés alapján a bejelentett, és az őt választó
biztosítottak számára folyamatos háziorvosi ellátást nyújtanak. Nyíregyháza területén S területi ellátási
kötelezettség nélküli orvos nyújt szolgáltatást.
A kötelező feladatokhoz tartozó háziorvosi ellátás mellett az ügyeleti ellátás, a t erületi védőnői ellátás
és az i skola egészségügyi ellátás is az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szervezeti keret ében
működik. Nem kötelező feladatként biztosítja az önkormányzat a fogászati röntgent (szakellátási
feladat}, a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, a hajléktal an személyek orvosi ellátását és az
otthoni szakápolás és hospice ellátást, a nappali ügyelet et az intézményen keresztül.
Az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátás Nyíregyháza Megyei Jogú Város, a nyíregyházi
kistérség (Kálmánháza, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura) tagönkormányzatainak,
valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területén biztosított. Az intézmény keretei között közel
145 ezer ember ügyeleti ellátása valósul meg.
Városunkban a nappali ügyeleti ellátás is biztosított, azaz a nap 24 órájában biztosított az orvosi
ügyeleti ellátás. A nappali ügyeleti ellátás körében elsősorban azok az esetek tartoznak, amelyek
vizsgálatát vagy ellátását a bejelentés során szerzett információk alapján valószínateg 1 órán belül el
kell kezdeni, de nem a mentőszolgálat kompetenciájába tartozik. Az alábbi táblázat tartalmazza az
ügeleti ellátást igéybevevk számát az elmúlt két évben.
18. táblázat
Nyíregyházi ügyeleti ellátás adatai 2018-2019.

Az ügyeleten ellátott

Ügyeletet biztosító
Szolgáltatás
megnevezése

orvosok
száma

betegek száma

szakdolgozók
száma

2017.

2018.

2019.

13.819
11.296
1.607
26.722

14.838
11.626
1.619
28.083

13.363
10.673
l.895
25.931

Fő

Felnőtt orvosi ügyelet
Gyermek orJosi ügyelet
Fogorvosi ügyelet
Összeseh:

65

29

14
11

4

4

98

29

l'orrás: helyi adatgyűjtés (Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság)

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szerve2eti keretében működik városunkban az otthoni
szakápolás és hosplce ellátás. A jogszabályban (az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996.
(VII. 26.) NM rendelet) leírt személyi és tárgyi feltételekne k megfelelően működik a szolgáltatás és a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felé történő vizit számok elszámolása alapján részesül
finanszírozásban. A szakápolás a beteg otthonában, vagy tartózkodási helyén, a kezelőorvos
rendelésére szakképzett ápoló által végzett tevékenység, amely a kórházi kezelés kiváltására vagy
lerövidítésére szolgál. A hospice gondozás célja a betegek életminőségének javítása (testi és lelld
szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása), valamint a hozzátartozók segítése
a betegség és a gyász terheinek viselésében. Ingyenes segítséget nyújt a betegeknek és
családtagjaiknak, függetlenül származásuktól, világnézetuktől és anyagi helyzetüktől. Az egészségügy
területén ez egy olyan ellátási forrna, ahol az orvos nincs konkrétan a beteg közelében a különböző
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szakápolási feladatok elvégzése során, tehát a szakdolgozó a saját tudására, és határozott
döntéshozatalára van bízva a beteg ellátása során, ezért nagyon fontos a szakemberek folyamatos
képzése, szakmai tudásuk fejlesztése.
19. táblázat
Az otthoni szakápolás és hospice ellát á s adatai 2018-2019.
Szakdolgozók száma
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Forrás:

2018.
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Összesen:

2017.

2882

3066

2187

2882

3066
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(Egészségügyi Alapellátási lgazgatoság)

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság feladatai közé tartozik a védőnői szolgáltatás biztosftása, mely
középpontjában az általa gondozott családok, gyermekek egészségvédelme, a betegségek
kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll.
Nyíregyháza városban 38 fő területi védőnő látja el a feladatokat, akik a területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező 27 fő gyermekorvossal együttműködve dolgoznak a gyermeket váró nők és a kisgyermekek
egészségének megóvása érdekében. A védőnő kiemelkedő munkát végez, a családokat fenyegető
veszélyeztető tényezők kiszűrésében, illetve a kóros terhesség időbeni felismerésében.

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az iskola

védőnő

személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai
felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a 6-18 éves gyermekek, valamint a 18 év feletti,
középfokú nappali rendszerO iskolai oktatásban résztvevők részére. Közreműködnek az előírt orvosi
vizsgálatok, szűrővizsgálatok, védőoltások szervezésében, elvégzik az általuk végezhető
szűrővizsgálatokat. Nyíregyházán 27 fő orvos (főállású ifjúság orvos 3 fő, házi gyermekorvos 22 fő,
felnőtt háziorvos 1 fő, kórházi gyermekorvos 1 ffi) és 25 fő iskolai védőnő végzi a tevékenységét a város
nevelési-oktatási intézményeiben. Az ellátott iskolákban orvosi szoba, rendelő biztosított az iskola
épületén belül vagy a hozzá kapcsolódó kollégiumban. AZ iskola orvosi rendelők felszereltsége a
rendeletben előírt minimum feltételeknek megfelel. Feladatuk, az alapszűrések elvégzése a
módszertani irányelv szerint (testmagasság, testtömeg, lát ásélesség, színlátás, hallás szű(ése,
vérnyomás, vizelet ellenőrzés mozgásszervi szűrés), valamint a tanulók testi fejlettségének és egészségi
állapotának szűrése, nyomon követése. Feladatuk továbbá az iskolában bekövetkező balesetek,
sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi
gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.
Az iskolaorvoson és védőnőn kívül iskolafogászat, pszichológus, kollégiumi ápolónő munkatársak is
tevékenykednek a tanulóifjúság egészségvédelme érdekében. A tanévre lebontott feladatok ellátása az
oktatási intézmények vezetőségével, tantestülettel egyeztétett munkaterv szerint történik. Az éves
munkaprogram tartalmazza az iskola egészségügyi munka célkitűzéseit, menetét, tartalmát,
intervallumait, (havi, heti ütemterv) együttműködési lehetőségeket iskolán belül és kívül.

(ÍJ
1 )

52
t-:YIREGYrlÁ:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlóségi Program Felülvizsgálata 2020

20. táblázat
Születések száma Nyfregyházán 2017-2019.

Születések száma
Megnevezés
„,_

1 Élve szülöttek száma
2 Halva szülöttek száma
3 Összes újszülöttek száma
4 Iker újszülöttek száma

Intézetben születettek száma
6 Intézeten kívül születettek száma
7 Szaksegítség nélkül születettek száma
8 Élve születettek közül kis súlyú újszülött

9 Egy éven aluJ elhalt csecsemők száma
10 Csecsemőhalálozás

2018

1076
4
1080

1074
6
1077
20
1074
3
3
8.2%
4
3.73

2019

Fő

-

s

2017

-

27
1078

2
2
9,3%

„

;:)

2,79

1046
5
1051
38
1047
4
1
8,1%
1

0
0

Forrás: helyi adatgyűjtés (Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság)

A járó-és fekvőbeteg szakellátást Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakossága részére a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Oktatókórház biztosítja. Az
intézmény területi ellátási kötelezettségébe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának közel 85 %a tartozik. A megyei szintű kórházban 29 osztályon, 2071 aktív és 940 krónikus fekvőbeteg ágyon
végezik a gyógyító tevékenységeket, belgyógyászati, sebészeti és diagnosztikai szakmacsoport keretein
belül folyik a gyógyító munka. Az intézmény alaptevékenysége a felnőtt- és gyermek, aktív- és krónikus,
járó- és fekvőbeteg-szakellátás, a rehabilitáció, fejlesztő, oktató tevékenység, utókezelés, gondozás, a
közép- és felsőfokú oktatás, az orvos- szakorvosképzés.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegéSiségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való honáférés
Az előző pontokban említettük a „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" című
projektet (TOP-6.7.l-16-NYl-2017·00001), valamint a „Közösen a kiútért" dmű, TOP-6.9.1-16-NYl2017-00001 projektet.
A Közösen a Kiútért projekt keretében a jobb egészségi állapot elérése céljából egészségügyi szűrések,
orvosi tanácsadás, sportfoglalkozások valósulnak meg. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, mint
projektpa rtner
• az egészségügyi szemléletformáló programsorozatában különböző témák részletes
körüljárásával segíti azt a folyamatot, hogy a szegregátumok lakosainak egészségi állapota
hosszú távon javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek többek
között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok fontosságáról tartanak
gyakorlatias jellegű előadásokat. A szegregátumok lakosainak lehetősége van a különböző
betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt venni a betegségek korai
diagnosztizálása, ezáltal a nagyobb gyógyulás esélye érdekében.
•

Egyéni és csoportos foglalkozások keretében külön a felnőttek és külön a gyerekek részére
interaktlv egészségmeglSl'ző programokat szerveznek, melynek során tudást szerezhetne k a
helyes táplálkozásról, a mozgás fontosságáról, a testi higiéne hatásáról az egészségre, drog,
dohányzás, energiaital, alkohol fogyasztásának káros hatásáról a szervezetre . A foglalkozások
során szemléltető eszközök, oktató videók alkalmazása történik.
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•

Az egészséges életmódra nevelés során elsősorban az óvodás és iskolás korú gyerekek a
célcsoport. Kisebb csoportfoglalkozás alkalmával egészségmegőrző, szemléletformáló
tevékenységeket végeznek. Itt kap szerepet a testi higiéne, a szájápolás, a helyes kézmosás, a
megfelelő testmozgás, a helyes étkezési szokások fontossága és hatása az egyén szervezetére .
Szakemberek figyelemfelhívó előadás sorozata valósul meg.

•

A szűrőprogramok során első lépésben a résztvevők egy általános állapotfelmérésen esnek át.
Ezt követően megtörténnek a veszélyeztetett célcsoportok kiszűrései és számukra célzot t
szűréseket végeznek. A szűrések során figyelembe veszik a vezető halálokok okozta
megbetegedéseket, azok prevenciós vizsgálatát helyezik előtérbe . Ilyenek például
kardiovaszkuláris, daganatos megbetegedések. Ezen belül EKG, vérnyomás mérés, vércukor
mérés, testzsír mérés, esetleges ultrahangos vizsgálat ok elvégzése, mammográfia, prosztata
vizsgálatra történő ösztönzés.

e) fej lesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Az Szt. 99/B. § (1) bekezdése alapján a fejlesztő fogla lkoztatás célja a gondozási, fejlesztési,
szolgáltatási, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának,
fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az
egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, mint önkormányzat által fenntartott intézmény biztosítja a
fogyatékos nappali ellátásban részesülő ellátottai részére a fejlesztő foglalkoztatásban való részvétel
lehetőségét.

Az Nkt. 74 . § (2) bekezdés szerint az óvodai nevelésről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat intézmény
alapításával és fenntartásával vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik. Tekintettel arra, hogy az
óvodáinkban a megfelelő szakemberek nem állnak maradéktalanul rendelkezésre, ezért az
Önkormányzat kötelezettsége teljesítése érdekében a Nyíregyházi Tankerületi Központtal feladat·
ellátási megállapodást kötött, mely alapján minden Önkormá nyzati fenntartású óvodában biztosított
a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése.
A csecsemőkorban lévő gyermekek korai fejlesztésére is van lehetőség Nyfregyháza városban.
Amennyiben a bölcsődébe n vagy már esetlegesen az otthonai környezetben a gondozók, szülők
észreveszik a gyermekük fejlődési lemaradásukat, nehézségüket, esetlegesen a problémákat, akkor a
Szakérői Bizottsághoz fordulhatnak, kik részükre korai fejlesztést javasolnak. Nyíregyházán a Rejtett
Kincsek Down Egyesület fenntartásában működő Csodavá rba n és az ÉFOÉSZ Egyesületnél vehetik
igénybe a szülők a gyermekük részére javasolt gyógypedagógiai fejlesztéseket.

d) sportprogramokhoz való hozzáfétés
A Közösen a Kiútért projekt keretében a Nyírségi Női Sportklub 6-12 éves lányoknak biztosít
lehetőséget arra, hogy szervezett körülmények között elsajátítsák a lábdarúgást . A lányok toborzása
2019 év elején megkezdődött. Hetente kétszer tartanak edzést, ahol a korosztályuknak megfele lő
társaikkal dolgozhatnak, illetve korcsoportjuknak megfelelő sportág specifikus edzéseken sajátíthatják
el a labdarúgás rejtelmeit.

Az Egyesületen belül igyekeznek a gyermekek pozitív tulajdonságainak a kiemelésére, hiszen ezáltal
motiváltabbak lesznek. Igyekeznek a sportoló lányokat az egymás és az ellenfél tiszteletére, a tiszt a
játék betartására nevelni. Akülönböző egyéniségű gyerekek csapattá formálása is sok munkával jár, de
hosszabb távon mindezek a fáradozások a sikerhez járulnak hozzá.
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3.6.2 Szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint járásszékhely és kistérségi centrum a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások biztosítása terén központi szerepet tölt be. A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban Szt.) szabályai szerint Nyfregyháza
Önkormányzatának kötelezettsége a szociális alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet,
hajléktalan személyek átmeneti szállását, idősek otthona szolgáltatást biztosítani, valamint amennyiben a lakossági szükségletek indokolják - hajléktalanok otthonát és hajléktalan személyek
rehabilitációs intézményét megszervezni és fenntartani. A város saját fenntartású intézményei, illetve
ellátási szerződések útján biztosítja a jogszabályban meghatározott fela datait.
A Nyíregyházi Család· és Gyermekjóléti Központ feladata a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
valamint a gyermekjóléti központ feladatainak ellátása. Az intézmény a város területén családsegítést
és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít, valamint a járás területén a központ szolgáltatásait (utcai és
lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat,
pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó
konferencia, hatósági feladatok) látja el. 2018. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok
feladatai tovább bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. Az óvodai és iskolai
szociális segítc5 szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő
munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni,
csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma a feladat bővü lése miatt 31 fővel
növekedett a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Az intézmény székhelye a Nyíregyháza, Körte u. 41/a sz. alatt, a belvárosban ta lálható, amely pályázat i
forrásnak köszönhetően megújult, korszerűsödött az elmúlt években. A székhely mellett az intézmény
új telephelye a Nyíregyháza, Május 1 tér 10/a alatt került kialakít ásra (Nyíregyháza, Tass u. 1-3 alatti
telephely áthelyezésével) a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúrával.
A Nyíregyhazi Szociális Gondozási Kö:t.pont szociális alapszolgáltatásokat (szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi
alapellátás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás [idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek
részére], valamint a szakosított ellátás körébe tartozó ápolást-gondozást nyújtó idősek otthonát
működtet.

A legnagyobb ellátotti létszámmal a házi segítségnyújtás működ ik (engedélyezett ellátotti létszám 600
fő), amelynek keretében az alapvető gondozási, ápolási fe ladatok elvégzését, az ellátott és
lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek
kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való közreműködést kell biztosítani.
A demográfiai trendeket és társadalmi jellemzőket figyelembe véve az időse llátás szervezése,
biztosítása hangsúlyos feladat. Az intézmény fejlesztés során részben az infrast rukturális, részben a
szakmai munka feltételeit javító fejlesztéseket irányoztunk e lő. Pályázati forrás - a 'tOP·6.6.2·16
Szociális alapszolgáltatások Infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése II. üteme - igénybevételével
nappali ellátást nyújtó centrum jött létre a Nylregyháza, Őz u. 16. szám alatt és idősellátást nyújtó
intézmény újult meg Nyírszőlős településrészen is. A megvalósult pályázat során az integrált intézmény
a Nyíregyháza, Őz utca 14-16. szám alatti telephellyel bővült ez évben. Az új épületben kapott helyet a
korábban is működő fogyatékos személyek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek közösségí ellátása,
a támogató szolgálat, valamint az étkeztetés, házi segítségnyújtás is elérhetővé válik ezen a
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telephelyen is. Új szolgáltatásként jelenik meg a szenvedélybetegek nappali ellátása és a már
meglévö pszichiátriai betegek nappali ellátása további 15 fő új ellátottal bővült ezen telephelyen.
A demográfiai változások alapján a demenciával küzdők számára ellátások bevezetése szükséges. A
folyamat elkezdődött azzal, hogy jelenleg két idősek nappali ellát ását biztosító intézményben 6-6fővel
megkezdődött a demens betegek nappali ellátása.
A lakossági igények alapján a bentlakásos intézményi férőhelyek iránt egyre nagyobb az igény. Ezeknek
a férőhelyeknek a növelése kitűzött céljaink között szerepel.
A város területén az önkormányzati fenntartású intézmények mellett számos nem állami és egyházi
fenntartású intézmény biztosítja az alapszolgáltatások és a szakosított ellátások rendszerébe tartozó
szolgáltatásokat, működtetnek intézményeket (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, közösségi ellátás, támogatós szolgáltatás, nappali ellátást nyújtó intézmények,
bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények stb.). Több fenntartó az önkormányzattal kötött ellátási
szerződés keretében biztosít különböző szolgáltatásokat, melyet az alábbi táblázat tartalmaz
összefoglalóan.
21. táblázat
Az önkormányzat által szerz<Sdéssel biztosított szolgáltatások
lnté2mény/Fenntartó

Ellátási szerződés
megkötésének ideje

Periféria Egyesület
Oltalom Szeretetszolgálat
(fenntartó:
Magyarországi
Evangélikus Egyház)

1997.
2002.

Feladat megneve2ése
utcai szociális munka
étkeztetés (népkonyha), nappali ellátás
hajléktalanok és szenvedélybetegek
reszere,
átmeneti
szállás,
éjjeli
menedékhely, hajléktalanok otthona
„Kiléptető Ház" működtetése
támogató szolgáltatás
nappali ellátás
szenvedélybetegek átmeneti otthona

(Előtte Nyíregyházi
Evangélikus Egyházzal
1999-tő l )

Magyar
Vöröskereszt
SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szervezete
ÉFOÉSZ
Szabolcs-Szat már-Bereg
Megyei Szervezete
Mozgáskorlátozottak
SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Reménység
Szenvedélybetegek
Átmeneti Otthona
(fenntartó: Kék Nefelejcs Alapítvány}

2008.
2007.
2007.
2009.
(Előtte

Tiszalöki

Református
Egyház~özséggel

2002- ..

tói)
étkeztetés, nappall ellátás idősek és
demens személyek részére, időskorüak
gondozóháza,
idősek
otthona,
fogyatékos
személyek otthona
és
pszichiátriai betegek otthona
tanyagondnoki szolgáltatás
Forrás: saját adat

Nyíregyh áza-Vá rosl
Egyházközség

Református

2011.

2005.

Human-Net Alapítvány

A 2018-ban meghatározott problémák és fejlesztési lehetőségek változatlanok a felülvizsgálati eljárás
eredményeképpen .
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Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetősége k

A mélyszegénységben élő és roma lakosság - Alapkompetenciák, készségek fejlesztése,
képzettségi szintje rendkívül alacsony. Az a jó minőségű oktatáshoz való hozzáférés
alacsony iskolai végzettségűek aránya magas a biztosítása,
nyilvántartott álláskeresők között.
- a közép- felsőfokú oktatásban való részvételük
elősegítése,

- a tanulás fizikai, pénzügyi feltételeinek és a
támogató családi háttér biztosítása.
Magas a tartós, 180 napnál régebben regisztrált - Az aktív korú roma lakosság munkaerő-piaci
munkanélküliek száma .
esélyeinek növelése,
- munkahelyek, munkalehetőségek teremtése a
közfoglalkoztatásban és a piaci szektorban,
- a foglalkoztathatóság javítása,
- munkaerő-piacra való visszavezetésük,
- közmunkaprogramokban való részvételük
elősegítése.

A szegregátumokban nem épültek ki megfelelő
közösségi terek, a meglevők minősége és
kihasználtsága nem megfelelő.

- Közszolgáltatásokat biztosító intézmény,
közösségi terek infrastrukturális feltételeinek
megteremtése,
- az ifjúsági és szabadidős programok szervezése
(az akcióterület nagyarányú fiatalságának
jelenthet megfelelő kulturális és közösségi
szórakozást).
A Huszár telepen az infrastrukturális ellátottság - A terület társadalmi-gazdasági leszakadásának
ellentmondásos (kiépített a gáz-, villany- és megállítása a lakókörnyezet és az életminőség
és
fenntartható
javításával,
szennyvízcsatorna-hálózat, de a lakossági átfogó
rákötések aránya már nem ennyire kedvező, a infrastrukturális fejlesztésével,
közüzemi tartozások miatt pedig sok lakásban - közüzemi tartozások csökkentése, ezáltal
szüneteltetik a szolgáltatásokat).
infrastrukturális lehetőségek kihasználásának
növeiése.
Jelentős a halmozottan hátrányos helyzetű - A hátránykompenzáló köznevelési programok
kialakítása
és
végrehajtása
óvodától
a
lakosság aránya.
felnőttképzésig, az érintett közösség belső
erőforrásainak átfogó fejlesztése,
- a szegénység újratermelődését csökkentő
tényezők fejlesztése,
- korai fejlesztés, tanoda típusú programok
megvalósítása.
Lakó- és ipari övezetek váltakoznak egymás - A lakosság fokozatos integrálása a város egyéb
területeire, telepről való elköltözés segítése,
mellett.
tamogatása .
A telepszerű utcákban a iakasállomány
része félkomfortos vagy komfort

- A lakásminőség, lakáskörülmények javítása .

jelentős

nélküli, lakáskörülmények nem megfelelőek.
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A közbiztonsági helyzet nem megfelelő .

Rossz a mélyszegénységben élő
lakosság egészségügyi állapota.

1

4. A gyermekek helyzete,

és

- A bűnözés és önkárosító magatartás formák
visszaszorítása,
- polgárőrség működtetése a területen,
- térfigyelő kamerák számának növelése.
roma

- A lakosság egészségi állapotának javítása és az
egészsegügy1
ellátórendszer
fejlesztése,
egészségügyi programok megvalósítása.

esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Nyíregyházán a gyermekkorúak-18 év alattiak- száma 22 853 fő volt 2019-ben, amely 2 % csökkenést
mutat a 2017-es adatokhoz képest. A nevelés-oktatás rendszerében érintett gyermekek közül az
óvodáskorúak (3-6 éves) száma 4 798 fő, a tanköteleskorú gyermekeké (7-16 éves) 12 182 fő.
22. táblázat
Gyermekek (0-14 év) száma (fő) Nyíregyházán 2017-2019

2017

2018

2019

Életkor

Férfi
0 -14 éves
Lakosság összesen:

Férfi

Nő

9247 fő
54 799 fő

Nó
8555 fő
62 890 fő

9194 fő
54 499 fő

16,87 %

13,60%

16,87 %

Nő

8573 fő
62 622 fő

Férfi
9201 fő
54484 fő

8492 fő
62 315 fő

13,69 %

16,88%

13,62 %

Gyermekek aránya
az összlakossághoz
viszonyítottan
Forrás: KSH, 2017-2019

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetü, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek s:záma
A Gyvt. 19. § (2) bekezdésének módosításával a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági
jövedelemhatára 2018. január 1-téíl megemelkedett.
A módositással az ellátásra vonatkozó általános jövedelmi értékhatár at. öregségi nyugdíjminimum
130% áról (37 .050 Ft) annak 135%-ára (2018. évben: 38.475 Ft) emelkedett. Az ellátás tekintetében
irányadó speciális - a gyermeket egyedülállóként nevelő szü lő vagy más törvényes képviselő esetén;
tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén; valamint a jogosultsági feltételeknek
megfelelő nagykorú gyermek esetén alkalmazandó jövedelmi értékhatár az öregségi
nyugdíjminimum 140%~áról (39.900 Ft) annak 145%-ára (2018. évben 41.325 Ft) nőtt.
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23. táblázat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma (fő), 2017-2019

tv
2017
2018
2019

rendszeres gyermekvédelmi

hátrányos hely2etO

halmozottan hátrányos

kedvezményben részesftettek

gyermekek

helyzetű gyermekek

száma (gyermekek száma)

száma

száma

2 471
1922
1502

672

568
544
802

533
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Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Vóros Polgármesteri Hivatal, 2017-2019

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának csökkenése évek óta
megfigyelhető Nyíregyházán. 2008-ban a 0-18 éves gyermekek 19,8 %-a, 2010-ben a 24 %-a, 2016-ban
15,9 %-a és 2019-ben a kiskorúak 6,5 %-a részesült a kedvezményben. Krizsai Tóthné
tanulmányukban 37 vizsgálták, hogy a jogosultsági jövedelem határ állandóságán és a demográfiai
változásokon túlmenően mi okozhatja a létszámcsökkenést Valószínűsítik, hogy a csökkenés további
oka lehet az, hogy a támogatási rendszerek változása miatt más módon jutnak azokhoz a
kedvezményekhez a gyermekes családok, amelyek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez is
kapcsolódnak. Ezek között meg kell említeni a gyermekétkeztetés szabályainak és a tankönyvellátás
rendszerének változását.
e) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülé>k száma, aránya
Az önkormányzat által biztosított támogatásokat a 2018-2023 HEP részletesen tartalmazza, ezért csak
azokat említjük külön, ahol a szabályozásban változás történt.
Helyi rendeletben került szabályozásra a helyi autóbusz közlekedési támogatás, mely alapján a
nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap-, vagy középfokú tanintézettel tanulói
jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, illetve a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek igénye szerint helyi járatú autóbusz közlekedési támogatásra jogosult. 2018. március
1 -tői a jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője által beszerzett bérletigazolvány és
bérletjegy ellenértékének, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében 50 %-át,
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében 80%-át, a lejárt bérletjegy átadása ellenében a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala házipénztárából a szülő, vagy más törvényes
képviselő nyilatkozatában meghatározott személy kezeihez kell kifizetni.
2015-ben a rendkívüli települési támogatás keretében bevezetésre kerúlt a kelengyetámogatás 2018.
március 1-től annak állapítható meg a támogatás, aki legalább 3 éve Nyíregyházán él gyermeke
születésekor, nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a családban egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
A támogatás mértéke gyermekenként 15.000.-ft. 2019~ben 16 fő részesült a támogatásban.
d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkettetésben részesülők száma, aránya
A szünidei étkeztetés az iskolai, óvodai szünetekben biztosított a rászoruló gyermekek részére. A
328/2011. (Xll.29.) Korm. rendelet 13/A_ §-a alapján a települési onkormányzat a déli meleg fóétkezés
helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra
nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az

37

Krizsai A-Tóthné Csatlós 1: Az önkormányzati segélyezési rendszer változásai és azok hatásai 2008- 2018 között
egy nagyváros példáján keresztül Acta Medicinae et Sociologica (2018) Vol. 9 . No. 27. (138-159)
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étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. 2019-ben és ez évben a
szünidőkben kiszállítással történt az étkezés biztosítása.
A 23. táblázatban látható, hogy számszerűen csökken a szünidei étkezést igénybe vevők száma,
arányában azonban nem. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 70-75 % a igényli az ellátást.
24. táblázat
Szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek száma (fő) (2018-2019)

-

Gyermekek száma

Időszak

Tavaszi szünet
Nyári Szünet
Őszi Szünet

-

Téli szünet

--

--

1

2019

2018

564

654

1014

858

567

533

· ~

-

--Forrás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

1

639

539

A szünidei gyermekétkeztetés biztosltásához az állam 285 Ft/adag hozzájárulást biztosít. 2018-tól
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata ezt az összeget kiegészíti 600 Ft/adag támogatásra.
2018-ban 30 277 e Ft, 2019 -ben 27 015 ezer Ft volt a szünidei étkeztetés lebonyolítására felhasznált
összeg.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben él6 gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A szegénység újratermelődését leginkább a gyermekek felzárkóztatásán keresztül lehet megelőzni. E
dokumentumban már említett "Közösen a kútért" projekt egyik fontos célkitűzése, hogy a gyermek- és
fiatalkorúak számára - érzelmi, értelmi és szociális készségeik, képességeik komplex fejlesztése által kitörési lehetőséget nyújtson, és lehetővé tegye az érintett népesség tartós és eredményes
integrációját.
A projekt keretében több olyan programelem valósul meg, amely a célterületen - benne a Huszár
lakótelep és a Keleti lakótelep - élő gyermekek helyzetének javítását célozza.
Ezek közül néhány, amely közvetlenül a gyermekekre fókuszál:
• A Meséd program lényege, hogy hátrányos helyzetű, nehéz sorsú roma édesanyákat biztatnak
rendszeres olvasásra és arra, hogy az olvasás nyújtotta örömöt gyermekeiknek is továbbadják.
A programelemet megvalósító Egyesület a projekt időszak teljes tartalmában, azaz 3 éven
keresztül, éves szinten 50 alkalommal műkódteti a Meséd programot a Keleti Lakótelepen és
a Huszár Lakótelepen élő közösség számára.
• Egészséges életmódra nevetés során elsősorban az óvodás és iskolás korú gyerekek a
célcsoport. Kisebb csoportfoglalkozás alkalmával egészségmegőrző, szemléletformáló
tevékenységeket végeznek. Itt kap szerepet a testi higiéne, a szájápolás, a helyes kézmosás, a
megfelelő testmozgás, a helyes étkezési szokások fontossága és hatása az egyén szervezetére.
• Iskolai felzárkóztató program keretében előkészítés, mérés és felzárkóztatás, a lemorzsolódás
megakadályozása, tehetséggondozás valósul meg.
Hagyományőrző esték, hagyományőrző programok keretében esti táncházak életre hívása a
•
cél, amelyek teret adnak a cigány kultúrán belül a cigány néptánc elsajátítására, valamint
szerepet játszanak a közösség építésében.
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•

Korai fejlesztés keretében a 0-5 év közötti korosztályra és szüleikre fókuszáló tevékenységeket
(mozgás-, értelmi, hallás- látás-, kommunikációs és beszéd-, valamint szociális és érzelmi
fejlesztés) , valósítanak meg, kiemelt figyelmet fordítva a megkésett, eltérő fejlődésű vagy a
fejlődési

zavar szempontjából veszélyeztetett kisgyermekekre.

4.3. Gyermekjóléti alapellátás
A Gyvt. 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni. Az értékelés tartalmazza
mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete előír az
önkormányzatok számára .
Az értékelés bemutatja
•
•

a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira;
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó
adatokat;

•

az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;

•
•
•

a felügyeleti szervek, illetve a működést engedélyező szervek ellenőrzésének megállapításait;
a jövőre vonatkozó javaslatokat, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján;
a bűnmegeléízés főbb pontjait, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők
számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának alakulását, a bűnelkövetés okait;

•

a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit.

A felsoroltakon kívül az értékelésben nyomon követjük a jogszabályi változásokat, illetve az
ellátórendszerben végbement fejlesztéseket. A HEP-ben rész letesen bemutatott szolgáltatásokon
túlmenően, 2018 január 1-től óvodai és iskolai szociális segft éS szolgáltatás a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt
a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek csa ládjának és a köznevelési intézmény
pedagógusainak.
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai létszáma 2018. január l-jén 68 fő, figyelembe
véve a feladatokat és az ellátási területet. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat
2018. évi költségvetésről és a költségvetésvitelének szabályairó szóló 1/2018. (1.26.) önkormányzati
rendelet móoosftásáról szótó 21/2018. (IX.7;t--önkormányzat+- rendetettel elfogadta az--tnté~ny
engedélyezett létszámának folyamatos növelését. A döntés alapján 2018. szeptember 30-ig 10 fő,
október 31-ig 10 fő és 2018. december 31-ig még további 10 fő felvételére került sor, így 2018.
december 31-én az engedélyezett létszám 98 főre növekedett.

A szakemberek elhelyezése a Nyíregyháza, Tűzoltó 1. szám alatti ingatlanban történt meg, ezzel bővült
az intézmény feladat ellátási helyeinek (székhely, telephely, nyitva álló helyiség) száma.
Az intézmény éves szakmai beszámolója szerint 2019-ben az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység speciáli~ szolgáltatásban 4855 fő vett rés:zt a járásban, legnagyobb számban a 6-13 és a
14- 17 éves korosztály. Összesen ?800 tevékenységet (tanácsadás, konzultáció, csoportfoglalko:zás1
esetkonferenda) valósftottak meg, ahol 9900 fő lett bevonva (halmozott adat) . Az elértek nagyrészét
prevenciós csoportokba vonták be, számos témában segítettek a pedagógusoknak a gyermekek
szociális képességeinek fejlesztése érdekében, valamint több témában külsős szakembereket vontak
be egy~egy rendkívüli osztályfőnöki órára, közösségi programra. Tartottak előadást elfogadásról,
kommunikációról, gyermeki jogokról, iskolai bántalmazás témában, de előkerült az időbeosztás,
tanulási stratégiák, a pályaválasztás, önkifejezés is.
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A 2018-ban meghatározott problémák és fejlesztési
eredményeképpen.

lehetőségek

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési
A gyerekek helyzete,

esélyegyenlősége

változatlanok a felülvizsgálati eljárás

lehetőségek

meghatározása.

vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák

fejlesztési

lehetőségek

Nyíregyházán nem azonosított teljeskörűen a
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek száma, tekintettel arra, hogy a szülök
csak abban az esetben nyilatkoznak, ha a gyermekük
már intézménybe (óvoda, iskola) jár.

Nyíregyházán lakó, óvodai nevelésben nem
(3-5 éves felmentett gyermekek), illetve
tanulói jogviszonnyal nem rendelkező nappali
iskolarendszeren kívüli tankötelesek és gondviselőik
felkeresése az illetékes szervezet szakemberének
rendszeres családlátogatása útján, szükség szerint a
helyi nemzetiségi önkormányzatok, és civil szervezet
segítőinek bevonása,
- meg kell teremteni a megbízható adatszolgáltatást
és nyilvántartást, fel kell mérni, és el kell érni, hogy a
szülők nyilatkozzanak, be kell vonni a meggyőző
munkába az érintett szakembereket, a védő nőt, a
szociális munkást, a nemzetiségi önkormányzat
képviselőit, a pedagógusokat, meg kell magyarázni az
érintett szülőknek, milyen előnyeik származhatnak a
gyermekeiknek abból, ha nyilatkoznak,
- tájékoztatni kell a szülőket az igénybe vehető
gyermekvédelmi ellátásokról.

Aranytalanul sok óvodás korú, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek kér felmentést az
óvodai nevelésben való részvétel alól, holott az
intézményes nevelési feltételei adottak, a férőhely
kihasználtság lehetővé teszi valamennyi beíratott

- A halmozottan hátrányos helyzetű óvodás korú
gyermekek
óvodai
bevonása
érdekében
egészségügyi, szociális és közoktatási területen
dolgozó szakemberek együttműködése tervezést
igényel, a gyermekek felkutatása, és mielőbbi
integrációja céijábói,
- szülők szemléletformálása, tájékoztatasa.
- Az önkormányzati és a nem önkormányzati
(egyházi, civil) fenntartású nevelési intézményekben
a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek számának aránya
közötti

gyermek óvodai nevelését.
Az őnkormányzati és a nem önkormányzati (egyházi,
civil) óvodák és iskolák között jelentős eltérés
mutatható ki a hátrányos helyzetű és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek arányában.

-

részesülő

különbség csökkentése,
- a köznevelési törvény az óvodai és iskolai
körzethatárokra és a tanulók felvételére vonatkozó
rendelkezések maradéktalanul történő betartása,
- szükséges az iskolai körzethatárok rendszeres,
esélyegyenlőségi szempontú felülvizsgálata.

A család működését zavaró és akadályozó tényezők

- Szabadidős programok szervezése, biztonságos,

kfüül a csaladok anyagi problémái kiemelkedőek. A kulturált színterek működtetése,

család széteséséböl, a nevelés, gondozás,

törődés,
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szeretet
hiányából
adódó
gyermekkori - a hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal
miatt
a foglalkozó szakemberek továbbképzése, a hátrányos
magatartászavarok
kialakulása
veszélyeztetett gyermekek száma megemelkedett.
helyzetű
gyermekek
nevelését,
személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes
bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a
kompetenciák fejlesztése érdekében,
- veszélyeztetettségi tényezők kialakulásának
megelőzése, hatásuk enyhftése.
A gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények és - Pályázati felhívások figyelése, az infrastrukturális
köznevelési intézmények infrastrukturális feltételei fejlesztéseket támogató, valamint a programok,
folyamatosan javulnak, de szükség van a szolgáltatások biztosítását segítő pályázatok írása,
felülvizsgálatokra, korszerűsítésre, valamint a benyújtása.
különböző programok, szolgáltatások fejlesztésére,
amelyekhez az állami finanszírozás nem elegendő

1 5. A nők helyzete,

esélyegyenlősége

„Az életben nem lehet időként kirándulni- minden és mindenki egész embert kér, a:z élet is, a munka
is." (Mária Sándor). Az író szavai időszerűek, hiszen nem könnyű helytállni anyaként, nőként és
munkavállalóként egyszerre . Nehéz úgy lavírozni, hogy az egyensúly megmaradjon. Sokan úgy
gondolják, hogy választani kell a család és karrier között.
Valóban a magyar társadalom kettős elvárást támaszt a nők, a kisgyermekes édesanyák felé. Egyfelől
fontos, hogy a közösség hasznos tagjaiként kamatoztassák képességeiket a munkaerőpiacon és
hozzájáruljanak a család anyagi biztonságához, másfelől nem tartják őket teljes értékű munkaerőnek
és nagy mértékben szűkség van rájuk otthon is, hogy gondoskodjanak gyermekeik neveléséről. Az
Európai Unió is törekszik olyan szabályok megalkotására, melyek elősegítik, hogy a nők és férfiak a
gyakorlatban is megteremthessék a munka és a magánélet közötti egyensúlyt.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósltása az Európai Unió célkitűzéseinek egyike . Az Európai
Unió értékekre épül, többek között az egyenlőségre, és ezért támogatja a férfiak és nők közötti
egyenlőséget (az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2.cikke és 3.cikkének (3} bekezdése). Ezeket a
célkitűzéseket az Alapjogi Charta 21.cikke is tartalmaua. Emellett az Unió feladatává teszi, hogy
megszüntesse az egyenlőtlenségeket, és valamennyi tevékenysége során törekedjen a nők és férfiak
közötti egyenlőség előmozdítására .

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a

nők

körében

Magyarországon továbbra is a kétkeresős családmodell jellemző. Mindemellett a gyermeket szülő nők
hosszabb-rövidebb időre, kivonultak-kivonulnak a munkaerőpiacról. Azonban európai viszonylatban is
bőkezűnek számító hazai családtámogatási rendszer fontos ösztönzője lett a nők munkavállalásának,
A pénzbeli ellátások, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények bővítése, atipikus
munkavállalási formák elterjedése, a munkaadókat célzó ösztönző intézkedések bevezetése mindezt
szolgálták. A három éven aluli gyermeket nevelő családoknak juttatott támogatások is bővültek,
melyek szintén a nők mie lőbbi munkaerő-piaci visszatérést ösztönzik (7. tbálázat).
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A 15-64 éves nők foglalkoztatási rátája az unióhoz való csatlakozásunk utáni első években hazánkban
stagnált. Leszakadtunk Európától, 2009-ben már a nők kevesebb, mint felének volt csak lehetősége
dolgozni. Azonban az új támogatási formák bevezetésével a nők foglalkoztatottsága jelentősen javult.
Az állam különböző intézkedésekkel segíti a kisgyermekes anyák foglalkoztatását. 2011 óta jelentős
indirekt ösztönző a családi adókedvezmény. A 2013-ban életbe lépett munkahelyvédelmi akcioterv
értelmében a gyermekgondozási ellátásról visszatérőknek 2 évig nem kell sem szociális adót, sem
szakképzési hozzájárulást fizetniük, 2014-től a három és annál több gyermekesek alkalmazása esetén
3 évig teljes, utána még további két évig 50%-os adókedvezmény illeti meg a munkáltatót. A 2014-ben
bevezetett gyed extra a gyed igénybevétele mellett a korábbi tiltással szemben a gyermek egyéves
korától - időtartam korlátozás nélkül - lehetőséget ad a munkavégzésre, közvetlen módon ösztönözve
ezzel az érintetteket a mielőbbi munkaerő-piaci visszatérésre. 38
25. táblázat
Gazdaságilag aktívak és a munkanélküliek aránya nemek szerint

Év

Gazdaságilag aktivak száma (ezer f<:I)
Férfiak
Nők

2017
2513,0
2018
2499,S
2019
2520,8
Forrás: KSH, saját szerkesztés

2100,1
2082,9
2073,9

Munkanélküliek száma (ezer fő)
Férfiak
%
N6k

3,80
3,5
3,4

95,7
88,0
85,4

96,0
83,7
73,3

%
4,57
4,0
3,5

A fenti táblázatban is jól látható, hogy 2017-ben országos szinten a gazdaságilag aktlv férfiak 3,80 %-a
volt munkanélküli, míg a nők esetében 4,57 %, 2019 évben azonban ez a szám jelentősen csökkent, a
férfiak esetében 3,4 %-ra, míg a nők esetében 3,5 %-ra.
b) nők részvétele foglalkoztatást segít6 és képzési programokban
Nyíregyháza egy fiatalos, gyorsan fejlődő település, a térség egyik gazdasági központja. A város
folyamatos fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelően képzett humán kapacitás, a nagy számú agilis
és tőkeerős vállalkozások megléte, valamint a hatékonyan működő munkaerőpiac. A városvezetés
középtávú célja a nyíregyházi foglalkoztatási szint jelentős arányú és tartós növelése, melyhez számos
foglalkoztatást növelő programban történő részvétellel igyekszik aktívan hozzájárulni.
2017-ben kezdődött el az EFOP - 1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN projekt, mely célja
a munka és magánélet összeegyeztetésének elősegltése, az atipikus foglalkoztatási formák széles
körben történő megismertetése munkavállalói és munkáltatói oldalon egyaránt, valamint
szemléletformálás annak érdekében, hogy a család -és a munkahelyi hivatás ne egymás ellenében ható,
hanem egyensúlyban tartható életfeladatok lehessenek városunkban. A konstrukció keretében
létrejótt Család és KarríerPONT-okhoz fordulhatnak többek között azok a személyek, akik elakadtak a
karrierépitésben vagy nehezen találnak vissza a munkaerőpiacra, de akár gyermeknevelési,
mentálhigiénés vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik a KarríerPONT-okat.
A projekt keretében 200 fő képzése valósult meg, 2019. június 19-én fejeződött be 2 db CSBO képzés
(munkaeröpiaci reintegráció, munka magánélet összeegyeztethetősége) . A képzések mellett a
résztvevők 5 órás karrier coachingban is részesültek. 2019. március és június kozött 21 rendezvényen
jelent meg a Család és KarrierPONT, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék az atipikus foglalkoztatási
formákat, mind a munkáltatóknak és mind a munkavállalóknak egyaránt, továbbá a CSakPONT
szolgáltatásait és feladatait. Ez idáig 20 helyi munkáltatóval került aláírásra együttműködési
megállapodás. A munkáltatók már alkalmazzák a~ atipikus foglalkoztatási formákat. Eddig 2

'

8

KSH, 2015

...
l C.YHAZA
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munkáltatói fórum (2019. június 4. és 2019. november 13.) és 1 foglalkoztatási kerekasztal került
megrendezésre (2020. 01.14.) ahol a családbarát tanúsítóvédjegy lehetőségeiről és az atipikus
foglalkoztatási formák előnyeiről és jó gyakorlatainak a bemutatásairól szóltak. A hálózatosodás
szempontjából eddig4 helyi civil egyesület, 1 alapítvány és 5 intézmény mOködik együtt a programmal.
A programban összesen 2020. június 30-ig 323 ügyfél regisztrált és vette igénybe a pályázat nyújtotta
szolgáltatásokat. 2019. július 1- tői ingyenes gyermekfelügyeletet is biztosít a CsakPONT az ügyfelek
számára, a HR/jogi és mentálhigiénés tanácsadások mellett. Eddig összesen 411 fő vette igénybe a
segítő szolgáltatásokat.
munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)

5.2 A

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta kiemelt figyelmet fordit csaladbarát
intézkedések meghozatalára, melyekkel segíteni szeretnék a nők munkába való visszalépését, nők
elhelyezkedését. Az önkormányzat célja, hogy a családok segítése érdekében a gyermekek napközbeni
ellátását (bölcsődei ellátás), - az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést,
foglalkoztatást és étkeztetést - valamint az óvodai nevelést megfelelő körülmények között, elérhető
közelségben, magas színvonalon biztosítsa.

A bölcsődei ellátást az Önkormányzat a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény (4400
Nyíregyháza, Tokaji u. 3.) szervezeti keretében működő 9 bölcsőde útján biztosítja, összesen 716
férőhelyen.

Nyíregyházán közel 4500 gyermek (3-6 éves) jár önkormányzati, egyházi, vagy egyesület által
fenntartott óvodába. Önkormányzati fenntartásban 4 óvoda a Gyermekek Háza Déli óvoda, az
Eszterlánc Északi óvoda, a Búzaszem Nyugati óvoda és a Tündérkert Keleti óvoda van, összesen 35
feladat-ellátási helyen. Az önkormányzati óvodákban a csoportok száma 167, a szülői igényeknek
megfelelően a csoportok jellemzően vegyes életkorú (heterogén) csoportok, de néhány helyen azonos
életkorú (homogén) csoport is van. Az önkormányzati óvodákban közel 4000 gyermek jár, akiknek
gondozását, fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok, dajkák, valamint pedagógiai asszisztensek
látják el. Minden óvodában óvodapszichológus is van. Az óvodaépületekben tornaszoba, logopédia és
fejlesztő szoba is van, több óvoda akadálymentes is. Ez ad lehetőséget az integráltan nevelhető sajátos
nevelési Igényű, valamint beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő gyermekek fogadására is. Két helyen
speciális, gyógypedagógiai csoport is működik, ahol autista és értelmi fogyatékos gyermekek nevelése,
fejlesztése folyik.
A város területén egyéb (egyházi, civil) szervezet által fenntartott óvodák és bólcsődék (bölcsőde, mini
és családi bölcsőde) is működnek. Ezekben az intézményekben közel 500 f6 gyermek óvodai ellátását
és 200 gyermek bölcsődei ellátását biztosítják.

Nyíregyháza a kisgyermekes családokat támogatja a bölcsődék és óvodák férőhelyeinek fejlesztésével
és bővítésével. 2018-tól 7,5 milliárd forintot költőtt az állam az önkormányzatok fenntartásában lévő
bölcsődék fejlesztésére az ország teljes területén. 2020 márciusában 20 új bölcsőde építésének
támogatásáról döntöttek 2,1 milliárd forint érékben, amellyel összes 350 új férőhely jön létre. Ezek
közül 14 új bölcsőde, mini bölcsőde építésére, vagy meglévő bölcsődei épület bővítésére kap
támogatást. A további 6 település egyéb, korábban más célra használt önkormányzati tulajdonú
ingatlan átalakításához kap segítséget. 39

39

https://csalad.hu/tamogatasok/bolcsodefejlesztesi·program
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A bölcsődék mellett az óvodák fejlesztése is zajlik: az elmúlt 10 évben 16 ezer új óvodai hely létesült
Magyarországon.
Nyíregyháza több ütemben fejlesztette a gyermekek nevelését, gondozását biztosító intézményeit.A
bölcsődék és óvodák infrastrukturális feltételeinek javítására adott lehetőséget a TOP-6.2.1. számú

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése című pályázat. E
pályázati konstrukció keretében 3 ütemben valósult meg az intézmények komplex felújítása (a z
épületek infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzések, udvarok fejleszt ése).

1.

ütem: (6 óvoda+ 4 bölcsőde), 2018-ban valósult meg.

•
•
•

Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmaj or u. 1.)
Tündérkert Keleti óvoda Székhe1yintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)
Tündérkert Keleti óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.)

•
•

Gyermekek Háza Déli óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)
Búzaszem Nyugati óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.)

•

Eszterlánc Északi óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)

•
•

9. számú Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8.)
S. számú Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 4-6.)

•
•

16. számú Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér 13.)
6. számú Napsugár Bölcsőde (Dália u. - itt csak eszközbeszerzés valósult meg).

II.

ütem:{8 óvoda+ 1 bölcsőde), 2019-ben valósult meg.

•

Gyermekek Háza Déli óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.)

•

Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)

•

Búzaszem Nyugati óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)

•
•
•

Tündérkert Keleti óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)
Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)
Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)

•
•

Eszterlánc Északi óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.
14. számú Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)

Ill.
•

u. 27. sz.)

ütem: 1 óvoda, 2020-ban valósult meg.
Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deá k F. u. 2. sz.) -ez
2020-ra tolódott.

Az önkormányzat a saját intézményei mellett lehetőséget biztosít a bölcsődei fér6helyek bővítésé ne k
támogatására egyéb fenntartók számára. A TOP-6.2.1-19 kódszámú Bölcsőd ei férőhelyek ki alakít ása,
bővítése felhívásra 2020. június 30-ig volt lehetőség pályázátot benyújtani, a rendelkezésre álló
keretösszeg 1000 millió Ft. A beérkezett pályázatok (6 db) jelenleg elbírálás alatt állnak.
A Tündérkert Keleti óvoda Orgonasíp Tagintézménye (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gerge ly utca 2.)

pályázati forrás felhasználásával jött létre 2018-ban. A 2018/2019-es nevelési évtől két csoporttal, ez
kezdve pedig három csoporttal működik a 75 fé rőhelyes óvoda. A t öbb mint 1000
négyzetméteres, három csoportszobás, torna és só szobával is ellátott óvodai épületet elsősorban az
egészségügyi dolgozók gyermekei vehetik igénybe.

évtől

5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén a véd őnők lát nak el jelentős feladatokat.
A legfontosabb védőnői feladatok a következők:

„
RE.GYHÁ1A
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•

a család-és nővédelem, ezen belül a tanácsadás, a családgondozás, valamint a 25-65 évközötti
nők részére jogszabályban meghatározott feltételek szerinti szűrővizsgálatok végzése (pl.

•
•
•
•
•

a várandós, gyermekágyas és szoptató anyák gondozása
gyermekek gondozása az újszülött kortól a tanulói jogviszony meg-kezdéséig
védőnői feladatok végzése az óvodában és az oktatási intézménybe
az otthonukban gondozott tanköteles korú gyermek gondozása
együttműködés a szociális, köznevelési, család-és ifjúságügyi, civil-és egyházi a kulturális és a
további érintett ágazatokkal
a gyermekvédelmi jelzőrendszerben való részvétel

méhnyakszűrés)

•

Nyíregyháza területén 38 területi és 25 iskolai védőnő foglalkozik a fent említett feladatokkal. Egy
2018 évben 194 fő, míg 2019-ben 200 fő ellátott jutott. A védőnői szolgálatok
infrastrukturális fejlesztése valósult meg a TOP- 6.6.1 pályázati konstrukció 1 és 11 ütemében. A
projektek keretében a védőnői szolgálatoknak helyet adó épületek korszerűsítése, építése, valamint
eszközbeszerzés valósult meg.

védőnőre

A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nők elleni erőszaknak nevezünk minden olyan erőszakot, amely a személy nemi hovatartozása miatt
történhet és történik meg valakivel. Ez lehet lelki erőszak, testi (fizikai) erőszak, szexuális erőszak,
gazdasági erőszak.

26. táblázat
A nőket érő erőszakkal, családi erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények megoszlása
2017

2018

2019

Testi sértés vétsége

16

7db

lldb

Testi sértés bOntette

12 db

20db

24 db

Szexuális erőszak bűntette

3 db

Sdb

3 db

Szexuális visszaélés bűntette

2 db

2 db

3 db

Kapcsolati erőszak vétsége

2 db

ldb

n.a.

Kapcsolati erőszak büntette

3 db

2db

8 db

Könnyű testi

15 db

1 db

n.a.

1 db

s db

1 db

sértés vétsége

Kerítés büntette
Forras: Nyíregyházi Járásbírosog, 2017-2019

A Nyíregyházi Járásbíróság kimutatása alapján a fenti táblázatban is jól látható, hogy 2017. évhez
viszonyltva 2019-ben a nőket érő erőszak, illetve családon belüli erőszakkal kapcsolatos
bűncselekmények megoszlását tekintve a testi sértés bűntette és vétsége és a kapcsolati erőszak
bűntette emelkedést mutat.

-
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A nőket helyi szinten fokozottan
kezdeményezések

érintő

társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló

A családokat érintő valamennyi társadalmi probléma érinti a nőket. Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata különböző szolgáltatásaival segíti a nők elhelyezkedését (gyermekjóléti alapellátások,
pénzbeli és természetbeni támogatások), az egészségügyi ellátásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést
stb.

A családbarát szemlélet tetten érhető Nyíregyháza infrastrukturális és gazdasági fejlődésén, amely
hatására javultak a demográfiai mutatók, valamint városunk lakosságmegtartó képessége nőtt.
Előtérbe kerültek olyan egészségfejlesztési intézkedések, amelyek révén a lakosság egészségtudatos
magatartása javul, ingyenes, vagy olcsón elérhető szolgáltatások biztosítása révén. Önkormányzatunk
partneri kapcsolatot épített ki a helyi és járási Egészségfejlesztési Irodával.
A családbarát szemlélet ma már az élet számos területén tetten érhető, legyen szó a
családtámogatások folyamatos bővítéséről vagy a különböző családbarát kezdeményezésekről. A
családbarát munkahely pályázatnak köszönhetően évről évre egyre több vállalatnak és intézménynek
nyílik lehetősége családbarát kezdeményezések, szolgáltatások vagy programok bevezetésére. Eddig
országosan a 341 pályázó csaknem 400 millió forintos támogatásban részesült, amelyből az elmúlt
években egyebek között olyan jó gyakorlatok valósultak meg, mint gyermekfelügyelet és óvodai ellátás
biztos'tása, játszószoba kialakítása, szünidei táborok szervezése, szünidei fizetett szabadság
bevezetése, de különböző előadás-sorozatok szervezésére, családi nyaralásokhoz történő
hozzájárulásra is találni példát

Önkormányzatunk évek óta kiemelt figyelmet fordít családbarát intézkedések meghozatalára.
Statisztikai adatok alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az alkalmazotti létszám
268 fő. A nők aránya 69 %, a férfiak aránya 31 %. A gyermekes munkavállalók száma 188 viszonylag
magas, a gyermektelenek száma 65 fő. A munkavállalóink gyermekeinek száma 379 fő.

A hivatali munkaszervezés az ügyfélfogadás miatt kevés rugalmasságot enged, viszont a szabadság
kiadása és igénybevétele a gyermeket nevelőkre különös tekintettel történik, így iskolaí szünetek
idején a munkavállalók jelentős része él a jogszabály adta lehetőséggel. A juttatások terén kiemelhető
a cafeteria rendszer, a jutalmazás (költségvetésben megállapított mértékben), üdülési lehetőségek
kedvezményes áron önkormányzati üdülőben, csapatépítést szolgáló kihelyezett irodai értekezletek
(közös kirándulás), helyi utazási támogatás, önkormányzati rendezvények (pl. Mikulás ünnepség, ahol
az egész család meghlvott vendég) stb. Mindezek nemcsak a munkavállalók, hanem a családjaik
számára is kedvező hatással bírnak.
Munkánk elismeréseként 2018-ban, a Családok Évében önkormányzatunk elnyerte a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete által meghirdetett legrangosabb önkormányzatoknak ítélhető civil elismerést, a
Családbarát Önkormányzat Díjat.
2017-2018·as tanévben az „Értékünk a család programsorozat" című projektünkkel segítettük a
szülőket az iskolai szünidőkben, valamint kollégáink számára valósítottunk meg rekreációs, csapatépítő
kirándulást
2018-2019-es tanév során az őszi szünidóben önerőból valósítottunk meg gyermekprogramokat.
Összegzésként megállapítható, hogy programjaínkkal olyan lehet6séget kívánunk ajánlani
munkavállalóink részére, amely nemcsak a gyermekes munkavállalókat, családokat motiválja és
tehermentesíti, hanem gyermekvállalást ösztön2ő jövőképet ad a családalapítás előtt álló
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alkalmazottak számára is. Munkáltatói érdekünk az egészséges és motivált családok kialakulásának
elősegítése, amely felbecsülhetetlen értéket képez városunk hosszú távú prosperálásában.
A 2018-ban meghatározott problémák és fejlesztési lehetőségek változatlanok a felülvizsgálati eljárás
eredményeképpen.
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési

lehetőségek

meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési

Munkanélküliség
a
nők
-különösen
kisgyermekes anyák - körében.

Magas

a

nőkkel

bűncselekmények

szemben
száma.

lehetőségek

a - Munkaerő-piaci esélyek növelése a nők
körében,
- a nők részére képző, átképző programok
szervezése, közmunkaprogramokba történő
foglalkoztatás, részvétel elősegítése,
- a foglalkoztatók ösztönzése a nem szokványos
foglalkoztatási
formák
(részmunkaidő,
távmunka, rugalmas munkaidő) alkalmazására, a
nők képzettségének megfelelő elhelyezkedés
biztosítása.

elkövetett

-A nők biztonságérzetének fokozása, rájuk
irányuló
bűncselekményekkel
szembeni
védelmük növelése,
-a bOncselekményeket előidéző okok feltárása,
hatásának mérséklése, a nők elleni bűnözés
megelőzése, prevenciós tevékenység végzése, a
bűncselekmények áldozatainak segítése és
védelme, a családon belüli erőszak megelőzése, a
bűnismétlés megelőzése.

Családok átmeneti otthona és az anyaóvók
férőhelyszáma nem elegendő.

Megfelelő számú férőhely biztosítása a családok
átmeneti otthonaiban és az anyaóvókban.

Nincs pontos adat a nők képzési programokban
való
részvételéről,
az alacsony
iskolai
végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségeiről.

Teljes körű, vagy reprezentatív vizsgálat végzése
a nők körében a képzési programokban való
részvételükre, továbbá az alacsony iskolai
végzettségűek
elhelyezkedési lehetőségeire
vonatkozóan.
A piaci szektorban a vállalkozások gazdasági A civil szervezetek, egyházak, alapítványok,
érdekeltsége
ellen
hat
a családbarát vállalkozások közreműködésével családbarát
szolgáltatások - a rugalmas munkaidő, 4-6 órás munkahelyek létrehozása . Közintézményekben a
munkahelyek
lehetőségeinek
foglalkoztatások, stb.- bevezetése. Kevés a családbarát
családbarát munkahelyek száma.
feltárása.
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Idősek helyzete, esélyegyenlősége

A bevezetőben a demográfiai változások között emlitettük a lakosság elöregedését. A statisztikai
adatok szerint 2019-ben Nyíregyházán a lakosság 25,4 %-a 60 éven felüli, 2011-ben a népszámlálási
adatok szerint ez az arány 20 % volt.
27. táblázat

A 60 éven felüli korosztály a népességen belül Nyíregyházán
korosztály
60-69 év
70-79 év
80-89 év
90 év60 éven felüliek
összesen
Forrás: KSH

2011

2015

f6
12 988
7 285
3 298

10,8
6,0
2,7

433

0,3

24 004

20,0

%

f6
14 861
7 947
3 479
472
26 759

2019
%

fó

12,5
6,7
2,9
0,3
22,6

16186
9191
3743
567
29 687

%
13,8
7,8
3,2
0,4
25,4

Idősek életkörülményei

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a statisztikai adatok, az intézményektől származó információk,
valamint helyi szociológiai kutatás alapján rendelkezik információkkal az idős korosztályról
A 2018-as szociológiai vizsgálat szerint tíz év leforgása alatt - 2008-2018 között - a városban élő idősek
egy új korcsoportja került a 65 év felettiek táborába. „E csoport magasabb iskolai végzettségű, jobb
kapcsolati hálóval rendelkező korcsoport, melynek aktivitása felülmúlja a tíz éwel korábban e
korcsoportban talált lakosságét. Az idősek megélhetése, a lakás fenntartásával kapcsolatos kondíciói
némiképp javultak, mely a minta jobb jövedelmi helyzetével és a lakásfenntartás alacsonyabb
költségeivel is magyarázható. A KSH kutatásai szerint az idősek a kedvezőbb feltetelekre több
fogyasztással reagáltak, ezért csökkent a lakás fenntartásán spórolok aránya. A háztartások
felszereltsége lényeges változáson ment keresztül. A használati eszközök közül kiemelendő a
mobiltelefont, az Internetet, valamint a személygépkocsit használók arányának emelkedése, hiszen
ezek az eszközök segíthetik az időskorú tájékozódását, mozgását, információkhoz, kapcsolatokhoz és
szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A foglalkoztatás mutatói a korosztályban még mindig igen
alacsony értékeket mutatnak, a foglalkoztatási struktúrában hiányzik a részidős, rugalmas
foglalkoztatás lehetősége, mely több idöskorút tarthatna a munkaerőpiacon.H 40

Az aktivitás növekedése kiemelkedő az elmúlt évtizedben. A kutatás szerint a vallási közösségekhez
való tartozás az Idős korosztály körében ötszöröse az aktív korosztályhoz viszonyítva. A művészettel
foglalkozó közösségekhez való tartozás aránya is jelentősen növekedett, a jótékonysági szervezethez
tartozás a duplájára nőtt. Jelentős, a megkérdezettek mintegy ötöde rendszeresen vesz részt városi
rendezvényeken. „A kutatás tapasztalatai szerint a mai időskorúaknak mások a kozosséggel, társadalmi
részvétellel kapcsolatos preferenciáik, szükségleteik, melyeket megfelelő módon csatornázva az
időskorú polgárok javíthatják saját életminőségüket és értékes erőforrásai lehetnek a közösségnek, a
helyi társadalomnak."41

Patyán László: Időskorúak életminősége 2008 - 2018
https ://epa. oszk.hu/02500/02535/00020/pd f/EPAO 253 5_acta_ med ~ 2018_27_125-13 7. pdf
~ 1 Patyán lás2ló: Időskorúak életminősége 2008 - 2018
https ://epa .oszk.hu/02500/02535/00020/pdf/EPA02535 _acta _ med _2018_27_125-137. pdf
40
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A kötszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az Önkormányzat kötelező feladatellátásán túl számos olyan szolgáltatást, programot biztosít, amely
az idős lakosság jólétét szolgálja. A 2018-2023 HEP-ben bemutattuk mindazokat az ellátásokat,
szolgáltatásokat, amelyek az idősek ellátását biztosítják. Jelen felülvizsgálati dokumentumban nem
térünk ki részletesen a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás vagy
a támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás bemutatására, mivel ezek évek óta ismert módon
vehetők igénybe, a lakosság ismeri a szolgáltatókat és a szolgáltatásokat.
Kiemeljük azonban az ez évtől új ellátásként indított demens nappali ellátást. A Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ két telephelyén - Nyíregyháza, Vécsey köz 2. és a Nyíregyháza, Család u. 11. szám
alatt - demens személyek ellátására nyílik lehetőség, mindkét helyen 6-6- fővel.
2018-ban a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ az Idősekért és Fogyatékosokért Jószolgálat
Alapítvánnyal egy másik új keideményezést indított, az Alzheimer Cafét. A mozgalom tulajdonképpen
egy ön!.egítő csoport. A fő célkitűzés az információk átadásán túl annak demonstrálása, hogy az érintett
családok, hozzátartozók nincsenek egyedül a gondjaikkal. Mivel az Alzheimer betegség különös
sajátossága, hogy a kórlefolyás közel azonos, hozzátartozóként, mindenki ugyanazokkal a tünetekkel,
helyzetekkel, problémákkal szembesül a betegség egyes szakaszaiban, ez a cél hamar nyilvánvalóvá
válik. A mozgalom első találkozója 2018. január 31-én volt, és azóta is folyamatosan mOkódik. 2018.
szeptember 21-én a nyíregyházi Alzheimer Cafe csatlakozott az Országos Alzheimer Séta
rendezvényhez. Az ország 20 helyszínén ugyanabban az időben városi sétát szerveztek, melynek célja
a helyi lakosság körében a figyelemfelhívás, a szolidaritás, az elköteleződés a hozzátartozók
támogatásában. A séta jelmondata „NEM VAGY EGYEDÜL" volt.

Forrás:
alzl-ie1mer-v1lagnapjan 2018-09 21

A szociális ellátások rendszerében széles körű pénzbeli ellátásokat biztosít az önkormányzat. Az
időseket legnagyobb számban a karácsonyi csomag juttatás érint. 2014-től minden évben, minden 65
életévét betöltött személy karácsony előtt kis ajándékcsomagot kap. Évente növekvő számban, több
mint 20 ezer fő részesül e juttatásban.
A pénzbeli ellátások közül a települési támogatás keretében biztosított méltányos ápolási dfj is
jelentős számban érinti az időseket. Az önkormányzat számára nem kötelező biztosítani e támogatást,

de cél, hogy az idlSs, ellátásra szoruló személy minél tovább az otthonában maradhasson . A házi
segítségnyújtás biztosított, de azok a családok, ahol vállalják az idős, tartósan ápolásra-gondozásra

•
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szoruló személy ellátását, ápolási díjat nyújt az önkormányzat az ápoló személy részére A támogatás
feltétele a házi segitségnyújtást biztositó önkormányzati Intézmény által szervezett 16 órás és 8 órás
képzésen való részvétel. Ennek célja az ápolók (ápolási díjban részesulők) részére alapismeretek
közvetítése. A hosszú, ápolással eltöltött évek nyilvánvalóan sok ápolási-gondozási, gyakorlati
ismeretet adnak az ápoló számára . Ugyanakkor fontos az elméleti ismeretek rövid átadása, eszközök
bemutatása, amelyeket használhatnak az ápolás során, ellátásokról kaphatnak információkat és nem
utolsósorban mentális segítséget nyújt. A sorstársakkal való találkozás, kimozdulás otthonról stb.
pozitívan hat az ápolóra.
A pandémiás ldöszak is bebizonyította, hogy az idősek ellátása otthonukban rendkívül fontos. A
megfelelő ápolási-gondozási ismeretekkel rendelkező hozzátartozók nagyban hozzájárulhatnak az idős
hozzátartozók otthoni környezetben történő szakszerü gondozásához.

A háztartás panel kutatás is kimutatta, hogy a gondozásra szorulók kétharmadát a családtagok segítik,
harmaduk intézményi gondozásban (is) részesül. A családi gondozást erősítő szolgáltatások - így a
fentiekben részletezett ápolási díj és házi segítségnyújtás rendszerének az összekapcsolása - növelhetik
a bizalmat a formális rendszerekkel kapcsolatban, nagyobb biztonságot nyújtanak az időskorúnak és a
gondozójának egyaránt.42
Az idé5seket, az életkorral járó sajátos igények kielégitését célzó programok a településen
alapvető szerepet tölt be az időskori
aktivitás megőrzésében . A háztartás panel kutatás korábbi években az idősek alacsony aktivitásáról
számolt be. Alig minden harmadik időskorú volt tagja valamilyen sportklubnak, vagy szomszédsági
csoportnak. A 2018-as kutatás szerint a kőzosségi aktivitás mértéke tíz év alatt lényegesen nőtt.

A közósségi, szomszédsági kapcsolatok, a társadalmi részvétel

Az ldősügyi Tanács 2012-ben alakult meg és nagyon aktívan tevékenykedik. Első beszámolójukban
utaltak arra, hogy a háztartás panel kutatás szerint Nyíregyházán 20 % azok aránya, akik legalább egy
közösséghez tartoznak és 7 %-on stagnál azok aránya, akik két közösséget, csoportot is meg1elöltek43 •
19. ábra

„Tagja-e Ön valamilyen klubnak vagy szervezetnek?" (%)
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Patyán László: Időskorúak életminősége
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Az ldősügyi Tanács tevékenysége során fontosnak tartja, hogy a város idős lakosságával ne csak a
különböző idősügyi szervezetek delegáltjain keresztül értesüljenek az őket érintő kérdésekről, hanem
személyesen is legyen mód a találkozásra. Ennek érdekében alakította ki a Tanács a fogadóóra rendjét.
2017-től a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár által biztosított helyiségben a Tanács tagjai
előre elkészített beosztás szerint, minden hétfői napon 13 és 16 óra között várják az idős embereket.
Összegyűjtik javaslataikat, észrevételeiket, amit továbbítanak a hatáskörrel rendelkező szerv, személy
felé.
A közösségi aktivitás egyik szép példája a szenior tánc, mint mozgásforma városunkban. A szenior
örömtánc Németországból indult hódító útjára és kimondottan az idősebb korosztály számára találták
ki ezt a mozgásformát. A Mozdulj Nyíregyháza 1 programsorozatában 2017-től lehet e hasznos
mozgásformát végezni, amelyet az ötven év felettieknek javasolnak. A mini koreográfiák
alkalmazkodnak az idősödő emberek izom-és ízületrendszeréhez, de ez a kíméletes sporttevékenység
és "agytorna" a legújabb kutatások szerint eredményesen késlelteti a demencia és az Alzheimer-kór
kialakulását is. A lépések odafigyelése által erősödhet a koncentrációképesség és a memória is,
úgyhogy ez a mozgásforma valóban testileg és mentálisan is megtornáztatja a résztvevőket. A két
agyfélteke együttműködését is elősegíti, fejlesztő és frissítő hatással is számolhatnak a szenior
táncosok. A zenére végzett különböző táncokat, mint például a polka, country, rock and roll vagy
keringő zenére végzik, így a ritmusérzék is fejlődhet. Ennek lehetősége 2017-től a „Mozdulj
Nyíregyháza" program kertén belül valósult meg az Alvégesi Művelődési Házban, majd 2018-tól a Váci
Mihály Kulturális Központban.
Nyíregyháza 2016-ban második alkalommal nyerte el az "ldősbarát Önkormányzat" "címet. A díjat
tanúsító díszes oklevél mellett az Önkormányzat 1 millió forintos pénzdíjazásban részesült. Az ldősügyi
Tanács javaslatot fogalmazott meg a pénzdíj felhasználására. Az Önkormányzat a javaslatot elfogadva
október hónapban egy napon az idősek számára ingyenes belépést biztosított az Állatparkba. Első
évben 1700 nyugdíjas ember élt a lehetőséggel. A program meghonosodott, és azóta minden évben
megrendezésre kerül az „Állatparki örömséta" elnevezésű program, ahol október egy napján 15001700 idős látogat ki az ország méltán híres Állatparkjába.
Az „ALKOTÓ IDŐSEK" című pályázatot új programként hirdette meg az Önkormányzat. Először 2018ban volt lehetőség arra, hogy az idősek önállóan elkészített, kézműves pályaműveiket nyújthassanak
be. A pályázatok beadásának feltétele volt, hogy az alkotások a népi, kézi, képző- és iparművészet
területéről származzanak és az alkotó ne legyen tagja hivatalos művészeti szervezetnek. A pályaművet
kiállításra alkalmas állapotban, a pályázatban megadott méretben kellett benyújtani. A pályaművek a
Városi Galériában kerültek kiállításra, amely a Magyar Kultúra Napján nyílt 2019-ben és 2020-ban is.
2015-ben indult a ianács kezdeményezése alapján a „Meséld el nekem ••.• „", „Élettörténetek
Nyíregyházán" című pályázat. A pályázat célja idős emberek életének vagy egy fontos eseményének
megismerése, amely tanulságul szolgálhat a felnövekvő nemzedék számára. Rövidebb-hosszabb
történet, amely olyan élményeket, emlékeket ad át az utókornak, amelyek többek között családi
eseményhez, Nyíregyházán történt eseményekhez, a gyermekkor megéléséhez vagy a városban
lezajlott történelmi eseményekhez kapcsolódnak.
Az idősek közösségi aktivitását és a közösségi életben való részvételüket segítik elő azok a
rendezvények, amelyek már szinte hagyományszerűen kerülnek megrendezésre a városban. Minden
évben megrendezésre kerül a "KI MIT TUD" rendezvény, ahol évente közel 50 produkciót mutatnak be
az idős emberek, a résztvevők száma 200-250 fő az eseményen. Az önkormányzat minden évben
megszervezi az Idősek Világnapját. 2014-től minden tavasszal megrendezésre kerül a Szépkorúak
Olimpiája, ahol több sportágban versenyezhetnek a jelentkezők. Az önkormányzat által szervezett
Mozdulj NyírC?gyhaza program keretében valamennyi korosztály - így áz időskorúak számára is számára rendszeres sportolási lehetőség biztosított. Heti beosztás szerint minden nap meghatarozott
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sport program Oóga, gerinctorna, interval edzés, esésmegelőzés program, csontritkulás
mozgásprogram stb.). A lehetőségek úgy kerültek összeállításra, hogy a család minden tagja megtalálja
a neki megfelelőt, és akár közösen is sportolhassanak.
Az aktív tevékeny időskor egyik fontos pillére a társadalmi aktivitás fenntartása és az életen át tartó
tanulás. Ennek tudatában kerül sor 2015-től a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Gerontológia
Tanszéke és az Önkormányzat együttműködésében a Kelet - Magyarországi Szépkorúak Akadémiája
rendezvénysorozat megszervezésére. Az előadássorozat első évada az ,,Öregedés művészete" alcímet
kapta, két hetenként tartottak előadást, tavaszi és őszi időszakban. Az első évadban az idősödés
kérdései kerültek előtérbe, ennek megfelelően országosan és világszerte ismert szakemberek tartottak
előadásokat az idősödés szellemiségéről, az egészséges idősödés összetevőiről, a mozgás, a
táplálkozás, az életmód, a lelki béke, a művészetek jelentőségéről időskorban. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata, az ldősügyi Tanács és a városi nyugdíjas szervezetek komoly szervező
munkájának köszönhetően nagyon sok érdeklődőhöz eljutott a rendezvény híre, s ennek
eredményeként alkalmanként 100 - 120 érdeklődő látogatta rendszeresen az előadásokat a Váci
Mihály Kulturális Központban. Összességében az első évad során mintegy 1200 résztvevő {tavaszi
kurzuson 478 an jelentek meg, az őszi kurzus hallgatói létszáma 709 fő) volt. A nagy sikerre tekintettel
folytatódik a program sorozat.

A

nagyobb

rendezvényeken a programok részeként szűrővizsgálat történik. Ezenkívül
programok szervezésére kerül sor, amelynek szintén részét képezik a

egészségmegőrző
szűrővizsgálatok.

A 2018-ban meghatározott problémák és fejlesztési lehetőségek változatlanok a felülvizsgálati eljárás
eredményeképpen.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Alacsony az
idősödő
és idős emberek
foglalkoztatása. Az idősek kognitív képességeinek
megőrzése és fejiesztése érdekében léttejött
képzések.

Szükséges az idősödő és idős emberek
foglalkoztatási szintjének javítása:
- a 45 év felettiek foglalkoztatási arányának
növelésével,
a
szenior
foglalkoztatás
fejles2tésével, a munkaerőpiacról való korai
kikerülés megelfüésével,
- a nyugdíjba kerülés korcentrumának
növelésével, a rugalmas, az atipikus, a
munkavégzési aktivitásnak megfelelő rnunkaés jogi környezet kialakításával,
- a munkaerőpiacra való visszatérés elősegltése
az információs technológiai képességek és
készségek elsajátításával,
hozzáférhető
mindenki
számára
képzések/átképzések
rendszerének
fejlesztése, a felnőttkorban való képzés
módszertanának fejlesztése,

Ő)NYÍR E G
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- egyéni
szinten az
időskorra
való
felkészüléshez szükséges aktivitás elősegítése,
támogatása, a karrierépítéshez hasonló
módon,
- idősek foglalkoztatását segítő szervezetek
közreműködése, a foglalkoztatást támogató és
elfogadó jellegű gazdasági és társadalmi
magatartási minták, jó gyakorlatok bővítése és
fejlesztése,
Rugalmas
nyugdíjazási/foglalkoztatási
programok támogatása, mely lehetőséget ad a
munka világából történő folyamatos/fokozatos
kilépésre,
- 45 év feletti korosztály foglalkoztatásának
támogatása speciális programokkal, mely a
tartósan,
egy
évnél
hosszabb
ideje
álláskeresőket
és a nagyon
alacsony
végzettségűeket célozza meg,
- lntergenerációs együttműködést támogató
munkahelyek program a fiatal munkavállalók
és a szenior korosztály egymástól való
tanulásának és közös munkavégzésének
elősegítésére,

Nem megfelelő az időskorú lakosság tanulásának
elősegítése .

- Szenior gyakornoki programok.
- Információs-kommunikációs technológiai
ismereteik fejlesztése,
- az alternatív, tanulási lehetőségekhez történő
hozzáféréssel, a képzések támogatásával,
élethosszig való tanulás lehetőségének
megteremtésével,
- e-learning, e-információ és az eszolgáltatások továbbfejlesztése, elérésükhöz
történő hozzáférés és hozzájutás támogatása,
célzott programok az idősek számára a digitális
tudás fokozása érdekében,
-non-~formátlsésinformá1is-r.mutási-programok

Alacsony az
munkában.

idősek

reszvétele

az

önkéntes

A korosztály közösségi életbe történő bevonása

0_)

az idősek képzésének elősegítésére (közösségi
tanulás, tanulókörök, stb.),
- Senior akadémiák, szépkorúak akadémiáinak
támogatása (széles korben hozzáférhető
ismeretterjesztő jellegű közösségi oktatás).
- Az idősödő, valamint az idős emberek
bevonása az önkéntes munka világába, mellyel
az idősöd ő generáció tudásának elismerése és
hasznosítása is megvalósul.
- Nyugdíjas egyesületek és moz.galmak
munkájának támogatása annak érdekében,
hogy minél több idóskorút be tudjanak vonni a
közösségi programokba,
- közérdeklí tevékenységek (városi kulturális,
szabadidős és sportprogramok) szervezése a

~
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senior korosztály bevonásával és aktív
szerepvállalásával,
- idősek bevonása a helyi, szomszédsági
programokba, közösségfejlesztő programokba,
-szomszédság támogató hálózat kialakítása
(közösségi szolidaritás támogatása),
-helyi gazdasági tevékenységek támogatása
(helyi piacok, rövid áruláncok támogatása) .
Kevés azon programok száma, amelyek
generációk közötti szolidaritás erősítenék.

a

- Az id ősödés folyamatának pozitív
bemutatását a társadalom egésze számára
pl.: programok szervezése
a fiatal
generációnak, melyeken keresztül a
folyamatot megismerik,
- programok szervezése pl.: óvodák és
idősek klubja együttes programszervezése
a kapcsolatok erősítése céljából,

-

Nem megfelelő az idős korosztály egészségi
állapota .

temat ikus közösségi beszélgetések
intergenerációs szellemben,
családi
generációs
szolidaritás
erősítését támogató programok.
Az egészség megőrzéséért történő
felelősségvállalás erősítése az egyén részéről
is,
- az egészségtudatos magatartás és az
időskorra történő felkészülés támogatása,
- a sport és a mozgás jó hatásaira tekintettel a
idősek,
és
a
rendszeresen
sportoló
szeniorsport támogatása,
- a lelki egészség védelmének erősítése,
különösen a depresszió elleni küzdelem. a
s2.0rongásos tünetek megelőzése, kezelése, a
veszteségek
feldolgozásának
területén,
megkülönböztetett figyelemmel az idősödés
„elnőiesedésére",

prevenció
erősítése,
való részvétel biztosítása, a
betegségek kockázatának alacsonyan tartása.
- Kötelező nyugdíjbiztosítás mellett ösztönözni
kell az önkéntes kiegészítő rendszerekben való
részvételt,
- erősíte ni kell az öngondoskodás szemléletét,
- Indokolt és szükséges a munka erőpiacon
maradás, illetve az oda való visszatérés
ösztönzése,
- emberi jogok érvényesülését és az emberi
méltóság megőrzését támogató környezet
megerősítése a közbiztonság növelésével,
- idősbántalmazások kezelése megelőzéssel,
enyhítéssel,
szakszerű
ellátással,
felvilágosltással,

-

az

elsődleges

szűrőprogratnokon

Alacsony

az

idősek

anyagi

biztonsága,

életminősége.

~
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Nem elegendő azon szolgáltatások száma,
amelyek integrált egészségügyi és szociális
szolgáltatásokat nyújtanak.

1 7. A fogyatékkal

- szegénységgel veszélyeztetett (alacsony
nyugdijból élő, egyedülélő, stb . korosztály
célzott támogatása, segítése.
-A szolgáltatások fejlesztése járuljanak hozzá a
rekreáció és a rehabilitáció lehetőségeihez,
valamint a readaptációhoz,
- szolgáltatásokhoz és az ellátásokhoz való
hozzáférés
területi
egyenlőtlenségeinek
csökkentése,
- az idős emberek esélyegyenlőségének
biztosításához fokozott figyelmet,
szükséges fordítani - tanácsadással és
megfelelően kifejlesztett szerkezetekkel - a
lakások szükség szerinti átalakíthatóságára és
biztonsági
felszerelésekkel
történő
ellátottságára,
-egészségügyi és szociális szolgáltatások
koordinációjának fejlesztése,
- speciális problémafókuszú interdiszciplináris
programok fejlesztése (pl. demenciával élők
biztonságának és ellátásának segítése),
Magas kockázatú csoportok (75 év feletti,
egyedül élő, helyi közösségben izolálódó,
kapcsolatok nélküli, rossz egészségi állapotban
lévő, mentálisan hanyatló, települési hátrány
miatti,
szociálisan
raszoruló,
alacsony
jövede lmű )
idősek
elérése
célzott
programokkal, a kockázatok csokkentése
programok,
közösségfejlesztő
(önkéntes
programok, személyes szolgáltatások célzása,
veszélyhelyzetek megelőzése).

élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal

~16

stemélyek f6bb jellemzői, sajátos problémái

A 2018-2023 évekre kiterjedő HEP-ben megfogalmazottak szerint a fogyatékkal élők számára
11onatkozóan elsősorban a népszámlálási adatokra támaszkodhatunk. A legutóbbi 2011. évi
népszámlálás szerint a lakosság 4,9 %-a vallotta magát fogyatékosnak, a szakértöi becslések alapján
azonban a lakosság 10 % a ~I valamilyen fogyatékossággal. A KSH 2016-ban végzett m1krocenzusa
alapján a fogyatékos személyek száma csökkent a népszámlálási adatokhoz viszonyítva. „2011-ben a
népesség 6,2, 2016-ban 4,3%-a tartozott a fogyatékos lakossághoz. A fogyatékos lakossag számának
csökkenésében több ok között feltételezhetően meghatározó szerepet játszik, hogy az egesz.ségi
állapothoz kapcsolódó szociális ellátások rendszere a vizsgált időszakban jelentős mértékben átalakult,
megszűnt a rokkantsági nyugdíj, felülvizsgálták az érintettek visszahelyezhet6ségét a munkaerőpiacra,
az idősebbek ellátását öregségi nyugdíjra váltották, valamint átalakultak az ellátórendszer jogosultsagi
feltételei." 44

44

Mikrocenzus 2016 8. A fogyatékos és az egészségi ok miatt korlátozott népesség jellem2öi Budapest, 2018
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A változások okai között szerepelhet ezen túlmenően az egészségi állapot általános javulása, a
diagnosztikai, illetve gyógyító eljárások fejlődése, hatékonyságának növekedése. Ugyanakkor bizonyos
fogyatékosságtípusokra irányuló megélénkülő szakmai figyelem ellentétes tendenciák kibontakozása
előtt is teret nyithat, így például az autisták, de akár a beszédfogyatékosok, vagy az értelmi
fogyatékosok számának a növekedésében is szerepe lehet efféle okoknak.
a) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A fogyatékosság ténye információt nyújt az egyén egészségi állapotáról, illetve ezze l összefüggő
problémákról. Az egyén számára elérhető szolgáltatások, programok mérsékelik vagy megszüntetik a
társadalomból történő kirekesztődés veszélyét.
Fontos, hogy a mögöttünk álló évtizedben paradigmaváltás ment végbe a fogyatékossággal élő
emberekkel kapcsolatos szemléletmódban, sőt, a fogyatékosság mibenléte tekintetében. E folyamat
leginkább a medikális szemlélet felől az emberi jogi, közösségi, társada lmi megközelítés felé történő
elmozdulásban foglalható össze. Míg előbbi alapvetően az érintett személy testi, biológiai (orvosi
értelemben vett) károsodására, hiányzó képességeire helyezte a hangsúlyt, és a legfőbb teend őt ezek
reparálásában látta, addig az utóbbi a fogyatékossággal élő személy aktív és önálló, másokkal azonos
alapon történő társadalmi részvételét, szuverén közösségi szerepvállalását helyezi középpontba. E
szemléletváltásból adódóan a modern fogyatékosságügy a fogyatékossággal élő embert nem a
többségi társadalom jótékonykodására szoruló személynek tekinti, hanem a társadalom egyenrangú
és egyenértékű tagjaként jogok birtokosának, aki mind e neke lőtt abban számíthat a nem
fogyatékossággal élő személyek segítségére, hogy életét a lehető legnagyobb - általa igényelt önállósággal élhesse .
Az esélyegyenlőséget növelő intézkedések, a közintézmények akadálymentesítése, vagy jeltolmácsok
alkalmazása mind olyan szolgáltatások, amelyek segítik a fogyatékkal é lők t ársadalmi integrációját. A
2018-2023 évekre kiterjedő HEP-ben számba vettük a pénzbeli és t ermészetbeni ellátások rendszerét,
a szolgáltatásokat és programokat. Ezek szabályozásában változások nem történtek, így nem térünk ki
újra ezek bemutatására.
Kitérünk azonban a szociális szolgáltatások rendszerében bekövetkező jelentős változásra, mégpedig
a nagylétszámú bentlakásos intézményi ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való
áttérés folyamatának elindulására. Az első intézkedések már 2011-ben megtörténtek (1257/2011. {VII.
21.} Korm. határozat, majd a TIOP-3.4.1 Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázat, 2013tól a
támogatott 1akhat~s szolgáltatás rendszerszintű bevezetése___stl>T ieien1eg a togva tékossággal él ő
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó sz.ociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 20172036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció határozza meg az irányvonalat.
Nyíregyházán nagylétszámú, fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmény nem működik, de
a rendszer átalakulása hatással bír az alapszolgáltatások - különösen a nappali ellátások- rendszerére,
és a támogatott lakhatás elnevezésű szolgáltatásra is.
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28. táblázat
Fogyatékos személyeket ellátó intézmények Nyíregyházán
szolgáltatás típusa
állami,
önkormányzati
nappali ellátás
fogyatékos
személyek otthona
támogatott
lakhatás
lakóotthon

fenntartó
egyházi

férőhelyek

állami,
önkormányzati

száma
egyházi

nem
állami( civil)

1
0

2

nem
állami( civil)
6

4

0

35
0

51
176

176
0

0

2

0

0

16

0

1

2

1

10

16

13

Forrás : Szociális ágazati portól

Nyíregyházán összesen 262 férőhelyen biztosított a fogyatékos személyek nappali ellátása A megyei
jogú város Önkormányzata a TOP-6.6.2-16-NYl-2017-00001 jelű, „Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése és bővítése II. ütem" című pályázati forrás felhasználásával új, nappali
ellátó centrumot hozott létre. Az 574 millió Ft összköltségvetésű pályázat keretében a Nyíregyházi
Szociális Gondozási Központ keretében működő Őz utcai telephely jött létre, ahol több szolgáltatás
mellett a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény és támogató szolgáltatás kapott
helyet. Az Őz utcai nappali ellátásban részesülők fejlesztő foglalkoztatásban is részt vehetnek.
A kiváltási koncepció része a támogatott lakhatás intézményének bevezetése. Támogatott
lakhatásnak tekintünk egy szociális szolgáltatást akkor, ha a többségi társadalom lakóhelyén,
átlagos minöségű és nagyságú ingatlanban helyezkedik el, és a lakók számára biztosítja, hogy
életük minél több kérdésében maguk dönthessenek, és a helyi közösség tagjaiként éljenek.
Nyíregyházán jelenleg egy egyházi fenntartó működtet két helyszínen 4 és 12 férőhelyes
támogatott lakhatást biztosító intézményt. A 21. táblázatból látható, hogy a város területén kis
létszámú intézmények működnek, nagy létszámú intézmény nem is működött a fogyatékos
személyek ellátása területén.
b) fogyatékkal él6k foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A 2016 évi Mikrocenzus alapján a korlátozottak kevésbé iskolázottak, mint a népesség másik része, 12
%-uk nem fejezte be az általános iskolát, a mérsékelten korlátozottak közel 7, a súlyosan korlátozottak
mintegy 13%-a, és 38%-uknak általános iskolai vég2ettsége van. A korlátozottak mindössze 38%-a
szerzett középfokú és 12%-a felsőfokú végzettséget szemben a magyarországi népesség 45, illetve
17%-ával.

Az iskolázottság nagy mértékben befolyásolja a gazdasági aktivitást. A Mikrocenzus szerint a
korlátozottak körében a foglalkoztatottak aránya 23%, de a nők foglalkoztatottsága minden
kategóriában elmarad a férfiakétól. A mérsékelten korlátozott nőknek 24, a súlyosan korlátozottaknak
pedig csak 10%-a foglalkoztatott. Ezzel szemben a nem korlátozottak 61%-a foglalkoztatott, a férfiak
68, a nők 58%·a.
Az intézményen belüli foglalkoztatásra 2006-tól volt lehetőség a szociális ellátások rendszerében. A
szociális foglalkoztatás bevezetése megteremtette a lehetőséget arra, hogy az intézményekben ellátott
- fogyatékossággal élő, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg - személyek a munkavégzéshez
szükseges fejlesztésben vegyenek részt, vagy munkát végezzenek. A szociális foglalkoztatás kétfajta
formában valósulhatott meg: munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében.

...
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2017. január 1-től a szociális foglalkoztatás helyett a fejlesztő foglalkoztatás, mint önálló szociális
szolgáltatás került bevezetésre A fejlesztő foglalkoztatás köztes forma az akkreditált foglalkoztatás és
a terápiás célú tevékenység között, komplex módon nyújt foglalkoztatási és fejlesztési szolgáltatási
elemeket az érintettek számára.
Az alábbi ábra a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltatót középpontba állítva mutatja be az
ellátórendszer szereplőit, és azok legfontosabb feladatait.
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Forrás: útmutató - fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltut6k részére, 2019.

Nyíregyházán 7 intézményben, összesen 226 személy vehet részt fejlesztő foglalkoztatásban a
szolgáltatói nyilvántartás adatai szerint.
29. táblázat
Intézmény neve, címe

foglalkoztatható személyek száma

Szent József Védőotthon
Szent Rita
Szent István

(fő)

21

90
25

ÉLIM
Anna Szeretetotthon
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Szent Kamill

12
32
21
25

Összesen

226

Forrás: Szociális Ágazati Portól (2020. szeptember)

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A súlyosan fogyatékos gyermekek és hozzátartozók ápolását végző személyek a járási hivataltól
igényelhetnek ápolási díjat és az újonnan bevezetésre került gyermekek otthongondozási díját.

()
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•
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2019. januártól új típusú ellátás, a gyermekek otthongondozási dfja került bevezetésre. A súlyos
fogyatékosság, vagy tartós betegség miatt önellátásra képtelen gyermekről való gondoskodás
alapjában határozza meg a családok működését, és az esetek jelentős részében azzal jár, hogy a
gondozást végző szülő évtizedekig nem tud visszalépni a munkaerő piacra, így nem tud
keresótevékenységet folytatni sem. Méltányolva azt a terhet, amit a családnak egy tartósan beteg,
súlyosan fogyatékos gyermek nevelése jelent, a súlyos fogyatékosságából, tartós betegségéből
adódóan önellátásra képtelen gyermekükről gondoskodók számára bevezetésre került a gyermekek
otthongondozási díja.
A gyermekek otthongondozási díjának havi összege 2019. évben 100 OOO forint, majd 2022-ig
folyamatosan emelkedik az aktuális minimálbér összegének megfelelő szintig. Az ellátást csak
nyugdijjá rulék-fizetési kötelezettség terheli.
Az új ellátás mellett továbbra is ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki állandó és tartós ápolásra,
gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását,
ápolását végzi. Az ápolt személy gondozási szükségletét felmérő komplex minősítés alapján
alapösszegű, emelt vagy kiemelt ápolási díj állapítható meg.

Az önkormányzat a gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülő, halmozottan
fogyatékos személyeket ápolók részére kiegészítő ápolási díjat állapít meg. A kiegészítő ápolási díj
összege a központi költségvetésben meghatározott alapösszeg 70%-a 27.560.-Ft.

30. táblázat
Fogyatékkal élők gondozását ellátó szülő, houátartozó pénzbeli ellátásai
ellátás megnevezése

ellát ásban

részesülők

2018
ápolási díj (Szt. 41 §)
gyermekek otthongondozási díja
kiegészítő ápolás d(j halmozottan fogyatékos
személyek részére

s2:áma

(fő)

-

2019
276
264

58

61

554

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala és saját adat

7.3 Fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali Intézménye, stb.)
2018. április l-jén indult a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és a
Család- és Gyermekjóléti Központok együttműködésével a Montázs kiemelt Európai Uniós projekt. Az
országban 22 Információs és koordinációs pont alakult 2-2 fogyatékosságügyi tanácsadóval. StabolcsSzatmár-Bereg Megyében Nyíregyházán a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központban. A
fogyatékosügyi tanácsadó feladata, hogy bármilyen fogyatékossággal kapcsolatos kérdésben
személyese, telefonon vagy elektronikus úton megoldást találjanak a hozzájuk fordulók kérdéseire,
problémáira.
Fogyatékkal élő személyeknek, családtagjaiknak, magán személyeknek:
•
információnyújtás fogyatékkal élő emberek ellátásairól, azok igényléséről,
•

információnyújtás fogyatékkal élő embereket segítő szervezetek, szolgálatok, intézmények
elérhetőségeiről,

•

információk az akadálymentesen elérhető lehetőségekről,

•

klubfoglalkozások,

•

segédeszköi-kölcsönzés.

„
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Szervezeteknek, intézményeknek, munkáltatóknak:
•
fogyatékossággal kapcsolatos teljeskörű komplex tanácsadás,
•

a fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének
kialakításában történő együttműködés, információnyújtás,

•

tanácsadás akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdésekben,

•

fogyatékkal élő/megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos
tanácsadás (járulékkedvezmények, foglalkoztatással kapcsolatos előnyök, foglalkozási
rehabilitáció stb.)

Emellett információt gyűjtenek minden fogyatékossággal kapcsolatos témában, amelyet egy közös
információs rendszerbe töltenek fel a www.ef112QrtaL.b.Y oldalra, ahol mindenki szabadon böngészhet.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Számos aprónak tűnő intézkedéssel, szolgáltatással segíthető a

fogyatékkal élők mindennapja. A helyi
híradásban s is megjelent, hogy a Nyíregyházi Állatpark fontos küldetésének tartja a fogyatékossággal
élők számára az akadálymentesített környezet biztosítását és különböző szolgáltatásaival biztosítja,
hogy a hozzájuk érkező látogatók zavartalanul igénybe vehessék szolgáltatásaikat. 2019. novembertől
a Hotel Pangea akadálymentes étlappal és itallappal rendelkezik, amelyben 24-es betűtípussal
síkfrásban és Braille írásban, tapintás útján olvasható az éttermi kínálat. Az étlap szerkesztésében a
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete működött közre.
4

A városban élő és városunkba látogató fogyatékkal élő emberek, idősek, gyermekes családok közösségi
közlekedésének igénybe vétele többször előre nem látható akadályokba ütközik (fel- és leszállás
nehézsége, útirány , az útvonalon közlekedő gépjármű adott szakaszra való érkezésének
beazonosíthatatlansága), ennek kompenzálására több olyan intézkedést szükséges megvalósítani,
amelyek a fogyatékkal élő személyek életét is könnyebbé tehetik (például: rücskös kövek kiépítése,
okos zebra megvalósítása több helyen, taktllis útburkolati jelek felfestése).
Nyíregyháza Önkormányzata támogatja a parasportban résztvevő sportolókat. 2018-ban 2 650 OOO Ft
-al, 2019-ben 2 900 OOO Ft - al támogatta a fogyatékkal élők sportját. Ezen támogatásokon túlmenően
az Önkormányzat éves működési támogatást nyújt az NYVSC, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft. részére, akik parasport tevékenységet is folytatnak {NYVSC kerekesszékes vívást,
Sportcentrum - ülőröplabdát).
A 2018-ban meghatározott problémák és fejlesztési lehetőségek változatlanok a feli.Jlvizsgálati eljárás
eredményeképpen.
7.4 Kovetkeztetések: problémák beazonos(tása, fejlesttési

lehetőségek

meghatározása

A fogyatékkal élok helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

a fogyatékosság típusa szerint eltérő problémák,
nehézségek

Együttmű köd és érdekvédelmi szervezetekkel;
közos megbeszélés, kooperáció, probléma
felvetés és megoldás keresése .
Foglalkoztatás elősegítése

fogyatékkal élők foglalkoztatasa alacsony arányú

45

https ://www .nyí regyh az a.hu/ post/a kadalymentes-etl a p-a-hotel-pangeaba n-nagy-figyelmet-ford1tana k·a -

fogyatekossaggal elokre-2019-11-16
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speciális

szolgá Itatása k,

közszolgáltatások

bővítése, infrastrukturális fejlesztése

közlekedés nehezített

A közszolgáltatásoknak helyet adó intézmények
infrastrukturális fejlesztése, a szolgáltatások
színvonalát emelő fejlesztések, programok
támogatása.
Valamennyi fejlesztés során elsődleges legyen az
akadálymentes
biztosítása,
környezet
közlekedésfejlesztés során az egyenlőség
biztosítása
a
láthatóság,
tapinthatóság,
biztonság jegyében.
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8. Helyi partnerség, lakossági
társadalmi felelősségvállalása

önszerveződések,

civil szervezetek és for-profit

szereplők

j 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
1 A Helyi

Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

A HEP Fórum működése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata esetében ezen címszó alatt nem
kerül összehívásra Uogszabály sem írja elő kötelező jelleggel), hiszen a településen működő különböző helyi
kezdeményezésű szereplők (ldősügyi Tanács, Kábítószeregyeztető Fórum, Ifjúsági Kerekasztal, stb.)
folyamatosan végzik munkájukat településünkön, melyről évente a Közgyűlésnek beszámolót készítenek .
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése alkalmával ezen társadalmi szereplők is megkérdezésre kerültek
abból a célból, hogy szíveskedjenek javaslatukat megfogalmazni, melyek azok a területek, ahol a
célcsoportjuk életkörülményeik javítását, megoldását szorgalmazzák. Milyen intézkedéseket, programokat,
tevékenységeket szeretnének megvalósítani - az Önkormányzattal karöltve - annak érdekében, hogy az
általuk képviselt társadalmi csoport(ok) helyzetét jobbra fordítsák. A megkeresés 13 szerv felé megküldésre
került, a válaszadók száma l.
Monitoring és visszacsatolás
Nyilvánosság
Kötelezettségek és felelősség
trvényesülés, módosítás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a HEP-IT tartalmát - néhány javaslattal kiegészítve változatlanul kívánja meghagyni, mivel azok teljeskörűen igazodnak a korábbi időszakban benyúj tott és
jelenleg is folyamatban lévő, valamint az elbírálás alatt lévő pályázatokhoz.

11. A HEP IT részletei
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2. összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségr Program Intézkedési Terve (HEP IT)
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Az Intézkedés

Az intézkedéssel

megvalósítás<!

el'érnl klvánt cél

Eredmények bemutatása
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probléma

mesnevezése
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múzeumok
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to (Net)Work

rendelkezők
al~otj<lk.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 01217

1

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

ASP

Központhoz

való

önkormányzata
csatlakozása

TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001

Közösen

Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés
erc5sftését

szolgáló

komplex

program

Nyiregyháza Polyákbokor szegregátumban

2

db

elektromos

Nyíregyháza

gépjármú

Megyei

beszerzése

Jogú

Város

Önkormányzatánál
Megvalósítás alatt álló pályázatok:
TOP-6.8.2- 15-NYl-2016-00001

Helyt

foglalkoztatási együttmaködesek
Jogú Váro5 területi'>n

a

Megyei

és várostérségben

Nyíregyházai Foglalkoztatási Paktum
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-0000
Madárröpde

létesítése

a

lndiaház

és

Ny1regyházi

Állatpark területén

-

EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nc5k a családban
és a munkahelyen

EFOP-3.3.6-17-2017-00016
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TOP-6.l.416/NYl-2017-00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Müvelődésí
Otthon revítalizációja .lltal
URBACT 111 - TECHREVOLUTION
.Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat"
(CROSS-BOROER

GREEN

TRANSPORT

NETWORK)
•

Modern

városok

program

Kállay-kúria

felújításának II. üteme
WIFl4EU

Ingyenes

az

wtfi-hozzáférés

európaiak számára
INTERREG EUROPE

A regionális innováció

jobb

ösztönzése

E-kormányzati

szolgáltatásokon keresztül
Közmüvelödési érdekeltségnovelő támogatás
2019.
lnfrastruktuális fejlesztések Nyíregyházán
Helyi

KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
klimastratégia

kidolgozasa,

a

valamint

klimatudatosságot erősítő szemléletformálás
Nylregyházán
INTERREG DANUBE-TALENTMAGNET

Az európai határvárosok korlátolt felelősségü
európai

területi

együttmükbdési

csoportosulás 2020. évi müködéstámogatási
projektJe

Bfrélat alatt álló pály.;izatok
•

AZ
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PÁLYÁZATA
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ÉS
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TOP-6.5.l-19--NYl-2020-00003
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI
KORSZERÜSfTÉSE NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI
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ENERGETIKAI FEJLESZT~SE
ENERGIAKÖZÖSSÉGEK
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2.

.Foglall<oztatás-

A

biztos.ibb

munkanélkül.ek

nyil\/ántartott

megélheté1'

koliil

a

tartós

mu nl<anélkülielc
aránya
57,51"'

1A

180

R.: 2019.12.31.
K.: 2021.12.31.

napnál

régebben
regisztr<l lt

l tezárult és lez.trcls alatt

<illó pályázatok:

Járásszékhely

H.; 2023.12.31.

toímog;itá~a

munkanélkúHek

szakmai

múzeumok

20111

Múzeális Intézmények szakmai tamogatása

2011 ·ben aranyának 20 %-al

2018 (Kubinyi Ágoston Program2)

való csökkentése.

Új

6voda

létesítése

Jósa

a

Andras

Oktatókórház területj\n
KÖFOP-1.2.1.VEKOP 16-2017·01217
Megyei
Jogu
Nyíre11Yhöllza
.ASP

Önkormanyzata

Város

Kozponthoz

való

rn1tlakozás.a
TOP· 6.4.1-15-NY 1-2016-00001 Fenntartható
városi közlekedésfejlesités Ny1re11Yházán
Modern
MegyP•

városok
Jogú

program

Város

Nyíregyhaza

Önkormányzatának

szálláshelyb6vitési programia.
Modem
Anatpark

városok

program

fejlesztése

Nyíregyházi

keretében

Pangea

Okocentrum és szálloda epitese
TOP-7.1.1·16-H ·CRFA-201800026
Városrészek többfunkciós közös~égl tereinek
komplex

lnfra~trukturálís

feljlesztése

Megvalóstus alatt álló pályáuitok:
-

TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001

Helyi

foglalkoztatási egyuttmúködések a Megyei
Jogú Város teruletén és várostérségben
Nyíregyházai Foglalkoztatási Paktum
TOP-6.1.4-16-NYl 2017 0000
Madárrópde

létesott'~e

a

lndlah;lz

és

Nyíregyházi

Állatpark teruletén
EFOP· 1.2.9-17-201Hl0047 Nc5k a családban
és a munkahelyen
EFOP-3.3.6-17-2017-00016

0

MTMI

Élményközpont Nyíregyhilzan··
TOP·6.6.116-NY1·2017 00001 Egészségügyi
alapellát;ls feilesztése Nyiregyh;\zán - II. ütem
-

TOP-6.1.4 16/NYl 2017-00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés -

a Helyőrségi MOvel6dési

Otthon rev1talizációja által

rr_)

„ ••

~
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.

MODERN városok program NYÍREGYHÁZI
ÁUATPARK

keretében

fejlesztése

JtGKORSZAKI INTERAKTfV ÁllATBEMUTATÓ
kialakítása

-

URBACT 111- TECHREVOLUTION
INTERREG ELJROPE

A regionális innováció

jobb

ösztönzése

E· kormányzati

szolgáltatásokon keresztul

.

TOP·6.2.1·19-NY1·2019·00001 Új bölcsődei
féröhelyek kialakítása Nyiregyházán

-

.

INTERREG DANUBE -TALENTMAGNET
Az európai hatarvárosok korlátolt felelősségű
területi

európai

egyilttmuködesi

csoportosulás 2020. évi múködéstámogatási
projektje

3.

ifjúsági

.Hasznos

A

Az

szabad:di5-

szegregátumokban

stabadidós

eltöltés"

nem

épölte~

és

Nyíregyháza
Megyei

lci programok

megfeleli! közössegi

szervezése,

tere~

minősége és

szegregá tum

kihasználtsága nem

lakosságának

megfelelő.

bevonása.

Jogú

Város
a

R.: 2019.12.31. Lezárult és lezárás alatt álló pályázatok:
K.: 2021.12.31.
múzeumok
Járásszékhely
H.: 202312.31.
támogatása 2018

-

Önkormányzata

szakmdi

Múzeális Intézmények szakmai támogatása
2018 (Kubinyi Ágoston Program2)
TOP-6. 1.4-15.NVl-2016-00002
Wtógatócentrum építése és Hópárduc kifutó
kalarlkítása a Nyíregyházi Állatpark területén.

.

TOP-6.l.4-15-NY12016·00001 A Benes Villa
turisztikai

hasznosítása

a

kulturális

örökségünk megőrzése érdekében
sét~rw

TOP-6.1.4-15.NVl-2016 00003 Erdei

és ökológiai sétaút kialakítása Sostófürdón

-

TTP-KP-1-2019/1-000205

,.Ifjúság

határok

nélkul" Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

.

GF/52KF/26f7/2017 Területi infra~tukturáhs
kerékpárút)
járda,
(út,

fejleszétsek

Nyíregyházán
TOP-6.3.1-15

Bamamezós

területek

rehabihtációía Nyíregyháza nszavasvárí úti
laktanyák tekintetében

-

TOP-6.9.1· 15-NYl-2016-00001
erősítését

l /J
~

~

..
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Közo~en

Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés
szolgáló

komplex

program
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Nv1re11Yháza Polyákbokor szegregátumban

1 1

Modern

városok
Jogú

Megyei

program

Város

Nyíregyháza

Onkormányzatanak

sz<illáshelybc5vftési programja.
Modem

városok

program

Nylregyhári

Állatpark fejlesztése keretében
Ökocentrum és szálloda épitésP.

Pangea

TOP-7.1.1-16-H·ERFA-2018-00026
Városrészek tobbfunkciós közős~égi tereinek
komple~ infrastrukturális

feljlesztése

TOP 6.2.1-16-NYl-2017-00003
óvodafejlesztés Nyiregyhciza Megyt"1 Jogu
Város Önkormányzatán~! 11. litem
Mesvalósíús alatt

"'ó pályázatok:

Modem

városok

program

Nyíregyházi

Atlétikai Sportcentrum kialakítása
TOP-6.3.2

Zöld

kialakítása

város

Nyíregyházán
TOP-7.1.1· 16-2016-00067

Kulturális

és

közössegí terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közössegfejlesztés a Ny1regyhazi
Helyi Közösseg Helyi Kozös~égi Feilesztésí
Stratéglajához ka pcsol6dva
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 A társadalmi
együttmüködés erősltését uolgáló komple~
programok (SOFT)"KÖZÖSEN A. KIÚT~RT"
TOP-6.VH&-NY1·2017·0000 lndiahaz és
Madárröpde
létesttése
a Nyíregyházi
Állatpark területén
.MTMI

EFOP·3.3.6·17•2017-00016
~lménykózpont Nyfregyhiizán"

TOP 6.l.4-16/NYl-2017-00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés - a Helyőrségi M üvelődési
Otthon revltalizacioja által
MODERN városok program NY(REGVHÁZI
ÁLLATPARK
feilesztése
keretében
JéGKORSZAKI INTERAKTfv ÁLLATBEMUTATÓ
kialakítása
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00002

~

( J)

„
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múreumfalu fejlesztése
.Határokon átnyúló zóld közlekedési halózat"
(CROSS·BORDER

GREEN

TRANSPORT

program

Kállay·kúria

NETWORK)
Modem

városok

felújítás.Inak II. üteme
WIFl4tu

ingyenes

wifi·houáférés

dZ

európaiak számára
Modem
klalakítása

városok

Me~eke rt

Program

a Sóstói Múzeumfalub~n

KfümOvelödési érdekeltségnövelő tiimogatás
2019.
Kubinyi Ágoston program- - .EGY GYÜJTO
VllÁGA" - A Péchy-Kovács-Gyüjtemény új
állandó kiállításon történő bemutatása
Járásszékhely

múzeumok

szakmai

támogatása 2019-2020.
TOP·6.2.1-19-NY1· 2019-00001 Új bölcsődei
férőhelyek ki alakitása Nyíregyházán

BGA/5326/2020 Trianoni emlékmű felállítása
Blr,lat alatt álló p'ly,zatok
•

CULTOUR A MAGYAR-UKRÁN KULTURÁLIS
ÖRÖKS!G NEPSZERÜSfT(SE A STORYTELLING

4.

• tletmlnőség
jallÍtása

A teleptm k1ép1tett •

az gáz-,

A

Nyiregyháza

terúlet

és t:irc;adafmi-

villany-

Megyei
Város

infrastruktura~s · szennyv1zc.s.ltorna · gazdasági
lehetb~gek
nálózat,
de
a leszakadásának
kiliasználásával"

lakoss;lg1 r;!kOtésel.
aránya már nem
ennyire l..edvez6',

Viirosi

környezetv~delml infra~truktúra-fejlesztések

Önkormányzat•

fejlesztések

feladatellat.ist

szolgáló

k!'retében

megvalósítandó
fejlesztés

szennyvízcsatorna· hálozat

zöldhulladék

Nyíregyházán

a 1 kezelésére,

TOPG.5.1·1&-NYl-2017-00004

szolgáltatásokat.

gyújtésére
A Nyíregyházán élő k1dolgoiásra
lakosság
,elent6s került
egy
része alkalmazza az környezetbe ill<'.I
és

1 H. : 2023.12.31.

utca felujitása

kózuzemi tartotások és
pedig sok jdvln\sával.

a~r

~S A GAMIFICAT10N MÓDSZER~VEL

R.: 2019.12.31. 1Lezárult és lezárás alatt álló pályázatok
IC.: 2021. 12·31 ·
•
TOP-6.3.3-lS-NYl-2016-00001

GF/SZKF/75/6/2017 Terül eti infrastrukturális

miatt

szuneteltet1J..

I

fejlesztések Nyiregyhaza-Rozsrétsz616. Fenv6

átfogó
fenntartnató

A

Jogu

önkonmányzata

megállítása
a
l'akókómyezet és az

a életminőség

lakásban

·

önkormányzati
korszerOsltése

épu:etek

energetikai

Nyfregyház..i

Megyei Jogú

Város Önkormányzatánál IV; ütem
TOP-6.1.S 15-NYl-2016 00001

kerti

\fJ
~

..
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fa

-iv!litőkaloda,

égetést.
közszolgáltató

A

evente

1 1 zsák,

a

gondosk.odott
lomtalanftás

megszervezéséről

több

m~ly a város
.

kihelyezett

Szociális
TOP-6.6.2-lS· NYl-2017-00001
alapszolgáltatások
infrastuktúrájának

kerüln~

Az
során

bővítése,

a

gyüjtés~ént

TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00002

kerül(t}!

Önkormányzati

energetikai

épületek

korszerűsítése Ill.

ütem

TOP-6.1.S-16-NYl-2017 00002

keve.re.dik, továbbá
nóhe.t ~z illegalís

Gazdaságfejlesz1ést és munkaeró-mobilitast
ösztönzó közlekedésfejelsztés Nyíregyhaza

hulladéklerakó

egé.szségügyi

energetikai

önkormányzati
épületek
korszerűsítése 11. ütem

menü

mfümyag és egyéb megsze!rvezésre.
háztartási szemét ls

helyek
mellyel

fejlesztése II. ütem

TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00003

lomta l~n ítás
házhoz i

elszállltásáról.

utca és a Lujza tuca felújítása révén

kihelye*ésre .

hulla.dek

égetés

utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János

pontján

lomtalanítás 2020 . ' évtől

során

Gazdaságösztönzó közlekedésfejlesztés a
Szegfíí utca bővítése, a Törzs utca. a Sz;ilag

1

cserélh~tö BigBag

alkalommal

é.s a

1

hat pontján

száma,
komojy

Önkormányzati

étkeztetési

és

támogatása
konyhafelújitás)

(Babaház

környe.teti
kockázatot idéznek

fejlesztések
bölcsode

TOP-7.1.l-16-H-ERFA-2018-00026
Városrészek többfunkciós közösségi tereinek

'l e.16.

komplex infrastrukturális feljlesztése
TOP-6.2.1-16-NYl-2017 00003
Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál II. ütem
Megvalósítás alatt álló pályázatok:
Modern városok program Nylregyházi
Atlétikai Sportcentrum kialakítása
TOP-7.1.1-16-2016-00067

Kulturális

és

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

a

és helyi közösségfejlesztés

Nyíregyházi

Helyi Közösség Helyi Közosségi Fe1lesztés1
Stratégiájához kapcsolódva
TOP-6.7.l-16-NYl-2017-00001 Megyei Jogú
Városok leromlott
rehabilitációja

városi

TOP-6. l.4-16-NYl-2017-0000
Madárröpde

létesítése

a

területeinek
lndiaház

és

Ny1regyházi

Állatpark területén

..

"":""'\
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EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nők a családban
és

a munkahelyen

TOP-6.3.3-16-NYl-2017·00001
Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések
Nyíregyházán
Korányi

TOP-6.l.S-16 NY1·201700003

Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utcaCsaló

csomópontban

köz

körforgalom

kiépitése és a Szarvas utca felújítása
„MTMI

EFOP-3.3.6-17-2017-00016
~lményközpont Nyíregyházán"

TOP-6.6.1-16-NYl 2017-00001 Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem
TOP-6.1.4-16/NYl-2017·00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés -

a

Hely6rségi Múvel6desi

Otthon revltalizácioja által
.Határokon átnyúló zóld közlekedési hálózat"
(CROSS-BORDER

GREEN

TRANSPORT

NETWORK)
WIFl4EU

Ingyenes

az

wiff·hozzáférés

európaiak számára
TOP-6.2.1-19-NYl-2019-00001 ÚJ bölcsődei
f@r6helyek kialakítása Nyíregyházán
lnfrastruktuálís fejlesztések Nyíregyházán
-

KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
klímastratégia

Helyi

kidolgoziisa,

valamint

a

klfmatudatosságot erósitö szemléletformálás
Nyíregyházán
TOP-6.4.1-16-NYl 2017-00001

Csomópont

és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán
•

TOP-6.4.l-16-NYl-2017-00002

Csomópont·

és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán- II.
ütem
Blrálat alatt álló pályázatok
TOP-6.5.l-19-NVl-2020.00004 A BESSENYEI
ltR

3-4

SZÁM

ALATTI

NYIREGVHÁZA

BÉRLAKÁSOK

KORSZERŰSÍTÉSE

ENERGETIKAI

MEGYEI

JOGU

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

-~

"

..

()JNYIREGYHAZA
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AZ

2020.

AGRÁRMINISZTÉRIUM

PÁLYÁZATA

EBRENDÉSZETI

MŰKÖDTETŐ

CIVIL

~VI

TELEPET

SZERVEZETEK

ÉS

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA
TOP-6.5.l-19-NVl-2020--00003
ÖNKORMÁNYZATI

ÉPÜLETEK ENERGETIKAI

KORSZERÜSfTÉSE NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI
NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
ENERGIAKÖZÖSSÉGEK
MŐKÖDÉS~T

KIALAKIT ÁSÁT

TÁMOGATÓ

(S

MINTAPROJEKT

MEGVALÓSITÁSA NYÍREGYHÁZÁN

5.

„ Egyen~ó

esélyt [ A

mindenkinek"

szegregátumok~ n
Jelertt&

a

Hátránykompenzál

Nyíregyháza

6

Megyei
Város

oktatási

programok

h.almozottan
kialakítása
hatr.!nyos lakoss<lg végrehajtása
aránya.

Önkormányzata

és

óvodatól
feln6ttképzésig,

a

ezálte1I
halmozottan

a

1R.: 2019.12.31.1 Lezárult és lez,rás alatt álló pályázatok:
Jogú

K.: 2021.12.31.
H.: 2023.12.31.

-

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001

Szociális
lnfrastuktúrájának
Alapszolgálatások
bövltése, fe1lesztése Nylregyháza, Május 1.
tér 10/A. (hrsz. 2263/131), Illetve Körte utca
41/A. (hrsz. 1640/1) szám alatt

TIP-KP-1-2019/1-000205 „Ifjúság határok
nélkül" Bethlen Gábor Afapkezelő Zrt.

Önkormányzati

h<itrányos helyzetű

szolgáló

feladatellatást

fejlesztések Nylregyháza-Rozsrétm516, Fenyő

lakossá@ aranyának

utca felújítása

csökkentése.

TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00004

Önkormányzati
korszerűsítése

épületek

energetikai

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város önkormányzatánál IV: ütem

TOP-6.l.S-15-NY1-2016-00001
Gazdaságösztönző

közlekedésfejlesztés

a

Szegfű

utca bélvítése, a Törzs utca. e1 Szalag
utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János

utc.a és a Lv1za tuca felújítása révén
TOP-6.1.5-15 NYl- 2016-00002
Gazdaságfejelsztést és munkaerő-mobilitás
ösztönzését

Nyíregyháza

szolgáló

délkeleti

közlekedésfejlesztés

és

délnyugeti

területein

TOP-6.9.l-15-NYl-2016-00001

Közösen
Polyákbokorért: A társadalmi együttmOködés
erősítését

"".""'\

„
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Nyíregyháza Polyákbokor negregátumban
TOP-6.6.2-lS-NYl-2017-00001
Szociális
alapszolgáltatások
infrastulcturájának
bOvitése, fe1lesztése 11. utem
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002
Gazdaságfejlesztést és munkaer6-mobilitást
ösztönzó közlekedésfejelsztés Nylregyhán
hat pontján
Önkormányzati

étkeztetési

támogatása
konyhafelújítás)

(Babaház

fejlesztések
bölcsőde

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
Városrészek többfunkciós közosségi tereinek
komplex infrastrukturális feljlesztese
TOP·6.2.1·16-NY1·2017-00003
óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányiatánal II. ütem
Megval6sltlis alatt

'"6

pályázatok:

Modem városok program Nyíregyházi
Atlétikai Sportcentrum kialakrtása
Helyi

TOP-6.8.2-lS·NYl-2016-00001

foglalkoztatási együttmJködések a Megyei
Jogú Város területen és várostérségben
Nyíregyházai Foglalkoztatási Paktum
Kulturális

TOP-7.1.1-16-2016-00067

és

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

é.s helyi közosségfejlesztés a Nyíregyházi
Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiájához kapcsolódva
TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 A társadalmi
egyúttmúködés erósítését szolgáló komplex
programok (SOFT}"KÖZÖSEN A KIÚT~Rr
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-0000
Madárröpde

létesítése

a

lndlaház

és

Nyíregyházi

Állatpark területén
EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nók
és a munkahelyen
•

a családban

TOP 6.3.3-16 NYl-2.017 00001
Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések
Nyíregyházán

(J,J
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Korányi

TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00003

Frigyes utca felújltása, a Korányi Frigyes utcaCsaló

köz

csomópontban

körforgalom

kiépítése és a Szarv~~ utca felújítása

.MTMI

EFOP-3.3.6-17-2017-00016
Élményközpont Nylregyházán"

TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001 Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem
TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés- a Helyőrségi Múvellldési

Otthon revitalizációja által
MODERN városok program
ÁLLATPARK

fejlesztése

NYIREGYHÁ21
keretében

JtGKORSZAKI INTERAKTlv ÁLLATBEMUTATÓ
kialakitása
-

.Határokon átnyúló zöld kozlekedési hálózat"
(CROSS-BORDER

GREEN

TRANSPORT

NETWORK}

Modern

városok

program

Kállay-kúria

felújításának II. üteme

WIFl4EU

wifl-hozzáférés

Ingyenes

az

európaiak számara

Modern

városok

Program

Mesekert

kialakítása a Sóstói Múzeumfaluban

-

Közmavelődési érdekeltségnövelö támogatás

2019.
Kubinyi Ágoston program- - „EGY GYŰJTŐ
VILÁGAN - A Péchy-Kov~cs-GyOjtemény új

álland6 kiállításon történő bemutatása
Járásszékhely

múzeumok

szakmai

támogatása 2019-2020.
TOP-6.2.1-19-NYl-2019-00001 Új bölcsődei
férőhelyek kialakltása Nyíregyházán

BGA/5326/2020 Trianoni emlékmO felállítása

lnfrastruktuálls fejlesztések Nyíregyházán
KEHOP-1.2.1-18-2019-00255

klimastratégia

kidolgozása,

Helyi

valamint

a

kllmatudatosságot erősltő szemléletformálás
Nyíregyházán

G.J
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INTERREG DANUBE - TALENTMAGNET
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001

Csomópont

és kerékpárút-fejlesztes Ny1regyhá1an
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002

Csomopont-

és kerékparút-fejlesztés Nyíregyházán· II.
ütem
Bírálat alatt álló pályázatok
TOP-6.S.1-19-NYl-2020-00004 A BESSENYEI

T~R

3-4

SZÁM

BÉRLAKÁSOK

ALATTI

KORSZERŰSÍTÉSE

ENERGETIKAI
NYÍREGYHÁZA

MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

AZ

AGRÁRMINISZTÉRIUM

PÁLYÁZ.ATA

2020.

EBRENDÉSZETI

ÉVI

TELEPET

MŰKÖDTETŐ
CIVIL
SZERVEZETEK ÉS
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA
TOP- 6.S.1-19-NYl-2020-00003
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI

KORSZERÜSfTÉSE NYfREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI
NYUGDfJASHÁZ ÉS A CONTINENTAl ARÉNA
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

6.

.Tegyünk

az 1 A

élhető

Huszár

telepi 1A lakó- és gazdasági

sze.gregátumra
jellemz6, hogy fakó-

környezet

funkciók

Megyei

mellett.

Jogú

Város

elkülönítése, az itt
megteremtéséér és ipari övezetek élo
lakosság
t"
vá!takomak egymás fokozatos
1·

R.: 2019.12.31. 1 Lezárult és lezárás alatt álló pályázatok:

Nyíregyháza

térbeli

Önkormányzata

1

K.: 2021.12.31.

H.: 2023.12.31.

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001

Szociális

rnfrastuktúrajána k

Alapszolgálatások

bővitése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1.

tér 10/A. (hrsz. 2263/131), illetve Körte utca

lntegra!lilsa a város

41/A. (hrsz. 1640/l) szám alatt

egyéb területeire.

Városi

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

környezetvédelmi infrastruktura-fejlesztések
TOP-6.1.4-15.NYl-2016-00003 Erdei sétány
és okológiai sétaút ki<1takítása Sóstófürdőn
2016-1-Nl0l-KA204-023027

Erasmus+Back

to (Net)Work
TIP-KP-1-2019/1-000205

.Ifjúság

határok

nélkül" Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Önkormányzati

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések Nyiregyháza-Rozsrétszőlő, Fenyő
utca felújltása

GF/SZKF/75/6/2017 Területi infrastrukturális

---..

tl.J
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l

fejlesztések

keretében

szennyvízcsatorna-hálózat

megvalositandó
fejlesztés

Nyfregyházán
TOP-6.S.1·16-NYl-2017-00004
Önkormányzati
épűletek
"nergetlk.ai
korszerűsitése Ny1resvhiiza
Megyei Jogli
Város önkormányzatánál IV: ütem
TOP 6.l.5·15-NYl-2016-00001
Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a
SregfO utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag
utca, a Semmelweis utca. a Bottyán János

utca és a Lujza tuca felújítása rév!n
TOP-6.3.1-15
Barnamez6s
területek
rehab1htácioja Ny1regyMza Tisz;1vasvári úti
laktanyák tekintetébPn
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001

Kozosen

Polyákbokorért: A társadalmi egyiJttmOködés
erősítését

szolgáló
komplex program
Nyíregyház.i Polyákbokor sz"gregátumban

TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00002
Gazdaságfejlesztest és munher6-mobihtást
6sztönzó közlekedésfejelsztés Nyíregyháza
hat pontján
TOP 7.l.1-16-H-ERFA-2018-00026
Városrészek többfunkciós közössilgi tereinek
komplex Infrastrukturális fel)lesz.té~P
TOP-6.2. l -16-NYl-2017-00003
óvodafejle•ztés Nyíregyháza Megyt>1 Jogú
Város Önkormányzatánál II. ütem
2

db elektromos

Nyíregyháza

gepJármu

Megyei

beszerzése

Jogú

varos

önkormánvzat~nál

MegvalósíUs alatt 11116 pályázatok:
IKOP-3.2.0-15-2016-00013
Megyei

Jogú

Nyiregyhaza

Város

Közössegl

Kózlekedésenek fejlesztése érdekében 47
darab új autóbusz (41 db CNG es 6 darab
elektromos

meghajtású)

beszerzése

és

tólt6állomás létesltese
TOP-63.2

Zöld

váro~

kialakítása

L----~-1~~~~~-1~~~~~~-1.~~~~~~-L~~~~-1.~~~~~-L~~~~~....l..~~~~__,'--~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Nyíregyházán
Helyi
TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001
foglalkoztatási együttmüködesek a Megyei
Jogu Város teruleten es varostérsegben
Nyíregyházai Foglalkoztatási Paktum
TOP-7.l.1-l&-201&-00067

Kulturális

és

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi
Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési

Stratégiájához kapcsolódva
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000 India ház és
Madárröpde létesítése
a Nyíregyházi
Állatpark területén

TOP-6.3 .3-16-NYl-2017 -00001
Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések

Nyíregyházán
TOP-6.l.5-16- NVl-2017-00003
Frigyes utca felújítása,

Csaló

köz

Korányi

a Korányi Frigyes utca-

csomopontban

körforgalom

kiépítése és a Szarvas utca felújítása

TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001 Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Ny1regyházán - II. ütem

TOP-6.L4-16/NY1-2017-0000S Fenntartható
turizmusfejlesztés -a Helyőrségi Muvelődésl
Otthon revitalizációja által
MODERN városok program NYIREGYHÁZI
ÁLLATPARK
fejlesztése
keretében
JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ

kialakitása
.Határokon átnyuló zöld közlekedés! hálózat"

(CROSS-BORDER

GREEN

TRA/llSPORT

NETWORK)
Modern városok program
fehijftásanak II. uteme

WIFl4EU

Ingyenes

Kallay-kúria

wifi-hozzaférés

az

európaiak számára
Modern

városok

Program

Mesekert

kialakítása a Sóstói Múzeumfaluban
Közm011elődési érdekeltségnóvelő

támogatás

2019.

,
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Kubinyi Ágoston program- - „EGY GYŰJTŐ
Vl!ÁGAa - A Péchy-l<ovács-GyOjtemény új
állandó kiáltftáson történő bemutatása

-

szakmai

múze1Jmok

Járásszékhely

támogatása 2019-2020.

-

TOP-6.2.l-19-NYl-2019-00001 Új bölcsődei

-

BGA/5326/2020Trianoni emlékm(í felállítása

férőhelyek kialakítása Nyíregyházán

Helyi

KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
klimastratégia

valamint

kidolgozása,

a

klímatudatosságot er6sít6 szemléletformálás
Nyíregyházán
TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001

Csomópont

és kerékpárút-fejlesztés Nyíregyházán

-

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002

Csomópont-

és kerékpárút fejlesztés Nylregyházán- II.
ütem
Blrálat alatt álló pályázatok

.

TOP-6.5.1-19-NYl-2020-00004 A BESSENYEI
T~R

3-4

SZÁM

Al.ATTt

NY(REGYHÁZA

BÉRl.AKAsOt<

KORSZERÜS/TÉSE

ENERGETIKA!
MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁNVZATÁNÁl
-

ENERGIAKÖZÖSSÉGEK
MŰKÖDÉSÉT

ÉS

K!AlAKITASÁT

M INTAPROJEKT

TÁMOGATÓ

MEGVALÓSÍTÁSA NYIREGYHÁZÁN

7.

,,legyen
otthonunk
lakásunk"

ai

a

A Huszár telepen a Meg kell szüntetni a

Nyiregyháza

lakásállomány

mélrat1an

Megyei

jelentős

része {35,6

lakáskörülményeket

Város

%-a)

félkomfortos

, biltositani kell a

önkormányi:ata

V3RV

komfort

lak.;isok -

különös

néfltifü,

tekintett.el

lakáskörü rmények

önkormányzat!

nem megfetelőe.1<.

lakások

Jogú

R.: 2019.12.31.
!(.:

2021.12.31.

Megvalósítás alatt álló pályázatok:

-

H.: 2023.12.31.

Városok

leromlott

vál'Oli.Í

területeinek

rehabilitációja

-

az

TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 Megyei Jogú

Helyi

KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
klímastratégia

kidolgozása,

valamint

a

klímatudatosságot er6sítő szemleletformálás

-

Nyíregyházán

komfortiának

Bírálat alatt ;illó pályátatok

megteremtését.

TOP-6.5.1·19·N'l'1·2020-00004 A BESSENYEI
T~R

3-4

SZÁM

ALATTI

NYIREGYHÁZA

~

„

a~ NYÍREGYHÁZA

BÉRLAKÁSOK

KORSZERŰSÍTÉSE

ENERGETIKAI
MEGYEI

JOGÚ

VÁROS
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ÖNkORMÁNYZATÁNÁL-

TOP-6.5.1-19-NY1·2020-00003
ÖNkORMÁNVZATI tPOLETEK ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI

NYUGDÍJASHÁZ ~S A CONTINENTAL AR~NA

ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

8.

.Ne

bántsunk, , A

hogy

ne

bántsa nale"

telepeken

a 1A

közbiztonsági
helyzet

nem

1

telepen

él6

bílnelk:övet6k

Megyei

számának

Város

me8feleléí, magas a 1 csőkkentése ~s az
bt1nelkövet6~
általuk elkovetett
aránya.

j

1 R.: 2019.12.31. Lezárult és lezárás alatt álló pályázatok:

Nyíregyháza
Jogú

K.: 2021.l2.31.
• 202.:1.l.l..H.
- -- - • - - • 1
H.:

Önkormányzata

vagy

telepen

TOP-6.9.1-15-NYl-201~00001

Kozösen

f>olyákbokorért: A társadalmi egyOttmúködés
erlisitését

szolgáló

komplex

program

Nylregyháza Polyákbokor szegregatumban

l)ünózPSi esetek (a
telepen,

.

Megvalósítás alatt álló pályázatok:

a

TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 Megyei Jogú

kívül)

Városok

számának
csökkenU!se.

leromlott

városi

területeinek

rehabílitációja
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 A társadalmi
egyúttmúködés erósltését szolgáló komplex
programok (SoFT)•KöZOSEN A KIÚTtRT"

9.

lahlsság

"egémégben-

A

bete~ben"

eg!hizségi

R.: 2019.12.31. 1 Ledrutt és lezárás alatt álló pályázatok:
Nyíregyháza
Jogú K.: 2021.12.31.
Megyei
TOP·6.6.115.NY1-2016 00001 Eg(!mégügyl
H.: 2023 12.31.
Város
alapellátás infrastruktualis fejlesztése
Önkormányzata
TOP-6.9.l-lS-NYl-201~00001
Közösen

jobb

l

állapotának elérése.

Polyákbokorért: A társadalmi egyuttmOködés
er6sitését

szolgáló

komplex

program

Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumban
Megvalósítás alatt álló pályázatok:

Rossl a telepeken

TOP-7.1.1-16-2016-00067

él d

Kulturális

és

közösségi terek infrastrukturális le1lesztése

mélyszegény~ben

és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi

élő és roma lakosság

Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési

egészségügyi

Stratégiájához kapcsolódva

~llapota.

TOP-6.7.1-l~NYl-2017-00001 Megyei Jogú

Városok

leromlott

városi

területeinek

rehabilitációja
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 A táro;adalmi
együttmüködés er6sltését szolgáló komplex
programok (SOFT}"KÖZÖSEN A KIÚTÉRr
TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001 Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem

(f_)
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f

10

.Szocialis város

A

rehabí'tick1cls

életl<öri.llményei és

telepen

társadalmi·

soft

~.ikáskórulményel az

gazd:asági

programjának

atlaghoz

tolytat~saA

rosszal<.

él6k

A

Váro~

képest lesz;i~adásának
megállitJsa,

K:2021.12.31.

Lez;ln.dt és lezárás alatt álló p;llyátatok:
•

H: 2023.12.31 .

tukrében

és
fenntartható
javltása.

TOP·b.9.l·l~·NYl-2016-00001

Közösen

Polyakbokorért: A társadalmi együttmaködés

Önkormány?<lta

való t lakókclmyezet és a2
eletminőség átfogó

~ szemlétetúk

1 R:2019.12.31

erősítését

a

kil.1baliÍS

HelyZP!Ükbc51

Nyíregyháza
Megyei
Jogú

terület

szolgáló

komplex

program

Nyoregyháza Polyiikbokor szegregatumban
Meaval6sitás alatt ;1116 plllylliatok:
-

TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 Megyei Jogú
Városok

leromlott

városi

teruletemek

rehabllitátiója

kilátástalan.

TOP-6.9.1·16-NYl-2017 00001 A társadalmi
együttmtJködés erősltését ~zolgáló komplex
programok (SOFT)"KOZÖSEN A KIÜT~RT"

f--

II.

A gyermekek esélyegye'.116sége

.Az

1.

adatok ~ Nyíregyflázan

pontos
nyilvántartása
segíti
szükséges
intr1t..l'dPst>k

nem 1A

azono-;ította~ tef.J(?s

Nyíregyháza

hátrányos

h~lyzetü,

Megyei

k.örO~n a hátrányos 1 halmozottan
hátrányos helyzetO
a 1 helyzetű,
gyermekek
halmozottan

megvalósulását.•

Jogú

Vi\ro~

1 R.: 2019.12.31.· 1 Lez;lrult és lezllrás alatt ;1116 p;llv'zatok:
K.: 202 1•12· 31•
•
Járásszékhely
múzeumok
H.: 2023.12.31.
támogatása 2018

önkormányzata

KÓFOP·l.2.1-VEKOP 16-2017-01217
Nyíregyháza

hátrányos heíyzetíf 1 n~pr.ikfl~
gyerme~ek száma, nyilvántartása.

Megyei

Jogú

Város

ASP

Kozponthoz

való

Önkormányzata
csatlakozása

tekintettel
arra,
hogy a siúló"k cs;ik

Me1valósft;ls alatt llft6 pllly;batolc
URBACT 111 - TECHREVOLUTION

az esetben

abban

szakmai

nyilatkoznak, ha a

WIFl4EU

gyermekiJI<

európaiak számára

már

Ingyenes

az

wifi·hozzátérés

int~zménybe

KEHOP-1.2.1·18·2019-00255

(óvoda, iskola) jár

klímastratégla

kidolgozása.

Helyt
valamint

a

klimatudatosságot er6sít6 szemléletformálás
Nyiregyházán
~Há•om évesen 1 Nem
óvodás
óvodába jámr
h;ilmozottan

1 2.

~ ~ --A
minden
korú,

Mtr~riyos helyzet([

gyermek

vesz

az

hfüányos helyzetú

Megyei

gyermekek

Város

minél

korábbr eletkorban

holott

nevelési

K.: 2021.12 31.,

Új

H.: 2tl23.l2.3l..

Oktatókórház teruletén

óvoda

létesítése

elósegitése.

a

Jósa

András

TOP-6.5 1·15·NY1-2016-00001
Önkormányzati

épületek

energetikai

Nyfregyhaza Megyei Jogu

Város Önkormányzatánál
TOP-6.2.1·15.NYl 2016·00001 .családbarát,

Mtételt-J

a

R.: 2019.12.31. letárult és leillrlls alatt "ló plllyázatok:

korszerilsítése

intézmP.nves

adottak,

Jogú

Önkormányzata

történő' rendszeres

ovodai óvodába Járásának

nevelés~n.

az

részt

Nylregyháza

halmozottan

munkába

feróhely

állást

segítő

rntézmények

fejlesztése Nylregyháza Megyei Jogú Város

1

Cl.J

„

~
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r

Önkormányzatánál

kihasználtság
lehet6vé
teszi
valamennyi
' beíratott gyermek ·

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00003
óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
Varos önkormányzatánál II. ütem

óvodai nevelését.

Megvalósítás alatt

"ló

pályázatok:

TOP-7.1.1-16-2016-00067
Kultur.ílls
és
közosségi terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi
Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiájához kapcsolódva
TOP-6.2.l·lf>.NYl-2017-00003 - Családbarát,
munkába
állást
segit6
intézmények
feilesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
önkormányzatánál- II. utem
--

3.

--

t -

A.z önkormányzati és

Az önkormányzati
nem és
a
nem
önkormányzali
önkormányzati
IE>hetőség
civil) (egyházi,
civil)
a f (egyházi,
biztosítása
város
összes óvodák és iskolák 1 fenntartású
jelentős 1 nevelési
kbzött
óvodájába,
eltérés
mutatható
ki Intézményekben a
lskot<ij:iba"
a
hátrányos hátrányos helyzetű
helyzetú
és
a és a halmozottan
halmozottan
hátrányos hel\lzetű
hátrányos helyzetü, gyermekek
sza má11a k
aránya
gyermekek
· közötti különbség
arányában.
„Egyenl6
beke.rü lési

Nylregyháza
Jogú
Megyei

a

Város
Önkormányzata

R_: 2019.12.31. 1 Lezárult és lezárás alatt álló pályázatok:
1

K.: 2021.12.31.

ÚJ óvoda létesítése
Oktatókórház területén

H.: 2023.12.H.

a Jósa

Andr.ís

TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001
Önkormánvzatl
épületek
energetikai
komerüsitése Nyiregyhaza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál
TOP 6.2.1-15.NY1· 201f>.00001 .Családbarát,
munkába
állást
segitt5
intézmények
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál
TOP 6.2.l-16-NYl-2017-00003
óvodafeilesztés Nyíregyhaza Megyei Jogú
Város Önkormánvzatá~l 11 ütem

csökkentése.

Megvalósítás alatt álló pályázatok:
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 - Családbarát.
munkába
állást
segit6
intézmények
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogti Város
Önkormányzatánál- II. ütem
TOP-6.2.1-19-NYl-2019-00001 ÚJ bölcsődei
fér6helyek kialakítása Nyíregyházán

4.

Nyíregyháza

.A gyermekek [ A
CS<llád A veszélveztetett
a gyermekek
védPlme
szétesé.séból,
mmdenekelött# nevelés, gondozás, számának
tör6dé.\,
szeretet csökke11tés~.

1 R.: 2019.12.31. 1 Ledrult ~ ledr~s alatt álló pályázatok:

Megyei
Jogú K.: 2021· 12·3 1.
H.: 2023.12.31.
Város
Önkormányzata

t)_;

••
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Új

óvoda

létes1tese

a

Josa

András

Oktatókorhaz területen
TTP-KP-1-2019/1-000205 )fjúsag határok
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hiányából

nélkül" Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

adódó

TOP·6.S.l-1S-NY1-2016-00001

gyerrrl<'k!Cori
magatartászavarok

önkormányzati

hialakufása

korszerusttese

miatt

épületek

energetikai

Ny1regyháza Megyei Jogú

maga.s
a
veszélyeztetett
gyermekek száma.

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004
Önkormányzati
épuletek

(2012-ben

korszerúsltése

Város önkormányzatánál

2781

esetben le.ellett a
családgondozóknak

Nyíregyháza

energetikai
Megyei Jogú

Város önkormányzatánál IV; ütem
TOP-6.2 .1-15.NYl-2016-00001 .Családbarát,

beavatkozni
gyermekveszélye:ite

munkába

segítő

állást

intezmények

fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város

tettség kapcsán)

Önkormányzatáná 1
TOP-6.9.l-1S-NY1-2016-00001
Közösen
Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés
erlísítését

szolgáló

komplex

program

Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumban
TOP-6.5.1· 16-NYl-2017-00003
Önkormányzati
korszerűsltése

energetikai

épületek

II. ütem

TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00002
Önkormányzati

energetikai

épületek

korszerüsítése Ill. ütem
Önkormányzati

étkeztetési

támogatása
konyhafelújítás)

(Babaház

fejlesztések
bölcsőde

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003
Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
V<lros önkormányzatánál II. ütem

Megvalósítás alatt álló pályázatok:
TOP-7.1.1-16-2016-00067

Kulturális

és

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi
Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiájához kapcsolódva
TOP-6.2.1·16-NYl-2017-00003 - Családbarát,
segítő
intézmények
munkába
állást
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. ütem
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 Megyei Jogú

G_)

„
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- -------,--

Yiirosok

leromlott

városi

területeinek

rehabilítác1ója

TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 A társadalmi
együttműködés er6sitését szolgáló komplex
programok (SOFT)"KÖZÖSEN A KIUT~RT"

r

TOP 6.2.l-19NY1-2019-00001 Új bölcsőde i

1---

5.

1.A

finanszírozás 1
1A

gyennekjóletí

1Különböző

for~sok 1

lehetőségeinek

elJ<itásokat biztosltd

programok,

feltérképezése"

intézmények

szolgáltatások

infra.strukt11r.ilis

feltérképezési!,

feltéte~I

amelyek

folyamatos;i n

hozdjárulnak

javulnak, de szükség

férőhelyek kialakítása Nyíregyházán

1

1

Nyíregyháza

illtézmi!nyek

Megyei

Jogú

Város

fejlesztéséhez.

ko•szerúsítésre,

HAtr~nyos helyzetO

önkormányzata

K.: 2021.12.31.

H. · 2023.12.31.

iilló p~lyiizatok:

Jarás~zekhely

múz!'umok

Szodálís
TOP·6.6.2· 1S· NY1·2016-00001
Alapszolgálatá.sok
lnfrastuktúráj~nak

b6vítése, fejlesztése Nyíregyháza, Máju~ 1.

tér 10/A (hrsz. 2263/131), metve Körte utca
TOP·6.6. 1-15. NYl-2016-00001 Egészségügyi
alapellátas infrastruktuális fejlesztése

c.soportok részére a

programok,

kulfuráli~

szolgáltat:iso~

:ntézmények

ú1

fejlesztésl\re,

latogatásának és a

Oktatókórház területén

szféra
az 1 kultu~hs
amelye~hez
nyújtott
;lllarni linanstírods által
pedagógia
nem elegendő.
A

hátrányos

1programokhoz
el6segitése.

való

teljes homiferést.

Andr4s

Városi

környezetvédelmi ínfrastruktura ·fejlesztések

mtézményekbt'

TOP-6.1.415.NY1· 2016-00003 Erdei ~étány

látogatása

és okológiai sétaut kialakítása Sóstófürdőn

szerVl!zett

formában

Jósa

TOP 6 3.3-15 NVl-2016·00001

kultur~lrs csoportok kulturális
történő

a

TOP 6. l.4- 15-NY12016-00001 A Benes Villa
turisztikai
hasznosítása
a
kulturális
örökségünk megőrzése érdekében

A

nem teszik le~tóvé társadalmi
való

létes•tése

TEchTown 186 .uRBACT 111 TECHTOWN"

csoportok t~g;ainalc
anyagi lehetőségei hátrányos helyzetű

ertékeH1ez

óvoda

TOP-6.1.4·1S.NY1·2016-00002
Látó11atócentrum épitése és Hópárduc kifutó
kaialikitása a Nylregyházi Állatpark területén.

hefyzetú társadalmi homiférés

a

szakmai

támogatása 2018

41/A. [hrsz. 1640/1) szám alatt

a 1 társadlami

k(ii0nbóz6

1R.: 2019.12.31.11-L-e-zá_r_u_lt-és_l_e-zii_r_iis_a_latt

2018 (Kublnyi Ágoston Programl)
az

felül11izS"gálatokra,
valamint

-

Muzeális intézmények szakmai támogatása

a 1 infrastrukturális

v;in

-

kell

2016 1-Nl01-KA204-023027

megvalósuljon,

to (Net)Work

ennek. elllsegítése
célja ból szükséges,

TIP-KP-1-2019/1-000205

Erasm11s+Back

.Ifjúság

határok

nélkül# Bethlen Gábor Alapkezek'l Zrt.

hogy az ut<izásl és

KAS KEF-18-A 26301

bPléplldí1 költségei

• Tudáskészlet

és

munkamódszerek fejelsztése a NVIR·KEF

á1Vállalhatóak

ben"

legyenek.

Ő_>
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KÖFOP· l.2.1-VEKOP-16-2017 -01217
Jogú
Megyei
Nyiregyhaza

Város

Központhoz

ASP

Önkormányzata

való

csatlakozása
Önkormányzati

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések Nyíregyháza - Rozsrétszölő, Fenyő
utca felujftása
TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001
Önkormányzati
korszerüsitése

épületek

energetikai

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Város Önkormányzatánál
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001
Bölcs6defeJlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál
GF/SZKF/26/7/2017 Területi infrastukturális
fejleszétsek

(út,

járda,

kerékpárút)

Nyíregyhá:tán
GF/SZKF/75/6/2017 Területi infrastrukturális
meg11alósítandó
fejlesztések
keretében
fejlesztés

szennyvízcsatorna-hálózat
Nyfregyházán
TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00004
épületek

energetikai

Nyíregyháza

Megyei Jogú

Önkormányzati
korszerűsítése

Város önkormányzatánál IV: ütem
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 Fenntartható
városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán
TOP-6.1.S-15-NV1-201&-00001
Ga2daságósztönz6

közlekedésfejlesztés

a

Szegfű utca bővítése, a Torzs utca, a Szalag

utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János
utca és a Lujza tuca felújítása révén
területek
Barnamezős
TOP-6.3.1-15
rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti
laktanyák tekintetében
TOP-6.2.1-15.NYl-2016-00001 .Családbarát,
munkába

állást

segitó

intézmények

fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál
TOP-6.1.S-15-NV1-2016-00002

...........

tJ'_)
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Gazdaságfe]elsztést és munkaer6-mobilitás
ösztönzését

szolgáló

Nyíregyháza

közlekedésfejlesztés

délkelell

és

délnyugeti

teruletem
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 A nyíregyházi
szabadtéri színpad rekonstrukciója

és a

.Klserdc5k• területének funkcionális bővítése
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001

Közösen

Polyákbokorért: A társadalmi együttmOködés
er6sítését
szolgáló komplex
program
Nylregyháza Polyákbokor szegregatumban
Modern városok program Nylregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
száll:íshelyb6vítési programja.
Modern

v;\rosok

Állatpark

fejlesztése

program

Nyíregyházi

keretében

Pangea

Ökocentrum és szálloda építése
TOP-6.6.2-15 NYl-2017-00001
alapszolgáltatások

Szociális

infrastuktúrájának

b6vltése. fejlesztése II. ütem
TOP-6.S.1-16-NYl-2017--00003
épületek
Önkormányzati
korszerűsítése

energetikai

II. Otem

TOP-6.5.l 16-NYl-2017-00002
energetikai

épületek
Önkormányzati
korszerűsítése Ill. útem
TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00002

Gazdaságfejlesrtést és munkaPrő-mobllitást
ösztönzó közlekedésfejelsztes Nyiregyháza
hat pontján
önkormányzati

étkeztetést

támog3tása
konyhafelújítás)

(Babaház

fejlesztések
bólcs6de

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026
Városrészek többfunkciós közösségi tereinek
komplex infrastrukturális feljlesztése
TOP-6. 2. l -16-NYl-2017-00003
óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
Város önkormányzatánál II. ütem
2 db

••

C°'\.

C
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\. / /
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töbl1'

t

elektromos

gépjármű

beszerzése
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Nyíregyháza

Megyei

Város

Jogú

Önkormányzatánál

Megvalósít.is alatt álló pályázatok:
NyírPgyh~z~

IKOP-3. 2.Q..15- 2016-00013
Megyei

Jogu

Közösségi

Város

Közlekedésének fejlE'sztése érdekében 47
darab új autóbusz (41 db CNG és 6 darab

elektromos

meghajtásul

beszerzése

és

töltőá llomöls létesítése

Modern

városok

program

Nyíregyházi

Atlétikai Sportcentrum kialakítása
Zöld
TOP-6.3.2
Nyfregyházá n

kialakítása

város

Helyi

TOP-6.8.2·15-NYl-2016-00001

foglalkoztatási egylittmükódések a Megyei
Jogú Város

területén

és várostérségben

Nyíregyházai Foglalkoztatási Paktum

TOP-7.1.1-16-2016-00067

Kulturális

és

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi
Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiájához kapcsolódva

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 - Családbarát,
munkába
állást
segltő
intézmények
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál -11. ütem

-

TOP-6.7.l-16-NYl-2017-00001 Megyei Jogú
Városok

leromlott

városi

területeinek

rehabilitációja

TOP-6.9.l-16-NYl-2017-00001 A

tár~adalm i

egyuttmOködés erlísitését szolgáló komplex

programok (SOFT)"KÖZÖSEN A KIÚTÉRT"

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000
Madárröpde

létesítése

a

lndiaház

és

Nyiregyházi

Állatpark területén

EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nök a családban
és a munka helyen

TOP-6.3.3-16-NVl-2017-00001
Környezetvede lrni lnfra struktúr.!· fejlesztések
Nylregyházán

tr...>
~
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Korányi

TOP-6.l.S-16-NYl-2017-00003

Frigyes utca felújitása, a Korányi Frigyes utca-

Csaló

köz

csomópontban

körforgalom

kiépítése és a Szarvas utca felújítása

.MTMI

EFOP-3 .3.6-17-2017-00016
~lm!!nyközpont Nylregyházán"

TOP-6.6.l-16-NYl-2017-00001 Egészségügyi
alapell<ltás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem

TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés-a Helyőrségi Müvelódésl

Otthon revitalizátiója által

MODERN városok program NYÍREGYHÁZ!
ÁLLATPARK

fejlesztése

keretében

JtGKORSZAKI INTERAKTÍV ÁUATBEMUTATÓ
kialakítása

TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00002

A

Sóstói

múzeumfatu fejlesztése

URBACT 111-TECHREVOLUTION
.Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat"

(CROSS-BORDER

GREEN

rRANSPORT

NETWORK)
Modern

városok

Kállay-kúria

program

feh)jftásának II. üteme

WIF14EU

wifi-hozzáférés

Ingyenes

az

európaiak számára

Modern

városok

kialakítása

a Sóstól Múzeumfaluban

INTERREG EUROPE
ösztönzése

Program

Mesekert

A regionális innováció

jobb

E-kormányzati

szolgáltatásokon keresztül
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

2019.
Kubinyi Ágoston program- - „EGY GYŰJTŐ

VILÁGA" - A Péchy-Kovács-Gyüjteménv új
állandó kiállításon történő bemutatása
Járásszékhely

múzeumok

szakmai

támogatása 2019-2020.

TOP· 6.2.l-19-NY1-2019-00001 Új bölcsódel
férőhelyek klalakitása Nyfregyházán

ő_)NY

„
REG Y HÁ ZA
"
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-

BGA/5326/2020Trianoni emlékmO felállítása

-

KEHOP·l.2.1·18-2019-00255

lnfrastruktuáli~ fpjlP~ltések

klímastratég1a

Nylregyházán
Helyi

kidolgozása,

valamint

a

klímatudatosságot er6sit0 szemléletformálás
Nyiregyhazán

-

INTERREG DANUBE-TALENTMAGNET
TOP·6.4.1-16-NY1·2017-0000l

Csomópont

és kerékp;lrút-fl!jlesztés Nyíregyházán

-

Az európai határvárosok korlátolt felelOsségü
európai

területi

egyuttmuködésl

csoportosulás 2020. évi muködéstámogatils•

1

proiektje
TOP-6.4.1·16-NYl 2017-00002 Csomópontés kerékpárút-fejleszté~ Nyíregyházán- II. 1
ütem
Bfr'1at alatt i6116 p;tlytizatok

!I

l

-

CULTOUR A MAGYAR-UKRAN KULTURÁLIS

1

ÖRÖKStG NÉPSZERÜSITi.SF A STORYTELLING

ts A GAMIFICATION MÓDSZEREVEL

-

TOP-6.5.1-19-NYl-2020-00004 A BESSENYEI
TtR

3-4

SZÁM

NYÍREGYHÁZA

B~RlAKASOK

ALATTI

ENERGETIKAI

KORSZERÜSITtSE
MEGYEI

VÁROS

JOGÚ

ÖNKORMÁNVZATÁNÁL

-

AZ

AGRÁRMINISZTÉRIUM

2020.

PÁLYÁZATA

EBRENOESZETI

MUKODTETŐ

ClVIL

ÉVI

TELEPET

SZERVEZETEK

É.S

TELEPOLtSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMARA

-

TOP-6.5.l-19-NYl-2020-00003
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI

KORSZERŰSfrlSE NYIREGYHAlA, CSALÓ KÖZI

i

NYUGDÍJASHÁZ ES A CONTINENTAL ARÉNA

1

ENERGETIKAI FEJLESZTESE
ENERGIAKÖZÖSSÉGEK
MUKÖOtstr

6.

.óvodabóvites"

A

város

1

terúlet~n

1

(Nagyv;lrad-Zalh

két

-

Minden óvodáskorú
gyenne~
lehet6~

Nyíregynáza
Megyei

számára
tenni

a

Varos

...

_......,_
(

'lNYIREGYHÁZA

\_ ../

több< .

-

Jogu

,__
R.· 2019.12.31.
K.: 2021.12.31.

KIALAKfrASÁT

TÁMOGATÓ

ts

MINTAPROJEKT

MEGVALÓSITÁSA NYÍREGYHÁZÁN
lezárult és lezárás alatt 6116 pályázatok·
Új

ovoda

létesítése

a

Jósa

András

H. : 2023.12 31.
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Máté utca, Törpe
utca)

goodozásukhoz
kényelmes

kapadtásbdvítésre

körülményeket

Oktatókórház területén

Önkormányzata

TOP-6.S.1-15-NYl-2016-00001
Önkormányzati
epületek

és

E>nN~Ptikai

van !ilükség, mivel a megfele16
kőtelez6
c.soportlétszámban

korszerűsítése

óvodáztatás

TOP-6.2.1-15.NYl-2016-00001 .Csalddbarát,

férőhelyek

Megyei Jogú

Város Onkormányzatánál

miatt való foglalkozást.

a

kevesebb

Nyíregyháza

munkába

száma.

állást

segtt6

intézmények

fejlesztése Nylregyháza Megyei Jogú Város
önkormányzatánál
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003
óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál II. ütem
MegvalósiUs alatt ;illó p;llyihatok:
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 • Csal3dbarát,
munkába

állást

segit6

intézmények

fejlesztése Nylregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál- II. ütem

7

Nyiregyháza

kozépúletPk 1 Fg6zséges
korulmények

.lntézmenyek

Al

felújítása"

állaga,
önkormányzati
tu fajdonú

megteremtése
a
mar
korszerO

ingatlanok áll~pota

intézményekben.A

leromlott,
tefjeskörü

Megyei

Jogú j K.: 2021.12.31.

Város
Önkormányzata

H.: 2023.1.2.31.

Müzeális intézmények szakmai támogatasa
2018 (Kubinyi Ágoston Program2)
TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001
Alapszolgálatások

ezáltal meglévö
szociális
bé1fak.l s-hálózat

bővítése,

Szociális

lnfrastuktúrájának

fejlesztése Nyíregyháza. Május 1.

tér 10/A. (hrsz. 2263/131), Illetve Körte utca

fefüjitásu~ iddnerü, / bővité.se, növelése,

41/A. {hrsz. 1640/1) szám alatt

biztosítva ezálta 1 az 1 melyne~
akadálymente.~ítést eredmenyeként a
lévők
is..
váróli5tán
hamarabb jutnának
dnkormanyzati
lakáshoL
áldozatvédelmi

R.: 2019.12.31. 1 Lezárult és lezárás alatt ;illó pályázatok:

TOP-6.6.1-15.NYl-2016-00001 Egészségügyi
al<Jpellátás infrastruktuális fejlesztése
TOP-6.1.4-15-NV12016-00001 A Benes Villa
turisztikai
hasznosítilsa
a
kulturális
örökségünk megőrzése érdekében

Az

TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001
Önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú

prograrm keretében
vagy
a
k:ri<iishefvzetben

Város Önkormányzatánál

lévő

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001
BOksődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogü
Város önkormányzatánál

emberek

elhelyezées
megoldottabb

is

lenne.

TOP-6.S. 1-16-NYl-2017-00004

Akadálymentesltés

Önkormányzati

keretében

korszerüsítése

további

(Y->

„
NYÍREGYHÁZA
~

L,

épületek

energetikai

Nylregyháza

Megyei Jogú

110
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segitő

Város Önkorm~nyzatánál tV: ilten1

megoldások
a

elhl'lyezése
fo~téli:kal

1

íOP-6.3.1-15

érlntl'tt

Barnamezös

teruletek

télcs,o port

rehabllttációJa Ny1rcgyhaza Tiszavasvári ut i
laktany;ik tekintetében

könnyebb

TOP-6.2.1-15.NYl-2016-00001 .családbarát,

tájékozódása
érdekében
(p,ktogramok

fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogu Város

munkába

állást

segitO

intézmények

Önkormányzatánál

elhelyezése, stb.).

TOP-6.3.2-16 NY1·2017-00001 A nyíregyházi
1

szabadtéri szfnpad rekonstrukciója

1

és

a

.Klserd6k" területének funkcionális bllvítése
TOP-6.6.2-1S·NY1·2017 00001
alapszolgáltatások

Szociális

ínfrastuktúrájanak

bcMtése, fejleSltése II. ütem
TOP-6.5.l-1&-NV1-201Hl0003
Önkormányzati
korszerűsítése

épületek
II. ütem

TOP-65.l-16-NYl-2017-00002
Önkormányzati
épületek
korszerűsítése

energetikai

energetikai

111. ütem

Önkorm.lnyzati

étkeztetési

támogatása
konyhafelújításl

fBabah<lz

fe1lesnések
bölcs&le

TOP· 7.1.116-H-ERFA-2018-00026
Városrészek többfunkciós közösségi tereinek
komplex infrastrukturális fel1lesztése
TOP· 6.2.1-16-NYl 2017 00003
ÓVodafejlesztés Nylregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál II. utem

Megvalósítás alatt "16 pályézatok:
-

TOP-7.1.1-16-2016-00067
Kulturális
és
közösségi terek rnfrastrukturáli~ fejlesztése
és helyi kózösségfejlesztes a Nyiregyhaz1
Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejle~ztési
Stratégiájához kapcsolódva
TOP-6.2.l-l&-NYl-2017 00003 - Családbarát.
segítő
intézmények
munkába
állást
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogu Város

Önkormányzatánál - II. ütem
TOP-6.7.1-1&-NYl-2017-00001 Megyei Jogú

L-----.L.------"'------~~-"--~~-~--_,_-~-~-_,_-~~~--_,_~-----~-- -----'------------------~--~
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1

V~rosol

városi

ll'romlott

tl'ríilf'teinek

rehabilitációja
EFOP-1.2.917-2017 00047 Nők a családban

es a munkahelyen
EFOP-3.3.6 17·201HXl016

.MTMI

Elményk02pont NyfregyM2án"

TOP-6.6.1-l&-NYl-2017-00001 Egémégügyi
alapellatás fejlesztése Nylregyházan - II. ütem
TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005 Fenntartható
Helyőrsegi Művelődési

turizmusfejlesztés -a

Otthon revitalizátiója által

TOP-6.l.4-l&-NYl-2017-00002

i

;

11

1
1

1

A

Sóstói

múzeumfalu fejlesztése

Modern

1

városok

k~llay

program

kúria

felújításának 11 . üteme

Modern

i

városok

Program

Mesekert

kialakítása a Sóstói Muzeumfaluban
Bfr.lh t alatt 'lló p;ily;izatok
TOP-6.S.1·19--NYl-2020-00004 A BESSENYEI

T~R

3-4

SZÁM

AIAITI

i

NYÍREGYHÁZA

BtRlAKÁSOK

KORSZERŰSITÉSE

ENERGETIKAI
MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

1

AZ

AGRÁRMINISZTÉRIUM

PÁLYÁZATA

EBRENDÉSZETI

MŰKÖDTETŐ

CIVIL

2020.

ÉVI

TELEPET

SZERVEZETEK

ÉS

1

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

-

TOP-6.S.l-19-NYl-2020-00003
ÖNKORMÁNVZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI

'

k"'
.

1

.L__

1

KORSZERŰSITÉSE NYfREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI

1

NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA
ENERGETIKAI FEJLESZTtSE

1

A nők esélyegyenl6sége
~

.Női .kézzel" 1s

Munkanélkülíség a

!ehet

n6k-

hatékonyan
dolgozni~

a

A

női

• Nyíregyháza

m11nkanj!lkuliek

Mrgye1

kkgyermpkes any;lk

arAnyának

Város

-körében.

csökkentése.

Önk<>f"mányzata

külónOSl''l

Jogú

R.: 2019.12.31.

Lezáru lt és lezárás alatt álló pályázatok:

K.: 2021.12.31.

,

TOP-69.l15-NY1-20ló-00001

H.· 2023 .12.31.

Kozosen

Polyákbokorért: A társadalmi ei;yüttmilködés

erós1teset

munkaerő- piaci

szolgáló

komplex

program

Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumban

eselyeik növelése a

1

1

-

nók körében. A nO"k

••

~

Cf /
y

l

NYÍREGYHÁZA

t.~':lbPt dC

Modern

városok

program

Nyiregyháza

1
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részére

Megyei

átképzö

Jogú

Város

Önkormányzatán;ik

programok

szálláshelyb6vítési programja.

sz.ervezése,

Modern

közmunhprogramo

Állatpark fejlesztése keretében
Ökocentrum és szállodil épitése

kba

történő

v<\rosok

program

foglalkoztatás,

önkormányzati

étkeztetési

res~vétel

támogatása

(B<ibaház

e lősegitése,

a

Nyíregyházi
Pangea

fejlesztések

bölcsöde

konyhafelújítás)

foglalkoztatók

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026

bsztonzése a nem

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek

szokványos

komplex infrastrukturális feljlesztése

foglalkoztatási

Megvalósítás alatt álló pályázatok:

formák

(részm unkardó,
távmunka, rugalmas

TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001

munkaidő

Jogú Város területén

Helyi

foglalkoztatási együttműködések il Megyei
!!s várostérségben

Nyíregyházai Foglalkozt<itásl Paktum

alkalmazására,

Nők

képzettségnek

EFOP-1.2.9-17-2017-00047

megfelelő

és a munkahelyen

elhelyezkedési esély

EFOP-3.3.6-17-2017-00016

biztosltása.

tlményközpont Nyíregyházán"

a

családban

.MTMI

TOP-6.1.4--16/NYl-2017-00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés - a Helyórségi Művelődési
Otthon revltalizációja által

TOP-6.1.4-16·NY1-2017-00002
mtizeumfatu fejlesztése

A

Sóstói

KözmOvelődési érdekettségnövel6 támogatás

2019.
Kubinyi Ágoston program- - „EGY GYŰJTŐ
VllAGA" - A Péchy-Kovács-Gyűjtemény új

állandó kiállltáson történő bemutatása
Járásszékhely
múzeumok
támogatása 2019-2020.

szakmai

TOP-6.2.1-l9-NY1·2019-00001 l.Jj bölcsődei
férőhelyek kialakltása Nyíregyházán
INTERREG DANUBE-TALENTMAGNET

1.

„Wdjuk
csaladok

a 1 Magas

a

nőkkel 1A nőkkel szemben

1R.'. 2019.12.31.1 tezárult és ledrás alatt áll6 pályázatok:

Nyíregyháza
Megyei

s2emben elkövetett 1 erkövetett

bűncselekmények
összetartóját, a bűncselekményelit
száma.
2012-ben
nót"

Jogú

Város
Önkormányzata

(}_)

„
NYfREGYHÁZA

K„ 2021.12.3l.

H.: 2023.12.31.

.

Közösen
Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés

TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001
erősítését

szolgáló

komplex

program

113
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~

Nyfregyháza Polyákbokor szegregátumban

összesen
3941 számának
büntselekmény
csolc:~en~ése.

TOP· 7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026

elkóveté.se

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek

esetén

volt a sértett fél nó'

komplex Infrastrukturális feljlesztése
Megvalósít's alatt álló pályázatok:
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 Megyei Jogú
Városok

leromlott

városi

területeinek

rehabllltációja
TOP 6.9.1·16 NYl-2017 00001 A társadalmi
együttmüködés erősítését szolgáló komplex
programok (SOFT)"KÖZÖSEN A KIÚTÉRT"
EFOP-1.2.9-17 2017-00047 Nők a családban
és a munkahelyen
TOP-6.2.1-19-NYl-201900001 l)j bölcsödPi
férőhelyek

3.

elegendő

.Diszkrét

Nem

biztonság'

családok

a Nyíregyházán

Nyíregyháza

átmeneti biztosított legyen a

otthona és anyaóvó

Jcrizishelyzetben

Város

fér6hefyszáma.

lévo an~k, családok

Önkormányzata

Jelenleg

átmeneti

Nyirl!gyházán

H.: 2023.12.31.

lévő

mégis
várakozó

Szociális

lnfrastuktúrájának

fejlesztése Nyíregyháza, Május 1.

41/A. (hrsz.. 1640/1) szám alatt
TOP-6.9.l-15-NYl-2016-00001

átmeneti

Közosen

Polyilkbokorért: A társadalmi együttmüködés
er6sitését

krízís~elyzP.tben

anyákat,

Alapsrolgálatások
bővítése,

a megoldá~a.

fogadni

TOP-6.6.2-lS-NYl-2016-00001

tér 10/A. (hrsz. 2263/131), illetve Körte utca

106 élethelvzetiik
tudja

2019.12.31. , Lezárult és lezárás alatt álló pályázatok:

K.: 202l.l2.3l.

elhelyezése,

összesen
férohely

1 R..

Jogú

Megyei

kialakítása Nyiregyházan

szolgáló

komplex

program

Nylregyháza Polyákbokor szegregátumban

csal;ldokat,

TOP-6.6.2-lS-NYl-2017-00001

azonban

alapszolgáltatások

vannak

bővítése,

családok

Szociális

1nfrastuktúrájának

fcJlcsztése II. utem

Megvalósftás alatt iilló pályázatok:

és a várakor.Isi ld6 f
viszonylag hosszú.

TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 Megyei Jogú
Városok

leromlott

városi

területeinek

reh.ibilítciciójd
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló komplex

programok (SOFT)"KÖZÖSEN A KIUTéRT"
TOP-6 6.l-16-NYl-2017-00001 Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. utem

4.

. Prnblémakezel 1 Nincs pontos adat a 1 Pontos
es

a

ponlos

mlk

adatok

Nyíregyháza

képzes1 álljanak

Megyei

..

-~

') l

\_ _./

N YíREGY HAZA

.,..,..,h

Jogú

1

R.: 2019.12.31.1 Lezárult és lezárás alatt álló pályázatok:
K.: 2021-12 -31.
TOP-6.9.1-15-NVl-2016-00001

Közösen
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Nyíregyháia Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2023
adatok tükrében
hGtékonyabb"

1 programokban

való 1 rendelkeizésre a nők
az 1 kP.pzési

reszveteléról,
alacsony

Város

Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés

H.: 2023.12.31.

őnkom'lányzata

i

erősítését

iskor111 program~kban való

ndf< reszvéte.!éről,

VE!gnttségü

elhelvezi<.edési

alacsonyi

lehetdségeiről

végzettseg(l

szolgáló

komplex

program

Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumban

az

Megvalósítás alatt álló pályázatok:

iskolai

-

n6k

TOP-6.8.2· 15-NYl-2.016-00001

Helyi

a Megyei

foglalkoztatási együttmOködések

foglaflh>~tatásáról.

é~

Jogú Város területén

v:irostérségben

Nyíregyházai Foglalkoztatási Paktum
TOP-6.7.1-16-NYl-2017-00001 Megyei Jogú
Városok

leromlott

városi

területeinek

rehabilitációja
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 A társadalmi
együttmOködés er6sítését szolgáló komplex
programok (SOFT)"KÖZÖSEN A l<IÚTÉRT"

5.

.C~ládbarát

A piaci szektorban a

A

munka helyek

v.lllalkozások

leg~n

létrehoz~sa"

gazdasági
érdekeltsége

n6k

1

számára

,

lehetőség

rugal ma~

Nyíregyháza
Jogú

Megyei
Város

ellen ' munkaid'<lben,

Önkormányzata

1

hat a családbarát csafádba'rát
szolg.il'tatások -

a munk;ih~lyen
A

rugalmas munkaidö,

dotgornd

4·6

szervezetek,

civil

fogfafkoztatasol-,
stb.·

bevez~se.

váJlalkozksok

~fü'.remdiködésével

mun~ahelyek.

óvoda

létesítése

a

Jósa

András

Oktatókórház területén
Önkormányzati

étkeztetési

támogatása
konyhafelújítás)

(Babaház

fejlesztések
bölcsőde

komplex infrastrukturális feljlesztése

alapl!Várlyok,

család'l\iarát

Új

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek

egyháza~.

Nincsemek

H.: 2023.12.31.

TOP-7.1.1·16-H ERFA-2018-00026

1

órás

R.: 2019.12.31. 1 Lezárult és lezán'is alatt álló pályázatok:

I K.: 2021.12.31.

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00003
óvodafejlemés Nyíregyháza Megyei Jogú

c.sal<idöa~át

Város önkormányzatánál 11 . ütem

munkah~lyek

MegviJlósí~s alatt álló pályázatok:

létrehodsa.

TOP-6.1.4·16-NYl -2017-0000

Közintézlnényekben

Madárröpde

a
bsaládbarát
munkah~lyek

TOP-6.1.4·16/NVl-2017-00005 Fenntartható

létesítése

a

lndiaház

és

Nyíregyházi

Állatpark területén

lehe.tösékeinek

turizmusfejlesztés - a Helyörségi Művelődési
Otthon revitalizációja által

feltlirasa f

MODERN városok program NYÍREGYHÁZI
ÁLLATPARK

fejlesztése

keretében

J~GKORSZAKI INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ
kialakítása
Modern

városok

program

Kállay-kúria

felújításának II. üteme

e')"')
1. /_./

NYIREG~HÁZ•:
öbb
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Modem

városok

Program

Mesekert

kialak1tasa a Sóstói Múzeumfaluban
Közmüvelődési

érdekeltségnöveló támogatás

IV. Az 1dlísek esélyegyenlősége

1.

„ lddsen

dolgozni

akarok!"

is 1 Alacsony az idiSsödó 1 -A ~S év felettiek

és Időskorúak

Nyíregyháza

foglalkoztatási

Megyei

foglalkoztatottsága.

arányanl!k

Az idősek kognitív

növelés1vel,

képesS'égeinek

szenrorfoglalkoz

megórzésc ds

I
fejlesné~ével,

Jogú

Város

1

!

R.: 2019.12.31, lezárult és lezárá. s alatt álló pályázatok:
K.: 202l.l 2 .31.
20161 Nl01-KA204-023027 Erasmus+Back
H.: 2023.12.31.
to (Net)WOl'k

Önkormányzata

a

Megvalósítás alatt álló pályázatok:
•

latlls

fej tesztése
érdekében létrejött

a

munkae.ft1piacró
1

képzései.: száma

1

k1>vtls.

kikeríilé~

való

Nyíregyházai Foglalkoztatási Paktum

korai

TOP-6.1.4-16-NYl-2017·0000 lndlaház és
létesítése
a Nyíregyházi
Állatpark területén
Madárröpde

megelö'zksével,

a

n~ugdijba

EFOP-1.2.9--17-2017-00047

kPriJ!l!S
korcentrumának

Nők

a családban

és a munkahelyen

a

növelés~!.
1

Helyl
TOP-6.8.215·NY1·2016-00001
foglalkoztatási együttmílködések a Megyei
Jogú Város területén és várostt!-rségben

rugalma~.

az
a

atipikus,

munkavégzési
aktiviulsna~
megfelelő

munl-a

és jogi

1

kilm~zElt

kiala kítá~ával -

a.

munkae(6piacra

való

vi=atér~s
elősegítése,

az

információs

tech nofógiai
képességek és
kész~ek

elsajáti1ásával míndenki
szám~r<1.
hozzáférhető

kepzéseK/átképz

ések

1

C7J

„
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rendszer(!nek
feJlesztke.
-

id~sek

1
1

fogl~l~o1t<1tásM

i

segítő'

,

szervl'.zetek

közremOködése,

a foglal~~ztatást
UmogatÓ
és
elfo83dó 1 Jellegu

gazdasági
ursadalmi
1
magatartási
1
minták, 1

és

jó

gyakorla~ok

b5vitése

I

és

-

fe1lemése
rugalmas

nyugdija~ásl/fog

lalk'Oztatási
programok
támogatasa,
mely
lehetdséget acl a

munka vllágából

tOrténó'
folyamatos/foka
zatok kilépésre 45

év

feletti

korosztály
foglalkozutásán
ak támoeatása
speciális
programokkal,

mely a

t~rtósan,

egy
homabb

évnél
ideje

á11Askenssc5ket
és a nagyon
alacsony
vegzettségűeket

1

céloua meg

cr~

„
NYIREGYHAZA

tnhbrt
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2.

.Mi

iS

az

internet?"

az

Al

A számltógépes

lnfokommunik<ici6s

infrastru ktúráho

M<>gyel

z és az általa

Város

kínált

Önkormánylata

és az

technológia
ilyen

eszközök

ha~málatanak

nem

R.: 2019.12.31.

Jogú J<.: 2021.12.31.
H.: 2023.12.31.

nl>velése.

ez

körébea,

azonban sokilt

-

-

lehet<'lségekhez

.

segít az ld6worúak történő
hozzMéréssel, a
képzések
támogatásával,

Erasmus~ Back

alatt .illó p.ilyáliltok:

EFOP-3.3.6·17·2017-00016

.MTMI

~lménykozpont Nyiregyházan•

WIFl4EU

wifi-hozzáférés

Ingyenes

az

1>urópaiak számára

informalaS<lban,

' segítésében.

2016-1-NL01-KA204-023027

Megvalósl~s

tanutás~

Villó hozzáférésének

szakmai

to (Net)Work

Az

szolgáltatásokhoz

mú,eumok

Járásszékhely
támogatása 2018

-

el az ldós. ídósöd6 illternativ,
emberek

Lezárult és lezár'5 alatt álló pjly;batok:

TEchTown 186 .URBACT 111· TECHTOWN"

még szolgáltatásokho
teljes z való liozzáférés

tl'rjedt

mértékben

Nyíregyháza

INTERREG EUROPE
ósztönZé$t

élethosszig való

A region.ilis innováció

jobb

E-kormányzati 1

szolgfüatásokon keresztül

t;mulá~

.

le~etllségének

Közmüvelődésl érdekeltsegnöveló

t<imogatás

2019.

megterenntés~

el émetd el. E-

e·

lear.iing,

Információ és az
e-szolgál1atások
tcvábbfP.ílesztés
elérésükhöz

e,

történő

houaférés

és

hozzájutás
támogatása,
celzott
programok

az

id<'l!ff számára

a

dig1táijs tudás

fokodsa
érdekeben.
Senior
akadémiák,
szépkorúak
akadflmiáinak
támogatisa.

3.

.tdCJsek

Az

1d6'rod6' Az

id6söd6,

valamint

az

Nyiregyhaza

R.; 2019.12.31.

Lezárult és lezárás alatt álló p;ilyázatoJc

1(.: 2021.12.31.

ld<'ls

'---1}
\_ . /

••
NYÍREGYHÁZA
• <l

•nh~u
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önkéntesenn

generac.ió

tudás.it embereit

nem

kelllí'

Megyei

bevoná.sll

Jogú

-

H.: 2023.12.31.

varos

az

2016-1-Nl01-KA204023027

Erasmus+Back

to (Net)Work

elhmer~.

ónl..entes munka

Aldcsony az idősek

világaba, mellyel

Polyákbokorért: A társadalmi egyuttmúkodés

részvétele
önkéntes

:u
idO'sodO'
eenerádó

Nyíregyháza Polytikbokor szegregátumban

mun~'ában .

turlásanak

lll

TOP-6.9.1·15·NY1·2016-00001
erősítését

szolgáló

Közösen

komplex

program

Mqvalósftás alatt '116 pály,zatok:

elt~meré~e

1

Ö„kormányzata

és

Is

hasznosítása

-

1

megvaló5ul.

Közmúvelődési érdekeltségnövelő

támogatás

2019

1

1

.___
4,

... - - _Nem lehet elég Az

,,

- ,___

korán kezdeni.•

_ .._
ldOsek

füztónzése

az

--

1

egés1ségmegőn

i1

1

és.

egész~udato:s

magatartásra,

és

PrevenciC

--

Nyfregyháza

R.• 2019.12.31.

~gyel

K.: 202112.31.

Jogú

-

H.: 2023.12.31.

város

1

önkormányzata

a

Lezárult és luár;is alatt "ló pjly;hatok:

sport és a mozgás 1ó
hatAsainak

TIP·KP·l-2019/1-000205 .1fíúsag határok
nélkűr Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
TOP-7.l.1·16-H-ERFA·2018-00026

'

Városrészek többfunkciós közösségi terelnek
komplex infrastrukturális feljlesztése

megtap;mtalasa

Mesvalósíús alatt "16 p;ily,zatok:

álta 1, ne . féljenl'k"

-

mozogni.

WIFl4EU

Ingyenes

wifi-hozz;lférés

az

európaiak számára
Közm0vel6désl érdekeltségnöve16 támogatAs
2019.
Kubinyi Ágoston program · - .EGY GYÚJTÓ
'

VILÁGA" - A Péchy-Kovács-GyOjtemény ÚJ
állandó kiállitason torténő bemutatása
5.

_Nem

csak

hú\<.éveseké
világ"

a 1 A generacíók közötti Tudatosítás,
g!ner.lciók
a egyuttmükodes
"ingatagkoro~tály

A

közos-ségl

~özöth

NyirPgyháza

R.: 2019.12.31.

Megyei

K.: 2021.12.31.
H.: 2023.12.31.

Város

1

szolidaritás

önkormányzata

életbP
történő erősítése .
be<.1o~ása minimális. , kúfónböz6
programokkal.

Lezárult és lezárás alatt álló pályázatok:

.
-

2016-1-NL01-KA204·023027
to (Net)Work

Erasmus„ Back

TOP 7.1.1 16-H·ERFA·2018 00026
VároSl'észck tóbbfunkciós kozosségi tereinek
komplex infrastrukturális feljlesztése

Mecveló$ítlb elett álló pályázatok:

Nyugdíjas
egye~letek

Jogú

WIF14EU

és

Ingyenes

wifr-hozzáférés

az

európ.tidk sz.imárd

mozgalmak

-

mun~ájanak

tamogatása.
Közi'rdek.a

Közművel6désr érdekeltségnovel6 támogatás

2019.

-

tevékenységek

Kubinyi Ágoston program

- .EGY GYŰJTŐ

VILÁGA" - A Péchy-Kovács-Gyú1temény új

(városi, kultuális

állandó kiállításon tórtén6 bemutatása

_„.
„ ••

-~

l))
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„_

\.„ . .

~-..+

„,

119

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2018-2023
szabadidős

Bírálat alatt "16 pály1izetok

és

sportprogramok

TOP 6.5.1· 19 NYl 2020 00003

) szervezése a

ONKORMÁNYZATI

senklr

KORSZER0Sfrtse NYIREGYHÁlA, CSALÓ KÖZI

korositály

NYUGDÍJASHÁZ

bevoo;Jsával

ts

f PÜITTEK ENERGETIKAI
A CONTINENTAL ARtNA

ENERGETIKAI FEJLESZT~Sf

és

aktfv
szt>repvállalá~

ld6sek

al.

a

bevon<isa
helyi,
szomszédsági
programokba,

közOs-ségfejl~zt

ő programokba.

piacok

Helyi

t~mogatása

(áruláncok).
Programok
szervezése

és

(óvod;lk
ídósek

klubja).

Tem~til"Us

közMSég1
beszélgetések,
csal3dlgenerációs
szolidanlás
en5sitését célzó
programok
megvalósítása.

6.

.Brztonságos é5

Nem

biztonságos

élhet6 nyugdíjas kómyeiet és nem
évek"

megfeleló
életmlnöség.

1

Az

R.: 2019.12.31.1 Lezárult és lednls alatt álló pály;hatok:

Nyiregyháza

egésuégtudatos

Megyei

magatartás és az

Város

idóskorra

Önkormányzata

Jogú

I<.: 2021.12.31.

•

H.: 2023.12.31.

Közösen

Polyákbokorért : A társadalmi egylittmúködés
erősítését

tdrténó

szolgáló

komplex

program

Nylregyháza Polvákbokor szegreg~tumban

.

fel~ülés

támogatása,
sport

TOP-6.9.l 15-NY1· 2016-00001

!s

mozgás

a

alapszolgá !tatások

a

Szociális

mfrastulctúrájanak •

bc5vMse, feilentése II. útem

jó

TOP 7.1.1-16-H ERFA-2018 00026

ha1á~1ra

tekintettel

TOP-6.6.2-1S-NV12017-00001

Városrész1>k tóbbfunkc16s kózosség1 tereinek

a

..

~

ty)
'- /./

NY I REGY H AZA

t'1rb·' 1

-
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komplex infrastrukturális feljlesztése

sen1orspo rt
támogatása. A
lelki
egés:ségvédele
m erOsitése, az
elsódleges
prevenció

Megvalósítás alatt "ló pályihatok:
TOP-6.7.l-16-NYl-2017..()()()()1 Megyei Jogú
Városok leromlott városi területeinek
rehabilitációja

.

erősítése

-

s2ür6programok
szervezés.évei.
Kotelezil
nyugdíjbiztosítás
mellett
o~ztönöznr
kell
önkéntes
az
klegészit6
rendszerekben
való részvételt,
1m~sitení kell az
öngondoskodás
szemlflk-tl!t. a
közbiztonság
javítása.

7.

.szolgáltatások
hálójában"

Közmüvelődésl érdekeltségnövelő tamogatás

2019.

Az id<'Js emberek

Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
önkormányzata

esélyegyenlőség

ének biztosítása
a szolgáltatások,
eaátások
és
eléréséhez.
A
A szolg~ltatásokhoz siolgáltatások
és az enátásokhoz fejlesztése
való
hozzáférés ja,uljon hozzá a
területi
rekrdcló és a
egyenlOtlenségeine rehab1Háció
k csökkentése.
lehetőségeihez,

R.: 2019.12.31.
1(.:

2021.12.31.

H.: 2023.12 .31.

Lezárult '5 ledrás alatt álló p;ilyilzatok:

-

.
.

valamint
a
readaptációhoz
Egészségügyi é s
szociális
szolgá ltatások
koordináiójának

Kubinyi Á.goston program· - . EGY GYŰJTŐ
VILÁGA" - A Péchy-Kovacs-GyOjtemény új
állandó kiállításon t0rtén6 bemutatása

Szoci.ilis
TOP-6.6.2-lS-NYl-2016--00001
lnfrastuktúrájá nak
AlapszolgálaUsok
b6vítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1.
tér 10/ A. {hrsz. 2263/131), Illetve Kórte utca
41/A. (hrsz. 1640/ 1) szám alatt
TOP-6.6.1 lS.NYl-2016-00001 Egészségugyi
alapellátás infrastruktuáhs fejlesztése
Közösen
TOP·6.9.1·15·NY1-2016-00001
Polyákbokorilrt: A tár~dalm1 együttmüködés
erllsítéset szolgáló komplex program
Nyiregyháza Polyákbokor szegregátumban

Megvalósítás alatt álló pályázatok:
TOP-6.l.4-16· NYl 2017-0000 India ház és
Nyíregyházi
létes1tése a
Madárropdc
Állatpark területen

-

Ő.J

.

TOP-6. l.4-16/NY1·2017 00005 Fenntartható
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fejleszté$e.

turizmusfejlesztes - a Helyőrségi Müvelódési

Sp&iál1s

Otthon rev1talizációja által

problémafókusz

WIFl4fU

·ú
interdiszcíplinári
s

Ingyenes

w1fi-hozzáféres

az

europaiak számára
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

prGgramok

2019.

fejlentése. A 75

év

-

feletti
l;!fő

egyedül

helyi

- .EGY GYŰJTŐ

állandó klállításon történő bemutatása

k<llőSs:éll!ben

-

izofAlódó1

TOP-6.2.l-19-NVl-2019-00001 Új bölcsődei
férc5helyek kialakítása Nyíregyházán

kapcsoratok
nélküli,

Kubinyi Agoston program·

VU.AGA" - A Péchy-Kovács-Gyüjtemény uj

rossz

ege'iZségl
' állapotban lévő;
mentáliSan

hanyatló,
telepúlési
miatti,

1

Mtránv

!

szocialisan
raszoruld,
alapcsony
jövedelmű

idósek 1>evonása

a

helyi

kőz4letb~,
1

s·iolgáltat:ások
igé.nybe~telére.

s.

„lntézmenyek
felújitasa"

-

Az épületek állagai Egészséges
lerom lott,
1>J:"által körülmé!'lvek

Nyíregyháza

R. ; 2019.12.31.

Megyer

K.· 2021.12.31.

Jogú

tefjeskórű

megteremtése a

Város

felújításuk klószerú'.

m~r

önkormányzata

lcorszerü

H.: 2023.12.31.

intézmérwekben

v.A. fogyatékkal élOlc e.sélyegyen!ősége
1.

"Számok, adatok
büvö!etében •

Nem áltnak pontos

Adatok gyűjtése,

Nyiregvháza

adatok.

nyilvantattások

Megyei

rendelkezem~

fogyatékkal

a
élők

a

Város

társadalmi

Önkormányzata

Pgyenlóíl~nsége

szamilra
vonatkozóan.

vezetése

Nem

R.: 2019.12.31.
Jogú

K.: 2021.12.31.
H.: 2023.12.31.

Lezárult és lezárás alatt áH6 pályázatok:
KÖFOP- l.2.1-VEKOP-16-2017-01217
Nvírcgyháza
Önkormányzata

Megyei

Jogú

Város

ASP

Központhoz

való

csatlakozása

ket érínf6. az.t

...

~

fy)
\_ ! ../

NYIREGY. HAZ,iA

t0blwt

.i
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Megval6sfus alatt "16 pilly6zatok:

készúlnek

bt!fo:yásoló

elemzések,

foglalkoztatási,

INTERREG EUROPE

értékelések.

egémégOgyi és

ösztónzése

szocíálís

szolgáltatásokon keresztul

A regionális lnnovació

jobb

E· kormányzati

te,,;ieteken.

2.

~Lakható

A

lakások\"

intézmény
nem

l

Nylregyháu

jelenlegi A fogyatékosok
hálózat lakásainak

szolgálja

az

integraciót,

Megyei

akadálymentes

VAros

kí.alakít.;lsa.

Önkormányzata

Kevés a

inkfuzlót.

GF/SZKF/7S/6/2017 Területi infrastrukturális
fejlesztéseit

keretében

megvalósítandó

szennyvízcsatorna-hálózat

fejlesztés

TOP-6.7 l-16-NYl-2017 00001 Megyei Jogu 1

A

Városok

fogyatekosok

leromlott

városi

teruleteinek

rehabilitációJa

lak;!~ának

Bírálat alatt álló pályázatok

akadálymentesltése
~m

H.: 2023.12.31.

Megvalósítás •latt illó pályázatok:

támogatott

lakhatás.

R.: 2019.12.31. 1 Lez6rult ~s lezArás •latt illó p.;ll~zatok:

1 K.: 2021.12.31.

Nylr<?gyházán

lakóotthoni ellátás,
n'ncs

Jogú

TOP 6.S.l-19-NYl-2020-00004 A BESSENYEI

megoldott.

T~R

3·4

SZÁM

NYÍREGYHÁZA

B~RLAKÁSOK

ALATTI

ENERGETIKAI

KORSZERÜSfTtSE
MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
TOPG.S.l-19-NYl-202000003
ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI
KORSZERŰSfTÉSE NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI

NYUGOÚASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

3.

R.' 2019.12.31. 1 Lezárult és lezárás alatt álló pályáutok:
Jogú j K.: 2021.12.31.
Megyei
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
H.: 2023.12.31.
Város
fejlesztések Nyíregyháza Rométsz616, Fenyö
Önkormányzata
utca felújítása

Fogyatékos

.A munkában ne

legyen hiltrány a

SZPmélyek,

. hátrány ."

minel

Nyiregyháza

nagyabb

arínysiámban
Fogyatékos
személyek

történb

TOP·6.9.1-1S-NY1-2016-00001

foglakozta lása.

Közösen

Poly.lkbokorért: A társadalmi egyuttmuködés

foglakoztatása nem

erősítését

megoldott. Alacsony

Nylregyháza Polyákbokor szegregátumban

a

foglarkoztatottak

szolgáló

komplex

program

TOP-6.l.5-16-NY1·2017-00002

ar:ínya.

Gazdaságfejlesztést és munkaer6-mob1litást
ösztónzö közlekedésfejelsztés Nyiregyhaz;i
hat pontján
TOP 6.2.l-16-NYl-201700003
óvodafeilesztés Nylregyháza Megyei Jogú

(y_;

••
NYIREGYHAZA
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1

Város Onkormány1atánál II. ütem

1 Megvalósitás alatt ~lló pMyihatok:

TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001
Helyi
foglalkoztatási együttmúkódések a MPgyPi
Jogú Város területén

1

!!s várostérségben

Nylregyházai Fogtafkoztat.lsi Paktum
TOP-6.9.1-16-NYl-2017 00001 A tarsadalmi
egyúttmükódéos erősítését szolgáló komplex

1

progr;imok (SOFT)"KŐZÖSEN A KIÚTÉRT"
TOP-6.1.4-16 NVi-2017-0000
Madárropde

létesítése

lndiah;iz

a

és

NyÍf'egyház1

Állatpark területén
EFOP-1.2.9-17·2017-00047 NOk a naládban
és a munkahelyen
-

TOP-6.1.S-1&-NYl-2017-00003

Koranyi

FrlgyH utca felújítása, a Korányi

~rigyes utCil·

Csaló

körforgalom

koz

csomópontban

ldépltke és a Szarvas utca felújítása
TOP-6.6.1-16 NYl 2017-00001 Egészségügyi
alapellátás fejlesztésP Nyfregyh:izán - II. ütem
•

TOP-6.1.4-16/NY1·2017-00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés - a Helyőrségi

Múvelc5dé~i

Otthon revitatlz.ició;a <lltal
-

Modern

városok

program

Kállay-kúria

felújításának II. uteme
INTERREG EUROPE
ösztönzése

A regionális innováció

JObb

E·kormányiat1

szolgáltatásokon keresztül
Közm0veh5dési !lrdekeltségnöveló támogatás
2019.
Kubínyi Ágoston program-

• .EGY GYŰJTŐ

VllAGA" - A Péchy-Kovács GyOJtemény ÚJ
dllandó klállltáson tortenó bemutatása
Járásszekhely

múzeumok

szakmai

támogatása 2019-2020.
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001

Csomópont

és kerékpárút fejlesztés Nyiri>gyházán
-

TOP-6.4.1-1&-NYl-2017-00002
és kerékpárút-fejlesztés

..

~

, ) _ ) N y 1 R E_,G Y H A Z A

\_

tob 'Jd ,,

Csomopont-

Ny1regyház~n -

II.
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ütem
4.

.A kultúra és a Inaktív a fogyatékos

.1 R.: 2019.12.31. ! Lezárult ~s lezáras alatt álló p;lly;h;itok:

mozgá~

szeméJyek

társadalmi

szabadsága."

kulturális,

sport programok

társadalmi,
élete.

sport

NyíreS:háza
Megyei
Jogu

Kulturális,
és

Város
Önkormányzata

szervezése
fogyatékos
személyek

K.: 2021.12.31.
1 H.:

2023.12.31.

TOP-6.l.4-15.NY1·2016-00002
l...itógatócentrum épitése és Hópárduc kifutó
kaialikitása a Nyíregyházi Állatpark területén.
TOP-6.1.4-1S-NY12016-00001 A Benes Villa
turisztikai

részvételével.

hasznosítása

a

kulturális

örökségünk megőrzése érdekében
TOP-6.l.4-15.NYl-2016-00003 Erdei sétány
és okológiai sétaút kialakítása Sóstófürdl!n
TTP-KP-1-2019/1-000205 .lfjuság határok
nélkül" Bethlen Gábor Alapkezell! Zrt.
önkormányzati

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések Nyíregyháza Rozsrétszőlti, Fenyl!
utca felújítása
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 A nyíregyházi
szabadtéri színpad rekonstrukciója

t>s

;i

.Kiserdl!k" területének funkcionális bóvftése
Közösen

TOP-6.9.l-15-NYl-201&-00001
Polyákbokorért: A társadalmi
erl!sítését

szolgála

együttműködés

komplex

program

Nylregyháza Polyákbokor szegregátumban
Modern

városok

program

Nyíregyházi

Állatpark fejlesztése keretében
Ökocentrum és ~zálloda építése

Pangea

TOP-6.l.S-16-NY1·2017-00002
Gazdaságfejlesztést és munkaerl! mobilitást
ósztönzó közlekedésfejelsztés Nyíregyháza
hat pontján
TOP-7.l.l-16-H-ERFA-2018-00026
Városrészek többfonkciós kozösségi terelnek
komplex lnfrastrukturáli~ feljlesztés('
TOP-6.2.l·ló-NYl-2017·00003
ÓVodafejlesztés Nyiregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál II. ütem
Megvalósitás alatt <Illó pályázatok:
TOP-7.1.1· 16-2016-00067

ICulturáfis

és

közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

és helyi közösségfejlesztés a Nylregyházi

();>

„
NYiREGYHAZA
'~"_..... 'l
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Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiájához hpcsolódva
1

.

TOP·6.l.4-16-NV1-2017-0000
Madárröpde

létesitPSP

lndiaház

~

és

NyirPgyházi

Állatpark területén
TOP-6.l.4-16/NYl-2017-00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés- a

Helyőrségi

MúvelOdésí

Otthon revitalizációJa által
MODERN városok program NYIREGYHÁZI
ÁLLATPARK

fejlesztése

keretében

J(GKORSZAKI INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ
kialakítása

.

TOP-6.1.4-16-NY1·2017-<Xl002

A

Sóstói

mllzeumfalu fejlesztese
nlfatárokon átnyúló zöld közlekedesl hálózat~
fCROSS-BORDER

GREEN

TRANSPORT

program

Kállay-kllria

NETWORK)

-

Modern

városok

felujitásának II. üteme

.

WIF14EU

Ingyenes

wlfl-hozzáférés

az

európaiak számára

.

Modern

városok

Program

Mesekert

kialakltása a Sóstói Múzeumfaluban

-

Közmüvel(5dés1 érdekeltségnövel6 támogatás
2019.

.

Kubinyi Ágoston program- - .EGY GYŰJTŐ
VILÁGA" - A Péchy-Kovács Gyűjtemény új
állandó kiállításon

történő

bemutatása

.

TOP-6.2.1-19-NYl-2019-00001 Új bölcsődei

.

BGA/5326/2020 Trianoni

-

TOP-6.4.1-16-NYl -2017-00001

fér6helyek kia lakítása Nyíregyházán

emlékmű felállítása

1

lnfrastruktuális fejlesztések Nyíregyhazán
Csomópont

es kerékpárút -fejlesztés Nylregyházán
TOP-6.4.l 16-NYl-2017-00002 Csomópont
és kerékpárút-fejlesztés Ny1regyházán· II.
ütem

5.

a

„Mindenki

Diszkrimináció

egyenlö"

tár.sadal om nhzérOl.

A
él ő'k

Nyiregyhaza

fogyatékkal

Megyel

társadalmi

••

(~ "liNYIRE. GYHAZA
//

t.w bet

Jogú

R.: 2019.12.31.
K.: 2021.12.31.

Lezárult és lezárás alatt álló pályázatok:

-

Járásszékhely

múzeumok

szakmai
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elfogadottsága

Város

e.me.lke.cfik.

Önkormányzata

H.: 2023.12.31.

támogatása 2018
Múzeális intézmények szakmai támogatása
2018 (Kubinyi Ágoston Program2)
Szociális

TOP-6.6.2 -15-NYl-2016-00001

lnfrastuktúrájá nak

Alapszolgálatások
bővítése,

fejlesztése Nyíregyháza, Május 1.

tér 10/A. (hrsz. 2263/131), illetve Körte utca
41/A. [hrsz. 1640/l) szám alatt

.

TOP-6.6.l-15.NYl-2016-00001 Egészségügyi
alapellátás infrastruktuális fejlesztése

a

Új óvoda létesítése
Oktatókórház területén

Jósa

András

TOP-6.l.4-15.NVl-2016·00002
Látógatócentrum építése és Hóparduc kifutó
kai allkítása a Nyíregyházi Állatpark területén .

.

TEchTown 186 .URSACT fii- TECHTOWN"

.

TOP-6.1.4-15-NV12016-00001 A Benes Villa
turisztikai

a

hasznosítása

kulturális

örökségünk meg5rzése érdekében

.

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001

Városi

környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések

.

TOP-6.1.4-15.NVl-2016-00003 Erdei sétány

.

2016-1-NL01-KA204-023027

és okológiai sétaút kialakltása Sóstófürdőn
Erasmus+Sack

to (Net)Work

.

TIP-KP-1-2019/1-000205

„Ifjúság

határok

nelkül" Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217
Nyíregyh.iza
Önkormányzata

varos

Megyei

Jogú

ASP

Központhoz

való

csatlakozása
önkormányzati

feladatellátást

szolgáló

fejlesztések Nyíregyháza-Rozsrétszóló, Fenyő
utca felújítása
TOP-6.S.1·15-NYl-2016-00001
Önkormányzati
korszerűsltése

épületek
Nyíregyháza

energetikai
Megyei Jogú

Város Önkormányzatánál

.

G.J

••
NYIREGYHÁZA

t

J

ad!

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001
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Bölcs6defejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál
GF/SZKF/26/7/2017 Teruleto onfrastukturahs
fejleszétsek
(út,
járda,
kerékpárút)
Nyíregyházán
GF/SZKF/75/6/2017 Területi ínfrastrukturálís
fejlesdések

keretében

megvalósítandó
fejlesztés

szennyvízcsatorna-hálózat
Nylregyházán

TOP-6.S. l - 16-NY1-2017-CXl004
Önkormányzati
épületek
korszerüsítése

Nyíregyháza

energet ikai
Megyei Jogú

Város Önkormányzatánál IV: ütem
TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 Fenntartható
városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán
TOP·6.l.S-15-NY1-2016-00001
Gazdaságösztönzó

közlekedésfejlesztés

a

Szegfű

utca bővítése, a Törzs utca. a Szalag
utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János
utca és a Lujza tuC3 felújítása révén

TOP-6.3.1-15

Barnamezós

területek

rehabilitációja Nyoregyháza Tiszavasvári úti
laktanyák tekintetében
TOP-6.2.1·15.NYl-2016-00001 „Családbarát,
áll~st

munkába

seglt6

intézmények

fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál
TOP-6.1.S-15-NYl-2016-00002
Gazdaságfejelsztést és munkaertl-mobllitás
ösztönzését
Nyíregyháza

szolgáló

közlekedésfejlesztés

délkeleti

és

délnyugetí

területem
TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 A nyíregyházi
szabadtéri színpad rekonstrukciója
.Kíserdők"

és a

teruietének funkcionális b6vitése

TOP-6.91-15-NYl-2016-00001

Közósen

Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés
erősítését

szolgála

komplex

program

Nyíregyháza Polyakbokor szegregátumban
Modern

~

..

( ) ) NVIREGYHÁZA

v~rosok

program

Nylregyháza
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Megyei

Jogú

Város

szálláshelybővitési

Modern

varosok

Állatpark

Önkormányzatának

programja.
program

fejlesztése

Nyiregyházi

keretében

Pangea

Ökocentrum és szálloda építése
Szociális

TOP·6.6. 2-15-NYl-2017-00001
alapszolgáltatások
bővítése,

infrastuktú rájának

fejlesztése lf. ütem

TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00003
önkormányzat!

energetikai

épületek

korszerüsítése II. ütem

TOP-6.S.l -16-NY 1-2017-00002
épületek

Önkormányzati
korszerűsitése

energetikai

Ill. ütem

TOP-6.l.S-16·NY1-2017-00002
Gazdaságfejlesztést és mun kaerő-mobilitást
ösztönzó közlekedésfe)elsztés Nyíregyháza
hat pontján
önkormányzati

étkeztetési

támogatása

(Babaház

fejlesztések
bölcsőde

konyhafelújítás)

TOP-7 .Ll-16-H-ERFA-2018-00026
Városrészek többfunkciós közösségi terelnek
komplex infrastrukturális feljlesztése

TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00003
óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál 11. ütem
Megvalósítás alattálló pályáiatok:

IKOP-3.2.0-15-2016-00013

Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Közösségi Közlekedésének
fejlesztése érdekében 47 darab új autóbusz
(41

db

CNG

meghajtású)

és

6

darab

beszem!se és

elektromos
töltőállomás

létesítése
Modern

városok

program

Nyíregyházi

Atlétikai Sportcentrum kialakítása

TOP-6.3.2

Zöld

város

kialakltása

Nyíregyházán

TOP-6.8.2-15-NYl-2016-00001

Helyi

foglalkoztatási együttműködések a Megyei

{))

••
NYÍREGYHÁZA
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Jogú Város területén és várostérségben
Ny1regyházai Foglalkoztatási Paktum
TOP 7 1.1 16 2016 00067

Kulturális

és

közOs~gi terek infrastrukturcíhs fejlesztése

és helyi közösségfejlesztes a Nyíregyhilzi
Helyt Közösség Helyt Közössegl Fejlesztési
Stratégiájához kapcsolódva
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00003 - Csal<ldbarát,
munkába

állást

segitél

intézmények

fejlesztése Nyiregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál - II. Otem
TOP-6.7.1-16 NY1 2017-00001 Megyei Jogú
leromlott

Városok

városi

területeinek

rehabilitációja
TOP·6.9.1·16-NY1-2017-00001 A társadalmi
együttműködés erősítését szolgáló komplex

programok (SOFT)"KÖZÖSEN A KIÚT~RT"
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-0000
Madárröpde

létesítése

a

lndíaház

és

Nyíregyháza

Állatpark területén
EFOP-1.2.9-17 2017-00047 Nők a csaladban
é~

a munkahelyen

TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001
Környezetvédelmi lnfrastruktura fe)lesztesek
Nyíregyházán
TOP-6.1.S 1&-NYl-2017-00003

Korányi

Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utcaCsaló

köz

csomopontban

körforgalom

kiépítése és a Szarvas utca felújítása

EFOP·3.3.6-17 2017-00016

.MTMI

tlményközpont Nyíregyházán"
TOP-6.6.1· 1&-NYl-2017·00001 Egészségügyi

alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - 11. ütem
TOP-6.1.4·16/NYl-2017-00005 Fenntartható
turizmusfejlesztés - a Helyőrségi MOvelOdési
Otthon rev1tallzác1ója által
MODERN városok program NYIREGYHÁZI
ÁLLATPARK

fejlesztése

keretében

JtGKORSZAKI INTfRAKTfV ÁLLATBEMUTATÓ
kialakítása

..
O...> ~YIREGYHÁZA
~
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"

1

-

TOP-6.1.4·16 NYl-2017-00002

A

Sóstói

múzeumfalu feJk!Sztése

-

Modern

városok

felujitá~nak

WIFl4EU

progrdm

Kállay-kúria
1

II. üteme

1

w1fí hozzáférés

Ingyenes

az

1

európaiak számara

-

Modern

városok

Mesekert

Program

kialakítása a Sóstói Múzeumfaluban

-

KOzmüvelc5dé5i

érdekeltségnove~ támogat.is 1

2019.

-

Kubinyi Ágoston program- - .EGY

GYÚJTŐ 1

VILÁGA" - A Péchv-Kovács-G'((!jtemény új
állandó kiállítá~on tórtén6 bemutatása

.

TOP-6-2.l-19-NYl-2019-00001 Uj bölcsődei
férőhelyek klalakltása Nyiregyházan

BGA/5326/2020 Trianoni emlékmű felállítása
lnfrastruktuális fejlesztesek Nyíregyházán
INTERREG DANUBE -TALENTMAGNET

-

TOP-6-4.1·16-NYl-2017-00001

úomópont

és kerékpárút-feJlesztés Nyíregyhadn

-

TOP- 6.4 l-16-NYl-2017-00002

Csomópont-

és kerékpárút fejleszté< Nyíregyházán- 11.
ütem
Bír"at alatt álló p"yázatok
CULTOUR A MAGYAR-UKAAN KULTURÁLIS
ÖRÖKS~G NÉPSZERÜSÍTÉSE A STORYTELUNG

ÉS A GAMIFICATION MÓDSZERÉVEL

1

.

TOP-6.5.l-19-NYl-2020-00004 A BESSENYEI
TÉR

3-4

SZÁM

ALAm

NYIREGYHÁZA

BtRLAKÁSOK

KORSZERÜSITÉSE

ENERGETIKAI
MEGYEI

JOGÚ

VÁROS

ÖNKORMÁN YZATÁNÁL
TOP 6.5.l -19-NYl-2020-00003
ÖNKORMÁNVZATI

ÉPÜLETEK ENERGETIKAI

KORSZERŰSITBE NYIREGYHAZA, CSALÓ KÖZI

NYUGDfJASHÁZ tS A CONTINENTAL ARÉNA
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

6-

. Nemzetközi
osszefogás"

A

fogyatékka 1 élcf

személyekkel

Együttműködés

Nyíregyháza

ek ~!alak ítá sa és

M egyei

-----.

( J)

„
NY IR EGY H AZA

R.: 2019.12.31.

Jogú K.: 2021.12.31.

lez~rult

k lezárás alatt álló pályázatok:
2016-l -NL01-KA204-023027

frasmus+Bacl<
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foglalkozó haza; és a számának
növelése
a
szervezetek kozótti fogyatékkal el6
egyuttmúkOdéset
szemétyJkkel
mírna keves.
foglalko~ó hazai

to (Net)Work

H.: 2023.12.31.

Város
önkormányzata

nemzetközi

Megvalóslús alatt álló pályázatok:
URBACT 111-TECHREVOLUTION
INTERREG DANUBE -TALENTMAGNET

1 Bírálat alatt álló pályázatok

és a nPmzetkózi
~zervezetelc

CULTOUR A MAGYAR-UKRÁN KULTURÁLIS

között

ÖRÖKStG NePSZERŰSITÉSE A STORYTELUNG

ts A GAMIFICATION MÓDSZERNEL
7.

„Intézmények
fetujirasa•

Az épületelc állaga
, leromlott,
!'Zilltal
1

teljeskörű

feiú1ításuk

R : 2019 12.:H.

1 Egé<;zséges
kórúlm~nyek

K.: 2021.12.31.
H.: 2023.12.31.

megteremtése a
íd6~2erü.

m~r

korszerü

intézményekben
8.

szolgfüatások/k

városban
él6 Minden 11
sérult
emberek fogy~téli.i<al

özszolgaltatások

Plozzaféré.~e

kialak1tása

szolg.füatásokhoz,

fogyatékkal élók

közszolg;íltatásokho

és
sdmár~

Nyiregyháza

A

Speciális

aufüták

a

és

Megyei

él6

Város

1 sajátos

• nevefési Iigényli,

autista

1

Jogú

R.: 2019.12.31. , t.ezllrult és lezárás alatt álló p;ílyézatok:

1K.: 2021.12.31.

-

H.: 2023.11.31.

alapellátás infrastruktuál1s fejle~ztése

önkonnányzata

TOP 6.9.1 lS NVl 2016 00001
Közbsen
Polyákbokorért: A társadalmi együttmükOdés
erősítését
szolgáló
komplex program
Nyíregyháza Polyálcbokor Sll'gregatumban

ember

z/ol<tatá.shoz

számara ;

egyen16tlen.

elérhetővé

Spe<láíls

v.iljanak h!'lyben

kózs1olgáltatásol..

a szolgáltatások,
valamint !

száma,
infrastruk.tunllis

egészségugyl

fPltétele1

ellátasuk,

TOP-6.6.1·15.NVl-2016-00001 Egémegügyl

Megvalósítás alatt álló pályázatok:
-

TOP·7.l .1-16-2016-00067

Kulturális

és

közösségi terek infrastrukturális feJlesrtése
és helyi közössegfeilesrtés a Ny1regyházi
Helyi Kozosség Helyi Kozö.sseg1 Fejlesztési

is

fejlesztésre

oktatJsuk

szorulnak.

helyben •

Stratégiájához kapcsolódva

Egészségügyi

bíztositott

TOP· 6.6.1·16-NYl-2017-00001 Egészségügyi

ellátás-uk

A
komotgáltatáso

alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem

legyen.

szak-képzett
dolgozók
részvételével

telje'>-

-

kna~.

nem

turizmusfejlesztés -

1p•ogramoknak
helyet

TOP-6.1.4-16/NYl-2017-00005 Fenntartható

a Helyőrségi Müvel6désl

Otthon revitahzációja által

adó

intézmények
infra'itrukturalls
fej!e<>ztése,
a
szolg~ltatások

szr'nvonalát
emeleó'
fe~mtések,

~

.„

fy ") NYiREGYH. ÁZA
\J/

töhh .• --
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~r

programok
támog3tása.
1.

9

-

Közósség1

A városban éló és

A2

közlekedéshez

városunkba látogató

akad~tvmentess

való

éló ég

egyen ró fogyatékkal

esétyú
hozzáférés
használat

idösek,

emberek,

l!s gyermekes

c.~aládok

R.: 2019.12.31.
K.: 2021.12.31.
H.: 2023.12.31.

Önkormányzata

e~"élyegyenlóség

szempontjait
figyelembe véve

vete le

Jogú

Város

ar

lözleb!désflnek
többször elóre nem

Megyei

mindenféle

értelemben

közösségi
igénybe

Nyíregyháza

meg

kell

va1ósvljon

a

látható akad.ilyokba1 közösségi
[felés közlekedés
ütközik
te.m illtfs nehézsége,

te.riiletfo

az ezért

útirány

Is,

E!l6térbe

az

útvonalon

kell helyezni

kózlekedó' gépjármú

ínfokommunikác

adott szakaszra való

iós és fizikális

ér1cezésenek

úton

beaizonosithatatlans

megvalósuló

lényeges akadálymentesít
szempont
ennek ést.
a A
le.kúzdésére

ága),

célcsoporthoz

celcsoporotkhoz

tartozó kóz~ekedési

kapcsotódó

környezet

javítása,

l,.ürnyezetbar.ít
szemlélet
helyezése)

elótérbe

elvárt
Intézkedések

beepltése

a

kózösségi
közlekedés

~

•

• • „ ••
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\_ / _./
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területén, Célok:

zllld
projekt,

bun

elektromos
meg~a]tású

közlekedési

eszlo:özök
beszerzése, okos
zebra,

taktilis

útburkolati jelek
festése, rücskös
kövei< kiépítése,
ak~dálymentes

buszöblök
k1ala Rit;is;ival„
csomópontok
hangosítása

és

akadalvm enteslt
ése.

---..

tJ_)
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1 3. Elfogadás módja és dátuma

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatát (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és a............... ./2020. (X. 01.) számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:

HEP Sablon 1. számú melléklet

Dátum: Nyíregyháza, 2020. október 01.
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

-

~

').,J
\
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HEP SABLON 1. számú melléklet

Helyi

Esélyegyenlőségi

Program elkészítését segítő táblázatok

Az önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőség i Programjának (HEP) elkészítését támogató SABLON-t és Mellékletét a Pécsi
Tudományegyetem munkacsoportja készítette az ÁROP-1 .1.16.-2012-2012-0001 azonosító számú „Esélyegyenlőség-elvű
fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása"cfmú projekt keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet megbízásából
Az elkészítésben részt vettek:
Arató Ferenc, Bigazzi Sára, Cserti·Csapó Tibor, Híves Tamás, Kokas Dóra, Lakatos Sziivia, Orbán Anikó, Orsós Anna, Szauer
Csilla, Szemenyei Mariann, Torda Ágnes, Trendi Fanni, Varga Aranka, Vég Zoltán Ákos.
Az elkészült kézirathoz kiegészítő meruegyzéseket tettek a TÜRR KKI eSélyegyenl6ségi mentorai.

A következ6 oldalakon elhelyezett táblák és a hozzájuk tartozó magyarázatok azt szolgálják,
hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) helyzetelemzése számszerű adatokkal
alátámasztott legyen.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészftésének részletes szabályairól szóló 2/2012. {VI. 5.) EMMI
rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi
elemeket, amelyek a HEP e/készítésének alapját képezik.

Az adatok összegyűjtéséhez segítséget nyújtott a Te/R adatbázis (https://teir.vati.hu),
valamint a helyi önkormányzat és partnereinek adatai.
A mellékletben elhelyezett táblák egy részének (címük zölddel kiemelt) kitöltése jogszabályban
előírt

kötelezettség az önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása
során, és egy része pedig javasolt a részletes elemzés megalapozásához.
Az alábbi adattáblák Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata HEP HE-éhez kés2ültek.
A táblák kitöltésének dátuma: 2020. június 15. - 2020. augusztus 31.
A táblák számozása a helyzetelemzés adott fejezetére utal.

NYÍREGYHÁZA

többet ad!
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Táblák
HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)

1. SZAf'lÚ TABLAZAT 2 . SZÁMÚ TÁBLAZAT 3 . SZÁMÚ TABLAZAT ~. SZAMÚ TÁBLAZAT 5. SZAMU TÁBLAZAT -

7

LAKÓNE:PESS~G SZÁMA AZ EV VÉGEN
ÁLLANDÓ NÉPESSÉG
ÖREGEDÉSI INDEX
BELFÖLDI VANDORLASO
TERMÉSZETES SZAPORODAS

139
141
142
142
143

A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE

143

3.2. 1. SZÁMU TÁBLÁZAT- NYILVÁNTARTOTI ALLÁSKERESŐK SZÁMA ÉS ARÁNYA, 15-64 évESEK SZÁMA 143
3.2.2 . SZÁMÚ TÁBLÁZAT REGISZTRÁLT MUNKANÉLKUUEK SZÁMA KORCSOPORT SZERI
144
3.2.3. SZÁMÚ TÁBLA - A MUNKANÉLKULIEK ÉS A 180 NAPNÁL RÉGEBBEN REGJSZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK
-zAM/1 É'.S ARÁNYA NEMENKÉN
145
.2.4. SZÁMÚ TÁBLÁZAT - NYILVANTARTOTT PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA ÉS A 18-29 ÉVES NÉPESSÉG
SZÁMt\ NEMENKÉN"t
145
:3.2 .5. SZAMÚ TÁBLÁZAT - ALACSONYAN ISKOLÁZOTT NÉPESSEG
147
!3. 2.6. SZÁMU TÁBLÁZAT - REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT
147
3.2.7. SZÁMÚ TÁBLÁZAT-ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELNŐTTOKTATÁSBAN TANULÓK L.trszAMA éS A 8.
EvFOL Y'AMOT EREDMÉNYESEN VÉGZITTEK
I48
~.2 . 8. SZÁMU TÁBLAZAT- FELNŐTIOKTATÁSBAN RESZlVEVŐK SZÁMA KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁBAN
148
3.3 .1. SZAMÚ TÁBLÁZAT ÁLLASKERESESI SEGÉLYBEN RÉSZESOLŐK SZÁM.r,
150
3.3.2. SZÁMÚ TÁBLÁZAT- JÁRADÉKRA JOGOSULT REGISZTRÁLT MUNKAN~LKÚLIEK SZÁM
152
a.3.3. SZAMÚ TÁBLÁZAT- RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYBEN 5 FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ
TÁMOliATÁSBAN RÉSZESÍTETTEK SZÁM.A
152
a.4.1. SZÁMU TÁBLÁZAT - lAKASÁLLOMÁN
154
3.4.2. SZÁMÚ TÁBLÁZAT - VESZÉLYEZTETElT LAKHATÁSI HELYZETEKL HAJLÉKTALANSÁG
154
3.4.3. SZÁMÚ TÁBLÁZAT - lAKASFENNTARTASI ÉS AOÓSSÁGC5ÖKKENTÉSI TÁMOGATÁSMN RÉSZESÜLÖK 155
3.5.1. SZÁMÚ TÁBLÁZAT - TELEPEK SZEGREGÁTUMOK HELYZETE
156
3.6.1. SZÁMU TABLÁZAT - ORVOSI ELLÁTÁS
160
3.6.2 . SZÁMÚ TÁBLÁZAT KöZGYóGYELLÁTASl IGAZOLVANNYAL RENDELKEZŐK SZÁM
160
3.6.3 . SZÁMÚ TÁBLÁZAT - ÁPOLÁSI DÍJBAN RÉSZESÍTETI'EK SZÁMA
161

A GYERMEKEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLÓSÉGE, GYERMEKSZEGÉNYSÉG

161

4.1.1. SZÁMÚ TÁBLAZAT- VÉDELEMBE vm ÉS VESZÉLYEZtElefi KISKOll~GYIN4EKEICSZÁMA
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI~ ÚSUS!tJl• SZÁMA _ _....;.
KEDVEZMÉNYES ÓVODAI - ISKOlM JUTTATAsOKfWt~ SZÁMA

4.1.2 . SZÁMÚ T.ÁBLÁZAT ~. l. 3 , SZÁMÚ TABLÁZAT -

4.2.4. SZÁMÚ TÁBLÁZAT - SZEGREGÁLT, TELEPSZERŰ LAKÓl<ÖRNYEZETBEN

ÉLŐ GYERMEKEK HELYZETE,
ESÉLVEGYEN LÖSÉGE
ft.3.1. SZAMÚ TABLAZAT VÉDONÖI ALLASHELYEK SZÁMA_ _ _ _ _ _ _ ___,
'4.3.3 . SZÁMÚ TABLÁZAT- BöLCSÓDÉK ~BÖLCSŐDÉBE eefRATOTT GYERMEKEK
'-----,.-4.3.4. SZÁMÚ TÁB
T CSALÁDI NAPKÖZIBEN/. CSALÁDI 80u::s6oéBEN EHGmáYEZm FÉRŐHELYEK
SZÁMJi
'--r-o~------------~~~--.....-~~~
4.4.1. SZÁMÚ TABLAZAT - ÜVODAI NEVELÉS ADATAI
~.4 . 3 . SZÁMU TÁBLÁZAT- ÓVODAI NEVELl!S ADATAI 3.
:4.4. 7. SZÁMÚ TÁBLAZAT - ÁLTALANOS ISKOLÁBAN TANU_L_Ó_S_ZÁ_M....,

.4.8. SZÁMÚ TÁBLÁZAT - ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ADATAI
~.4.12. SZÁ Ú TÁBLÁ A - A 8. ÉVFOLYAMOT ERED ÉNYESEN BEFEJEZETTEK A NAPPALI OKTATÁSBAN
·~~~~~~~~~~~~~----.

A NŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE

164

166
167
168
168
169
170

170
171
172

5.1.1 SZÁMÚ TABLAZAT - FOGLALKOZTATÁS ES MUNKANÉLKÜLISÉG A NÓK KORÉBE
.3. SZÁMÚ TÁBLÁ T - CSALÁDTERVEZÉS ANYA- ÉS GYERMEKGONDOzAs TERULET
5.4. SZÁMÚ TÁBLÁZAT - A NŐKET ÉRŐ ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERÖS2AK

172
172

173
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5.5.

SZÁMÚ TÁBLÁZAT- KRÍZISHELYZETBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

5.6.

SZÁMÚ TÁBLÁZAT -

A NÖK SZEREPE

A HELYI KÖZÉLETBEN

AZ IDŐSEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE

173
174
175

6.1.1.

SZÁMÚ TABLAZAT- NYUGDiJBAN, NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLÓK SZÁMA NEMEK SZERINT

6. 3 .1.

SZÁMÚ TÁBLAZAT

175

64

ÉVNÉL IDŐSEBB NÉPESSÉG ÉS NAPPALI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ IDŐSKORÚAK

zk~A

6.3 2.

SZÁMÚ TÁBLÁZAT - IDŐSKORÚAK JARADÉKÁBAN RÉSZESÜLÖK SZÁMA

A FOGYATÉKKAL ÉLÖK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE

175
176

177

7 .1.1 SZÁMÚ TABLÁZAT - MEGVÁLTOZOTI MUNKAKÉPESSÉGŰ ÉS EGÉSZSEGKÁROSODOTI SZEMELYEK
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSAIBAN RÉSZESÜLÖK SZÁMA

177

SZÁMÚ TÁBLÁZAT - NAPPALI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZÁMA

17'7

7 .1. 2.

138

„
!<.EGYHÁZA

HEP SABLON 1. számú melléklet

A település bemutatása
~.

számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Lakónépesség
2007 {fő)

116.874 fő

2008 {fő)

117.597

Lakónépesség számának változása (%)
2009 {fő)
Lakónépesség számának változása (%}

2010 (fő)
Lakónépesség számának változása (%}
2011

(fő)

Lakónépesség számának változása (%)
2012

(fő)

Lakónépesség számának változása (%)
2013

(fő)

fő

100,62 %
117.832

fő

100,20%
117.852

fő

100,02 %
117.658

fő

99,84 %

119.104 fő
100,01 %
119.160fő

Lakónépesség számának változása (%)

100,00 %

2014 (fő}

119.494 fő

lakónépesség számának változása (%)

100.00%

2015 (fő)

119.969 fő

Lakónépesség számának váltoi:ása (%)

100.00%

2016 (fő)

118.058 fő

Lakónépesség számának változása (%}
2017

(fő)

Lakónépesség számának változása (%)
2018

(fő)

98-00 %
117.121 fő
99,5 %

116.799 fő
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Lakónépesség számának változása (%)

2019

99,7%

(fő)

116.814 fő

Lakónépesség számának változása(%)

100%

Forrás: TelR, KSH-TSTAR
A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel
nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek
együttes száma.
A lakónépesség számának változása (%) számítási módja: pl.: (2008 -as ''fő" adat osztva a 2007 -es ''fő"
odattaf)x100 vagy 2009-es ''fő" adat osztva a 2008 - as "fő" adattalxlOO.
Ez a számadat, illetve a változás aránya megmutatja, hogy az adott településen mekkora lakónépességre
vonatkoztatva kell áttekinteni az esélyegyenlőség megvalósulását.
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2. számú táblázat - Handó népessé
állandó népesség

állandó népesség száma,
2011.

119.104 fő

Nő

63 323 fő
53,17 %

Nő

63 402 fő
0,52%

55 781 fő
46,83 %
3 291 fő
2,76%
8 479 fő
7,12 %
8 863 fő
7,44%

Férfi

56 363 fő
0,47%
3 133 fő
0,02%
8 399 fő
0,07%
9 022 fő
0,07%
1 758 fő
0,01%
1 780 fő
0,01%
31101 fő
0,25%

Férfi

0-2 évesek
0-14 éves

nők

0-14 éves férfiak
15-17 éves

nők

15-17 éves férfiak
18-54 éves nők
18-59 éves férfiak
60·64 éves nők
60-64 éves férfiak
65 év feletti nők

65 év feletti férfiak

száma,

119 765

fő

2019. 12. 31-én

1958 fő
1,64%
1995 fő
1,68 %
33 052 fő
27,75 %
35 627 fő
29,91 %
4 299 fő
3,61 %
3 428 fő
2,88%
10 362 fő
8,70%
5 868 fő

0-2 évesek
0-14 éves nők
0-14 éves férfiak
15-17 éves nők
15-17 éves férfiak
18-54 éves

nők

18-59 éves férfiak
60-64 éves

nők

60-64 éves férfiak
65 év feletti

nők

65 év feletti
férfiak

4,93%

30 696 fő
0,25%
4 818 fő
0,04%
3 454 fő
0,02%
13 679 fő
0,11%
8 292 fő
0,06%

Forrás: TelR, KSH-TSTAR

Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a be1elentett állandó népességet. Tehát az adott területen
bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett áffandó népesség körébe,
függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), vagy hogy az összelrás
eszmei időpontjában jelen voltak-e.
Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség számossága szintén segít az esélyegyenlőség küfönböiő
célcsoportjának beazonosításában.
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. számú táblázat - Öregedési index
Idősza k

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
14 775
15163

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (f6 )
18022
17 802

15 625
15 823
16 230
16 726
17 404

17 798
17 623
17 342
17 228
17 222
17 211
17 362

18175
18 938

2016
19 606
2017
20292
2018
20990
2019
21971
Forrás: TelR, KSH-TSTAR, Belügyminisztérium

17 431
17 453
17 383
17 421

Öregedési index (%)
81,99
85,18
87,79
89,79
93,59
97,01
101,1
105,6
109,1
112,5
116,3
120,8
126,1

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedést indexet úgy
számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk százzal. Ez az index
megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, okkor
túlsúlyban vonnak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkeiet. Ha az index 100 f elett von, okkor a 65
év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. A kétféle helyzet legegyszerűbben esélyegyenlőség
szempontjából úgy értelmezhető, hogy míg a fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek, addig az öreged6
esetén az idősek fokozottabb ellátására van szűkség. Természetesen ez az index - ugyanúgy mint a többi egyéb ősszefüggésben is vizsgálandó. Vagyis például a gyerekek alacsony számossága nem jelenti azt, hogy ők
ne igényelnének fokozott figyelmet, különösen akkor például, ha szüleik alacsony jövedelműek.

A. számú táblmt - Belföldi vándorlúok

Időszak

állandó jellegű odav~ndorlás

elvándorlás

egyenleg

F6

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2 406
2164
1 861
1 835
1 800
1624
1 777
2148
2 182
2 488

2 315
2 192
2 088
1884
1875
1640
1833
1930
2 033
2 403

- 91
28
227
49
75
16
56
-218
-149
-85
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2017
2018
2019
Forrás: TelR, KSH-TSTAR

2 754
2 702

2 642
2 822

112
-120

A belföldi vándorlásokat úgy tudjuk kiszámolni, hogy az odavándorlásbóf kivonjuk az elvándorlást. Ez az adat
az adott település vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor az odaköltözés, ha negatív, akkor az
elvándorlás jellemző. Természetesen itt is további tényezőket szükséges figyelembe venni.

S. számu táblázat - Természetes szaporodás

Időszak

Élve születések száma

halálozások száma

természetes szaporodás

Fő

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2017
2018
2019
Forrás: TelR, KSH-TSTAR

1203
1188
1187
1081
1063
1118
1077
1020
1138
1072
1014
954
933

1203
1201
1191
1253
1158
1253
1214
1129
1263
1267
1238
1298
1246

0
-13
-4
-172
-95
-135
-137
-109
-125
-195
-224
-344

-313

A természetes szaporodás értékét úgy számoljuk ki, hogy az élveszü/etések számából kivonjuk a
halólozások számát.
Amennyiben össze kívánjuk vetni országos vagy más település adatával, akkor a természetes szaporodást
szükséges ezrelékben kiszámolni.

1 A mélyszegénységben

élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.2. 1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeres6k száma és aránya, 15-64 évesek száma

143

11

HEP SABLON 1. számú melléklet

Fő

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

43 769
44 780
44 652
44 676
44 377
44277
44 066
43 687
43 311
42 011
41308
40617
37 677

41120
39 816
39 643
39 566
39 439
40929
40802
40562
40358
38 211
37 718
37 478
35 930

84 889
84 596
84 295
84 242
83 816
85 206
84 868
84 249
83 669
80222
79 026
78095
73 607

f6
2 381
2478
3 300
3 643
3 729
3 817
3 552
3 074
2 836
2 246
1930
1685
1581

%
5,4
5,5
7,4
8,2
8,4
8,6
8,1
7,0
6,5
5,3
4,7
57,7
58,5

fő

2 078
2 339
3 381
3 331
3146
3 470
3 148
2 692
2 428
1833
1499
1234
1121

%
fő
5,1 4 459
5,9 4 817
8,5 6 681
8,4 6 974
8,0 6 875
8,5 7 287
7,7 6700
6,6 5 766
6,0
5264
4,8
4080
4,0
3429
42,3 2919
41,5 2702

%
5,3
5,7
7,9
8,3
8,2
8,6
7,9
6,8
6,3
5,1
4,3
100,0
100,0

Forrás: TelR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, KSH (év végi adatok)

A %-ot kell értelemszerűen számolni, pl.: nyilvántartott n6 álláskeresők osztva a 15-64 éves n6k számávalxlOO
Megjegyzés: teljes 15-64 éves népességgel lehet csak számolni a javasolt "gazdaságilag aktív 15-64 éves
népesség" helyett mivel ez az adat nem található a Te/R·ben.
Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lokónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott
álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy mifyen az arány a férfiak és nők között
a vizsgált területen.
'j . 2.2.

. ált mun kane'lk-u11ek szá ma ~orcsoport szerint
sz ámu. t áblázat - Reg1sztr

nyilvántartott
álláske res6k száma
összesen
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51·55 év

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

fő

4817

6681

6974

6875

7287

6700

5766

5264

4080

3429

2919

2702

fő

176
3,7%

234
3,5%

227
3,3%

191
2,8%

246

225

218

235

214

189

150

141

3,4%

3,4%

3,8%

4,5

5,2

5,5

5,1

5,2

%

968
965
891
683
1012 1090 944
% 14,2% 15,1% 15,6% 13,7% 13,3% 14,4% 15,5%

790

595

433

349

335

15,0

14,6

12,6

11,9

12,4

fó

fő

884
831
658
743
947
920
893
% 15,4% 14,2% 13,2% 13,0% 12,1% 12,4% 11,4%
879
fő
995
669
808
1076 l 050 967

586

450

378

317

277

11,1

11,0

11,0

554

387

322

10,9
287

10,2
270

% 16,8% 16,1% 15,1% 14,1% 13,7% 13,1% 11,6%

10,5

9,5

fő

9,8
320

10,0
280
10.4
366

957
819
661
939
1003 1022 1046
% 13,7% 14,1% 14,4% 14,9% 14,4% 14,3% 14,2%

681

501

9,4
402

12,9

12,3

11,7

fő

664

520

461

11,0
387

12,7

13,4

13,2

13,S

fő

12,6
561

450

387

318

287

10,7

11,0

11,3

10,9
254

10,6
236

8,7

8,7

930
830
708
526
768
830
813
% 10,9% 11,S% 11,7% 12,1% 12,8% 12,4% 12,3%
767
681
600
533
687
731
746
% 11,1% 10,3% 10,5% 10,9% 10,5% 10,2% 10,4%

fő

809
690
508
728
746
750
% 10,5% 10,9% 10,7% 10,9% 11,1% 10,3%

-
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538

494

361

289

9,3%

9,4

8,8

8,4
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56-60 év
61 év felett

fő

%
fő

%

174
3,6%

279
4,2%

378
5,4%

503
7,3%

609
8,4%

589
8,8%

586

570

411

351

289

229

10,2%

10,8

10,1

5
0,1%

11

16
0,2%

29
0,4%

33

53

79

130

190

10,2
218

9,9
248

8,5
280

0,5%

0,8%

1,4%

2,5

4,7

6,3

8,5

10,4

0,2%

Forrás: TelR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (decemberi zárónapi adatok)
A regísztrált munkanélküllek korcsoportonkénti bontása, ill etve idősoros változása rá mutat arra,
hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik Az adatok, különösen
az országos és térségi adatokkal összevetésben rámutatn ak arra, hogy az egyes korosztályokat
tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat szükséges tervezni.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 na nél régebben regisztrált munkanélküliek száma
és aránya nemenként
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli összesen

180 napnál régebben regisztrált
munkanélküli
ldószak
fé)
Fő
%
nő
férfi
Összesen
nő
férfi
összesen
Nő
összesen
férfi
2007
2 381
2 078
4459
1300 971
2 271
54,6
46,7
50,9
2 339
2008
2 478
4 817
1342 982
2 324
54,16 41,98
48,25
2009
3 381
6681
1909 l 747
3 656
57,85 51,67
54,72
3 300
3 331
55,91
2010
3 643
6974
2147 1 752
3 899
58,93 52,60
2011
3 729
3146
6 875
2 012 1546
53,96 49,14
51,75
3 558
n,a.
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2013
3 552
6 700
36,4
32,7
3148
1292 901
2193
28,6
3074
2 692
5 766
872
645
1517
28,4
24,0
26,3
2014
2015
2836
2428
42,8
5264
1437 1040
2477
50,7
47,1
2016
2246
4080
1675
44,7
36,6
41,1
1833
1003 671
2017
1930
1499
3429
717
494
1210
37,1
33,0
35,3
17,6
2018
1234
218
21,5
19,9
1685
2919
362
580
1581
2702
297
481
18,8
16,4
17,8
2019
1121
184
Forrás: TelR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, KSH (decemberi záró napi adatok)

1

A százalékos arányok kiszámolása arra mutat ró, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek.
Ennek kiszámolását úgy történik, hogy például az adott évben 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
férfiak számát {fő) elosztjuk az összes regísztrált munkanélküli férfiak számával és megszorozzuk szazzol.
Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál ínkabb szükséges a beavatkozások
t ervezése Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és
országos arányokat.
3.2.4. számú táblázat záma nemenként

tv

Nyilvántartott

~ályakezdc5 áll,skeres6k sziflma és a 18-29 éves né~esség

Nyilvántartott pályakezdő álláskeres6k száma
Összesen
nő
Férfi
1
1

18-29 évesek száma
nő
1 összesen
1 férfi

~

-
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

fő

fő

Fő

fő

10 352
9967
9 676
9 462
9 274

10129
9 853
9 577
9 365
9161
8 969
8 898
8 754
8 655
8 448
8163
8153
8 044

20481
19 820
19 253
18827
18 435

255
229
373
414

9 057
8 972
8 828
8 610
8 366
8169
8 074
7 912

397
464
467
435
409
309
238
195
188

18026
17 870
17 582
17 265
16 814
16332
16227
15956

fő

%
2,5
2,3
3,85
4,38
4,28

220
221
336
341

%
2,2
2,24
3,51
3,64

363
476
467
444
396
289
201
152
136

5,1
5,2
4,9
4,8
3,7
2,9
56,3
58,0

3,96
5,3
5,2
5,1
4,6
3,4
2,5
43,7
42,0

Fő

475
450
709
755
760
940
934
879
805
598
438
347
324

%
2,3
2,27
3,68
4,01
4,12
5,2
5,2
5,0
4,7
3,6
2,7
100,0
100,0

Forrás: TelR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, KSH (decemberi zárónapi adatok)

A százalékos arányok kiszámítása hasonló az előző táblázat számítási módjához. Megjegyezzük, hogy ebben
a táblában a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól származó adatok vannak, melyek havi és negyedéves bontásban
érhetők el.

A táblázatból nyert adatok (országos és területi adatokkal való összevetésben) egy fontos
helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet.

munkaerő-piaci
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népessé

Év

15 éves és id6sebb
lakosság száma összesen
összesen

nő

férfi

fő

fő

fő

2001 98 533
2011 101836
2012 100 538
2013 100 523
2014 100 467
2015 100 275
2016 99887
2017 99 354
2018 99106
2019 95 578
Forrás: TelR, KSH

15-X éves legalább
általános iskolai végzettséggel nem
általános iskolát végzettek
rendelkezők 15-x évesek száma
száma
nő
összesen
férfi
összesen
Nő
Férfi
fő
f6
f6
%
Fő
Fő
%
%
f6
48
267
91 711
43444 6 822 6,92 4 933 9,27 1889 4,17
98 750 53094 45 656 3 086 3,03 2 376 4,28 710 1,53
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. n.a.
n.a .
n.a.
n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a .
n.a.
n.a.
n.a. n.a. n.a . n.a. n.a. n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

53 200 45 333
55470 46 366
54 655 45 883
54 678 45 845
54 789 45 678
54546 45 729
54 335 45 552
54049 45 305
53 823 45 283
51356 44 222
..
Népszámlálás, Onkormányzati adatgyűjtés

A HEP Sablon és mellékletei összeállításának időpontjában csak a 2001. évi népszámlálásból állnak
rendelkezésre települési adatok, várhatóan 2013 folyamán nyilvánosságra kerülnek a 2011. évi népszámlálási
adatok is.
Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15-X évesek számát csak úgy lehet kiszámolni, hogy a
legalább általános iskolát végzettek számát ki kell vonni a teljes 15 évesnél idősebb népesség létszámából.
Ez az adatsor használható a fog/alkoztatottsóg résznél, de a HEP több más fejezeténél is fontos alap-adatsor.

.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai vé~ettség szerint

nyilvántartott
Év

álláskeresők száma

összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál alacsonyabb
8 általános végzettség
végzettség
Fő

2007
2008

4459
4817
6681
6974
6 875
7 287
6 700
5 766

87
115
134
153
117
143
107
98
100

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
s 264
2016
4080
71
3 429
2017
74
2018
2 919
63
2019
2 702
49
Forrás: TelR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, KSH (decemberi zárónapi adatok)
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1075
1224
1567
1 707
1497
1 708
1480
1265
1253
868
757
549
509
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Az adattábla számszerűen adja meg, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül milyen létszámban vannak az
alacsony iskolai végzettségűek. A táblázat adatai alkalmasak orra, hogy tervezhetővé tegyék a beavatkozások
mértékét, milyenségét.

13.2.7. számú táblázat - Altalános iskolai fel n őttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot
eredménye sen végzettek

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen
elvégzők száma

Év

általános iskolai felnl>ttoktatásban
résztvevők száma
Fő

Fő

2008

28

n.a.

n.a.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

37

8

21,6

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

n.a.

n.a.

n.a.

0
0

0
0

0

0

%

0

0
0
0
0

0
,

Forrás: TelR, Területi Allamháztartási és Közigazgatási Inform ációs Szolgálat (TAKISZ)

Ez az adat arra mutat rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a felnőttoktatásba.
Amennyiben az alacsony iskolázottság probléma a településen, és eközben a felnőttoktatás ezen a
területen nem jelenik meg, akkor a későbbiekben egy beavatkozási terület lehet. Ha a településen
nincs általános iskolai felnőttképzés, célszerű felmérni az erre vonatkozó igényt és partnerek
bevonásával megszervezni.

.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvev6k szalma köz·
középfokú
felnőttoktatásban
I dőszak

résztvevők

2008
2009

2010
2011
2012
2013

iskolában

szakiskolai

szakközépiskolai

gimnáziumi

felnőttoktatásban

felnéittoktatásbah

felnőttoktatásban

résztvevők

résztvevők

rés:ztvev6k

összesen
2007

lÍ

Fő

fő

1694
1756
1614
1651
1608

0
21
130
302
706

h.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

%

fő

0

0
0

n.a.

%

f{)

%

1149
951
864

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
148
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-

2014
2015
2016
2017
2018
2019

n.a.
n.a .
n.a.

2551
2194

n.a.
n.a.
n.a.
0

n.a.

0

597

n.a .
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

642
662

720

Forrás: TelR, Területi Allamháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
•a közoktatási rendszer átalakítása eredményeként szakgimnáziumok is vannak, melyek a TEIR-ből
lekereshet6ek, viszont a táblázat nem tartalmaz erre vonatkozó adatsort.

Ez a két adatsor- éppúgy, mint a 3.2.7 táblázat adatai - csak érintőlegesen kapcsolódik ehhez a fejezethez,
azonban alkalmas arra, hogy számszerűen is kimutassuk, hogy a munkaerő-piaci hátrányokat okozó alacsony
iskolázottság javítására vonatkozó feln6ttoktatósba milyen létszámban, arányban vonódnak be a településen
élők. Tekintettel orra, hogy a fenti táblázathoz megjelölt adatforrások nem tájékoztatnak orról, hogy a
felnőttoktatásban résztvevők valóban a település lakói-e, illetve, hogy a település lakói melyik településen
veszik igénybe ezt az oktatási szolgáltatást, javasoljuk a táblázat adatait az önkormányzati adatgyüjtéssel
pontosítani.

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban

Közfoglalkoztatásban
Időszak

résztvevők

személyek száma

résztvevők

száma
Közfogla lkoztatásban
résztvevők romák
aránya az aktív korú
roma/cigány
lakossághoz képest

Közfogla lkoztatá sban
résztvevők aránya a
település aktlv korú
lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban

%

Fő

%

n.a
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a .

Fő

résztvevő

romák/cigányok
száma

2015
1256
2016
1910
2017
1 750
2018
1293
2019
1028
Forrás Önkormányzat adatai,
www.kozfoglalkoztatas.bm.hu

KI kell számolni, hogy az aktlv korú (15-64 év közőtti) lakónépesség hány 96-a vesz részt kőzfoglalkoztatósban,
valamint hogy az aktív korú roma/cigány népesség mekkora része vesz résLt e foglalkoztatási formában . Az
őnkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel- pl. nemzetiségi onkormányzat vagy civil szervezet
stb. - való együttműködésben valósulhat meg.

3.2..10. s?ámú táblázat -A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások

1 regisztrált
Időszak

vállalkozá
·sok
száma a
településen

Kiskereske
del mi
üzletek
~zárna
--~

vendégIá
tóhelyek
száma

álla ml
szektor
ban
foglal·
kozta tottak

kivetett iparűzési
adó(ft)

száma 1

befizetett
adó
(ft)

iparűzési

mükodö 1 foglalkozta
foglalkozt
tás1
programo
atási
kban részt
programo
vevők
k száma
száma
helyben
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2007
2008

20 035
23197
23 386
23 955
23 953
24 249
24503
24 819
24 235
24 206
24 386
24 837

-

3158
3 078
3 023
3 025 ,__
2 930
2868
2 714

~
2010
2011
2012
2013
2014
n.a.
2015
3 306
2016
3 267
2017
3 559
2018
5369
2019
5 018
l
Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat
,,

940
927
916
935
891
894

--

866

n.a.
- 1323
1278
1 261
1474
1359

adatai

52 709
52667

----

--

5 142.872.475
5.912.539.839
5.804.487.957
6.161.163.080
7.059.012. 782
6.594.154.278
7.196.964.974
7. 522.504.959
7. 652.015.876
8.383.4 70.080
8.862.763.183
10.263.857.978

4.445.950
4.618.839
5.054.568
5.272.154.605
5.722.167.825
6. 650.102. 740
6.121.013.736
6.833.583.826
7.193 413.605
7.396.113.482
8.140.052.654
8. 781.516.513
9.921.920.988

- -

Meg kell vizsgálni a helyi munkalehetőségek alakulásának tendenciáit, illetve azt, mennyire illeszkedik az a
helyi munkaerő és állásnélküli munkaerő lélekszámának alakulásához, és szakképzettségi szerkezetéhez

3.2.11. számú táblázat -A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
elérhetósé
g átlagos
ideje
autóval

autóbusz
járatpárok
száma munkanapokon

átlagos
utazási id6
autóbusszal

0,4•

220

vonat járatok
átlagos szóma
munkanapako
n

átlagos
utazási
idő

Kerékpár
úton való
megkozelit·

vonattal

hetőség

átlagos
utazási Idő
kerékpáron

legköze·
lebbi
centrum
Megye·
székhely
Főváros

Forrás: helyi autóbusz társaság, MAV, ónkormonyzat adatai

•A megrendelő igénye szerint csak a hetek utolsó előtti és utolsó iskolai előadási napokon van egy Járatpár.
Meg kell vizsgálni a táblázatban megadottak mellett, illetve helyett a közeli foglalkoztatási centrum
(városkőzpont, nagyváros) elérhetrSségét különböző közlekedési módozatokkal. Az önkormányzat adatgyűjtés
termés1etesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg.

3.3.1. sz,mú téblúat-All,skeresésl se é~en részesOIOk száma
Időszak

2008. 1.negyedév
2008.2.negyedév
2008.3. negyedév
2008.4.negyedév
2008. átlag
2009.1. negyedév
2009.2.negyedév

Nyilvántartott álláskeres6k
száma
F6
5075
4438
4464
4481
4614
5763
6092

segélyben részesülök
segélyben részesülé>k aránya
száma
%
1528
30,11
29,67
1317
1296
29,03
1317
29,39
1364

29,56

1851
2075

32,11
34,06

-

REC.YI ÁZA

r

150

HEP SABLON 1. számú melléklet

2009.3. negyedév
2009.4. negyedév
2009. átlag
2010.1.negyedév
2010.2.negyedév
2010.3. negyedév
2010.4. negyedév
2010. átlag
2011. 1. negyedév
2011. 2. negyedév
2011. 3. negyedév
2011.4. negyedév
2011. átlag
2012. l.negyedév
2012.2.negyedév
2012.3.negyedév
2012.4. negyedév
2012. átlag
2013.1.negyedév
2013.2.negyedév
2013.3.negyedév
2013.4. negyedév
2013.átlag
2014.1.ne~edév

2014.2.negyedév
2014.3.negyedév
2014.4.negyedév
2014. átlag
2015.1. negyedév
2015.2. negyedév
2015.3. negyedév
2015.4.negyedév
2015. átlag
2016.1.negyedév
2016.2.negyedév
2016.3.negyedév
2016.4.negyedév
2016. átlag
2017 .1.negyedév
2017 .2. negyedév
2017 .3. negyedév
2017.4.negyedév
2017. átlag
2018.1.negyedev
2018.2 .negyedév
2018.3 .negyedév
2018.4.negyedév

6388
6379
6155
7297
6526
6515
6707
6761
7833
7074
7019
6507
7108
8037
7184
7322
6857
7350
8147
6930
6134
5589
6700
5803
6297
5421
5543
5766
6246
5525
4812
4474
5264
4895
4377
3819
3227
4080
3855
3601
3250
3010
3429
3381
2878
2909
2506

2068
2026
2005
2438
1827
1839
1739
1960
2067
1666
1872
1324
1732
1249
774
640
642
826
45
54
61
65
56
70
74
78
87
77

100
100
106
118
107

32,37
31,76
32,57
33,41
27,99
28,22
25,92
28,98
26,38
23,55
26,67
20,34
24,36
15,54
10,77
8,74
9,36
11,23
0,6
0,8
1,0
1,2
0,8
1,2
1,2
1,4
1,6
1,3
1,6
1,8
2,2
2,6
2,0

129

2,6

122
123
116
123
117
133
142
143
134
1S1
158
167
188

28
3,2
3,6
3,0
3,0
3,7
4,4
4,8

3,9
4,5

s.s
S,8
7,5
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2018. átlag
2919
2019.1.negyedév
2952
2019.2.negyedév
2787
2019.3.negyedév
2699
2019.4.negyedév
2368
2019. átlag
2702
Forrás: TelR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

166
201
203
202
195
200

5,7
6,8
7,3
7,5
8,2
7,4

Ki kell számolni, hogy a nyilvántartott álláskeresők kozül hány %-a részesült álláskeresési járadékban
(korábban munkanélküli segély, keresetpótló támogatás).

Ezeket az adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy
a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz .

.3.2. számú táblázat - Járadékra O&Qsult regisztrált munkanélküliek sz~ma
Időszak

nyilvántartott álláskeresők száma

álláskeresési já radékra jogosulta k
fő
%
4 273
95,83
4149
86,13
94,29
6 300
78,2
5 454
s 208
75,75
n.a.
n.a.
7,4
498
525
9,1
8,4
440
444
10,9
479
14,0
461
15,8
16,5
445

fő

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4 459
4 817
6 681
6 974
6 875
7 287
6700
s 766
s 264
4 080
2017
3 429
2018
2 919
2 702
2019
Forrás: TelR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, KSH

E táblázatban a százalékos megoszlást úgy számoljuk ki, hogy az álláskeresési járadékra jogosultak létszámát
{fő} elosztjuk a nyilvántartott álláskeresők számával, majd megszorozzuk százzal.

Az elemzés során a táblázat adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis hogy nőtt vagy csökkent a
járadékra jogosultak aránya. Emellett a kapott adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi
adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a rendszeres jövedelem nelkül élők ho zzájutnak-e
támogatáshoz .

.3.3. számú t'blázat- Rendszeres szociális se1étyben és ~alkoztatist hefyettesft6 térno~úban
részesftettek száma
: rend~zeres szociális 1
segélyben

Foglalkoztatást

részesülők,

támogatás
(álláskeresési
támogatás)

2015.03.01-től

egészségkárosodási 1

helyettesftő

~

Azok na k a száma, a kik
30n ap mun kaviszonyt
nem t udtak igazolni és
az FHT jogosultságtól
elesett

~J) NV•R~C.
I)

-

HÁZA

Azoknak a száma,
akiktől helyi
önkormányzati
rendelet alapján
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1--

--

és
gyermekfelügyeleti
támogatás

--.---fő :

2007 2712
2008 13492
2009 3902
2010 5810
.201116484
1 2012 . 147
2013 223
2014 263
2015 136
2016 141
r2017 119

· - i

.

2018 146
2019 137

15-64
évesek %-ában

3,19
4,12
4,62
6,89
7,73
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

--

megvonták a
támogatást
fő

1munkanélküliek
%-ában
___ „

2238

3176
3786
4343
....

46,46
47,53
54,28
63,17

n.a.

n.a.

1966
1599
3616
3082
4275

29,3
___ ]._72__
0,9
0,9

nem
nem
nem
nem
nem
nem

1759
1403

releváns
relevans
releváns
releváns
releváns
releváns

241
104
58
70
59

nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
-·nem releváns
nem releváns
nem releváns
. •n.a.
·•n.a.
•n.a.

53
49

Forrás: TelR, Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, Helyi adatgyűjtés

* Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény
Ill. fejezete alapján 2015. 03. 01-től a települési önkormányzatok által nyújtható pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások rendszere jelentős mértékben átalakult. Az Szt-ben szabályozott
és jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. 03. 01-től a járási hivatalok
hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátásának két típusa közül 2015. 02. 28. után a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás megmaradt, viszont a rendszeres szociális segély helyett a
gyermekfelügyeleti és az egészségkárosodási támogatás állapítható meg.
A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, mint az aktfv korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres
szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy
egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű,
aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést
biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti
igénybe. Önmagában az adat nem értelmezhető, szükséges összevetni az aktív korúak (3.2.1 tábla 15-64 évesek száma) és a munkanélküliek számával (3 2.1 tábla - nyilvántartott álláskeresők száma).
Az elemzés során ki kell emelni, hogy a szociális segély meghatározó mértékben jelenik meg a
település alacsony jövedelmű lakosságának körében .
Figyelembe kell venni, hogy 2011 január 1-től bérpótló juttatósro (BJP), illetve 2011 szeptember 1-t61
foglolkoztotást he/yettesit6 támogatásra (FHT) jogosult, aki koróbbon rendelkezésre állási támogatásban
(RÁT) részesült, ám o jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-t61 csak annak folyósítható az ellátás, oki
a jogosultsóg felülvizsgálatát megelőző évben legalóbb 30 nap munkaviszonyt tud igazolni
kózfoglolkoztatósban vagy o munkaerőpiacon. Amennyiben a feltétefeknek nem tud eleget tenni, mert
számára nem tudtak közfoglolkoztatós körébe tartozó munkát felajónlani, ílletve a 30 nap munkavégzést
egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített kőzérdekú onkéntes
tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótfó juttatósbon részesülő a munkaügyi szervezettel
nyilvántartott 61/óskeresóként köteles egyűttműködni. Január elsejétöf közfoglalkoztatásban csak a
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kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek
fog/alkoztothotóak, akik o felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség
figyelembevétele nélkuf kötelesek elfogadni, emellett az önkormányzat rendeletben elóírhat1a jogosultsági
feltetelként, hogy o juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a mindenkori
öregségi mfnimálnyugdijhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint volt, ma1d ez lecsökkent
22.500 forintra .

.4.1. számú táb"zat - Lakásállomány
összes lakásállomány
ebbc51 el~ctelen
lakhaúsl
k6rúlményeket
biztosító l1kások
n1m1

Db

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

49 515
50269
50 747
51003
51193
51480
51644
51 702
51 757
51885
52110
52 275

szociális
lakásállomány

bérlakás állomány

egyéb lakáscélra használt
nem lakáscélú ingatlanok

ebb61 elégtelen

ebbc51 e"ctelen
lakhaUsl
körülményeket
biltositó lak.Uok

ebbc51 electelen
l<1khatásl
korulményeket
b1ztosíto lak4sok

~khat~sl

kórülmenyekf't
blrto$lt6 laUsok
sz;ima

Sláml

náma

n.a.
n.a.

1968
2221
2210
1949
1921
1918
1896
1893
1862
1841
1822

1710
1710
1657

n.a.
n.a.

1644
1559
1540
1508

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Kérjük, gyüjtse össze az önkormányzati illetve a rendelkezésre álló adatb6zisokból a település
Jakásállományára vonatkozó adatokat. Vizsgálni szükséges, hogy az egyes kategóriákban mennyi a
szociális követelmények szempontjából nem megfelelőnek minősíthető lakósok száma.
Javasoljuk a táblázatban megjelölt számszerű adatok mellett azt is beazonosítani, hogy a
lakásállomány hány csal6dot, hány háztartást érint. Euel összefüggésben lehet azt is - további,
pontosító adatgyüjtés segítségével - vizsgálni, hogy a vizsgált családok közül mennyinek nincs
munkajövedelme, hány csalod él alacsony komfortkörülmények között, illetve hogy hogyan
gazdálkodik az önkormányzat a bér/akós állománnyal (mennyi üres bérlakás van például) stb.
Az önkormányzati adatgyüjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat
meg.

3.4.2. számú táblázat· Ves2élyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Időszak

Feltárt veszélyeztetett
lakhatási helyzetek száma

Hajléktalanok száma
--

-
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117
79

464

2010

71

419 (ebből 250 főt az Oltalom Szeretetszolgálat lát el )

2011
2012
2013

75

499 (ebből 280 fé:ít az Oltalom Szeretetszolgálat lát el )
447 (ebből 280 főt az Oltalom Szeretetszolgálat lát el )

1

2014

1

(ebből

2008
2009

2015
2016

1
1

2017
2018

1

2019

1

220 tót az Oltalom Szeretetszolgálat lát el.)

412 (ebből 240 főt az Oltalom Szeretetszolgálat lát el.)

105
93
78
73*

1

450 (ebből 280 főt lát az Oltalom Szeretetszolgálat

1

450 (ebből 280 főt lát el az Oltalom Szeretetszolgálat

450 (ebből 340 főt lát el az Oltalom Szeretetszolgálat)
1 450 (ebből 340 főt lát el az Oltalom Szeretetszolgálat)
1 512 (ebből 370 főt lát el az Oltalom Szeretetszolgalat)

1

46*
4g•

1
1

1

Forrás: önkormányzati adatok, Periféria Egyesület
•szívességi befogadottak száma
Hajléktalanok száma: azok száma, akikkel az Utcai Szociális Munka Északi és Déli szolgálat kapcsolatba került
az adott évben.
Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma: közterületen élők száma, akik a közterületen élés miatt
fokozottan veszélyeztetettek, valamint olyan „kialakított" lakhatásban élők száma, ahol a lakhatás minősége
miatt veszélyhelyzet merül fel (pl. romos ház)

A táblázat elemzésekor figyelembe kell venni, hogy az adott helyzetszám hozzávetőlegesen hány főt érint.

Azt is vizsgálni kell, hogy hány esetben került az önkormányzat szociális bizottsága elé
veszélyeztetett lakhatási helyzet problémája az elmúlt években.
A vizsgálat további részében figyelemmel kell lenni orra, hogy miként alakul a hajléktalanok száma
a településen. A hajléktalanok létszámát szükséges a szöveges kifejtésben pontosítani (szállón,
közterületen, anya-gyermek otthonban, lakásukat elvesztők akik ideiglenes elhelyezést kaptok stb.
hajlék és fedélnélküli). Az őnkormányzoti adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való
együttműködésben valósulhat meg.
•4.3. számú táblázat • Lakásfenntartási és adóssjgcs6kkentési tárnQPtásban
ldc5szalt
2007
2008

2009

2010
2011
2012
2013

2014
2015
2016

részesü16k

lakásfenntartási támogatásban részesítette k
száma

adósságcsökkentési támogatásban
részesúl6k száma

3863
4233
4169
3559
4143
2528
2252
2027
3894
2282

395
647
1008
898
2206
470
353
293
362
155

155
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2017
2018
2019

1087
1491
1230

136
92
71

Forrás: TelR, KSH Tstar

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzeta, munkájukat elveszítő vagy
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának
megállapításához nyújt segítséget ez a táblázat Ez a réteg veszltheti el a lakását, válhat
hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat.

3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete
Telepek, szegregátumok száma

a településen :

Telepi lakások száma a településen:

2008
2009
2010

435

2011

431

2012

432

2013

428

2014
2015

428
424

2016

424

2017

424

2018

424

2019

415

431
431

A telep/ek, szegregátum/ok elhelyezkedése a település
területéhez viszonyítva

A telep/ek megközelíthetősége:

van,
Úthálózat
megkozelíthetóség

A telepek közelében lévé> egészségtelen üzemek,
létesftmények (kérjük, sorolja fel, van-e a közelben - és ha
igen milyen távolságra - szeméttelep, feldolgo2ó üzem stb.)

Nincs

egyszerű

Forr:is: helyi adatgyűjtés

A fenti táblázatban megadott adatok alapján elsősorban az a kérdés, hogy miféle változások vannak
a területen. E mellett a két zárókérdés szöveges kifej tése azt jelzi, hogy a telepi, szegregátumi
viszonyok során az egyenlő hozzáférés milyen mértékben sérül, vagyis itt is a település többi részéhez
javasolt viszony/tani. A helyi adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben
valósulhat meg.

156

\YJ

„

~

lloVflHC

HÁZA

HEP SABLON 1. számú melléklet

3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány
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\/J t.: ' ÍR[GYltAZ~
~

e

157

•

HEP SABLON 1. gámú melléklet

komfort
nélkuh
lakások a belteruleten

száma
ar•nya az összes
lakésállományhoz
vlszonyltva

~omfon

nélh1li lakások a
kulterületen

komfort nélküh lakások a
riem
szegregalt
lakóteruleteken

komfort néll.üh lakások a
szegregált
lakóterületeken

1

46

105

2,51% Ilakl1shoz
!nem
szegr.
3,22"'
lakáshoz
alapozással
nem
rendelkezll lakások a nem
szegregált lakóterületeken

5,73% !lakáshoz
25,80% Iszegr. lakáshoz

150
8,18" !lakáshoz
8,19% Ibelt.lakáshoz

alapozással nem rendelkező
lakások a kulterúleten

0

0

0

alapozással
nem
rendelkez6 lakások a
szegregált
lakóteruleteken
0

0%

()%

0%

o"

szllard falazattal nem
rendelke26 lakások a
belterületen

fal;izattal
s21lard
nem
lakások
a
rendelkez6
kutteruleten

falazattal nem
lakasok a nem
szegregalt lakoterületeken

0

0

szilard falazattal nem
rendelkező
lakások a
szegregált
lakóterületeken
0

A teljes mértékben
vályog
falazatú
epületek
számáról mn's adat.
lvovizzel
vezetékes
ellatott laká~ok a
belterületen

A teljes mértékben vályog
falaiatú épülete!.. számáról
nmcs adat.

1704

alapozással
rendelkező

nem
lakások a

0,055% Ilakashoz
50,~ Ikult.lakiishoz

belterületen
száma
aránya az össies
lakásállományhoz
viszonvitva

$Z<tma
ar.lnya az ősszes
lakásilllományhoz
vinonyítva

száma
aránya az összes
lakásállományhoz
vl$zonyitva

sulma
•ránya 82 Ö$sza
lakásjllomhyhoz
vluonvítva

száma
arányi1 az ósnu
lakásjllományhoz
vlstonyltva

száma
arány• az öuzes
lakásállományhoz
11iszonyltv;i

0%

szilárd

rendelkező

0

°"

°"

vezetéke$ 1vóvmel ellátott
laUsok a külteruleten

vezetékes rvóvizzel ellátott
laká~ol. a nem szegregált
lakóterúleteken

0

1405

A telies mértekben vályog
falaiatú épuletek számáról
nincs adat.

°"

mértékben
A teljes
vályog
t.llazatu
epuletek
szamáról nincs adat.
vezetékes
l\IÓVl2Zel
ell~tott
lait.asok
a
szegregalt
lakóterületeken
299

76.65% Ilakashoz
98,53%
Inem
szegr.
lakashoz
arammal ellátott lakisok a
nem
szegregált
lakóteruleteken

16,31% Il3káshoz
73,46% Iszegr. lakáshoz

2

1426

407

99,89% !lakáshoz
100% Ibelt.lakáshoz
gaual
vezetékes
ellátott la~ások a
belterületen

0,11% !lakáshoz
100% Ikult.lai<áshoz
ve.zetékes gázzal ellátott
lakások a kulterületen

77,809' Ilakáshoz
100% Inem sze11.r. lakáshoz
vezetékes gázzal ellátott
la1<ások a nem s1egregatt
lakóterületeken

veietékes gáual ellátott
laUsok a szesregált
lakóteruleteken

603

0

580

23

92,96" !lakáshoz
93,06% Ibelt.lakáshoz

0,00% Ilakashoz
0,00% lkűlt.lal.astioz

árammal
ellatott
lakások a belterületen

árammal ellátott lait.asok a
külteruleten

1831

32,90% Ilakashoz
32,9~% !belt.lakáshoz

°"

J:lak;;iS~OL

0% !leült.lakáshoz

csatornával
ellátott
lai.asok a belterületen

c~torn~v•I ellatctt labsok
a külterületen

1680

0

91,65% Ila kas hoz
91,75% Ibelt.lak~shoz

31.64% !lakáshoz
.!:nem
40.67%
szegr.
lakáshoz
csatornával
ellátott
lakáso~ a nem szegregi\lt
lakóterületeken

75,34'" Ilakashoz
!nem
96,84"
lak.Íshoz

22,20% !lakáshoz
100% I .szegr. lakashoz

1,25% !lakáshoz
5,65% lszegr. lakáshot
cs.<1tomával
ellátott
lilkiisok a szegregált
lakóteruleteken
299

1381

0,00% rla~áshoz
0.00% !kült.laka~hoz

árammal ellatott lakasol<
szegregált
a
lakóterületeken

szegr.

16,3l"é Ilakashoz
73,46% !szegr. lakáshoz

Forrás: Önkormányzati adatok. TelR, KSH adatbázis
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Kérjük, a táblázat második sorába frja be a település külőnböző területein a komfort nélküli lakások számát.
A harmadik oszlopban számítsa ki ezen lakások arányát az adott lakóterület összes lakásához viszonyítva.
Komfort nélküli (substandard} a lakás, amelyre érvényes a következő feltételek valamelyike: nincs WC vagy
fürdőszoba; nincs szennyvízelvezető-csatorna; hiányzik az alapozás, a fal vályogból épült; nincs vezetékes víz.
Substandard a lakós akkor is, ha a lakásban nincs konyha és a teljes alapterület nem éri el az 50 m 2 -t. Szilárd
falazattal rendelkező lakás: a falazat anyaga kő, tégla, beton, panel.
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.6.1. számú táblázat - Orvosi ellátás

Időszak

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

Fő

2008
70
2009
71
2010
71
2011
72
2012
72
2013
71
2014
71
2015
71
2016
71
2017
71
2018
71
2019
71
Forrás: Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

43
44

27

27
27
27
27
27
27
27

44

45

45
44
44
44
44
44

27

27
27
27

44

44

Az orvosi, egészségügyi ellátást, illetve annak változását mutatja be a táblázat, mely szintén
lényeges adat az adott település infrastruktúrájának és szolgáltatásainak vonatkozásában .
.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezc5k száma

Év

közgyógyellátási igazolvánnyal
száma

rendelkezők

Fő

2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5104
4 522
2 584
2 696
4 685

3 712
729
672

*3 800

8 252
7 659
3 984
4038

Forrás: TelR, KSH Tstar_
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháli Járási Hivatal Hatósági Osztálya
A 2013-2014. évi adatok a méltányossági alapon nyújtott közgyógyellátottak számát tartalmazza.
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*2015-2019, évi adatok a járási hivatal áltat alanyi és normatív jogcímen nyújtott közgyógyellátásra
jogosultak számát tartalmazza, 2015. 03. 01 . napjától a méltányossági közgyógyellátás megszűnt .

Ez az adat szintén az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi
szempontból jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
kompenzálását célzó hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 1.
alanyi jogon, 2. normatív alapon, 3. méltányossági alapon.
3.6.3. s2ámú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
ápolási dijban részesítettek száma

Év

F6

957

2008

2009
896
2010
909
2011
720
2012
1451
2013
553
2014
575
*698
2015
2016
1214
2017
1073
542
2018
2019
276
Forrás: Szabolcs·Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztály
*A táblázat 2015. évtől a járási hivatal által nyújtott ápolási díjban részesü lők számát tartalmazza.

Az ápolási dij a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási dijra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók
meghatározásáról Id. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan
fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondoiását,
ápolását végzi.
0

2019. 01. 01-től a járási hivatalok hatáskörébe került új feladatként a gyermekek otthongondozásí díj kérelmek

elbírálása. erre vonatkozóan nem tartalmaz adatot.

1 A gyermekek helyzete,
~.1.1.

esélyegyenlősége, gyermekszegénység

• ' ta'blá zat Véd e1em b e vett é s veszeye
'I ztetett klskoru' RYermeke k sz á ma
szamu

Év

18 év alattiak
száma a
népességben

Védelem~

\lett 18
év alattiak száma•

Megszüntetett esetek
száma a 18 év alatti
védelembe vettek

Ves:iélyeztetett kiskorú
gyermekek száma•

közül*
Fő

2008

2009

22 174
21989

183
218

486
443

lY.J
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2010
21680
2011
21295
23 599
2012
23 415
2013
n.a.
2014
22 061
2015
23 228*
2016
21816
2017
21 739
2018
24092
2019
Forrás: TelR, KSH Tstar,

431
421
498
152
148
199

195
114
88
66
55
54

151

85

175
123

68
67
53

117

9 078
9 386
9 311
n.a.
n.a
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

·az adatokat a S1abolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal
szolgáltatta
•Forrás: a 18 év alattiak száma a népességben 2016. évre Vizuál Regiszter.
A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A jegyző
védelembe veszi a gyermeket, ha a szülö vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes
igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek
fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti
szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság
értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást
megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a
rend6rség, az ügyési.ség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével
gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - magatartás,
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi,
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A gyermekvédelemben érintett
szakemberek gyakran eltér6en értelmeiik a veszélyeztetettség fogalmát és a mértékét is, ezért a
helyzetelemzés szöveges részében javasolt mindezt részletesebben elemezni.•"

*"'A Gyvt. 68. § (1) bekezdése alapján ha a szul6 vagy más törvényes képviselő a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja,
de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható,
a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.
Ugyanezen jogszabály 138. § (2) bekezdése alapján a gyámhatóság nyilvántartást vezet a hatósági
intézkedéssel védelembe vett gyermekekről.

!4.1.2. siámú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.Qln részesftettek száma

~v

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesftette k
száma

Ebb61
tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Kie&észltő

gyermekvédelmi
támogatásban•
részesftettek száma

Ebb61tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Rendklvüli
gyermekvédelmi
támogatásban
részesltettek szám a

n.a.

2 362

Fc5
2008

4 650

n.a.

13

162

ŐJ

NVI R E.GVHÁZ:

HEP SABLON 1. számú melléklet

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

5 229
5 603
s 839
5 675
5 502
4 328
3 706

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2016
3072
n.a.
2017
2 592
n.a.
2018
2422
16
2019
2818
14
Forrás: TelR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

16
16
17
12
11
21
14

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

3 982
3 997
3 186
3 572
n.a.
"'n.a.
•n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

3
0
0

0

*n.a.
•n.a.
n.a.
n.a.

* Az Szt., és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (Ill. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Pr.) egyes
rendelkezései 2014. január 1. napjától módosultak. A módosítások értelmében 2014. január l-jétől az
átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként
megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 11. §-a iktatta be .
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás a Gyvt. 15. § (1) bekezdés e) pontja szerint 2013. 04. 01. napjától
megszűnt a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítés i Programmal összefüggő
módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. számú törvény 78. § (1)
bekezdés a) pontja értelmében. Helyébe a Gyvt. 19. §(la) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás került.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt o nyugdíjminimumhoz viszonyított egy f6re eső havi jövedelem
osszege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, mfg a kiegészítő illetve a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban okkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző,
amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vogy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az elemzés során az eljárás objektív és szakmai standardoknak
történő megfelelését javasolt szövegesen is értékelni.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy kozoktatósi
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) gyermekétkeztetés normatív
kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, hogy
a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll e) külön
j ogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény.

4.1.3. szamú táblázat -

Kedvezmé~s óvodai - iskolai juttlt'5okban részes016k száma, aránya

50 %-os
Ingyenes
ét kezesben

Év

mértékű

kedvezményes
résztvevők
étkezésre
száma
jogosultak
száma
Óvoda

Ingyenes
étkezésben

50%-os
mértékű

kedvezményes
résztvevők
étkezésre
száma
jogosultak
iskola
száma
1-8. évfolyam

*Ingyenes
tankönyvellátásban

••óvodáztatás!
támogatásban

részesülők

száma

Nyári
étkeztetésben
részesülök
száma

nem releváns
199

1302

részesülők

száma

Fő

2008
2009

901

925

479
458

1238
1501

1207
1037

7 298
7 581
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1043
1086
1013
900
776
1372
2 686
2 785
2 761
2 814

449
472
478

n.a .
1804
250
0
0
0
0

1829
2 060
2 046
2 027
1880
1617
1499
1390
1127
929

950
794
744
1621
1 589
785
937
1885
1 722
1639

7 912
7 914
7 604

207
209
230
291
333
146
„0

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

**O
**O
**O

1099

1292
892
1501
1847
654
621
1014
858

Forrás: Helyi adatgyűjtés
•Az ingyenes tankönyvellátás felmenő rendszerben került bevezetésre.
**A Gyvt. 20/C. §·a alapján 2015. 10. 31. napjával megszGnt az óvodáztat ási támogatás.

Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A
támogatások zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. A
helyzetelemzés során annak a vizsgálata is javasolt, hogy a legjobban rászoruló családok gyermekei
hozzájutnak-e a támogatásokhoz. A támogatások mindegyikét hivatalos iratokkal kell igényelni,
igazolni. A mélyszegénységben élő személyek, családok gyakran megfele/6 papírok,
jövedelemigazolás vagy egyéb okok miatt nem jutnak hozzá szolgáltatásokhoz.
4.2.4. számú táblázat -

Szegregált, telepszerú lakókórnyezetben élő gyermekek helyzete,

esélyegyenlősége

Otthont nyújtó ellátásba került gyermekek száma a szegregátumban
település egésze

~v

Átmeneti nevelésbe vétel

F6

2010

32

2011

29

2012

16

2013

6
„

2014
2015

„

2016

•

2017

•

2018
2019

Tartós nevelésbe vétel

2010

6

2011

-

2012

2

2013

-

2014

55
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2015

•

2016

•

2017

•

2018
2019

Ideiglenes hatályú elhelyezés

Családi pótlék/ iskoláztatási
támogatás felfüggesztése iskolai
hiányzás miatt

2010

34

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2010
2011
2012
2013
2014**
2015**
2016**
2017
2018
2019

32
28
19
12
11

16
27
12
19

52
44
92
34

51
29
68
63

Forrás: Önkormányzati adatok, Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási
Gyámhivatal; Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

Megjegyzés:
*2014 január 01. napjától a gyermekvédelmi rendszer átalakításr'o került, az átmeneti nevelésbe
vétel és a tartós nevelésbe vétel megszűnt, a gyermekvédelmi gondoskodásba kerü/6 gyermekek az
ideiglenes hatólyú elhelyezést követően egységesen nevelésbe vételre kerülnek.
A Nyíregyházi Járási Hivatal Nyíregyháza településre vonatkozóan:
2014. évben 23 gyermek;
2015. évben 30 gyermek;
2016. évben 30 gyermek;
2017. évben 20 gyermek
nevelésbe vételét rendelte el.
0

2012. szeptember 30. napjótól az iskoláztatási támogatás/családi pát/ék folyósítása

szüneteltetésének kezdeményeiésére van jogszabályi lehetőség.
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A szegregált lakókörnyezetben

élő

gyermekek az átlagnál nagyobb arányban kerülnek a
gyermekvédelem alap- vagy szakellátás látókörébe. Az adatokat a helyi gyermekjóléti szolgálat,
önkormányzat és a gyámhivatal segítségével kell megadni. A helyzetelemzés során a
gyermekvédelmi jelzőrendszer törvényben szabályozott működésének a feltételeit is vizsgálni
szükséges.
..,..Az átmeneti és tartós nevelésbe vétel

.3.1. számú táblázat -

Védőnői

-

álláshelyek száma

védőn6i

Év

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-

álláshelyek
száma
Iskola
Területi

-

38
38
38
38

38
35
35
28
38

38
38
38

Egy védőnőre jutó

-

gyermekek száma
Területi
Iskola

25
25
25
25
25
28
28
25
25
25
25
25

195
202
202
197
195

184
184

980
965
952
980
956
220
220
903
951

n.a

n.a.

200
194

Forrás: Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

A fenti táblázat adatait szükséges összevetni a védőnők által ellátottak számával, arányával és a
védőnői körzetben élő 0-3 év közötti gyerekek számával. Ebből látható a védőnői leterheltség, illetve,
hogy valamennyi gyermek hozzájut-e a védőnői szolgáltatáshoz.
Esetenként a védőnők a vizsgált település mellett további településeken is e/látnok védőnői
feladatokat. Ilyen esetekben szükséges az adatgyűjtést a védőnők információival kiegészíteni, hogy
pontoson látható legyen a védőn5i leterheltség.
A leterheltség megállapításához figyelembe kell venni, hogy o jogszabály szerint a védőnő maximum
250 gyereket láthat el, illetve, hogy országos átlagban 300 gyerek ellátása jut egy védőnőre.
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!1.3.2. számú táblázat - Gyermekorvosi ellátás "ellemzc51

Betöltetlen felnőtt
Háziorvos által ellátott
háziorvosi praxis/ok
esetek száma
száma
2008
0
563 013
2009
0
598 793
2010
0
580162
2011
0
592 558
2012
0
615 127
2013
0
614 915
2014
0
599 190
2015
0
600021
2016
0
595 327
2017
0
589 553
2018
0
593 555
2019
0
605 044
Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
Év

Gyermekorvos által
ellátott esetek száma

Felnőtt

házi orvos által
ellátott esetek száma

194 298
198 534
197 207
179 327
170 919
185 460
184 726
182 234
191192
184 395
186130
180 658

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A hátrányos helyzetű településeken jellemzően alig van gyermekorvos, amennyiben a háziorvos látja
el ezt a feladatot, akkor a táblázat utolsó oszlopát kell kitölteni.

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe berratott ~rmekek száma

Intézmények Száma

Beírt gyermekek
száma

Időszak

Mini

Bölcsőde

Bölcsőde

Bölcsőde

Mini
Bölcsőde

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
(munkanélküli szilló,
veszélyeztetett gyermek, n~ppah
ta1ozaton tanulo szülő)

Bölcsőde

10

2009
2010
2011
2012

10

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

10
11

10

10
11

12
12
12
12

12

Bölcsőde

összes
férőhelyek száma

Bölcsőde

Mini
Bölcsőde

Fő

Db
2008

Mini

Működ{)

n.a

565
570
592
756
824
756
756
864

n.a.

864

1127
1182
1103
1115
1087
701
816
814
814

146
146
169
185
170

853

n.a.

864

83

864
864

141
162

859
850

62

Forrás: TelR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés
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A bölcsődei felvételnél vizsgálni kell, hogy érvényesül-e az az alapelv, hogy előnyt kell élvezzen az a gyermek,
akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülője
nevel; akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja, aki
csalódgondozósban részesűl, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége; akinek
szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak részben tudja; akit gyámhatósági határozat alapján - gyámként kirendelt időskorú (a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért)
hozzátartozója nevel; akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg) az ellátásáról nem vagy nehezen tud
gondoskodni; akinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony.

4.3.4. számú táblázat - Csa ládi na köziben/ Családi Bölcs6dében engedélyezett férőhelyek száma

ldósza
k

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Engedélyezett
száma
Családi
Családi
Napközi
Bölcsőde
férőhelyek

7
14
28
28
28
70
70
152

-

107

118
180
Forrás: TelR, KSH Tstar, Intézményi adatok

térítésmentes férőhe lyek
száma
Családi
Családi
Napközi
Bölcsőde
n.a.
n.a .
n.a.
n.a.
n.a .
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Gondozott gyermekek
száma
Csa ládi
Családi
Napközi
Bölcsőde

7
14
15
25

-

n.a.
n.a.
n.a .

92

-

-

107
114

A családi napköziben - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva legfeljebb öt gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egyfogyatékos gyermeket Is gondoznak, akkor
a gondozható gyermekek sz6ma legfeljebb négy /6. Ha a családi napköziben gondozott valamennyi
gyermek fogyatékos, akkor a gondozhot6 gyermekek száma legfeljebb három f<J. A rendeletben
me{lhatarozott létszámon túl még két gyermek, ha f ogyatékos gyermekről von stó, még egy gyermek
gondozható a csalódi napkózlben, felteve, hogy az ellátást nyúítónak óllandó segitője van.
A c„afádi napkozit felmérő elemzésekor nem csak a férőhelyek számát érdemes kiemelni, hanem a
lcihasznóltsógot Is - ezért került bele a helyi odatayUjtésre támaszkodó kiegészítő oszlopként a gondozott
gyermekek száma is a táblázatba •

.4.1. számú táblázat - óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTISAG

Önkormányzati
fenntartasú
intézmény

Egyéb

fennta rtású
Intézmé ny
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AJ. óvoda feladat ellátási helyek száma

35

7

4

n.a.

óvodai férőhelyek száma

4613 fő

617

Óvodai csoportok száma

166

20

6.30-tól 17.30-ig

n.a.

2 hét

n.a.

Hány településről járnak be a gyermekek

Az óvoda nyitvatartási ideje ( ... h-tól .„h-ig):
A nyári óvoda-bezárás

időtartama:

()

Fő

Személyi feltételek

Hiányzó létszám

óvodapedagógusok száma

336

38

-

Ebből

336

38

-

3

n.a.

-

Dajka/gondozónő/gyermekfelügyelő

168

n.a.

-

Kisegítő személyzet (karbantartó, udvaros,
konyha kisegítő)

34,S

n.a.

-

diplomás óvodapedagógusok száma

Gyógypedagógusok létszáma

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Amennyiben a településen több 6voda működik, úgy a táblázatot intézményenként szükséges kitölteni.
Az óvodai telephelyek adatait, fenntartói háttértől függetlenül, minden 6voda esetében szükséges megadni.
Óvodai telephelye egy tagíntézménynek is lehet külön, telephely alatt a legalább egy külön óvodai csoporttal
rendelkező, külön épületben vagy épületrészben működ6 óvodák adatai kell megadni.
A kapott adatokat szükséges összevetni az adatelemzés során a Köznevelési töNény valamint Óvodai nevelés
országos alapprogramjában foglaltakkal.

~.4.3. számú táblázat - óvodai

nevelés adata i

3-6 éves korú
gyermekek

ó vodai

óvodai

gyermek~

fér6helye

száma

csoportok

k száma

száma
2008

2009
2010
2011
2012

2013
2014

4438
4 550
4 588

168

170
170
188

4 620
4 497

177

4 245

177

4 099

178

Óvodai
feládat·
ellátási
helyek száma

4 227
4 265
4 203
4991
4 551
4 422
4 422

44
44
44
41

40
43

43

óvodába

be Irt

.

gyermekek

száma
3 745
3 744
3 821
4137
3 901
4 252
4111

Óvodai
gyógypedagóg
iai csoportok

száma
3

3
3
3
3
2
2
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2015

4 387

185

4 437

41

4 323

2

2016

4.468

181

4 047

41

4.232

2

2017
2018

4.467
4.571

182
186

4571
5230

41
42

4.249
4.390

2

2019

4.842

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2

Forrás: TelR, Helyi adatgyűjtés
A Tel R-ből 2015. évre lekért adatok a gyógypedagógiai neveléssel együtt értendőek.

4.4. 7. számú tjbtjzat - Általános iskolában tanuló sz'ma

Időszak

Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók
száma

fő

2010/2011
5 205
2011/2012
5145
2012/2013
4602
4 387
2013/2014
2014/2015
s 353
s 450
2015/2016
5476
2016/2017
2017/2018
5 271
5.109
2018/2019
Forrás: TelR, KSH Tstar

-

általános iskolások
száma

napközis tanulók
száma

fő

fő

fő

%

4 658
4 556
4 201
3 967
4 504
4 415
4 463
4 638
4.755

9 863
9 701
8 803
8 354
9 857
9 865
9 939
9909
9.864

5 931
5 943
4158
4 298
6 371
6 630
6 837
3 725
6.599

60,13
61,26
47,24
51,4
64,6
67,2
68,7
67,8
66,9

A nappa/1 oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) résztvevők és a napközisek száma
A napközis tanulók száma az iskolaotthonos tanulókkal együtt értendő.

4.4.8. sz,mú táblázat -Általános Iskolák adata

Időszak

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

2018/2019

általános iskolai osztályok
száma

1-4
5-8
évfolyamon évfolyamon
180
169
174
182
172
179
174
162
n.a.
n.a.
n.a.
n.a .
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

összesen

349
356

351
336
421
419
419
418
416

általános Iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

1-4
5-8
1
évf
bsstesen
o1yamon
évfolyamon
9
4
5
s
4
9
10
4
6
16
29
13
n.a.
n.a .
30
n.a.
n.a.
28
n.a.
n.a.
29
n.a.
n.a.
30
n.a.
n.a.
30

általános
iskolai
feladatellátási
helyek
száma

db
137
131
132
23
27

27
27
28

28
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Forrás: TelR, KSH Tstar

Az általános iskolai osztályok száma és az általános iskolai feladatellátási helyek száma a
gyógypedagógiai oktatással együtt értendő.

4.4.12. számú táblázat -A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

Időszak

8. évfolyamot eredményesen
befejezettek száma/ aránya a
nappali rendszerű oktatásban
Fő/%

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

1511
1351
603

945
1220
1308
1267
1160
1250
n.a.

Forrás: TelR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

• a 2012/2013-as adatok nem a TelR KSH Tstar adatbázisából lettek legyűjtve, hanem helyi
adatgyűjtés alapján került felvezetésre, azonban nem minden iskola töltötte ki a fenti táb lázatot

A 8. évfolyamot elkezdett tanulók számát kell összevetni a 8. évfolyamot eredményesen elvégzettek
számával a nappali rendszerű oktatásban. Ez az adat mutatja az intézmény lemorzsolódási mutatóit,
melyeknek munkaerő-piaci kihatásai nagy mértékben vannak.
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A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Év
2007
2008

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Munkavállalási
korúak száma

Foglalkoztatottak

férfiak

nők

férfiak

nők

41120
41153
33 829
41067
41050
40929
40802
40 562
40 358
40057
37 718
37 478

43 769
44 758
51927
44581
44482
39064
38 958
43 687.
43 311
42 843
41308
40617

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a,
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Munkanélküliek
nők

férfiak

2 078
2 339
3 381
3 331
3 146
3 470
2 283
2 530
1817
1390

2 381
2 478
3 300
3 643
3 729
3 817
2 547
2 847
2165
1665

1234

1685

Forrás: TefR és helyi adatgyűjtés, KSH

A nők munkaerő-piod hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott
településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást hogy milyen
arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. Pontosabb képet kapnánk a kérdésr61, ha a
rendelkezésre álló adatok között lenne, hogy az érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan
nevelnek gyermeket, hányan nevelnek 15 évesnél fiatalabb gyermeket, hány gyermeket
nevelnek, illetve hányan egyedülállók. A helyi adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való
együttműködésben valósulhat meg.

iS.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és mrme.ondozás területe
Év
2008

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

véd6n6k száma

0-3 év közötti gyermekek

átlagos gyermekszám

(területi)

!itárna

védönönként

38
38
38
38

3653
3646
3591
3430
3441
3323
3323
4837
4 595
4479
4560
4433

195
202
202
197
195

38
35
35
35
35

35
38

38
Forrás: Egés<:ségügyi Alapellátási Igazgatóság

~

95
95
138
131
194
200

-
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Forrás : A 0..3 év közötti gyermekek száma a Vizuál Regiszterből leszűrve.
A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem

feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá
tartozó gyermek megfelelő testi és mentális fejlődésének biztosftását. A védőnő kapcsolatban
áll a családdal, a kisgyermeke/látó intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott
településen árnyalt képpel rendelkezik a családok gyermeke/látási és nevelési helyzetéről.
Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan
összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától.
5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

~v

2008
2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

rendc5rök riasztása
családi viszályhoz

tényleges
feljelentések
száma

bírósági ítélet

365

-

352
407
445

11

S2
40
55

455

n.a.
n.a.
SS

24
27
955

790
840
198
207

SS

n.a.
n.a.
n.a.

625
203
224

Forrás: Nyíregyházi Járásbíróság, Nyíregyházi Rendőrkapitányság

Megjegyzés. 11 A hozzátartozók közötti erőszakot alkal mazó távoltartásról" szóló 2009. évi
LXXII. törvény 2009. október 01. napján lépett hatályba, ezért 2008 . évi adatokat nem tudunk
közölni. A távoltartás iránti (1-2 kivételtöl eltekintve) nők és gyermekek szerepel nek
kérelmezői státuszban.

A családon belüli erőszak a nemzetközi és országos statisztikák alapján sokkal jelen tősebb
mértékben jelenlévő probléma, mint gondolnánk. A helyi rendőrség és bíróság szómszerú
adotai tükrözhetik, hogy a bántalmazottak milyen mértékben mernek, illetve tudnak jogi
segítséget kérni. Azzal is tis:ztában kell lennünk, hogy leggyakrabban a rendőrség ríasztósóro
is csak végső esetben kerül sor. Teljes körU vizsgálatot a témában annak jellegéből adódóan
lehetetlen végezni, de egyes részterületek tanulmányozása segítheti a problémák feltárását,
segíthet a megoldási lehetőség megtalálásában.
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Férőhelyek

száma

önkormányzati
családok átmeneti
otthona a
településen

~-

önkormányzati
anyaotthon a
telépülés 50 km-es

körzetében

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)
anyaotthon a
településen

Nem önkormány2ati
(egyházi, alapltványi)
anyaotthon a település
50 km-es körzetében
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Forrás. Helyi

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

66
66
66
66
66
36
36
70
70
70
•73

adatgyűjtés

Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzetben
jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos esetekben
kimondottan célszerű, ha a krízishelyzetben lévő nő távol kerül addigi környezetétől, de vannak
olyan helyzetek is, amikor az onyaotthon/csalódotthon és a lakóhely távolsága komoly
problémát jelent (munkahely, gyermekellátó intézmények). Jellemzően ezen intézményeknél
(a férőhelyek hiánya miatt főleg a téli időszakban) várólistás rendszer működik, ezért a
férőhelyek száma mellett a jelenleg várólistán lévők számának szerepeltetésével pontosabb
képet kapunk a témában.
"'A 2018 évi adat tartalmazza az 5 fő félutas ház pályázatot is.
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Városi bíróság,

Képviselőtestület

~v

2008
2009

2010
2011

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018
2019
Forrás:

ügyészség és

tagja
Férfi

nem
releváns
nem
releváns
nem
releváns
nem
releváns
nem
releváns

nem
releváns
nem
releváns

17
17
17
17
17

tagjai

ítélőtáblák vezetői
Nő

20
17

Közgyűlések

nem

Férfi
12

Nő

Férfi

13

28

12

13

28

13

14

20

13

14

20

12

16

20

3

6
6

releváns
nem

releváns
nem
releváns
2
5

3

s
s
s

11

s
7

s

8
21
15

5

17

Nyíregyházi Járásbíróság, Debreceni

28
19
18

Nő

7
7
2

2
2

20

2

17
17
17
17
17
17

s
s
s
5

s

5
..
.ltélőtábla, Nylresyházi Járási Ugyészség,
Ny1regyhaza Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet
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A táblázat adatainak vizsgálatánál az arányokat (férfi/nő) szükséges figyelembe venni.
1 Az

idősek helyzete„ esélyegyenlősége

.1.1. számú táblázat - Nyugdíjban,

Év

nyugdíjszerű

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő férfiak száma

ellátásban

részesülők

száma nemek szerint

nyugdijban, nyugdíjszera
ellátásban részesülő nők száma

összes nyugdíjas

Fő

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

13 752
13 599
13 381
13187
13 018
12 712
12 351
11978
11614
11486
11267
11267

20804
20707
20386
19 933
19 929
19 795
19 541
19 205
18 903
18 798
18 683
18 683

34 556
34 306
33 767
33120
32 947
32 507
31892
31183
30 517
30 284
29 950
29 950

Forrás: TelR, KSH Tstar

Az adatelemzés során azt kell figyelembe venni, hogy vannak-e eflótatlon (nyugdíj,
nyugdíjszerű ellátás) időskorúak, és ha igen, akkor milyen arányban.
6.2.1. számú táblázat - Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az 55-64 éves idősebbek foglalkoztatottsági mutatói (2000-2011) az alábbi linken találhatók:
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2 5 1.html

Az 55-64 éves idősebbek munkanélküliségi rátája (2000-2011) az alábbi linken található:
http:ljwww.ksh.hu/thm/2/indi2 5 2.html
Munkaerőpiaci esélyegyenlőség

2000-2011:

http://www.ksh.hu/thm/2/indi2 3 3.htrnl

A fenti táblák támpontot nyújtanak egy helyi adatgyűjtés előkészítéséhez, hiszen rendklvül részletes, a
foglalkoitotás minden szegmensére kiterjedő adatokat, illetve gyűjtési kategóriákat tartalmaznak.

p.3.1. számú táblázat - 64 évnél id6sebb néP-esség és nappali ell6tásban részesül6 id6skorúak
~zárna
Év
2007
2008

64 év feletti lakosság száma

nappali ellátásban

részesülő időskorúak

Fő

fő

%

14 775

51.2

3,46

15163

472

3,11

ŰJ

száma
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2009

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

15 625
15 823
16 230
16 726
17 404
18 306
18 938
19 665
20 328
21011

490
498
450
444
489
517
458
531
450
439

3,14
3,15
2,77
3,00
3,00
3,00
2,00
2,07

Forrás: TelR, KSH Tstar

A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére
a hajléktalan személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek
részére: A) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b)
tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, e) harmadik életévüket betöltött,
önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos,
illetve autista személyek. Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is.
.3.2. számú táblázat -

Időskorúak járadékában

részesül6k száma

időskorúak

járadékában
részesülc5k száma

Év

Fő

2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014
2015
2016
2017
2018
2019

81
57
46
45
43
39
48
56
56
88
45
46

Forrás: TelR, KSH Tstar

id6skorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
siemé/yek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. jonuór 1 ·jétől a
jegyiő időskorúak járadékában részesíti azt
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és
vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdlj mindenkori legkisebb összegének 80%-ót,
Az
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b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75
évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 9596-át,
e) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
1A

fogyatékkal

élők helyzete, esélyegyenlősége

i7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességO és
zociális ellátásalban részesülők száma

Év

megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban részesülők száma

egé~károsodott

személyek

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
Fő

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3 658
3 526
3 275
7 916
7 374
6841
6 469
s 763
s 279
4803
4189

120
96
94
87
77

84
102
136
141
202
146
137

Forrás: TelR, KSH Tstar

~7 .1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részes016 foavatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
civil fenntartású
önkormányzati fenntartású
egyházi fenntartású
tv
intézményben
intézméhyben
intézménvben
Fő

n.a.
n.a.

89

2009

32
31

2010

31

n.a.

2011

34

2012
2013

32
31
31

n.a.
n.a.
n.a.

132
137
138

2008

2014
2015
2016
2017
2018

29

25
28
28

n.a.
24
21
20

94

88

87
209
215
139

177
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2019
Forrás: TelR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.

A település civil és egyházi intézményeivel mindenképpen szükséges a kapcsolatfelvétel, az ellátásban
kialakult arányok és a nem állami szolgáltatók jövőbeni tervei együttesen alakítják az elérhető
szolgáltatós adott és jövőbeni minőségét. Fontos szempont, hogy a civil és egyházi fenntartók más
települések lakosait is ellátják, tehót a helyi esélyegyenlőségi tervben a településen lakókat cé/szerö
szerepeltetni. Feltehetően koróbban létrejött és folyamatos együttműködést és a fejlesztések
összehangoltságát tapasztalják a szakértők.
7.2.1 . táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények

A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az önkormányzat
bevonásával történik. {gy az adatgyűjtés korlátozott. Nem nyilvántartott, hogy hányan élnek a
tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. Vannak olyan természetbeni
ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez kötöttek.

1993. évi Ill. tv. (Szt.) alapján
Pénzbeli ellátás

Fogyatékos
személyek száma

Időskorúak járadéka

46 fő
1540 fő
137 fő

*Aktív korúak ellátása
*"'Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj (önkormányzat által nyújtott támogatási formára értendő)
ápolási díj Uárási hivatal által nyújtott támogatási formára értendő)
***Temetési segély
...,.. u Átmeneti segély

1230fő
278fő
276fő

-

Természetbeni ellátás:
*****Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az önkormányzat
javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ kártyát az OEP-től.
Közgyógyellátás.
******Ez a fogyatékos si.emélyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos
személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen élő
fogyatékos személyek számának megállapítása nehéz, ez az adat is fontos
mutató lehet.
Adósságkezelési szolgáltatás
Energia felhasználási támogatás

nincs adat

alanyi jogcímen 3388
fő,

normatív jogcímen
650 fó

71 fó

-

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások
Fogyatékossági támogatás
Rokkantsági járadék

2012. évben: 311 fő
2013 . évben: 316 fő
2014. évben: 326 fő
2015.évben:314fő

~
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2016. évben: 330 fő
2017.évben: 341 fő
2018. évben: 350 fő
Személygépkocsi átalakítási támogatás
Közlekedési kedvezmény
Személygépkocsi szerzési kedvezmény
Parkolási igazolvány

2015.évben:503
darab
2016.évben:366
darab
2017.évben:297
darab
2018.évben:650
darab
2019.évben:720
darab

Forrás: helyi adatgyűjtés
A tóblázatban az egysoros adatok 2019. évet jelölik.
A helyi önkormányzatok nem tartják nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni ellátásban
részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges. Egyes ellátásoknál
kérnek orvosi igazolást az igénylőtől, de itt az ápolási és gondozási szükséglet mértéke a fontos, nem
pedig a diagnózis vagy a fogyatékosság. A más jogszabály alapján nyújtott ellátásoknál a MAK a
folyósító, ezért az adat tőlük szerezhető be.
Javaslat: Reprezentatív kérdőfves felmérés az érintettek körében, hogy milyen ellátásokat vesznek
igénybe. Érdekes lehet az a kérdés is, hogy ismerik-e egyáltalán a lehetőségeiket.
*aktív korúak ellátása magában foglalja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak körét
**rendszeres szociális segély, mint ellátási forma elnevezését tekintve megszűnt, helyette egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás van az aktív korúak ellátásán belül
•••temetési segély 2014.01.01-től önkormányzati segélybe olvadt be
•n•átmeneti segély, mint ellátási forma 2014-töl nem létezik, jogszabály-módosítás eredményeként az
önkormányzati segélybe olvadt be, 2015. 03. 01-töl rendkívüli települési támogatásként létezik az átmeneti
segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
0 0 •egészségügyi s:zolgáltatás szociális rászorultsági alapon az önkormányzatoktól nem kérhető 2013. 01. 01~tot; -ezen idöponttót a járási nivatalok rendelkeznek illelékességget - ·····*"'"'*0közgyógyellátás, 2013. 01. 01-től a járási hivataloktól kérhető alanyi és normatív jogdmen, 2015. 02. 28cal az önkormányzatok által nyújtható méltányossági közgyógyellát ás megszűnt. A táblázat ezen részének
tartalma korrigálásra ad okot; nem minden fogyatékkal élő személynek nyújtható alanyi jogon a közgyógyellátás,
a jogcímeket az Szt. szabályoua.
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Ügyiratszám: SZOC/844-6/2020
Ügyintéző: Román Zoltán

Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való
csatlakozásra

............... ··'<.::.::t" ..........................
Jászai Menyhért
Alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője
az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző

személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

r

1

, ~I

{J

Itt

„ .•.. „.„„ .. J.„.„.„.„„ .... „ .. „.„„„.„ .. „

Faragóné Széles Andrea
Kabinet vezetője

Jegyzői

Az előterjesztést véleményezi:
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) Magyarország Kormánya által az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására alapított
ösztöndíjrendszer. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind
önkormányzati forrásokat is mobilizál.
Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban:
Támogatáskezelő) meghirdette a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulóját.
Az Emberi

Erőforrások

A Támogatáskezelő összeállította tájékoztató csomagját a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben résztvevő
települési önkormányzatok számára. A tájékoztató csomag a 2021. évi fordulóval kapcsolatos általános
információkat, a 2021. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételeit és a pályázat lebonyolításának
rendjére vonatkozó információkat tartalmazza.
A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a
települési önkormányzatok, a megyei önkormányzatok és intézményi támogatásként az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat évek óta nem csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi évek tapasztalata alapján átlagosan 75-140 fő
szociálisan hátrányos helyzetű, állandó nyíregyházi lakhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló („A"
típusú), vagy tanulni szándékozó („B" típusú} hallgatót támogat, az idei évben 7 millió Ft biztosításával.
A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására, melynek feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. A települési
önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított EPER-Bursa rendszerbe történő belépést követően
valósulhat meg.
A Támogatáskezelő által közzétett tájékoztató szerint a csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje:
2020. október 1. napja. A pályázat („A" és „B" típusú) kiírásának határideje: 2020. október 5., a
pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A települési önkormányzat 2020. december 4 . napjáig az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, elle nőrzi,
elbírálja a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendsze rben rögzíti. A pályázatok elbírálását
követően a települési önkormányzat 2020. december 8-ig köteles nyilvánosságra hozni döntését az
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon, továbbá köteles döntéséről és annak
indokairól az EPER-BURSA rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.
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A települési önkormányzat a pályázatok elbírálása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város
182/2014. (IX.25.) számú határozata alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer eljárási rendjéről szóló szabályzata szerint jár el.

Közgyűlésének

a
Önkormányzati

Az előzőekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 18.

Tisztelettel:
.----~ Dr.

Krizsai Anita

~ • UJ&>J~ztályvezető
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SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHAZA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 41524-585; FAX: ~36 42 S24 586
E·MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a SZOC/844-6/2020
számú előterjesztéshez
HATÁROZAT - TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

__/2020. (X.01.) számú
határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való
csati a kozásról
A Közgyűlés

1.) Az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozással, felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős:

Dr. Kovács Ferenc - polgármester

Határidő:

2020. október 1.

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

2020. október S.

3.) Megbízza a Szociális és Köznevelési Osztályt a pályázat lebonyolításával.
Felelős:

Dr. Krizsai Anita - osztályvezető

Határidő:

folyamatos

4.) Megbízza a Gazdasági Osztályt a 7 millió forint pénzügyi fedezetnek az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésében történő biztosításával és a pályázati támogatás folyósításával.
Felelős: Szűrös
Határidő:

Anita - osztályvezető

folyamatos

A határozatot kapják:
1.) A

Közgyűlés

tagjai

2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3.) Emberi Erőforrások Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf.: 1418
1
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POLGÁRMESTERI KABINET
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-544; FAX: +36 42 311-041
E MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/168-2/2020.
Ügyintéző: Hornyák Enikő

Előterjesztés

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz az Extreme Trail Hungary Sportegyesület által beérkezett rendkívüli támogatási
kérelemmel kapcsolatos döntésre

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszerérol szóló 11/ 2019. (JV.26.) önkormányzati rendelet előírásai alapján
2020-ban 7 sportcélú keret esetében került sor pályázati eljárás lefolytatására.
Az eljárásokat követően új rendkívüli kérelem érkezett be.
Az október 3-ai II. Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny rendezési költségeinek támogatása
érdekében az Extreme Trail Hungary Sportegyesület kérelemmel fordult a Bizottság felé, melyet
e l őterjesztésünk 1. sz. melléklete tartalmaz. (Az anyag a zárt ülés anyagai között tekinthető meg.)
A kérelem támogatása a Sporttartalék kereten lévő 4.300.000,- Ft terhére megvalósítható.
Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak előterjesztésünk határozat-tervezete alapján a Sporttartalék ke reten
lévő 4.300.000,- Ft terhére a kérelem támogatását.
Nyíregyháza, 2020-09-24
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
... /2020. (IX.29.) számú
határozat4ervezete
az Extreme Trail Hungary Sportegyesület által beérkezett rendkívüli támogatási kérelem
támogatásáról

A Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XIJ.20.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 11.13. pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:
- a Sporttartalék keret terhére az Extreme Trail Hungary Sportegyesület 2020. október 3-ai II.
Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny költségeit 200.000, - Ft összegben támogatja.
Nyíregyháza, 2020. IX. 29.

dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatot kapják:
1./ címzetes

Főjegyző

2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3./ Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra

4./ Irattár
WWW.NYIREGYHAZA.HU
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RENDKÍVÜLI
TÁMOGATÁSI KÉRELEM

A kérelmező neve:
_A

vU

' EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET

kérelme~ő székhelye:_ _ ~400 NYÍREGYHÁZA~lSTVÁN U. 58. fsz.2.
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A. A KÉRELEM TARTALMA
~

- -- - -

A kérelem tartalmának rövid összefoglalása, nyilvános közlésre alkalmas módon. (Max. 100 szó)
Kérelmünket a célkitűzésünk elérése érdekében nyújtjuk be, ami szerint tovább népszerűsítsük a
terep-akadályfutást, mint hivatalosan is elismert sportágat.
Nyíregyházi sportegyesületként saját városunkba szeretnénk vonzani az ország távolabbi pontjairól és
1 a határokon túlról is a sportág szerelmeseit.
A hazai Szövetség tagegyesületeként a 2020. évben az országos bajnokság részeként két futamot is
/ lebonyolíthatunk ahová a sportágat képviselő legjobb élversenyzők vesznek részt. (2020.07.04.
Nyíregyházi Extreme Trail Stadionverseny, 2020.10.03. II. Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny)
A fentieken kívül ezen alkalommal is nyílt felnőtt futamot, korosztályos gyerekfutamokat, és a sérült
gyerekeknek épített speciális versenyt is rendezünk .
Sportegyesületünk rendezvényeinek hírnevét az igen sokrétű díjazás is emeli, azonban támogatóink
csak saját termékeikkel jelennek meg, pénzbeli támogatást nem nyújtanak, a szervezés költségei
(akadályok építése, karbantartása, területfoglalások, pályabejárások, befutó-ajándékok, stb.) viszont
évről-évre emelkednek amihez kérjük szíves támogatásukat.
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B. A KÉRELMEZŐ ADATAI
Kérjük, a későbbi kapcso lattartás érdekében pontosan adja meg a kére l mezőre vonatkozó adatokat !
A kérelmező adatai (megfelelő rész kitöltendő)
Neve
EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET
Adószáma:
Cégjegyzékszáma :
Adóazonosító jele:

18878813-1-15
15-02-0003853 (nyilvántartási szám)

Bankszámlaszáma:

11744003-24409575

A kérelmező székhelye
Város
Irányítószám
1Utca

NYÍREGYHÁZA

4400
l 1STVÁN U.

Házszám

58. fsz. 2.

A kérelmező levelezési címe (ha nem egyezik a székhellyel)

i Város
1

Irányítószám
Utca

1

-

-

-+-

Házszám

-

-

A kérelmező egyéb elérh~őségei
Telefon
+36704239344

~ extremetrailhungary@gmail.com

E-mail címe

1

Honlapcíme (nem
kötelező kitölteni)

www.extremetrail.hu

1

A kérelmező hivatalos képviselője
Név
Vitkai Elemér
Beosztás
elnök
Telefon
+367042 39344
-1 Mobil
I E-mail
ext remetrailhungary@gmail.com
A kérelmező t ípusa

1

Köznevelési intézmény

x

(x jelölés, több pont is ' Civil szervezet, egyesület, alapítvány
megjelölhető)

1

Vállalkozás
-Magán személy

-

1

. Egyéb éspedig:

1

1

A kérelmező
fenntartója (ha von):
Egyéb, a kérelmezőt érintő adatok
A. Egyesületi tagok száma összesen

85

fő

B. A támogatásban érintett tagok száma

fő

C. A támogatásban érintett tagok százalékos aránya

%

D. Az összes létszámon belül az utánpótláskorú tagok száma

10
E. Az utánpótláskorú tagok százalékos aránya (D/A x 100)
Szakemberek száma
Mely területen érintettek? (felsorolás)

csapatsportok
egyéni sportok

fő

%

1 egyéb,

éspedig

Jelen kérelem benyújtását
igen
megelőző 3 évben pályázott már
nem
sporttámogatásra? (x jelölés)

x

Amennyiben pályázott korábban, mely területeken?
(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők.)
Támogatás éve

J

Támogatástípus

jelölje,
ha
Kérjük,
támogatásról
sikeres
van szó.
(x jelölés)

Korábbi sikeres pályázat
esetén kérjük jelölje,
hogy korábbi nyertes
támogatásáról
határidőre elszámolt- e,
s adja meg támogatási
azonosítóját.

C. TARTALOM

[ i. A támogatási kérelem összefoglalása
Kérjük, foglalják össze maximum egy oldalban a támogatás keretein belül megvalósítandó
tevékenységeket. Kérjük, fejtsék ki, milyen eredményeket várnak a t ámogatás által megvalósít ott
feladatoktól.
Kérelmünket a célkitűzésünk elérése érdekében nyújtjuk be, ami szerint tovább népszerűsítsük a terepakadályfutást, mint hivatalosan is elismert sportágat.
1 Nyíregyházi sportegyesületként saját városunkba szeretnénk vonzani az ország távolabbi pontjairól és
a határokon túlról is a sportág szerelmeseit.
A hazai Szövetség tagegyesületeként a 2020. évben az országos bajnokság részeként két futamot is
l lebonyolíthatunk ahová a sportágat képviselő legjobb élversenyzők vesznek részt. (2020.07 .04.
1 Nyíregyházi Extreme Trail Stadionverseny, 2020.10.03. II. Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny)
1
A fentieken kívül ezen alkalommal is nyílt felnőtt futamot, korosztályos gyerekfutamokat, és a sérült
gyerekeknek épített speciális versenyt is rendezünk.
Sportegyesületünk rendezvényeinek hírnevét az igen sokrétű díjazás is emeli, azonban támogatóink
csak saját termékeikkel jelennek meg, pénzbeli támogatást nem nyújtanak, a szervezés költségei
(akadályok építése, karbantartása, területfoglalások, pályabejárások, befutó-ajándékok, stb.) viszont
évről-évre emelkednek amihez kérjük szíves támogatásukat.
1

Megvalósítandó tevékenység:
II. NYÍREGYHÁZI EXTREME TRAIL AKADÁLYVERSENY
12020. október 03.
25-30 db mesterséges (épített) akadály telepítése. Az akadályokat csőállványokból vagy fa szerkezet
összeszereléséből valósítjuk meg. Egyéb kiegészítő anyagok felhasználására is szükség van: autógumi,
láncok, kötelek.
A versenyzőket chipes időmérés útján korosztályosan rangsoroljuk, és ennek megfelelően díjazzuk.
- Minden távon a férfi és női egyéni 1-3. helyezettje kerül díjazásra
- Mindkét felnőtt futamban férfi és női csapat 1-3. helyezettje kerül díjazásra
- Mindkét felnőtt futamban férfi és női 45 év felettiek (naptári napra betöltött) 1-3. helyezettje kerül
díjazásra
- Mindegyik gyerekfutam fiú 1-3 helyezettje kerül díjazásra
- Mindegyik gyerekfutam lány 1-3. helyezettje kerül díjazásra
- 110 kg+ súlycsoport 1-3. helyezettje kerül díjazásra mindkettő távon
A mentálisan és testileg sérült gyeremekek részére kiírt „Speciál futam" valamennyi résztvevője
számára külön emlékplakett és ajándékcsomag.

2. A kérelmező szöveges bemutatása
Kérjük, mutassa be tevékenységi körét és tapasztalatait, különös tekintettel a támogatandó
tevékenységek terén végzett munkájára.
Az Extreme Trail Hungary Sportegyesületet 2017. februárjában alapítottuk meg azzal a céllal, hogy az
, egyre nagyobb tömegeket megmozgató terep-akadályfutást tovább népszerűsítsük.
' Az évek alatt számtalan terep- és akadályversenyeken indultunk el. Arra gondoltunk, hogy a
' tapasztalatainkat bevetve mi is megpróbálunk hasonló rendezvények szervezésével. Helyszínileg
elsősorban a keleti régiót preferáljuk, mert itt kevesebb hasonló témakörű versenyt rendeznek.
Úgy hisszük ez az elgondolás jó volt részünkről, mert nagyon sokan üdvözlik a régióban a
1 kezdeményezéseinket. Rendezvényeinkre Budapestről, a Dunántúlról, sőt Szlovákiából, Ukrajnából és
Romániából is rendszeresen érkeznek versenyzők.

A rendezvényünkön igyekszünk a nyári szezont követő időszakban is Nyíregyházára és annak
ijdülőövezetére irányítva a figyelmet. A futóverseny pályakialakítása során törekszünk arra, hogy az
iégigvigye a versf'~yzőket a főbb turisztikai attrakciókon, ezzel is erősítve azok ismertségét.
C.'lyan ver'.;cny megszervezése a célunk, mely nemzetközi színvonalú, és a futók egyre magasab b
ig~nyeit maximálisan kielégíti
1

l
1

3. Kérjük, mutassa be szakértelmét és szerepét a támogatandó területen.
Az előttünk álló verseny immár a 10. saját szervezésű rendezvény. Az elmúlt alkalmakkal az év végi
országos OCR (terep-akadályfutó) magazin felmérésein rendszerint az első két helyen végzünk a többi
1 hasonló szervező egyesületek „versenyében".
Sportegyesületünk tagjai, és a versenyt szervezők között immár a sportág világbajnokait is
köszönthetjük. Nemzetközi szinten kiemelkedő eredményt ért el egyesületünk elnöke, Vitkai Elemér
aki immár 2x-es Spartan Ultra világbajnok a korosztályában. Korosztályában szintén világbajnok Fehér
Richárd. Ugyanebben a kategóriában női vonalon Setény Klára, Derdák Nóra is világbajnoki dobogós
helyezésekkel büszkélkednek 1
Rajtuk kívül hétről-hétre a különböző hazai és nemzetközi szinten szervezett versenyekről
"folyamat~san sz~~litják a dobogós helyeket a csapattársak. _ __
Tárgyi feltételek fejlesztése
j 4. Kérjük, mutassa be, hogy milyen tárgyi fe_l_
t e_
' t_e_le_k_k_e_Ir_e_n_d_e_
l k_e_z_
ne_k_ · - - - - - - - - - - - - l

Az elmúlt versenyek alkalmával saját forrásokat sem kímélve folyamatosan bővítettük az akadálya ink
palettáját. Jelenleg kb. 30 különböző akadályt tudunk felépíteni. A legtöbb akadályt könnyen tudjuk
1
variálni is, így igazán ötletes formációkat tudunk kialakítani.

5. Milyen sporteszközök és sportfelszerelések beszerzését tervezik? Beszerzésüket röviden
indokolják. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.)
Tétel
Darabszám
Egységár
Az eszközök és felszerelések tervezett
1 megnevezése
1 (várhatóan)
felhasználása.

-

-

~'

Szakmai terv

------------- ---

--- --------------------,

6. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett
tevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
1(20„. január 1. - 20„ december 31.) vonatkozóan. {Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat sorait.)
1 A tevékenység
1 Kezdete
Vége
1 Részt vevő
Szakmai cél:

!

leírása
11. NYÍREGYHÁZI
EXTREME TRAIL
AKADÁLYVERSENY

2020.10.03

+---------+-s_z_em_é__,ly_e_k-+----------------1
2020.10.03
500 fő
Minél több versenyzővel
1 megismertetni a terep-akadályfutást.
Az országos bajnokság jelen
futamának zavartalan és színvonalas
1
lebonyolítása.

~---------'---------'-------~

f, I r
•
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Marketing terv
, 7. Kérjük, foglalja össze időrendben a támogatást megvalósításához kapcsolódó tervezett
marketingtevékenységeket az alábbi táblázatban a megvalósítási időszakra
(2020. január 1. - 2020. december 31.) vonatkozóan. (Kérjük, szükség esetén bővítse a táblázat
sorait.)
A tevékenység
leírása
1

Kezdete

Vége

1 Részt

vevő

Marketing cél:

személyek

1

1

1

1

1

1
1

!

1

-

--r-

1

---

1
1

1
1
1

1

-

r--

-

-

1

-

1

1

1
1

1

1

-

1

-

~

~

--

-

-

8. Kérjük, fejtsék ki röviden, milyen kitűzött célokat szeretnének elérni. Céljait szakmai
teljesítménymutatókkal és indikátorokkal támassza alá!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--j

Nyíregyháza városához és az Extreme Trail Hungary Sportegyesület eddigi rendezéseihez méltó
versenyt szeretnénk megszervezni.
Célunk az 500 fő felnőtt és 100 gyermek nevező elérése.

9. Költségterv
1

A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások:

1. Saját/egyéb forras mértéke· 3.000 OOO - Ft
2. Igényelt támogatás mértéke· 3.000.000,- Ft
3. Összesen : 6.000.000,- Ft
\ Az igényelt támogatásból a feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett költség:
_
Kiadás megnevezése
1 Az igényelt támogatás
1 Saját/egyéb
terhére
forrás terhére

-

- -

1

1. Bérköltség, egyéb személyi Jellegű kifizetések
2. Munkakadókat

terhelő

--

1

-

járulékok és szociális hozzájárulási

adó
--- ···

1

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÖSSZSEN (1+2)

1
1

---- 3. Anyagkoltseg, keszletbeszerzes (sporteszkozok,
sportfelszerelések, sportruhazat, egyéb eszközök
„

- -

---

1 OOO.OOO

beszerzése)
4. Bérleti díjak

300.000

-

1
1

~--

--- - - -

állás, utazas1 költségek

1

·- -

-

6. Étkezési költségek (élelmiszer, vitaminok, tápálékkiegészítők stb.)

F-

7. Egyéb dologi kiadások (nevezési költségek, díjazás,

.,.---1

1

700.000

belépők, egyéb működési költségek stb.)

1
1

8. Egyéb szolgáltatási kiadások (sportszolgáltatás,

szervezői

díj, számlával elszámolt játékvezetői díj, nyomdaköltség,

1

1.000.000

J

média költség stb.)
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7+8)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+23+4+5+6+7+8)

L

-------

~

A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint:

1.
1

.

Januar ............................. Ft
február ............................ Ft
március .................. „ ..... „ Ft
április .... „ „ ... „ ................ Ft
május ......................... Ft
június .. „ ................... ..... . Ft

július ................................ Ft
augusztus ............. „ .......... „ ..... Ft
szeptember ......................„ ........ Ft
október 3.000.000 Ft
november ......... „ .. „ .....•........ „. Ft
december .... „ ..... „ ............... „ .. Ft

A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti
bontásban):
„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból,
valamint külföldi forrásokból származó összeget, és
- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen
szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása
alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét"

1

A kérelemhez csatoljuk a következő mellékleteket:

a szervezet működésének igazolására: a székhelye szerinti törvényszék által a szervezet
hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
b) a szervezet a tárgyévet megelőző ( .... évi) - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt
megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat
benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 30.§ (1)
bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló
bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,
c)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága), (1. melléklet)
d) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
(2. melléklet)
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és
közzétételi kérelem az érintettség fennállasa esetén, (3. melléklet)
f) nyilatkozat de minimis támogatásokról, (4. melléklet)
g) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat, (S. melléklet)
h) nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (6. melléklet),
i) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (7. melléklet).
j) személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat (8. melléklet).
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére
bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt,
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített
aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét
igazoló okiratának eredeti példányát.
Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be
pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott
okiratot csatolta és az abban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a
legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig
nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak. A fenti a), b)
pontokban meghatározott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási
igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.
a)

Nyíregyhaza, 2020. szeptember 22.

......................... ····················'···················

A pályázati adatlap 1. sz. melléklete
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § {1) bekezdés e) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011 évi CXCVI. törvény 3. § {1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

1.

Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Alulírott, ...... . (név) .. „

....

,

mint a „ ... ... „ . „ ... „(cég)név ...... (adószám) ................ törvényes képviselője

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
50. § (1) bekezdés e) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

3. § (1) bekezdes 1. a) pontja szerint (aláhuzandó)
költségvetési szerv,
köztestület,
helyi önkormányzat,
nemzetiségi önkormányzat,
társulás,
egyházi jogi személy,
olyan gazdálkodo szervezet, amelyben az állam /

[önkormányzat megnevezése] helyi

önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam megnevezése]
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, ezért átlátható
szervezetnek minősül.
Az 1. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

II.

gazdálkodó szervezetek
1.

Alulírott, Vitkai Elemér, mint az Extreme Trail Hungary Sportegyesület (adószám:18878813-115)

törvényes

képviselője

nyilatkozom,

hogy

az

általam

képviselt

szervezet

az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § {l) bekezdés e) pontjának megfelel, azaz
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a)

az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

aa)

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról

szóló

megismerhető , amelyről

ab)

törvény

szerint

meghatározott

tényleges

tulajdonosa

a 2 pontban nyilatkozom, és

az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában/ olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van [a megfelelő aláhúzandó], és ez az ország: .... „ .................................... „ .. .
[ország megnevezése], és

ac)

nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és

L, J r

ad)

az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az aa}, ab} és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak,
amelyről

2.

a 4 . pontban nyilatkozom.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

Sorsz.

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

-t---~--

~----------~

*A 2013. évi V törvény 8:2. §rendelkezése alapján
Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy
(befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó
befolyással rendelkezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó
befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének

megválasztására, illetve visszahívására; vagy

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással

rendelkezővel kötött megállapodás

alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn
keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével
rendelkeznek.
A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a 2013. évi V. törvény 8:2 §
(1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.
Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal
rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a

köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező
a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó
mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi

személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyása ként kell
figyelembe venni.
A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell
számítani.

Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:

Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön

2 1.

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

1

-i-

adóév

---Gazdálkodó szervezet neve

-

r-

Az illetőség szerinti országban

1

1

1

1

1

1

szolgá Itató,
valamint
tevékenységéből

származó bevételének aránya az
összes bevételhez képest

1
1
1

{pályázat
benyújtásának

1

éve)
,.---

mezőgazdasági,

kereskedelmi

1

1

feldolgozó,

befektetői,

1

1

termelő,

1

----

----

--

--

--

1

1

1

1

1

(utolsó lezárt

-

1
1

adóév)
'--------

2.2.

1
---

--

Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött
tarsaság.

3.

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

3.1.

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal
bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és
adóilletőségük:

1

„

Sorsz.

Gazdálkodó szervezet neve

Részesedés

Adó illetősége

mértéke %-ban

L--FI
~

Adószám

---

-+---

_j_

--

- --

- -

- - - - - -+-- - - - - -+--- -------'

--

------+----------!-----~

_ _ ____,,____

1
1

3.2.

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

Sorsz.

1

Gazdálkodó

Tényleges

szervezet neve

Adószám/adóazonosító

tulajdonos( ok)

Tulajdoni
hányad

--+---

>-----

---

~

+ - - -- 1

-

-t--

--

- - --

1

1

1

1

3.3.

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

Amennyiben a 4.1 pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt

vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett

termelő,

feldolgozó,

mezőgazdasági ,

szolgáltató,

befektetői,

valamint

kereskedelmi

tevékenységéből származo bevétele hány szazaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint

(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban termelő,
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,
befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó

1

bevételének aránya az összes

-r----~v-ételhez képest
\ (pályázat
benyújtásának
1

éve)

~'--

-

-+- --------------~

1

„.
(utolsó

1

adóév)

1

*Ellenőrzött külföldi társaság : az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi
illetőségű

(a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak

többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi

illetőségű

tényleges tulajdonos

(a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben
elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi
társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak
megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő)

adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10
százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak
megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság

székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van,
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
végzett

termelő,

feldolgozó,

mezőgazdasági,

szolgáltató,

befektetői,

valamint

kereskedelmi

tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;
b) befektetőt tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott
államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott,
illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által
felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes
hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy
bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;
e) nulla vagy negatív eredmény és adóalap eseten a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági
adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több

J"

~1

társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10
százalékot;
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig
lezárult utolsó adóévet kell érteni;
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő
államban lévő telephelyére is;
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi
társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz
százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő
alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik;
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján
már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden
napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik.

Civil szervezetek, vízitársulatok

Ill.
1.

Alulírott, Vitkai Elemér, mint az Extreme Trail Hungary Sportegyesület (adószám: 18878813-115)

törvényes

képviselője

nyilatkozom,

hogy

az

általam

képviselt

szervezet

az

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjának megfelel, azaz
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. e) pontja szerint
átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
a)

Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Vezető tisztségviselő

Sorsz.
1

~--~-------------,

Adószám/adóazonosító

Vitkai Elemér
1

2
3

Benkő Róbert
Sztakó Attila

b)

Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az
alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:

,...--- - -

Sorsz.

r--- -

----

Vezető tisztségviselő

Szervezet neve

Adószám

Részesedés
mértéke

1--

---

·--+--

e)

Ab) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
amelyről

a 2. pontban nyilatkozom,

eb} az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van,

amelyről

a 3. pontban nyilatkozom,

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,

cd} a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az ca}, eb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
2.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Ab) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

1

Sorsz.

3.

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

Nyilatkozat ab) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1.

Ab) pont szerinti szervezet(ek)

Sorsz.

Gazdálkodó szervezet neve

1
1

adóilletősége

Adószám

Adóilletősége

Részesedés
mértéke %-ban

1

1

1

1

3.2.

Ab) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése

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

- - - - - - - , - - - - - - -- - - - - - - - - - ,
Gazdálkodó szervezet neve,
1 Az illetőség szerinti országban termelő,

adóév

Í-

adószáma

1
1

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató,

befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó

bevételének aránya az összes
bevételhez képest
~-------i--

(pályázat

-

-

- -

------

benyújtásának
éve)
1

~--

-

-

-- ---·---------------!
1

>---------+- - -

-

--

- - - - - - - - - -1 + - - - - - - - - - - - - -- -

!
1

1

1

(utolsó
"

adoev

lezárt

)

1

1

1

4.

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

:---r---: -----

Sorsz.
1
1

Gazdálkodó
1

szervezet

1
1

25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek

Részesedés

1

neve

1

1

ban

Adóilletősége

l

tényleges

j tényleges

tulajdonos( ok)

mértéke%-

1

1

:1

~

Adószám

tulajdonos
adószáma

1

1

1

-+--1

1

1

1

1
1

1

1

\

1

1

1

:

. - - ---·---Gazdálkodó szervezet neve,
termelő, feldolgozó, mezőgazdas~

adóév

adószáma

szolgáltató,

befektetői,

valamint

kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes

1

bevételhez képest
----

1

(pályázat
benyújtásának
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r
1
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'

-
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___.

---------1
!

1

lezárt

adóév)

Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam

képviselt szervezet a

............................ sz. projekt benyújtásának időpontjában (éééé.hh.nn) is megfelelt.

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

Kelt: Nyíregyháza, 2020. szeptember 22.

A pályázati adatlap 2. sz. melléklete

évi CXCV. törvényben előírt rendezett munkaügyi

Nyilatkozat az államháztartásró 1 szóló 2011
kapcsolatokra

NYILATKOZAT

a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról
Alulírott (név ):

Vitkai Elemér

f--

-

mint a (szerv ezet neve):

..,.

----

1

-

\Extreme Trail Hungary Sportegyesület

________
székhelye:

'.4400 Nyíregyháza, István u. 58. fsz 2.

1

t

levelezési cím e:

1

nyilvántartás ba vevő szerv megnevezése:

1 Nyíregyházi

Törvényszék

_____

1
1

+

~
1

nyilvántartás i száma.

r- -

--

15-02-0003853
-

+- -

ladószáma'

18878813-1-15

mlavezet ő pénzintézet neve:

-- --

- - -

számlaszám:

.._

-

-+-

-

OTP Bank Nyrt.

-

--

-

-

111744003-24409575

-

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i 1a t k o z o m,
hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdésében és 1.
melléklet 3. pontjában vagy 16.§ (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, illetve az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra

irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) az Mt. 34. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre
(ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,

e) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett
kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó
rendelkezések megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a
továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas
szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is) nélkül
történő foglalkoztatása,

,,

(\

e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját
megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal,
illetőleg jogerős bírósági határozattal meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.

f) az

Nyíregyháza, 2020. szeptember 22.
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A pályázati adatlap 5. sz. melléklete

ÁFA NYILATKOZAT
Alulírott Vitkai Elemér (név), mint az Extrem Trail Hungary Sportegyesület szervezet (székhely: 4400
Nyíregyháza, István u. 58. fsz 2. adószám: 18878813-1-15) képviseletére jogosult büntetőjogi
felelősségem

tudatában

nyilatkozom

arról,

hogy a támogatás tárgyát képező tevékenység

vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.)
alapján 1

Ü

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

0

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

0

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

0

4. Alanya vagyok az áfának, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az áfára
vonatkozó

adólevonási

jogommal.

Vállalom,

hogy

a

szerződésben

megjelölt

tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem és az ezekhez
kapcsolódó áfára vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység
megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül.
Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt
(bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

' Kérjük azon szövegrész elötti körben Jelölje választását x-szel. amely konkrétan Önre vonatkozik. Javított, illetve
ellentmondásos nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni

5. Alanya vagyok az afának és jelen támogatást szerződéshez kapcsolódóan arányosítással

0

állapítom meg a levonható és a le nem vonható áfa összegét. Kijelentem, hogy
elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem.
Kijelentem, hogy a támogatási

szerződés

mellékletét

képező

költségvetésben az általános

forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a
költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.
6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom.

0

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli
(nettó) összeg kerül figyelembevételre.
Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő
adatokban változás következik be, arról Támogatáskezelőt haladéktalanul, legkésőbb a változást
követő

munkanapon tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ÁFA tv. 142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék
beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó

megfizetésére, továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről a
beszámoló mellékletét képező nyilatkozatban külön beszámolok és az ügylet(ek)et alátámasztó
bizonylatokat a támogatási útmutatóban foglaltaknak megfelelően elkülönítetten nyújtom be.
Tudomásul veszem, hogy az intézkedés keretében nem jogosultak támogatásra azok az adók, amelyek
bármilyen

egyéb

ellentételezhetők

eszközzel,

bármely

hatóságtól

visszaigényelhetők,

visszatéríthetők

vagy

és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító adataimat felhasználja, nyilvántartsa és
szükség esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen,
valamint e célból az Nemzeti Adó és Vámhivatalt megkeresse.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági

előny

megszerzése

végett valótlan tartalmú nyilatkozatot teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel,
bűncselekményt

követek el, es ez minden esetben feljelentést von maga után.

Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges képviselőm által az eljárás bármely szakában tett
valótlan, hamis adatszolgáltatás, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a Támogató/ Lebonyolító
a támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt történő behajtása
iránt a támogatási szerződés mellékletét képező beszedési megbízás alapján haladéktalanul intézkedik.
Tudomásul veszem, hogy a Támogató, illetve a Lebonyolító az általános forgalmi adóval kapcsolatos
jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet .
Kelt: Nyíregyháza, 2020. szeptember 22
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A pályázati adatlap 4. sz. melléklete
Nyilatkozat
de minimis támogatás

igénybevételéről

NÉV:_Extreme Trail Hungary Sportegyesület
SZÉKHELY: 4400 Nyíregyháza, István u. 58. fsz. 2.
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 15-02-0003853
NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: Nyíregyházi Törvényszék
ADÓSZÁM: 18878813-1-15
Nyilatkozom, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .................„
Bizottságához benyújtott
megelőző

a)

tárgyú

két pénzügyi évben, illetve a folyamatban

lévő

..... „ ... .

pályázat/ kérelem beadását

pénzügyi év során

az általam képviselt szervezet nem részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról
szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban.

b)

az általam képviselt szervezet részesült de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról
szóló

rendelet

hatálya

tartalma:

alá

tartozó

támogatásban,

melynek

Ft, azaz

bruttó

támogatás

Ft.

*a megfelelő rész aláhúzandó

Tudomásul

veszem,

hogy

Nyíregyháza

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata

Közgyűlésének

.................................................... Bizottsága által nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan jogszabályban
előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. szeptember 22.
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A pályázati adatlap 6. sz. melléklete

Nyilatkozat
Alulírott Vitkai Elemér, mint az Extreme Trail Hungary Sportegyesület szervezet (székhelye: 4400
Nyíregyháza, István u. 58. fsz. 2. adószám: 18878813-1-15} törvényes képviselője, büntetőjogi
felelőségem

1.

tudatában nyilatkozom, hogy a

támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és
hitelesek, valamint arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy
egyidejűleg

20 .... év .................... hó ..... nap és

. .........(szervezethez/intézményhez)

20 . ..év ...................hó ..... nap és

............ (szervezethez/intézményhez)

20 . ..év .... ....... .... „ .. hó

.„

.nap és . ..... ......... . .. ........ (szervezethez/intézményhez}

nyújtottam be,
2.
3.

esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása szervezetünknek nincsen,
a szervezetünk nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban,
4.
saját forrás rendelkezésre áll, amennyiben a pályázati cél megvalósításához saját erő a
költségvetési tervben tervezésre került,
S.
a szervezetünk megfelel az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
(Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett
a)
az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett,
b}
az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester,
regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
e)
az a)-b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d)
az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett
tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség
kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy
szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége,
amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja .)

6.

nem áll fenn harmadik személy iranyában olyan kötelezettségünk, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 22

A pályázati adatlap 8. sz. melléklete

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez
Ad atkez el ő

megnevezése:

Adatkezelő megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Adatkezelő

székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Adatkezelő elérhetősége: adatvedelem@nyiregyhaza.hu; telefon: 06 42/524-524
Adatkezelő képviselője: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Alulírott Vitkai Elemér hozzájárulok, hogy személyes adataimat Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 11 Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny támogatása iránti pályázat
benyújtásakor/elbírálásakor valamint a támogatási szerződés előkészítése, a támogatási összeg
folyósítása és az elszámolás során kezelje.
Az adatkezelés célja: a benyújtott pályázat alapján a döntés meghozatala, szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, tájékoztatás nyújtása
Az adatkezelés jogalapja: jelen adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul
A ke zelt adat ok köre: az érintett neve, lakóhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma,
adóazonosító száma, adószáma
Az adatkezelés id őtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig
Az adattárolás módja : elektronikusan és papíralapon
Az érintettek jogainak érvényesítése:

Az érintettet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben (lnfotv.) meghatározottak szerint megilleti a jog, hogy:
személyes adatai kezeléséről az adatkezelést megkezdését mege lőzően tájékozt atást kapjon,
kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a
rendelkezésére bocsássa,
kérheti adatainak helyesbítését, kiegészítését, az adatkezelés korlátozását, illetve az adatok
törlését.
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak.
Az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének felülvizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál vizsgálata kezdeményezhető. A Hatóság a panaszokat csak abban az
esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a bejelentését megelőzően már megkereste az
Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
honlap: http://www.naih.hu
telefon: 06 1391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett az lnfotv.-ben meghatározottak szerint a jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az
Adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat. Az ügyben a bíróság soron kívül ár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakó- vagy
tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt kell megindítani.

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

Nyíregyháza, 2020. szeptember 22.

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
INFORMATIKAI ES ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZESI
FÓOSZTÁLY
ORSZÁGOS NYILVANTARTASI ES ÜGYFELKAPCSOLATI
OSZTÁLY
ORSZÁGOS NYILVÁNTARTASI IRODA
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Tisztelt EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET!

Az Országos Bírósági Hivatal részére - 710254715202009221646521953 érkeztetési
számon, 2020.09.22 16:46:52 időpontban - civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése
céljából elektronikus küldeményt terjesztett elő .
Az Országos Bírósági Hivatal - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 . évi CLXXXI törvény 39. §-ának (3) bekezdése.
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § ( 1)-(3) bekezdése
alapján igazolja, hogy a(z) EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET elnevezésű
szervezet (nyilvántartási száma: 15-02-0003853) 2019. évre vonatkozó beszámolójának
közzétételre történő megküldési kötelezettségét teljesítette.
A beszámoló a Civil Szervezetek Névjegyzékében közzétételre kerül.
(elérhetősége: htlps. //biros.ag,hu!civU· ~L:..Jle..k-nevjew Dikr:)

Budapest 2020. szeptember 23.

Orszagos Bírósági Hivatal

Nyíregyházi Törvényszék
Ügyszám: 1600/Pk.60019 12017

Kivonat
a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fenná11ó adatairól.
Az. adatlekérés időpontja: 8/25/20 11 :34 AM
, A szervezet nyilvántartási száma:

1s-02-0003853

2

A szervezet neve: EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET

J

A szervezet rövidített neve: EXTREME TRAIL HUNGA'~Y SE

Jogerö 2017.03.21
Jogerö: 2017.06.30
Jogerö 2017 06 30

• A szervezet idegen nyelvű elnevezése : Nincs idegen nyelvC elnevezés be:egyezve

A szervezet típusa: Egyesület
6

Jogerö. 2017.03.21
Jogerő

Az egyesület formája: spor.egyesüiet

Jogerö 2017 .06.30

s A szervezet székhelye : 4400 Nyiregyháza, István utca 58. fsz.12.
g (1 ,

20'7 03.21

7

A képviselő neve: Benlcö Róbert elnókség1 tag

Jogerő

2018.08.27

Jogerő.

2018.08.27

Jogerő

20'8.08.27

,,

Anyja neve: Bruszet Ildikó Ida
Lakóhelye: 4400 Ny'regyháza. Hársfa utca 16ia.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló
terjedelme : Altaláros
A
A
A
A

megbízás időtartama:s év
megbízás megszűnésének időpontja :2023.C6.D2
megszűnés tényleges időpontja:
lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

A képviselő neve: Sztakó Attila elnökseg1 tag

2

Anyja neve: Erdős Edit Anna
Lakóhelye: 1213 Budapest, Szajkó utca 3.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
terjedelme:
A
A
A
A

Általános

megbízás időtartama : s év
megbízás megszűnésének időpontja:2023.os.02
megszűnés tényleges időpontja:
lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

:Jl A képviselő neve: Vitkai Elemér elnök
Anyja neve: 3odnár Éva
Lakóhelye: 4400 Nyiregyháza, István utca 58. Fsz/2.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önalló
terjedelme: Általános
A
A
A
A

megbízás időtartama:s ·.ör év
megbízás megszűnésének időpontja:2023.os.02
megszűnés tényleges i dőpontja ;
lemondás hatályossá válására vonatkozó adat:

''. A szervezet célja: A 'utósoort, rrínt szaoadidósport es versenysportkén: valo (Jzés felté•e 1einek a rregte•entese és

Jogerö 2017.C6.3C

előseg'tése.

„ A szervezet cél szerinti besorolása : sportteveKenység 'pl. fizika
12.

szeilem1 es techr1ka1 sport, diá~sport, sooiteiet)

A létrehozás határozott idejének lejárta: Le;árat nap1a nincs bejegyezve
oldal : 112

1 ' \

Jogerö. 2:1 1 7 DJ 21
211

Nyíregyházi Törvényszék
Ügyszám: 1600. P<.6'JC 19•2017

létesítő

·1

A

okirat (módosításának) kelte: .2:)19 • 2.29

2

Közhasznú jogállás:

22

A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe:

21

A szervezet adószáma:1aa1a913_1.15

24

A szervezet adószámával kapcsolatos tény: ae,eg1ze:t
Adószám megszerzésének I felfüggesztésének/ törlésének

~ 'l ~en5 :

2J2:> Y3.2J
1:

JDge'Ö.

2')' 1.04.04

'lie'T' ><óz~asznu

:::iei<.:rcnikt..s c:m r: rcs beJegyez•e

21
Jogerő

időpontja:

2'}17

201'1 04.04

~3.21

z;, A szervezet közösségi adószáma: -<ózossegi adószam rircs bejegyezve
i-;

A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: ~ozosse;r adoszár.f"al i<.a;:ics~1atos tény -iincs :>e.egyezve
Közösségi adószám megszerzésének I felfüggesztésének I törlésének időpontja: laópont ~·rcs be;egyezvr,;
Jogerő .

r A szervezet statisztikai számjele:1sa?88 1 3-9312-521.15
2s

20'7.04.04
21

A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Beiegyzett

Jogerö 20 1 7.07.'0

Statisztikai számjel megszerzésének I felfüggesztésének I törlésének

időpontja:

2011C710

HA szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
• Bank megnevezése: OTP Bank Nyrt.
Székhely: uoc "'yiregrá.i:a ~ái<óc.1:1 ,·ca ' .
Számlaszám: 11744003-24409575-JOOOoooo
személyiségű

Joger'.) 20 ·

Jc

A szervezet jogi

J

A szövetséget létrehozó szervezetek listaja:

32

33

Jogelöd szervezetek:
Jogutód szervezetek:

34

Folyamatban levö eljárás típusa:

J:.

Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: E;arás '1mcs oeJegyezve
Folyamatban van büntetö I szabálysértési eljárás I intézkedés: Eijáras ·ntézkedes nincs beiegyezve

J6

szervezeti egysége(i):

r .)6 3'J

Szervezeti egység nincs bejegyezve

J<Jgelöd szerve.let '1I"cs bejegyezve
Jogutöd sze:veLe! nincs oeJegyezve

N ncs

.
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY
AZ EGYESÜLET NEVE:
EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET

AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE:
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 58. fszt. 2.

AZ EGYESÜLET NYILVÁNTARTÁST SZÁMA: 15-02-0003853
AZ EGYESÜLET KÉPVISELŐJE:

Vitkai Elemér elnök (születési név: Vitkai Elemér, született: Újfehértó, 1968. év április hó 22.
napján. anyja neve Bodnár Éva. magyar állampolgár) 4400 Nyíregyháza, István u. 58. fsz. 2. szám
alatti lakos, aki az egyesület előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott neve alá vagy fölé önállóan írja
nevét az alábbiak szerint:

Vitkai Elemér

Dr. Szim Erzsébet közjegyző
4400 Nyíregyház.a, Szabadság tér 12/A. 1/23.
Tel.: 06-42/504-966
Tel./fax: 06-42/504-967
E-mail: szim@mokk.hu
34021/H/1089/2018. ügyszám-----Szabóné dr. Bartos Mónika közjegyzöhelyettes. mint Doktor Szim Erzsébet nyíregyházi közjegyző helyettese
hivatalosan tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt Vitkai Elemér (születési név: Vitkai Elemér.
született: Újfehértó. 1968. év április hó 22. napján. anyja neve Bodnár Éva. magyar állampolgár) 4400
Nyíregyháza, István u. 58 fsz. 2 szám alatti lakos. aki személyazonosságát az előttem felmutatott 512141 SA
számú személyazonosító igazolvanyával. lakcímét 91-t885VL számú lakcímet igazoló hatósági
igazolványával igazolta.------------------------------------------------------aki képviseleti jogosultságát a Nyíregyházi Törvényszék 10.PK.60.019/2017/11. számú végzésével, valamint
az EXTREME TRAIL HUNGARY Sportegyesület Nyíregyházán, 2018. (kettőezer-tizennyolcadik) év június
hónap 2. (második) napján kelt alapszabályával igazolta - ---------------------------------------------------------- előttem saját kezűleg írta alá.---------------------------------------------------A közjegyzőhelyettes a közjegyzökről szóló 1991. évi XLI. Törvény (a továbbiakban: Ktv.) 122 §.
szakaszában foglalt kötelezettségének eleget téve az ügyfelek személyazonosságának és lakcímének
igazolása érdekében a rendelkezésére bocsátott adataik nyilvántartási adatokkal való egyezőségét elvégezte.
melynek eredményeként megállapította. hogy az üg}felek személyi adatai és a fenti hatósági igazolványai a
ny 1lvántartás i adatokka1 megegyeznek. azok érvényesek.-----------------------------------------------------------1\!yíregyháza. 2018 . (kettőezer-tizennyolcadik) év szeptember hónap 3. (harmadik) napján--------------------
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NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524? 86
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-5129-1/2020
Ügyintéző : Dr. Krizsai Anita
Előterjesztés

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz - a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl.: fogyatékkal élők, hátrányos szociális helyzetben
élők - támogatására, valamint a lakosság egészségmegőrzésének, egészségvédelmének támogatásárapályázati felhívás meghirdetésére

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 7. § rendelkezései alapján a
Szociális és Egészségügyi Alap terhére a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl.: fogyatékkal élők,
hátrányos szociális helyzetben élők - továbbá a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok
és rendezvények lebonyolításának elősegítése, valamint a lakosság egészségmegőrzésének,
egészségvédelmének támogatására a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság jogosult a pályázatot
meghirdetni minden év szeptember 30-ig.
A korábbi évektől eltérően az egészségügyi válsághelyzetre tekintettel elsősorban a lakosság
egészségmegőrzésének és egészségvédelmének a támogatására javasoljuk kiírni a pályázatot.
Javasoljuk, hogy a pályázat során az alábbi célok kerüljenek támogatásra:
• a pályázó szervezet részére beszerzett egészségügyi szakmai ajánlások alapján vásárolt gép, eszköz
(pl. : levegő fertőtlenítésére alkalmas légtisztító berendezések), gumikesztyű, maszk, higiéniás kézés felületfertőtlenítő szer, kézfertőtlenítő automata adagoló, egyéb fertőtlenítő -és tisztítószerek
beszerzése,
• a szervezet tagja i és célcsoportja részére jutatott gumikesztyű, maszk, higiéniás kéz-és
felületfertőtlenítő szer, egyéb fertőtlenítő és tisztítószerek beszerzése,
• a szervezet tagjai és célcsoportja részére jutatott tartós élelmiszerek és az ünnepkörhöz kapcsolódó
termékek (pl.: mikulás csomag, ajándékcsomag) beszerzése.
Javasoljuk az elbírálás során előnyben részesíteni a hátrányos helyzetű célcsoportokat segítő pályázókat,
valamint nem részesülhetnek támogatásban azok a szervezetek, akiknek a pályázat részeként személyes
jelenléthez kötött rendezvényt, programot valósítanak meg. Továbbá javasoljuk felhívni a nyertes pályázók
figyelmét, hogy az eszközök átadására a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett, dokumentáltan
kerülhet sor!
Az ör. rendelkezései alapján Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve
tevékenységét ezen a területen kifejtő -bíróság által - nyilvántartásba vett önszerveződő közösségek a
pályázat meghirdetését követően 2020. november 10-ig nyújthatják be pályázatukat.
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NYÍREGYHÁZA

SZOCI ÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUlH lÉR 1. PF.: 83.

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

TELEFON: +36 42 524·585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozat-tervezetet és annak me llékletét
képező pályázati felhívást és annak mellékleteit elfogadni szíveskedjen!
Nyíregyháza, 2020. 09. 23 .
Tisztelettel :
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NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH 1ÉR1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL! NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

.../2020. {IX. 29.) számú
határozata
- a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl.: fogyatékkal élők, hátrányos szociális helyzetben
élők - támogatására, valamint a lakosság egészségmegőrzésének, egészségvédelmének támogatásárapályázati felhívás meghirdetéséről

A Bizottság

az

előterjesztést

megtárgyalta és az abban foglaltak alapján - - a lakosság különleges
élők,

rétegei - pl. : fogyatékkal
egészségmegőrzésének,

hátrányos szociális helyzetben

élők

törődést igénylő

- támogatására, valamint a lakosság

egészségvédelmének támogatására - a pályázati felhívást és annak kiírását a

határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Nyíregyháza, 2020. 09 . 23.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke
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NYÍREGYHÁZA

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önszerveződő közösségek számára

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága tájékoztatja a
Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel rendelkező, illetve tevékenységét ezen a területen
kifejtő -bíróság által - nyilvántartásba vett önszerveződő közösségeket, hogy 2020. november 10-ig
pályázatot nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.
Támogatás célja: - a lakosság különleges törődést igénylő rétegei - pl.: fogyatékkal élők, hátrányos
szociális helyzetben élők - támogatása, valamint a lakosság egészségmegőrzésének, egészségvédelmének
támogatására
Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszerveződő közösség: az
egyesülési jogról, a közhasznú j ogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a
politikai tevékenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejott, jogi személyiséggel létrejött alapítvány (ide
nem értve a közalapítványt).
Támogatás nem igényelhető: ingatlan vásárlásához, építéshez, gépkocsi vásárláshoz, természetbeni
juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egyszeri pénzbeli segélyre.
A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
tartalmazza.
A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell
eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. - Szociális és
Köznevelési Osztály titkársága) címére .
A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkárságán
letölthető a
r
_
u honlapról.

vehető

át, vagy

Valamennyi szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
A nyertes pályázónak nyújtott támogatás kizárólag 2021. január 15. napjáig használható fel.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Nyirkos
Mária ügyintézőtől, a 42/524-585-ös melléken kérhető .
Pályázati keretösszeg: 7.500.000 Ft, - azaz hétmillió ötszázezer fo rint.
Az önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támoga tást a 2020. évi költségvetésből biztosított
pénzügyi alapból (Szociális és Egészségügyi Alapból) finanszírozza.
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NYI REGYHAZA

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁ LY
4401 NYiREGYllÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TEI EFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYI REGVHAZA.HU

Elszámolható költségek:
• a pályázó szervezet részére beszerzett egészségügyi szakmai ajánlások alapján vásárolt gép, eszköz
(pl. : levegő fertőtlenítésére alkalmas légtisztító berendezések), gumikesztyű, maszk, higiéniás kézés felületfertőtlenítő szer, kézfertőtlenítő automata adagoló, egyéb fertőt lenítő -és tisztítószerek
beszerzése,
• a szervezet tagjai és célcsoportja részére jutatott gumikesztyű, maszk, higiéniás kéz-és
felületfertőtlenítő szer, egyéb fertőtlenítő és tisztítószerek beszerzése,
• a szervezet tagjai és célcsoportja részére jutatott tartós élelmiszerek és az ünnepkörhöz kapcsolódó
termékek (pl. : mikulás csomag, ajándékcsomag) beszerzése.
Az elbírálás során előnyben részesülnek a hátrányos
nagycsaládosok, stb.) segítő pályázók.

helyzetű

célcsoportokat

(idősek,

fogyatékkal

élők,

Nem részesülnek támogatásban azok a szervezetek, akiknek a pályázat részeként személyes jelenléthez
kötött rendezvényt, programot valósítanak meg.
Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét, hogy az eszközök átadására a járványügyi szabályok szigorú
betartása mellett kerülhet sor!
Nem elszámolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlásának kö ltségei,
természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány, egyszeri pénzbeli segély.
Az elnyerhető költségvetési támogatás alsó és felső határa: 30.000 Ft-tól 400 OOO Ft-ig.
Támogatás folyósítása : A támogatás egy összegben a Támogatási Szerződés megkötésétől szá mított 10
napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.
Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja
elő.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.
Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási felhívást a kézbesítéstől számított S napon belül kell
teljesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, a pályázat elutasításra kerül.
A határidő után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk el, azokat visszaküldjük.
A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság indoklással ellátott javaslata alapján
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése végzi.
Az adatlaphoz valamennyi pályázónak mellékelni kell:
a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti
törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiá llított 30 napnál nem régebbi kivonatát és
az önszerveződő közösség - képviselője által hitelesített - alapszabályát vagy működésének egyéb
alapdokumentumát;
b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes
tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:

ba) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljai, feladatai,
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bb) az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész
vállalásának tervezett mértéke.
be) Az önszerveződő közösség tárgyévi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati források,
lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke.
bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az Önkormányzattól
kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként - részletezve.
e) Az önszerveződő közösség tárgyévet megelőző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös
tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség a tárgyévet
megelőző - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző- üzleti évről szóló számviteli beszámoló
egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1)
bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe
helyezéséről szóló igazolást.
d) Nyilatkozat
da) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjában és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában való megfogalmazottaknak való
megfelelésről,

db) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség
fennállása esetén,
dc) arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
dd) arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban,
de) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
df) de-minimis támogatásokról,
dg) Áfa-levonási jogosultságról.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:
a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített
másolatát és
b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának
eredeti példányát.
e) Ha a kedvezményezett három éven belul több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot
ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem
változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban
pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak.
Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási
január 31. napjáig kell igazolni.

szerződésben

foglaltak szerint a 2021.

Nyíregyháza, 2020. 09. 24.
Szociális, Egészségügyi,

és Sport Bizottság
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Pályázati Adatlap
önszerveződő

közösségek pénzügyi támogatása iránt

Az önszerveződő közösség neve:

Az önszerveződő közösség székhelye (címe):

Az önszerveződő közösség adószáma:
A szervezet jogállása:

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

Pénzkezelő intézet neve, címe:

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

A nyilvántartott tagok létszáma:

Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?

Az előző évben kapott támogatás összege:

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

1)
2)
3)
Stb.

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

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

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

Nyíregyháza, 2020•.•.• „ ....„ ... „

a szervezet képviselőjének aláírása
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A pályázati adatlap 1. sz. melléklete
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

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

II. Az 1. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetek
1. Alulírott, „.„.„„„„.„.„.„.„.„.„.„.. „.„.. „ (név), mint a „.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„„„„. „.„.„.. „„.„.„.„.„ .. „.
(cégnév) .„„„„.„„„„„„„„„„„.(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt
szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

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

Tényleges tulajdonos

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

*A 2013. évi V. törvény 8:2. §rendelkezése alapján
Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással
rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.
A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja
vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megválasztására, illetve visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a
befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül
gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a 2013. évi V. törvény 8:2 § (1)-(2)
bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.
Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező
más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi
személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi
személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással
rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását
teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.
A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell
számítani.
Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről :
1.1.

Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban
van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük
adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó
szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka
az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük
újabb táblázat kitöltését) :
Gazdálkodó szervezet neve

adóév

Az

illetőség

szerinti

termelő,

mezőgazdasági,
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befektetői,

valamint kereskedelmi
származó
bevételének aránya az összes
bevételhez képest

tevékenységéből

(pályázat
benyújtásának
éve)
(utolsó lezárt
adóév)
ellenőrzött

1.2.

Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi

2.

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

társaság.

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

2.1.

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):
Tulajdoni
Sorsz.
Gazdálkodó
Tényleges
Adószám/adóazonosító
tulajdonos( ok)
hányad
szervezet neve

2.2.

2.3.

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

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

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

(pályázat
benyújtásának
éve)

...
...
...
(utolsó
adóév)

lezárt

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

1.

l.

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

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

Adószám/a dóazonosító

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

c)

Ab) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz
ea) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a
2. pontban nyilatkozom,
eb} az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
ee) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
ed) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az
ca), eb} és ce) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
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A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:
Tényleges tulajdonos

Sorsz.

3.

Adószám/adóazonosító

Tulajdoni hányad

Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

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

Részesedés
mértéke %-ban

Adó illetősége

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

Gazdálkodó szervezet neve, adószáma

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

(pályázat
benyújtásának
éve)

...

...
„.

(utolsó
adóév)

4.

lezárt

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó
szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó
részesedéssel rendelkeznek
V.WW.hYIR C.Y'iAlA.H
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Gazdálkodó
szervezet neve

adóév

Adószám

Részesedés
mértéke%ban

Gazdálkodó szervezet neve, adószáma

Adó illetősége

tényleges
tulajdonos( ok)

tényleges
tulajdonos
adószáma

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

(pályázat
benyújtásának
éve)

...
...
...
(utolsó
adóév)

lezárt

Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam képviselt szervezet a ............................ .
sz. projekt benyújtásának időpontjában( ............................. ) is megfelelt.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

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

a szervezet képviselőjének aláírása

P.H.
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A pályázati adatlap 2. sz. melléklete
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt rendezett munkaügyi kapcsolatokra
NYILATKOZAT

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

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

„ „ „ „ „ „ „„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ .

a szervezet képviselőjének aláírása

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

neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma ·
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

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

D

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

D

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön
Kelt: Nyíregyháza,

űrlap

csatolásával kezdeményeztem.

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

Aláírás/Cégszerű aláírás
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a

közpénzekből

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A Pályázó
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:

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

o

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

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

NÉV:
-------------------~
SZÉKHE LY:
----------------~
ALAPÍTÓ OKIRAT/ CÉGJEGVZÉK SZÁM:
-------VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY SZÁMA:
--------ADÓ SZÁM :

---------

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

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

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

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

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

aláírás
P.H.

* a megfelelő rész aláhúzandó
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A pályázati adatlap S. sz. melléklete
ÁFA NYILATKOZAT

Alulírott

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

(név),

mint

a(z)

••••••••••••••••• • ••• ••••••••• ••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••• ••••••••••••• „ •••• ••••••• •••••• •• •••• •• ••••••••••••

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

1
Kérjük azon szövegrész előtti négyzetben jelölje választását x-szel, amely konkrétan Önre vonatkozik . Javított, illetve ellentmondásos
nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.
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Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános
forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a költségek
ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

0

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

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

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

aláírás

P.H.
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BESZÁMOLÓ

Készítette:

Sziky Károlyné

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
2020. ÉVI
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORAI

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város általános iskoláiba járó gyermekei számára biztosította
azt a lehetőséget, hogy a tanulók nyári napközis táborban vehessenek részt. A táborozás 2020. június 29. és
augusztus 14.-e között zajlott le, hét turnusban.
A szervezésre kevés idő jutott. Az iskolák helyett a KÖZIM irodában történt a jelentkezés, a díj befizetése is.
Az egészségügyi előírásoknak megfelelően kis létszámú csoportokat hoztunk létre, gondoskodtunk a higiéniai
előírások maximális betartására, a kézfertőtlenítés megoldására.
Az Egészségügyi Alapellátás segítségével megoldottuk, hogy minden táborunkban 2-2 védőnő volt jelen.
A táborokban 896 fő vett részt. A szülőknek az eddigi évekhez hasonlóan csak az étkezésért kellett fizetniük, de
minden év közben járó étkezési kedvezményt a táborozás során is igénybe lehetett venni. A támogatottak köre
idén is kiterjedt minden nyíregyházi bejelentett lakcímmel rendelkező, nyíregyházi általános iskolába járó
gyermekre.
Minden jelentkező gyermek egy turnus támogatott helyre jelentkezhetett, második vagy több turnusban való
részvételre is volt lehetőség, önköltséges áron.
A szociálisan rászorulók egy turnusban ingyenesen táborozhattak. Tartósan beteg gyermek, illetve három vagy
több gyermekes család esetében egy turnusban az étkezési díj 50%-át kellett fizetni, 1500 Ft/turnus díjat.

A táborozás helyszínei:
•
•
•
•
•
•
•

Sóstói Múzeumfalu területén 3 turnusban;
Zelk Sporttábor a Zelk Zoltán Általános iskolában, 2 turnusban;
Kis Vakond tábor 7 turnusban;
Nyelvi napközis tábor /angol, német/ a Szabó Lőrinc Általános iskola területén, Sóstóhegyen 2
turnusban;
Angol napközis tábor a Szőlőskerti Általános Iskolában, 1 turnusban;
Foci tábor a Szőlőskerti Általános Iskolában, 2 turnusban;
Göllesz tábor a Göllesz Viktor iskolában, 1 turnusban.

A nyírsz61ősi Angol tábort elsősorban a helyben lakó gyermekek részvételével szervezzük már több éve. Ez az
ott lakó szülők kérését figyelembe véve történt, így a gyermekek nyári felügyeletének megoldásában a
nyírszőlősiek segítséget kaptak az Önkormányzattól. A nyírszőlősi iskola adott otthont a Foci tábornak is, itt a
hatalmas füves pálya, a nagy játszótér, és az iskola tornaterme ideális sportolási lehetőséget kínált a
gyerekeknek. A megvalósításban idén is szakedzők vettek részt.
A Göllesz Viktor iskola területén idén egy turnusban szerveztünk napközis tábort, az oda járó, sajátos nevelési
igényű gyermekek részére. Itt a gyerekek foglalkozásait szakképzett pedagógusok és pedagógiai asszisztensek
vezették.
A többi táborba a város összes iskolájából jelentkezhettek a gyerekek.
A táborok napi háromszori étkezést biztosítottak a gyerekek részére, az étel bőséges és megfelelő volt. Az
ebédet, tízórait és uzsonnát a Múzeumfaluban, az Úszótáborban, a Zelk Sporttáborban, a Foci, a Göllesz, és a
Nyelvi táborokban idén is a Passion For Food Kft., a Kis Vakond táborban a Napkorona Udvarház szolgáltatta. Az
ételallergiás gyerekek étkezését is megoldottuk
A táborvezetők arra törekedtek, hogy a gyermekek egyéni igényeit és életkori sajátosságait is figyelembe véve
felejthetetlen élményt nyújtson a sok színes, változatos program A rengeteg játékkal mozgalmas nyaralást és
szórakozást is biztosítottak a gyerekek számára.
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Néhány program a teljesség Igénye nélkül:
Múzeumfalu:

- népdalok, népzene, néptánc, népi hagyományok őrzése;
- körjátékok, mese, kézműves foglalkozások;
- kerámiafestés, fazekasság, népi gasztronómia.
Zelk sporttábor:

- naponta edzések, különböző sportágakban, sok játékos sport és játékfoglalkozás;
- botanikus kert meglátogatása;
- kézműves foglalkozások, mediball.
Kis Vakond Tábor:

- vetélkedő, kispályás foci, tollaslabda, Játékok, pl. sakk, Ki Mit Tud?;
- pályaorientációs programok;
- kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, festés, rajzolás,
- számháború, asztalitenisz, tűzharc, vízharc,
- tornázás, labdajátékok, sportjátékok.
Nyelvi tábor, Sóstóhegy:

- naponta délelőtt és délután nyelvi /angol-; ifi. német/ foglakozások;
- kézműves foglakozások, játék, sport;
- mediball foglalkozás.
Angol tábor, Nyírszőlős:

- naponta délelőtt és délután nyelvi foglakozások;
- kézműves foglakozások, játék, sport;
- látássérült gyerekekkel kapcsolatos érzékenyítő és készségfejlesztő tréning;
- mediball foglalkozás.
Foci tábor, Nyírszőlős:

- naponta délelőtt fociedzés;
- délutánonként sportfoglalkozás;
- mediball foglalkozás;
- játék, kézműves foglalkozások, filmnézés pihenőidőben, sportjátékok.
Göllesz tábor:
- játékos foglalkozások, a gyermekek sajátosságainak megfelelően;
- egyéni foglalkozások, fejlesztés;
- kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, festés, rajzolás;
- játék a Mókus játszóházban;
- labdajáték, sport.

A táborokban a felhasznált anyagokért, eszközökért nem kellett a szülőknek fizetni, ezek költségét
önkormányzati támogatásból fedeztük.
Nagy hangsúlyt helyeztünk az ismeretszerzés mellett a sok mozgásra, sportra, játékra, élménygyűjtésre.
Mindegyik táborban minden csoport mellett tanári diplomával rendelkező munkatársak és pedagógiai
asszisztensek dolgoztak.

A táborozásban kedvezményben részesült gyermekek:
128 fő

1.500 Ft/turnus

32 fő

1.500 Ft/turnus

•

három v. több gyermekes család :

•

tartós beteg gyermek:

•

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek: 19 fő

0 Ft/turnus

•

nevelt gyermek :

14 fő

0 Ft/turnus

Összesen:

193 fő

A családok költségei:
Hetente 3.000 Ft-ot fizettek a szülők a tábori étkezésért, az összes többi költséget az önkormányzati támogatás
fedezte.
Minden jelentkező gyermek egy turnus támogatott helyre Jelentkezhetett, második vagy több turnusban való
részvételre is volt lehetőség, önköltséges áron /17.000 Ft/turnus.

·- • · : 2020-ban a vírus okozta helyzet nem tette lehetővé az eddigi években jól bevált buszos
szállítást. Így a szülők egyénileg oldották meg a tábori helyszínekre való eljutást.

Elégedettség:
A táborozás ideje alatt az előző évekéhez hasonlóan „Megelégedettségi felmérést" végeztünk kérdőíveken,
melyeken a szülők és a gyerekek hetente véleményt nyilváníthattak a következő témákban :
•
•
•
•
•

a tábor programjainak minősége;
a programvezetők, oktatók személye;
az étkezés mennyisége, minősége;
a kapott információkkal való elégedettség;
javaslatokat, észrevételeket tehettek

Összesítve a felméréseket nagyon szép és megnyugtató eredmény született, mely bizonyította a táborok
szervezésének és megvalósulásának sikerességét, visszaigazolta törekvéseink helyességét.

Tapasztalataim 2020-ban:
Múzeumfalu:

•

3 turnusban a táborozók részére felejthetetlen élményt nyújtottak a Múzeumfalu munkatársai. A
kellemes és barátságos környezetben a közkedvelt népi szokások bemutatása, a népi játékok
felelevenítése biztosította a tábor töretlen népszerűségét az idén nyáron is.

Foci tábor:

•

•

•
•

népszerű volt a szülők és a gyermekek körében, az idén is voltak kislányok 1s, akik foci-tudásban
semmivel se maradtak le a fiúk mögött. A csoportvezetők a rendszeres edzés mellett változatos
programot nyújtottak a résztvevők számára, amely emlékezetessé tette a tábort, ezt bizonyítják a
megelégedettségi mutatók, a szülők és gyerekek szóbeli megnyilatkozásai;
az edzők és a csoportvezető tanárok maximális lelkesedéssel dolgoztak, a tábor vezetése mindent
megtett, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A Foci táborban kihasználtuk a Nyírszőlősön meglévő
adottságokat, a közeli futballpályát, mindezek kiváló helyszínnek bizonyultak, a közeli sportpályán
zajlottak a napi edzések délután is,
a táborban elsősorban testnevelés sza kos tanárok vállaltak egész napos csoportvezetői munkát, így a
délutáni sportfoglalkozások szakmai háttere is biztosítva volt;
rengeteg játszásra is lehetőség nyílt a hét folyamán, hiszen a kis gyermekek számára életkorukból
adódóan ez az egyik legfontosabb program.

Kis Vakond tábor:

•

•

a Kis Vakond táborban a tábort irányító, vezető pedagógusok és munkatársaik szakmai felkészültsége és
elhivatottsága, gyermekközpontú programjaik és az ízletes és változatos étkezés biztosítása évről évre
töretlen népszerűséget biztosít a tábor részére, ezt bizonyítja a jelentkezők magas száma is. Külön
előnye a tábornak a gyönyörű sóstói környezet, a tábor hatalmas fás-füves területe, mely sokféle
szabadtéri játékra nyújt lehetőséget;
ehhez járul, hogy ezen a nyáron 7 turnust vállaltak, ezzel nagy terhet vettek le a szülők válláról a
gyermekek nyári felügyeletének megoldásában .

Zelk Sporttábor:

•
•

idén nyáron is rendkívül néps2erű volt a tábor. Azoknak a lányoknak és fiúknak, akik szeretik a sok
mozgást, sportolást, a Zelk iskola programjain való részvétel erre sok lehetőséget biztosított;
edzők és testnevelő tanárok segítették a tábor megvalósulását, de a többi felnőtt is örömmel és
lelkesen vett rész minden programban.

Nyelvi táborok:
•
mindkét tábor az előző évekhez hasonlóan sikeres volt, köszönhetően a nyelvtanároknak és a
lelkiismeretes csoportvezető pedagógusoknak.
Göllesz tábor:
•
jók voltak a programok, a résztvevő kollégák lelkiismeretesen, elhivatottan végezték a munkájukat;
•
a gyerekek évek óta szeretik a napközis táborokat, és a szülők is örömmel engedik el a gyermekeiket.

A táborokba elsősorban a speciális profil miatt jelentkeztek a gyerekek, de mindegyikben a fő tevékenység
mellett sportolási és rengeteg játék lehetőséget biztosítottunk a résztvevők számára minden nap, elsősorban a
szabad levegőn .
Pár éve az Önkormányzat az egyházi, gyakorló és alapítványi iskolák nyíregyházi lakcímmel rendelkező tanulói
számára is biztosította a kedvezményes részvétel lehetőségét. Ezzel több száz család élt 2020-ban is.
Egyik táborban sem történ baleset, mindenki vigyázott a gyermekek biztonságára. Fölhívtuk minden kolléga
figyelmét a fokozott óvatosságra, a gyerekek testi épségének óvására. Minden turnus elején balesetvédelmi
oktatást tartottak a táborvezetők. Több táborban a védőnő egész nap jelen volt /foci, sport tábor/
A Kis Vakond tábor, a Múzeumfalu tábor volt véleményem szerint az idén is a legnépszerűbb, töretlenül
nagyon népszerű a Foci tábor De a Zelk Sporttábor is sikeres volt, csupa pozitív visszajelzést kaptunk a
gyerekektől. Magas volt a jelentkezők száma a Múzeumfalu táborba, részben a gyönyörű környezetnek, részben
az ott folyó magas színvonalú szakmai munkának köszönhetően

A Göllesz táborban a szülők az idén is kifejezték, hogy elégedettek a táborral, jók a programok, foglalkozások, és
a nyári szünetben a megfelelően képzett szakemberek segítségével gyermekeik felügyelete így részben
megoldódik.
Rendkívül népszerű volt a többi tábor 1s, a Nyelvi táborokban nagyon szeretik a gyerekek a játékos nyelvi
foglalkozásokat, és a külön programokat is.
A felmérések szerint mindegyik tábort nagyon szerették a gyerekek, és a szülők is elismeréssel nyilatkoztak. A
programok változatosak voltak, a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Főleg alsó tagozatos gyerekek
jelentkeztek, de volt több felsős is. A táborokban a gyerekek sokat játszottak, levegőztek.
A kollégák, edzők, oktatók és minden más munkatárs, beleértve a takarítókat, technikai munkatársakat stb.,
mindent megtettek a gyerekek jólétéért.
A táborokban a hét turnus alatt sok munkatárs dolgozott, a pénzügyi és gazdasági háttér biztosításában a
KÖZIM dolgozói vettek részt. A gyerekek vagy a szülők bármilyen jellegű problémáját azonnal megoldottuk.
Kiemelkedően jó volt a szakmai együttműködés a Tankerület munkatársaival is.

Mint programkoordinátor elsősorban a szerződésben vállalt programok és tevékenységek megvalósulását
kísértem figyelemmel, másrészt az esetleg menet közben fölmerülő problémák azonnali megoldásában
segítettem. A szülőkkel, a táborokkal és a kísérő kollégákkal állandó kapcsolatot tartottam.
A szülőkkel való kapcsolattartás a táborok részéről is folyamatos és segítőkész volt, ez a felmérésben
megnyilvánuló megjegyzésekben is tükröződik.
Az iskolákban tavasztól nem folyt tanítás, így az iskolai szervezés helyett a KÖZIM irodáiban történt a tábori
jelentkezés, több munkatárs bevonásával.
A sajtóban és a KÖZIM honlapján megjelent tájékoztatók alapján Jöttek be a szülők a KÖZIM irodáiba, és több
héten keresztül zökkenőmentesen lezajlottak a Jelentkezések.

Javaslataim 2021 nyarára:

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

a hét tábor programja színes és sokrétű, ugyanezek a programok eredményesen megvalósíthatóak
2021 nyarán. A táborok sokfajta választási lehetőséget nyújtanak a gyermekek részére, változatos,
eseménydús tábori élettel, programokkal, mindenki találhat érdeklődésének megfelelő színteret;
a korábbi évek sikeres és népszerű külső programjait újból visszahoznánk, lovaglás, úszás pl. a nyelvi
vagy foci táborokban is, ezeket az idén nem tudtuk megvalósítani;
a Foci és Zelk Sporttáborban jutalomként a Sóstó ZRT Vezérigazgatója jóvoltából ingyenes
Élményfürdc'.S belépőt kaptak azok a gyerekek, akik a legügyesebbek voltak, itt ajándék focilabdát is
tudtunk vásárolni, de aiándékot kaptak más táborokban is a gyerekek;
az Állatparkba szóló belépőjegyekkel jutalmaztuk azokat, akik a legügyesebbek voltak;
könyveket, készségfejlesztő játékokat kaptak a nyelvi táborosok;
ezeket az ajándékozási lehetc'.Sségeket 2021-ben is megtartanánk, mert rendkívül nagy örömet
okoznak a gyerekeknek;
mindegyik táborban folyamatosan ásványvizet biztosítottunk a gyerekek részére, ezt 2021-ben is
szeretnénk megvalósítani;
a nyírszc'.Slc'.Ssi nyelvi tábor profilján módosítanék, nagyobb hangsúlyt kell helyezni a mozgást igénylő
programokra;
2020-ban az Úszótábort nem szerveztük meg, a koronavírus-helyzet miatt, de jövőre, ha az
egészségügyi helyzet ezt lehetővé teszi, szeretnénk Újraindítani, mivel nagy népszerűségnek örvendett
az előző években;
a táborokba történő reggeli-délutáni szállítást jövőre célszerű lenne biztosítani a családok igényeinek
megfelelően, illetve ha a vírushelyzet lehetővé tenné, mert sok szülő hiányolta a gyermekszállítást az
idén is.

A napközis táborozás az idén is népszerű volt a szülők és gyermekek körében. Ennek egyik oka a táborokban
hagyományosan a magas szakmai színvonal és az érdekes programok biztosítása mellett az is, hogy sok szülő
másképp nem tudja megoldani a gyermeke nyári felügyeletét. A másik ok az, hogy sok szociálisan hátrányos
helyzetű gyerek számára a nyaralást is ez a megoldás jelenti, hiszen némelyiküknek talán ez az ott töltött idő
volt az egyetlen nyaralási lehetőség egész szünidőben.
A szülők által leírt vagy szóban elmondott vélemények tükrözik, hogy hálásak Nyíregyháza Önkormányzatának,
amiért lehetőséget és támogatást biztosított a gyermekek számára a táborokban való részvételhez.
Elégedettek voltak a szervezéssel, a táborokkal, és jövőre is szeretnék, ha gyermekük mehetne valamelyik
napközis táborba, ezt sokan jelezték szóban, illetve írásban a megelégedettségi kérdőíveken.
A hét turnus napközis táborozás megszervezése, koordinálása, ellenőrzése sikeresen lezajlott. A táborokban
baleset, sérülés vagy megbetegedés nem történt.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 6.
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TÁBORI FOTÓ KOLLÁZS

2020

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA

/2020. (IX.29.) számú
határozata
A Nyári Napközis Tábor 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság
az e lőterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(Xl.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
II. 11.5. pontja alapján a Nyári Napközis Tábor 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Közintézményeket Működtető Központ
4. Irattár
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NYÍRW
NONPROFIT KFT.

NYÍRW NYÍREGYHÁZI VÁROS ÜZEMELTETŐ
ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.
4 403 NYÍREGYHÁZA, TÜZÉR u. 2-4.
LEVELEZÉSI CÍM: NYÍREGYHÁZA, PF.: 14 44 03
TELEFON: +3 6 42 548 -4 6 0; FAX: +3 6 42 548-461
E-MA IL: VAROSUZEMELTETES@NYIRVV.HU

ELŐTERJESZTÉS
- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elé Szigligeti Gyermeküdülő 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadására

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

Nyíregyháza, 2020. szeptember 02.
NYÍRVV Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sl..
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NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTISÁGA
/2020. (IX.29.) számú
határozata
A Szigligeti Gyermeküdülő 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

a Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(Xl.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
II. 11.4. pontja alapján a Szigligeti Gyermeküdülő 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 29.

Dr. Rákóczi Ildikó
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:
1. címzetes főjegyző
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
3. Nyirvv Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 3-4.
4. Irattár

NYÍ VV
NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ
SZIGLIGETI GYERMEKÜDÜLŐ
2020. évi működéséről

Nyíregyháza, 2020. szeptember 02.

Készítette:

Dr. Hudákné Fábián Nóra
szakmai koordinátor

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Szigligeti Gyermeküdülő szakmai koordinálását
Dr. Hudákné Fábián Nóra végzi, aki a táborvezetői feladatokat is ellátja.
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is sikerült megszervezni a nyíregyházi
gyermekek táboroztatását a járványügyi szabályok szigorú betartásával.
Idén közel 629, nyíregyházi székhelyű alapfokú iskolában tanuló gyermek táborozhatott
10 turnusban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a
NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Szigligeti Gyermeküdülőben.
Az első turnus június 16. napján kezdődött, az utolsó augusztus 20. napján ért véget. Az
Önkormányzat döntésének megfelelően a részvételi lehetőség kiterjesztésre került a
gyakorló és egyházi iskolákban tanuló diákokra, a fenntartó intézmény státuszától
függetlenül.
Idén a l 0 turnusra jelentkezett gyerekekre nagyon gondosan kiválasztott felügyelő
tanárok vigyáztak az ott eltöltött idő alatt.
A nyári táboroztatás szervezése januárban kezdődött. A jelentkező iskolákból az
intézmények igazgatói egy kapcsolattartó személyt jelöltek ki, akik segítettek a szervező
munkában. Sajnos március hónapban a SARS-COVID-2 vírus okozta COVID-19
pandémiás járvány közbeszólt, így a szigligeti tábororoztatás felfüggesztésre került. A
2015/2020. (V.20.) Kormányrendelet végül mégis lehetővé tette, hogy a bentlakásos,
ottalvós nyári táborok megtarthatóak. Mivel időben elkezdődött a szervezés, a
kapcsolattartó pedagógusoknak, illetve az üzemeltető részéről kijelölt személynek
köszönhetően három hét alatt sikerült a táboroztatás megszervezése.
Ebben az évben a tábor területén található vendégházakban sajnos nem tudtunk
vendégeket fogadni a járványügyi helyzetre való tekintettel.
Az önköltséges tábort 35.000
turnusonként.

Ft/fő

díj ellenében vehették igénybe a tanulók

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is biztosított 10.000 Ft/fő üdülési
támogatást az állandó nyíregyházi lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű
alapfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló gyermek részére, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tartósan beteg, vagy akinek a szülője három
vagy több kiskorú gyermekről gondoskodott.
A támogatást évente egy alkalommal lehet a gyermeküdülőben
felhasználni, a szükséges papírok másolatának beadásával.
Az idén 151 gyermek részesült támogatásban.

2

történő

üdüléshez

A programok a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével kerültek
összeállításra, így sok ismeretet szerezhettek a Balaton nevezetességeiről és
környékéről. Voltak olyan gyerekek is, akik életükben először jártak a Balatonon,
esetleg földrajz órán tanultak csak a látottakról, de voltak olyanok is, akik már sokadik
alkalommal vettek részt a programokon, mivel tudták, jó kaland vár rájuk.
A tartalmas programok mellett a mindennapos strandolást is beterveztük.
Ebben az évben új elemekkel is bővült a tábor programjának a kínálata: a keszthelyi
öbölből induló kalózhajó programjával és a Tapolcai tavas-barlang megtekintésével
csónakázással egybekötve.
A gyerekek a Balatonban való fürdőzést várták a legjobban. A szerencsés nyári időnek,
verőfényes napsütésnek köszönhetően a csoportoknak minden nap volt erre lehetősége.
Az időjárás csak néha szólt közbe. Inkább esténként és éjszaka volt rosszabb idő. A
fürdés és napozás mellett érdekesebbnél érdekesebb programokon vettek részt.
Kedden a Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő megszámlálhatatlan csúszdájával egész
napos programlehetőséget nyújtott.
Szerda délelőtt Keszthelyen kirándulhattak, majd egy kalózhajón járhatták be a
gyerekek a Keszthelyi-öblöt. A hajón érdekes bűvészmutatványokkal szórakoztatták a
csoportot.
Csütörtökön a Tapolcai-tavasbarlangot fedezhették fel. A tárlatvezetőktől érdekes
dolgokat tudhattak meg a barlang kialakulásáról, az itt élő dinoszauruszokról és egy
érdekes filmet is levetítettek. A legjobban a csónakázás tetszett, hiszen kipróbálhatták
magukat az evezésben is. Az ezután következő, városnézéssel egybekötött Malom-tó
környéki séta is nagy népszerűségnek örvendett.
Péntek délelőtt a felújított Szigligeti váré volt a főszerep, ahol megbizonyosodhattak
saját szemükkel arról, hogy miért is nevezik e várat a Nyugat-Balaton ékének, s arról,
hogy valóban csodálatos panorámát kínál a tóra.
Szombaton a tábor lakói feltöltődve, de mindakkor szomorúan készülődtek a
hazautazásra azzal a reményben, hogy jövőre ismét ellátogatnak a gyermektáborba.
A szervezett programok mellett a kísérő pedagógusok esténként különböző vetélkedőket
szerveztek a tábor lakóinak, illetve túráztak az Óvárhoz, kikötőhöz is.
A kollégák lelkiismeretesen, jól látták el a munkájukat.
Az üzemeltető mindent megtett annak érdekében, hogy a gyerekek számára minél
kényelmesebbé, kellemesebbé tegyék a táborozást.
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A gyermeküdülő üzemeltetője az étkezés minőségére és az utaztatásra is nagy hangsúlyt
fektetett.
A gyerekek részére 11 db 8 ágyas szoba állt rendelkezésre. A pedagógusok 2 db 4 ágyas,
a buszsofőrök l db 3 ágyas fürdőszobás házban kerültek elhelyezésre.
10 gyermek után egy kísérő pedagógus részvétele ebben az évben is ingyenes volt. Ezek
a kollégák az ingyenes részvétel mellett szerény anyagi elismerésben is részesültek. A
tábort egy táborvezető felügyelte, aki koordinálta a napi programokat, kísérte a
kirándulásokra a gyerekeket, balesetvédelmi oktatást tartott, illetve ha valamelyik
táborlakó beteg lett, gondoskodott az orvosi ellátás azonnali igénybevételéről, valamint
a folyamatos működés során felmerülő problémák azonnali megszüntetéséről,
megoldásáról.
A gyermekek utaztatását a NYÍRBUSZ Kft. végezte. Az utazás minden esetben
problémamentes volt. A buszok a hat nap alatt lent maradtak a csoporttal.
A táborban 1 fő gondnok és 2 fős takarító személyzet dolgozott, akiket az üzemeltető
foglalkoztatott. A turnusok idején egy 9 fős kisbusz és utánfutó állt rendelkezésre. Ezzel
oldottuk meg a csomagok, illetve a beteg és mozgásukban akadályozott üdülő gyerekek
szállítását.
A tábor körülményei, felszereltsége kielégítő és megfelelő . Tiszta szobák, mosdók,
kulturált ebédlő, sok-sok virág várta a táborozókat.
Az étkezést a Napkorona Udvarház Kft. biztosította, naponta háromszor. Az ételek
ízletesek és finomak voltak. Az ebédlőben a Napkorona Udvarház Kft. büfét is
üzemeltetett. Az étkeztetés kulturált körülmények között zajlott.
Egész héten színes programok várták a diákokat. A hat nap alatt sokat játszottak, érdekes
dolgokat láttak, finomakat ettek, táncoltak, új barátságok szövődtek, és sok-sok
élménnyel gazdagodtak. A dolgozók mindig mosolyogva, figyelmesen és segítőkészen
álltak a tábor lakóinak a rendelkezésére. A táborvezető kedves szavai oldották az
izgalmat a gyerekekben. Érezték, hogy jó helyen, biztonságban vannak és egy kellemes
hét előtt állnak.
A strand, a játék, a programok olyan élményeket nyújtottak a résztvevőknek, amit nem
fognak elfelejteni. Az időbeosztás átgondolt volt. A programok zökkenőmentesen,
rugalmasan zajlottak.
A turnusok ebben az évben is elégedettségi felmérő lapokat töltöttek ki. A kérdőíveken
a szülők, gyerekek, vendégek hetente véleményt nyilváníthattak, valamint javaslatokat
tehettek a jövőre vonatkozóan a következő témákban:
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•
•
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a tábor programja, minősége;
ételek mennyisége, minősége;
a táboroztató nevelők felkészültsége;
a táborvezető személy hozzáállása;
az utaztatást végző cég alkalmazottainak segítőkészsége;
más programok beiktatása;
a kapott információkkal való elégedettség;
egyéb észrevétel, javaslat.

Az elégedettségi felmérőlap alapján a következő évben figyelembe vesszük a szülők,
gyerekek visszajelzéseit, és arra törekszünk, hogy minél újabb, színvonalasabb
programokat szervezzünk.
Az üzemeltető, a NYÍRVV Nonprofit Kft. mindent megtett annak érdekében, hogy a
gyermekek jól érezhessék magukat az egy hét alatt, mindezt természetesen a
járványügyi szabályok szigorú betartásával.
Köszönetünket fejezzük ki Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének, az
Önkormányzat Szociális és Köznevelési Osztály vezetőjének, munkatársainak, hogy
továbbra is üdülhettek a gyerekek a Balatonnál.
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1. számú melléklet

1. turnus
Jókai Mór Református Általános Iskola
(2020.06.16.-2020.06.20.)

Június 16-án ismét megnyitotta kapuit a Szigligeti Gyenneküdülő, melynek idén első lakói a
Jókai Mór Refonnátus Általános Iskola diákjai lehettek.
Bár az időjárás nem mindig kedvezett a felhőtlen nyaralásnak, a színes programok, az
eseménydús kirándulások és a szigligeti tábor utánozhatatlan hangulata feledtette mindezt a
gyennekekkel és a pedagógusokkal egyaránt.
Ballai Henriett, a Jókai Mór Refonnátus Általános Iskola pedagógusa így fogalmazta meg
élményeiket a szezonnyitó táborral kapcsolatosan:

Jókaisok a Szigligeti táborban
A Jókaisok lehettek az e/só'k, akik birtokukba vehették a szigligeti tábort. Nagyon várták már
a diákok, hogy újra együtt lehessenek, hiszen mindenkit megviselt a vírus által kialakult
helyzet. Már az indulásnál érezhető volt, hogy nagyon izgatottak. Minden rendben volt az
úton, zökkenőmentesen megérkeztünk a táborba. A gyerekek nagyon gyorsan elfoglalták a
szállásukat, és e/kezdődött a várva várt tábor.
Az időjárás sajnos nem kedvezett, de szerencsére rugalmasan megoldódott a programok
átszervezésével. Amit ezúton is szeretnék megköszönni a vezetőségnek, támogatta a
táborvezetőnket abban, hogy maximális élményt biztosítson a gyermekeknek.
Érdekes volt a Sümegi vár látogatása, a Balatonedericsi Afrika múzeum rengeteg új
információt és élményt adott. A kalózhajó vezetése is i;,galmas esemény volt Keszthelyen.
Tihany nevezetességeit is megnéztük, és persze a levendula fesztivál is nagyon sok újdonságot
prezentált a diákok számára.
Mindent nagyon szépen köszönünk, a remek szervezést, a gyerekek nagyon jól érezték
magukat.
Jövőre

is részese szeretnénk lenni a tábor által nyújtott élményeknek!

Tisztelettel: Ballai Henriett
Jókai Mór Református Általános Iskola
Pedagógusa
Kelt: Nyíregyháza 2020. 06. 21.
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2. számú melléklet

II. turnus
Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Általános Iskola
(2020.06.22.-2020.06.27.)
Mire idöjárásunkba is beköszöntött a nyár, ismét elröppent egy eseményekben gazdag hét a
Szigligeti Gyermeküdülőben . Ebben a turnusban a Szent Imre Katolikus Gimnázium és
Általános Iskola, valamint a Kazinczy Ferenc Általános Iskola diákjai próbálhatták ki a
táborozók kalandokkal teli életét.
Mátyásiné Pócsik Angéla, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola pedagógusa megosztotta velünk
tapasztalatait:

A Kazinczy Ferenc Tagintézmény 24 tanulója felejthetetlen hetet töltött a Szigligeti
Gyermeküdülóöen. Amíg itthon esős, viharos idő tombolt, a Balatonon nyaraló gyerekekre
egész héten sütött a nap. Nemcsak ezért volt derűs a hangulatuk, hanem a változatos
programok, a finom ételek, az esti sportversenyek, az igazi tábori hangulat miatt. Köszönettel
tartozunk dr. Hudákné Fábián Nóra szervező munkájáért, rugalmasságáért.
Az elégedettséget tükrözi, hogy több diák már most lefoglalta helyét a jövő évi táborozásra.

Ecsediné Hajnal Adrienn, a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola pedagógusa
pedig így foglalta össze élményeiket:

Szigligeten nyaralt a Szent Imre 60fős csoportja.
Nagyon örülünk, hogy iskolánk (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Kollégium, Óvoda és AMI) idén is táborozhatott Szigligeten!
A szép időnek és a táborvezető Nóra néni (Dr. Hudákné Fábián Nóra) által szervezett
változatos és tartalmas programoknak köszönhetően a gyerekek fantasztikusan érezték
magukat. Boldogan fürödtünk a Balatonban, hajóztunk Keszthelyen, meghódítottuk a
szigligeti várat, de ebben az évben a Tapolcai-tavasbarlang nyerte el leginkább tetszésünket.
A szakácsoknak hála idén is házias és bőséges ellátást kaptunk.
Köszönjük a lehetőséget Nyíregyháza Város Önkormányzatának és a NYÍRVV NONPROFIT
Kft.-nek.
a Szent Imre táborozó diákjai és tanárai
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3. számú melléklet

III. turnus
Zelk Zoltán Általános Iskola
Szőlőskerti Általános Iskola
(2020.06.29.-2020.07 .04.)
Június 29-töl a Szigligeti tábort a Zelk és a Szölöskerti Iskola tanulói vették birtokba. Az
időjárás

kegyes volt hozzájuk, bár nem mindennap fürödhettek a Balatonban, viszont a

táborozás alatt rengeteg program várt rájuk: várlátogatás, kilátói túra, kalózhajózás,

kikötői

séta, barlangi csónakázás érdekes kiállítással fűszerezve és élményfürdőzés. A helyzet,

amiből

jöttünk, mindenkinek izgatottságot okozott induláskor, hiszen 3 hónapja nem látta egymást se
diák, se pedagógus. Látva

táborvezetőnk,

határozottságát, vidámságát és

dr. Hudákné Fábián Nóra tanár néni nyugodtságát,

segítőkészségét,

mindenki megnyugodott, és a szigligeti

nyaralás újra várakozáson felült és maradandó élményt nyújtott a két iskola diákjainak. A
gyerekeknek a vadonatúj program, a Tapolcai Tavasbarlang látogatása tetszett a legjobban. Az
áttetsző

vízen az izgalmas csónakázás és a Malom-tó árnyas parkjában való séta. Többen

azonban ismerősként üdvözölték a Sárvári Élményfürdő hatalmas csúszdáit és változatos
medencéit is.
A több hetes szünet után a remek programok és a tábori közös sportjátékok, amelyekhez a
helyszín

lehetőséget

biztosít, a gyerekek újbóli egymásra találását segítette és az

összetartozásukat erősítette.
Nagyon szép környezet,
barátságos kiszolgálás,

bőséges,

segítőkész,

a

kedvencekből

összeállított, finom házias ételek, kedves,

felkészült személyzet, biztonságos szállítás várt a nyaralni

vágyókra Mindenki örült annak, hogy mégis csak

lehetőség

nyílt arra, hogy itt lehettek.
Tarné Ani
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4. számú melléklet

IV. turnus
Apáczai Csere János Általános Iskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
(2020.07.06.-2020.07.11.)
A Szigligeti Gyermektábort az idei IV. turnusban az Apáczai Csere János Általános Iskola és az Eötvos
József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai vehették birtokba. Élményeikről így számoltak
be:

Üdvözlettel Szigligetről
A NYÍRVV Nonprofit Kft. szervezésében, 2020. JÚiius 6-11. kozott Szigligeten táborozhattunk az Apáczai
Csere János Általános Iskolával. Az ott töltött napok során színvonalas programok vártak ránk.
A sárvári fürdő csúszdáin való lecsúszás igazi élményt nyújtott mindenki számára. Izgalmas kihívást
jelentett, hogy m1 evezhettünk végig a tapolcai tavasbarlangban a csónakokkal. A Balatonon kalózhajót
vezethettünk, és találkoztunk „Jack Sparrow"-val, a hajó legendás és vicces kapitányával.
Megismerkedtünk több Balaton-parti városkával, köztük Szigligettel, melynek várából csodálatos
kilátás nyílik a Tapolcai-medencére és a tóra is
Minden nap lehetőségünk nyílt strandolásra, fürdőzésre ís, hiszen jó időnk volt egész héten. A táborban
mindig finom ételek vártak ránk. Mindannyian nagyszerűen éreztük magunkat, és nagyon örültünk
neki, hogy a kényszerű otthonlét után ismét együtt lehettünk, szórakozhattunk, pihenhettünk
barátainkkal.
Koszönjük a lehetőséget a szervezőknek, akik mindezt lehetővé tették! Reméljük: JÖVŐRE, VELETEK,
UGYANITI találkozunk!
Bor Judit és Farkasné Ti/ki Anna

Szigligeti táborozás régi és új programokkal

Az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban évek óta hagyomány a szigligeti
táborozás, melyet ötödikes és hatodikos diákjaink mindig nagy lelkesedéssel várnak.
Idén a IV. turnusban Uúlius 06-tól július 11-ig) elvezhette iskolánk 50 tanulója a táborvezető Nóri néni
(dr. Hudákné Fábián Nóra) által szervezett változatos és élménydús programokat.
A hétfői 6 órai indulás után a kényelmes buszoknak és a JÓ társaságnak köszönhetően az odaút kilenc
órája nem ís tűnt olyan nagyon hosszúnak. Délután már a szigligeti strandon voltunk, ahol a hosszú
utazás fáradalmait lubickoltuk ki magunkból a Balaton vízében.
Az időjárás egész héten a kegyeibe fogadott minket, így délutánjainkat furdőzéssel tolthettük. Emellett
minden nap várt ránk valamilyen különleges rendezvény, program.
A keddi napon a sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe látogattunk el Ez a program mindig hatalmas
élmény mindegyikünk számára, mert a kisebbek és nagyobbak is egyaránt jól szórakozhatnak a
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változatos formájú és nehézségű csúszdákon, a hullámfürdőben, a különféle vizes ügyességi játékokon,
vagy a medencék valamelyikében. Itt tényleg mindenki tudott kedvére való elfoglaltságot találni!
Szerdán délelőtt Keszthelyre mentünk, ahol a 2008-ban újjáépített Széchenyi lapátkerekes gőzhajó
flotta kisebbik tagjára, a Hableány történelmi emlékhajóra szállva személyesen Jack Sparrow
kapitánnyal utazhattunk, sőt mi több, kis időre igazi kalózzá is válhattunk. A hajóút során a jó
hangulatot a kalózkapitány bűvész trükkökkel, érdekes és humoros történetekkel biztosította
számunkra. Aki akarta, még lufiból hajtogatott kalózkarddal vagy virággal is gazdagabb lehetett.
Csütörtökön délelőtt a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontot fedeztük fel. A fogadóépületben 10
terem különleges látnivalói kalauzoltak minket a karsztvidékek csodálatos világába. A térhatású fotók
és a bemutató film segítségével magunk is föld alatti felfedezőutakon járhattunk. A gyerekeket
kúszóbarlang is várta. A barlang látogatható részébe 73 lépcsőfok vezetett le, ahol a
levegő páratartalma 95-98%-os, a hőmérséklet pedig kb. 20 °C-os volt. A 70 méter száraz és a 180
méter vízzel borított, csónakázható járat mészköfalait a karsztvíz gyönyörű alakzatokkal formázta .
Hatalmas élmény volt mindegyikőnk számára! A napot egy kellemes esti túrával zártuk. Utunk először
a kilátóba, majd a kikötőbe vezetett.
Péntek délelőtt felsétáltunk a szigligeti várba, ahol a felújítási munkálatok miatt sajnos most nem
lehettünk a várjáték élményének részesei. Viszont a fantasztikus panoráma és a Várfagylaltozó
leírhatatlanul finom fagylaltja kárpótolt bennünket!
A péntek esti zenés-beszélgetős záróbulival köszöntünk el a héttől, az Apáczai-s tanulói közül
verbuválódott új barátoktól, a pingpongozásoktól, a csocsózásoktól, a kondiparkos összegyűlésektől, a
hatalmas nevetésektől és természetesen a Balatontól.
A táborozás kísérő pedogógusai:
Nagyné Mussó Judit, Hudák Katalin, Bán Piroska,Szabó-Szakálos Antónia
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5. számú melléklet

V. turnus
Kodály Zoltán Általános Iskola

(2020.07.13.-2020.07.18.)
A Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola Szigligeti tábor beszámo lója:
Mosolygós arcok, vidám pillanatok. Ez a mondat jellemezte július 13-18. között a Szigligeti
táborban a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola 76 tanulóját és 6 kísérő tanárát. Ehhez
nélkülözhetetlen táborvezetőnk, Dr. Hudákné Fábián Nóra, aki évek óta megszervezi és segít
megvalósítani a gyermekbarát programokat. Köszönet neki a kedves és rugalmas hozzáállásért.
A néhány hónapos bezártság után a gyerekek már induláskor nagyon örültek, hogy újra láthatják
egymást a virtuális téren kívül. A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdö csúszdái voltak a
legnépszerűbbek a keddi napon, de kicsik és nagyok egyaránt találtak itt szórakozást maguknak.
Szerdán új programként „Jack Sparrow" varázsolt el minket, miközben Keszthelyről indulva a
Hableány nevű hajón ringatóztunk a Balatonon. Másnap a nagyobbak is hajóskapitánnyá
válhattak a Tapolcai-tavasbarlang csónakjaiban evezés közben. A program különlegessége,
hogy a Balaton-felvidéken található látogatóközpontban a csónakázás mellett a gyerekek
megismerkedtek a barlangok kialakulásának folyamatával, a búvárkodással és az ősföldrajzi
festmények segítettek elképzelni a letűnt korok élővilágát
Idén sem maradhatott el a Szigligeti vár látogatása, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Balatonra
és a környező tanúhegyekre is. Szigligettel ismerkedtünk a magasból, amikor egyik este vacsora
után ellátogattunk a helyi kilátóba. Másik alkalommal az id. Szívós István kikötőben csodáltuk
a naplementét. Csoda, hogy a sok színes program mellett maradt időnk fürödni a Balatonban is.
A szálláson finomabbnál-finomabb ételeket kaptunk, a gyerekek fociztak, röplabdáztak,
pingpongoztak és csócsóztak.
Hazaérkezésünk után pedig a következőhöz hasonló szülői visszajelzéseket kaptunk:
„Gyermekem ötödikes és negyedjére volt Szigligeten. Élete meghatározó élményeihez tartozik.
Mindig nagy izgalommal indul és ki fogyhatatlan élményekkel érkezik."
(A beszámolót írta Garai Réka kísérő tanár. A fényképeket készítette Tisza Balázs és Hajnal
Mária kísérő tanár.)
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6. számú melléklet

VI. turnus
Apáczai Csere János Általános Iskola, Móra Ferenc Általános Iskola,
Petőfi Sándor Általános Iskola, Vécsey Károly Általános Iskola
(2020.07 .20.-2020.07.25.)

Szigliget 2020, avagy az Apáczai, Móra, Petőfi és a Vécsey diákjai közösen táboroztak!
2020. július 20-25. között a négy nyíregyházi iskola 60 diákja töltött el egy csodálatos hetet a
Balaton partján. Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere, úgy élményekben, mint ízvilágban.
Sárváron az élményfürdőben csúszdáztunk és csobbantunk nagyokat. Délutánonként a Balaton
partján strandoltunk, és gyönyörködtünk a magyar „tenger" látványában.
Szerda délelőtt Keszthelyen hajókáztunk, ahol a táj szépsége mellett egy kalóz szórakoztatta a
közönséget színvonalas bűvészmutatványaival.
Csütörtökön a Tapolcai-tavasbarlangban tölthettünk el néhány kellemes órát. Az
idegenvezetésnek köszönhetően a gyerekek földrajztudása is mélyült a barlangokról,
földtörténetei korokról, majd az elméleti tudással felvértezve a gyakorlatban is
megcsodálhattuk Tapolca egyik gyöngyszemét. A gyerekek nagyon élvezték a barlangban a
csónakázást, maradandó élmény volt.
Az utolsó előtti napon a Szigligeti várat hódítottuk meg, délután pedig csobbantunk még egyet
a „Balcsiban", és a jövő évi viszontlátás reményében fejeztük be élménydús hetünket.
Miki bácsi konyhája olyan finom ebédekkel és vacsorákkal lepett meg minket, hogy a
felszedett kilókat elég lesz letomázni .
Köszönjük Dr. Hudákné Fábián l\lóra táborvezetőnek a színvonalas programok
megszervezését, figyelmességét, empátiáját, kedvességét, mely hozzájárult a tábor családias
légköréhez.

Roma Ádám pedagógus

Szigliget, 2020 . július 25

39

r

r

40

41

r

J

42

"„.

„o

<

•

Gyaloglás

21 o·c
-

111'

lJ P.n ':l c,r; '

4,82 km

3.7 km/h

O.•q< m

Sz•qhgel

n

t

.9

4,82 i.m

~

221 •cJI

"

6702 lfl)fl

Q

•

1

-

SAMSUNG Heafth

~g

..

282 kca•
l

l

• J

e•

(';')

3}im/h

a

15'51°1im

06 40" lkm

•

155m

295m

A• t

t

2

1 óra 16 perc

~

Leggyol'Nbb

"<>

1

9,0im/h
.,.,

1„•

43

44

7. számú melléklet

VII. turnus
Bem József Általános Iskola
Gárdonyi Géza Általános Iskola
(2020.07.27.-2020.08.01.)
BEMES ÉS GÁRDONYIS DIÁKOK SZIGLIGETEN

A Bem József Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Tagintézmény diákjai ebben az évben is
nagy izgalommal várták a szigligeti táborozást, amelyre 2020. július 27. - augusztus 1. között
került sor. A festői környezet, az izgalmas programok az idén is kiváló lehetőséget nyújtottak
a pihenésre, kikapcsolódásra a magyar tenger partján.
Az

időjárás

egész héten nagyon kegyes volt hozzánk, hiszen a sok napsütés végig

biztosította a strandolás lehetőségét. Már megérkezésünk napján a Balaton habjaiban
pihenhettük ki az utazás fáradalmait.
Kedden Sárvárra utaztunk, ahol az

élményfürdőben

töltöttük a napot. A csúszdák,

medencék sokaságában mindenki megtalálta a kedvére való szórakozást.
Szerdán kihajóztunk a „Hableány"
csodálatos

látványán

bűvészmutatványaival,

túl

maga

nevű

„Jack

kalózhajón a keszthelyi

Sparrow"

kapitány

kikötőből.

A Balaton

szórakoztatott

minket

humoros történeteivel. A gyerekek megismerkedhettek a hajó

kormányzásának technikájával ts.
Csütörtökön a Tapolcai-tavasbarlang csónakjaiban gyakorolhattuk az

előző

nap

tanultakat. Különleges élmény volt megismerkedni a föld alatti világ rejtelmeivel. Nagyon
sokféle ismerettel gazdagodtunk, és a csónakázás is nagyon izgalmas volt!
Pénteken egész nap strandoltunk, a Balaton habjaiban

hűsítettük

magunkat a nagy

forróságban. Évről évre rendszeresen meghódítjuk a szigligeti várat, ahonnan lélegzetelállító
panoráma tárul a szemünk elé. Természetesen ez most sem maradhatott el! Így vacsora után
útra keltünk. Hatalmas szerencsénkre
elsők

előző

nap fejezték be a felújítási munkálatokat, így az

között nyílt lehetőségünk megtekinteni és birtokba venni a megújult várat. Hazafelé, a

nap zárásaként ettünk egy finom fagylaltot is!
A tábor árnyas fái alatt. jól kiépített röplabdapálya, kondtpark. pingpong- és
csocsóasztal remek lehetőséget adott az önfeledt közös játékra, a gondozott, árnyas parkban a
beszélgetésre és a zenehallgatásra.
45

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

évről-évre

nagy szeretettel

vesz körül minket, és mindent megtesz azért, hogy jól érezzük magunkat!

Jövőre

is

visszatérünk!

A Bem JózsefÁltalános Iskola és a Gárdonyi Géza Tagintézmény tanulói és
kísérő pedagógusai
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Bem József Általános Iskola képei

47

\ ) (

48

49

50

Gárdonyi Géza Általános Iskola képei
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8. számú melléklet

VIll. turnus
Arany János Gimnázium és Általános Iskola
Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI
(2020.08.03.-2020.08.08.)

2020. augusztus 3-tól 8-ig az Arany János Gimnázium és Általános Iskola és az Apáczai Csere
János Általános Iskola és AMI 62 tanulója töltött egy felejthetetlen hetet a Szigligeti
Gyermeküdülőben.

Hétfün reggel már alig vártuk, hogy újra találkozhassunk a rég nem látott osztálytársainkkal a
hosszú, külön töltött hónapok után.
A hosszú buszozás után öröm volt látni a Balatont, Szigligetet és a Gyermeküdülőt. Az érkezés
és a tábor elfoglalása után azonnal a tóba vetettük magunkat, és egészen estig élveztük a nagyra
nőtt „pocso lyát" !
Kedden az egész napot a Sárvári Élményfürdőben töltöttük, ahol felfedeztük a medencéket és
a változatos csúszdákat, vízi játékokat. Azokat, amik különösen tetszettek nekünk, ki is
próbáltuk.
Szerdán délelőtt, mivel az időjárás hűvösebbre fordult, megmásztuk és felfedeztük a frissen
átadott, felújított várat. Délután pedig az Óvárhoz túráztunk, felmásztunk a kilátóba, majd a
kikötőben sétáltunk. A hosszú túra után a Balaton mentén tértünk vissza a táborba.
Csütörtökön a Tapolcai-tavasbarlangot fedezhettük fel. A tárlatvezetőnktől érdekes dolgokat
tudhattunk meg a barlang kialakulásáról, az itt élő dinoszauruszokról és egy érdekes filmet is
megtekintettünk. A legjobban a csónakázás tetszett, hiszen kipróbálhattuk magunkat az
evezésben. Ezután a Malom-tó környékén sétáltunk, városnézéssel ütöttük el az időt.
Pénteken Keszthelyre utaztunk, ahol egy kalózhaJÓn jártuk be a Keszthel)i-öblöt. A hajón
érdekes bűvészmutatványokkal szórakoztattak bennünket, és mi is aktívan bekapcsolódtunk a
műsorba, mint segítők.
Csütörtökön és pénteken már kedvezett az időjárás nekünk, így megmártózhattunk a Balaton
habjaiban.
Köszönjük szépen Nórika néninek, a táborvezetőnknek, hogy érdekes programokkal
színesítette a hetet. A szakács bácsinak, hogy finom ételeket tálalt elénk.
Reméljük, hogy jövőre újra itt tölthetjük el a nyár eg) részét!
(Pásztor Dénes és Angel Zsombor 4. osztályos tanulók)
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9. számú melléklet

IX. turnus
Móricz Zsigmond Általános Iskola
és Kertvárosi Tagintézménye
(2020.08.10.-2020.08.15.)

2020. augusztus 10-től 15-ig a N) íregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola és a Kertvárosi
Tagintézményének 74 tanulója a 9. turnusban töltött egy élményekkel teli hetet a Szigligeti
Gyermeküdillőben.

Hétfün az utazás hosszú volt és fárasztó, de jó hangulatban telt. Mikor elértünk a táborba,
lepakoltuk a dolgainkat, majd lesétáltunk a Balatonhoz. A víz kellemes meleg volt már, és egy
jót fürödtünk benne. Vacsorára visszaértünk a táborba, ahol már várt minket a bolognai.©
Kedden Sárvárra mentünk a fürdőbe. A fürdő területén számtalan medence található kicsik és
nagyok számára egyaránt, sok-sok izgalmas csúszdával. Sajnos délután elkezdett esni az eső,
viszont a rossz idő ellenére megmaradt a jókedv, és a fedett medencékben folytatódhatott a
fürdőzés. A nap végén fáradtan tértünk vissza a szállásra.
Szerdán Keszthelyre utaztunk A délelőtt folyamán elmentünk hajókázni. A gyönyörű balatoni
táj mellett megnézhettük egy bűvész trükkjeit, és részt is vehettünk bennük. Kaptunk karddá
hajtogatott lufikat, és még hajót is vezethettünk. A partra visszaérve jókedvűen indultunk vissza
a táborba. Ebéd után lementünk a partra, ahonnan több órányi fürdőzés, kártyázás, beszélgetés
és napozás után tértünk vissza a szállásra.
Csütörtökön a Tapolcai-tavasbarlangban voltunk. Fél órás érdekes és infonnációdús
tárlatvezetés után megnézhettünk egy 10 perces látványos filmet, amely bemutatta a környéket.
Ezután lementünk a barlangba, ahol csónakokban ülve körbeeveztünk a barlangban. Bár az
egész program alatt maszkot kellett viselnünk, mégis jó volt a hangulat.
A pénteki program a Szigligetí Vár látogatása volt. A táborból gyalog sétáltunk fel a várhoz,
amely JÓ kis túra volt, de a látvány kárpótolt minket. Ebéd után az idő kegyes volt hozzánk, így
délután még fürödtünk egy utolsót a Balatonban. Végül egy fergeteges szülinapi bulival és
discoval zártuk a hetet.
A változatos programokat nagyon szépen köszönjük Nóri néninek, melyeknek köszönhetően
rengeteg élménnyel gazdagodtunk.
(Brondics Zsófia a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulója)
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1. 1,

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

JEGYZŐI KABINET

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-534; FAX: +36 42 310-401
E-MAIL: JEGYZOIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: JKAB/523-2/2020.
Ügyintéző: dr. Bodnár Adrienn
ELŐTERJESZTÉS

a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz
a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására
Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Rászoruló Hallgatókért Közalapít vány {a
t ovábbiakban: Közalapítvány) célja /1 a tehetséges, hátrányos helyzetű nyíregyházi állandó lakhellyel
rendelkező, a felsőoktatási alapképzésben {kivéve: magániskola) nappali tagozaton , illet ve érett ségi után
más formában {esti, levelező, távoktatás, "O" évfolyam) résztvevő hallgatók tanulmányi és képzési
költségeinek támogatása, ezzel is segítve a pályakezdő munkanélküliségen, valamint, hogy a rászoruló
hallgatók tanulmányaik megkezdése és folytatása anyagi okok miatt ne kerüljön veszélybe."
Fenti cél kibővítését indokoltnak és szükségesnek tartjuk, tekintette l arra, hogy az eddigi célja szerint a
Közalapítvány kizárólag a felsőoktatásban részt vevő hallgatókat támogathatja, viszont segíteni tudnánk a
jövőben a speciális képességekkel, tehetséggel rendelkező, de életkörülményei miatt hátrányos helyzetű
gyermekeknek és fiataloknak is, amennyiben ez új célként bekerülne az alapító okiratba.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalapítványok tekintetében az alapítói jogok gyakorlását
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át. Az egységes szerkezetű alapító okirat
elfogadása így polgármesteri hatáskör, azonban a közalapítvá ny célja miatt indokoltnak tartjuk, hogy a
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezze az előterjesztést, valamint a határozat-tervezet
mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okiratot annak elfogadása előtt.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az

előterjesztést

megvitatni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 24.
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Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinetvezetője

Melléklet a JKAB/523-2/2020. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
..... /2020.(IX.29.} számú
határozata
a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes

szerkezetű

alapító okiratának elfogadásáról

A Bizottság
Az előterjesztést megtárgyalta és a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító
okiratát elfogadásra javasolja a Polgármesternek.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 24.

Rákóczi Ildikó
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke

Erről

értesülnek:
1./ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai
2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja
3./ Irattár

t '"'

l

Melléklet a .... ./2020.{IX.29.) számú határozat-tervezethez

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány
ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezetben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 253/2012.(IX.27.) szá mú, a
135/2015.(V.28.) számú és a 268/2015. (X.29.) határozataival)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. képviseli Dr. Kovács
Ferenc, illetve a mindenkori polgármester) által alapított közalapítvány az alapító döntése szerint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján működik tovább.

1./ Alapító:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Közalapítvány neve: Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

2./ A Közalapítvány székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3./ A Közalapítvány célja:
aa) Tehetséges, hátrányos helyzetű nyíregyházi állandó lakhellyel rendelkező, a felsőoktatási
alapképzésben (kivéve: magániskola) nappali tagozaton, illetve érettségi után más formában
(esti, levelező, távoktatás, "O" évfolyam) résztvevő hallgatók tanulmányi és képzési költségeinek
támogatása, ezzel is segítve a pályakezdő munkanélküliségen, valamint, hogy a rászoruló
hallgatók tanulmányaik megkezdése és folytatása anyagi okok miatt ne kerüljön veszélybe.

ab) Segíteni a speciális képességekkel, tehetséggel
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok fejlődését.

rendelkező,

de életkörülményei miatt

ac) A hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása.
b) A közalapítvány közhasznú tevékenysége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott - szociális szolgá ltatások
nyújtásával kapcsolatos - önkormányzati feladat.
c) A Közalapítvány tagsággal nem rendelkezik.

4./ A Közalapítvány működési területe: Nyíregyháza város közigazgatási területe

5./ A Közalapítvány induló vagyona 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint, mely összeget Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése a költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 13/1996.(111.19)
sz. rendeletében biztosít.

6./ A Közalapítvány nyitott, ahhoz azok a természetes személyek jogi személyek és jogi személyiséggel nem
r e nd e lkező szervezetek pénzbeli és természetbeni adományokkal, valamint

' ,

~

-2csatlakozhatnak,
akik

vagyonrendeléssel
egyaránt
egyetértenek
az
alapító
okiratban
megfogalmazottakkal.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.
A benyújtott csatlakozási kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a kuratórium dönt.

7./ A Közalapítvány céljára szabadon felhasználható:
Növekmények, adományok, valamint az induló vagyon 50 %-a.
8./ Az alapító a Közalapítvány vagyonának kezelésére 5 tagból álló kuratóriumot jelöl ki, és megbízatásuk
határozatlan időre szól. A kurátorok a közalapítvány vezető tisztségviselői.
a./ A kuratórium elnöke: Dr. Kovács Zoltán (a.n.: Dolgih Natália Alexandrovna, szül.:1978.02.06.
4531 Nyírpazony, Sóstói u. 9. szám)
A kuratórium tagja :
Dr. Krizsai Anita (a.n.: Buskó Mária, szül: 1972.04.12.,
4400 Nyíregyháza, Meggyfa u. 9. szám)
Gyulai Anikó (a.n. : Olajos Ilona, szül.: 1972.07.16.,
4551 Nyíregyháza, Szív u. 37. szám)
Jászai Menyhért (a.n. : Riegel Irén, szül.: 1963.09.28.,
4432 Nyíregyháza. Kollégium u. 102. szám)
Czura Gabriella Ildikó (a.n.: Dudlák Julianna, szül.: 1971.03.19.,
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 10. 4/16. szám)

b./ A kuratórium t itkárát a kuratórium választja a kuratórium működésével
megegyező időtartamra.

c./
A
kuratórium
gondoskodik
a
Közala pítvány
az
alapító
okiratban
illetve
a
felhasználásáról
Szabályzatban meghatározott módon.
A kuratórium

vagyonának
Szervezeti-

keze lé sé ről,
Működési

felelőssége

a Közalapítvány céljára rendelt vagyont a jogszabályoknak és a gazdasági
lehetőségeknek megfelelően gyarapítani és azt a Közal apítvány céljaira meghatározott módon
felhasználni. Az alapítvány céljára rendelt vagyonból pályázat útján nyújtható támogatás.
d./ Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül
végzésére jogosult.

összefüggő

gazdasági tevékenység

e./ Gazdálkodása során elért eredményeit nem oszthatja fel, azt az Alapító okiratban meghatározott
tevékenységre fordíthatja.

-3f./ A Kuratórium elnöke, titkára és a tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásban, tiszteletdíj
nélkül végzik, de a kuratóriumi tisztségük ellátásával összefüggésben fölmerült költségeik
megtérítésére jogosultak.
Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./
A Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megalapítása.
b./ A Közalapítvány céljára bocsátott vagyon kezelése.
c./
Az éves beszámoló.
d./ A Közhasznúsági melléklet elfogadása .

A Kuratórium működése:
a./

b./
c./
d./

e./

f./
g./

Üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja, az üléseket az elnök
írásban hívja össze a napirend közlésével az ülést megelőző 7 nappal korábban. A meghívónak
tartalmaznia kell : a jogi személy nevét és székhelyét; az ülés idejének és helyszínének
megjelölését; az ülés napirendjét.
A Kuratóriumi ülés összehívását bármely tag kérheti a cél és az ok megjelölésével.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely rögzíti az ülés helyét és időpontját, a
tárgyalandó napirendeket, az egyes napirendekhez kapcsolódó hozzászólásokat, az érdemi
döntést, a tartalmát, az időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők
számarányát, a döntésről értesültek körét. A jegyzőkönyvet az elnök, a titkár és az ülésen
megválasztott két hitelesítő írja alá.
A Kuratórium döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel, nyíltan hozza. Minősített szavazati
arány szükséges - ami a megválasztott kuratóriumi tagok több mint felének egybehangzó igen
szavazata - az éves gazdálkodási terv, az SZMSZ, valamint az éves gazdálkodási beszámoló és
a közhasznúsági melléklet elfogadására.
A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Közalapítvány és Kuratóriuma működésének részletes szabályait a Szervezeti és működési
szabályzat tartalmazza, rendelkezik - olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium
döntésének tartalma, időpontja és hatálya ill. a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható,- a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, ill. nyilvánosságra
hozatali módjáról, - működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
- a közalapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének
nyilvánosságáról.

Összeférhetetlenségi szabályok:
a.) A kurátorokra a Ptk. 3:22.§ szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel rendelkezőknek többségben kell lenniük.
Nem lehet kurátor a közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója {Ptk. 8:1 § {1)
bekezdés 1. pont), továbbá olyan személy, aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre a
közalapítványt.
Az alapító és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § {1) bekezdés 1. pont) a kuratóriumban nem lehetnek
többségben .
A Kuratórium elnöke, titkára és tagjai a Ptk. 8:1.§ {1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói,
valamint élettársi viszonyban nem állhatnak.

-4b.} A Kuratórium határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a Ptk. 8:1.§ {1} bekezdés 1. pontja valamint élettársa (a továbbiakban együtt: közeli
hozzátartozó} a határozat alapján:
ba.} Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bb.} bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeni szolgáltatás
be.} Nem lehet a kuratórium elnöke, illetve tagja az, aki megbízásának kezdetét megelőzően három évvel
korábban megszűnt olyan közhasznú szervezetnek volt vezető tisztségviselője - annak megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig - amely :
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó - és vámhatóságnál a nyilvántartott adó és vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó - és vámhatóság Jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetve törölte .
e.} A kuratóriumi elnök és tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.
A kuratóriumi tagság megszűnik :
a vele szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
a kurátor halálával,
a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítóhoz kell címezni, az alapító általi kézhezvétel
hiányában a lemondás a közalapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető. A lemondás az új
kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejele ntéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
a kurátor visszahívásával. Az alapító a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt határozatával
akkor hívhatja vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását cselekményével, vagy
mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.
A Közhasznúsági mellékletenek tartalmaznia kell.
a./ a számviteli beszámolót
b./ a költségvetési támogatás felhasználását
e./
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d./ a cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét
és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását
e./ a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénza laptól, a helyi önkormányzattól, a
nemzetiségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét
f./
a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét
g./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót, ezen tevékenység fő
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges Ectv.
32. §-a szerinti adatokat, mutatókat.
A közalapítvány éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot
készíthet.

-5A Közalapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit
és kiadásait elkülönítetten kell nyilvántartani.
9./ Az alapító a kuratórium ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.
A Felügyelő Bizottság elnökét saját tagjai közül választja.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mind a három tag jelen van . Határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A bizottsági tagokra a Ptk. 3:26. §szerinti összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
Nem lehet bizottsági tag a közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá olyan
személy, aki, vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre a közalapítványt.
Az alapító és közeli hozzátartozói a bizottságban nem lehetnek többségben.
A bizottsági tagok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik
megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
A bizottsági tag megbízatása megszűnik:
a vele szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
a tag halálával,
a tag lemondá sával. A lemondás a közalapítványhoz címzett jognyilatkozatban tehető meg. A
lemondás az új bizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
a bizottsági tag visszahívásával. Az alapító a bizottsági tagot megbízatásának lejárta előtt indokolt
határozatával akkor hívhatja vissza, ha a tag az alapítványi cél megvalósítását cselekményével, vagy
mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.
A Felügyelő Bizottság elnökét (illetve akadályoztatása esetén egy tagját) a kuratóriumi ülésekre meg kell
hívni.
A Felügyelő Bizottság jogosult a kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba betekinteni, azokról
szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a kuratórium működéséről felvilágosítást kérni.
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Marsi Edit (a .n.: Simai Katalin. szül. : 1958.11.22.,
4400
Nyíregyháza, Állomás u. 38/A.)
Szepessyné Hegedü s Éva (a.n.: Batári Éva, szül.: 1960.06.11.,
4400
Nyíregyháza, Palánta u. 52. szám)
Rákóczi Ildikó (a.n.: Molnár Emma, szül.: 1964.11.14.
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 2/14.)
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze szükség szerint , de évente két alkalommal.
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértést vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményei nek
elhárítása illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé.
a Kuratórium elnökének vagy titkárának felelősségét megalapozó tény merült fel

-6a Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára- ennek megtételétől számított 30 napon belü lössze kell hívni.
E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíten i a törvényességi ellenőrzést ellátó
ügyészséget.
10./

A Közalapítvány képviselete:
a./ A Közalapítványt a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a titkár képviseli.
b./ A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és egy kuratóriumi tag, vagy két kuratóriumi tag
együttes aláírása szükséges

11./

A Közalapítvány megszűnése : A Közalapítvány határozatlan időre alakul. A Közalapítvány megszűnik
a Ptk. 3:403. § (1) bekezdésben szabályozott esetekben .

12./

Egyéb rendelkezések:
a Közalapítvány semmilyen politikai szervezetet vagy politikai tevékenységet nem támogathat,
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
köteles évente egy alkalommal tevékenységéről beszámolni a Közgyűlésnek, tevékenységének,
gazdálkodásának adatait helyi sajtó útján, a Nyíregyházi Naplóban, a Városi Televízió képújságában
nyilvánosságra hozza.

13./

Záró rendelkezések:
a./

Az alapító okirat érvényességéhez a Nyíregyházi Törvényszék nyilvántartásba vétele
szükséges.

b./

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítványokra von atkozó mindenkori
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Záradék:
Az alapító okirat módosítására a 2013. évi CLXXVll. törvény 11. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés
alapján került sor.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a ........ ./2020.( ......) számú határozatával döntött a
módosítások átvezetéséről. A módosításokat a vastag betűvel szedett részek tartalmazzák.
A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Nyíregyháza, 2020. szeptember .........
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
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Nyíregyháza, 2020. szeptember 29.

A kiadmány hiteléül:
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Dr. Krizsai Anita
a Bizottság titkára
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Dr. Rákóczi lldikó' - a Bizottság elnöke

