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BEVEZETÉS 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági 

programját a Közgyűlés az 59/2011. (IV.15.) számú határozatával hagyta jóvá. A gazdasági program 
szerkezeti felépítését követve terjesztem a végrehajtásról készült beszámolót a Tisztelt Közgyűlés elé. 

Az elfogadott gazdasági program kiemeit céljai: 

• Nyíregyháza város gazdasági, pénzügyi egyensúlyának megteremtése, a város és polgárai 
gazdasági növekedésének elősegítése, 

• A nyíregyházi polgárok életminőségének, életszínvonalának növekedéséhez szükséges 
feltételrendszer megteremtése és fenntartásának elősegítése, 

• Nyíregyháza város történelmi hagyományaira, értékeire, természeti adottságaira, geopolitikai 
helyzetére építkezve meghatározzon egy olyan jövőképet, amely képes a mindenkori 
költségvetési helyzetekhez alkalmazkodva érvényre juttatni a település fejlesztési 
célkitűzéseit, valamint az ehhez szükséges infrastrukturális eszközök, pénzügyi, adó és 
hitelpolitikai, intézményi feltételrendszerét megteremteni és fenntartani, 

• 	 Összefoglalja a város fejlesztéspolitikájának fő irányait, és meghatározza azokat a 
feladatokat, amely a kitűzött célok eléréséhez szükségesek, és hosszú távon meghatározzák 
az önkormányzat döntéseit, 

• 	 A program összefoglalja Magyarország fejlesztéspolitikájának rendszerét, ezen belül azon 
pályázati területeket, amelyek meghatározzák a városfejlesztés irányát, megalapozva ezzel az 
egyes ágazati koncepciók összehangoltságát. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§.(6) bekezdése szerint az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat a 2011-2014. évi 
gazdasági program tartalmazta. 
A program figyelembe vette a város korábbi stratégiai terveit így különös tekintettel az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában, a Közlekedés Fejlesztési Tervben megfogalmazott irányelveket, a KSH 
adatszolgáltatásait. A program egyben 2014-2020-as tervezési időszak alapjául szolgáló "Megalapozó 
Vizsgálat" egyik alapdokumentuma. 

HELYZETKÉP 

Demográfiai változások 
Szakpolitikai elemzések szerint "aggasztó jelenség, hogy Magyarországon is élesen jelentkezik a 
népesség elöregedésének és fogyásának európai tendenciája. A 2011. évi népszámlálás ismételten 
megerősítette a romló demográfiai folyamatok tényét Magyarországon. A népesség száma immár 10 
millió alá süllyedt, a népszámlálás végleges adatai szerint 9.937,6 ezer főt tett ki. A népesség fogyása 
és öregedése a született gyermekek számának mérséklődésének és a várható élettartam 
növekedésének együttes eredménye." 

A gazdasági program előterjesztésekor arról számol hattunk be, hogy Nyíregyháza lakossága 2010. év 
elején 117.357 fő. Azon kivételes települések között vagyunk, amelyeknek nem csökkent, hanem nőtt 
a népessége, hiszen a KSH adatok szerint a Városunk állandó lakossága 2013 elején 119.160 fő. 
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Nyíregyháza lakónépesség változásában a kép népszámlálás között 0,8 %-os növekedés figyelhető 
meg. Az a tény, hogy Nyíregyháza népessége az elmúlt évtizedben növekedett, a jelenlegi népesedési 

tendenciák alapján kiemelten jó eredménynek számít. 

A népesség összetételében lezajló demográfiai változások városunkban is szembetűnőek . Az idős 

korosztály népességarány növekedése a beszámolási időszakban is tetten érhető : 

Nyíregyháza 
2010. év 

(fő) 

2012. év 
(fő) 

Lakónépesség száma 117.852 118.185 

Állandó népesség száma 119.094 119.160 

Állandó népességből a O-2 évesek száma 3.473 3.215 

Állandó népességből a 3-5 évesek száma 3.596 3.602 

Állandó népességből a 6-14 évesek száma 10.554 10.411 

Állandó népességből a 15-17 évesek száma 4.057 3.890 

Állandó népességből a 18-59 évesek száma 74.227 13.434 

Állandó népességből a 60-x évesek száma 23.187 24.608 

Állandó népességből a 18-54 éves nők száma 33.421 32.725 

Állandó népességből az 55-x éves nők száma 19.258 20.268 

Állandó népességből a 18-59 éves férfiak száma 35.716 35.496 

Állandó népességből a 60-x éves férfiak száma 9.019 9.553 

Bár Nyíregyházán is a természetes fogyás a tendencia, mértéke jóval alacsonyabb, mint a többi 

megyei jogú városé, valamint jóval a megyei és az országos átlag alatt van. 

Összességében a nyíregyházi népesség növekedés oka, hogy a városba ki és beköltözők száma 

arányosan változik, nincs un. vándorlási veszteség, és a természetes fogyás mértéke is alacsony. 


fŐl 

Születések és halálozások 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Élveszületések száma 

Halálozások száma 

1081 

1253 

1063 

1158 

1118 

1253 

977 

1142 

Természetes szaporodás 77 

Természetes fogyás 40 

Természetes fogyás 30 
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Megnevezés 2010. év 2013. év 

Odavándorlások száma (állandó és ideiglenes vándoriások száma összesen) 3.881 fő 5.092 fő 

Elvándorlások száma (állandó és ideiglenes vándoriások száma összesen) 3.505 fő 5.226 fő 

A munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 145 ezerrel esett vissza a két utolsó népszámlálás 

között, míg a 20-64 éves korcsoporthoz tartozók száma 70 ezerrel mérséklődött. Ezzel együtt az aktív 

korúakra jutó eltartási teher is nőtt: a függőségi ráta (100 aktív korúra jutó gyermek és időskorú) 


értéke a 200l-es 58,8-ról 2011-re 61,4-re emelkedett. 

2014. I. negyedévben publikált adatok szerint 2013-ban 88.700 gyermek született és 126.800 fő 


hunyt el. Az élve születések száma 1,7 %-kal, a halálozásoké 2,O%-kal volt kevesebb, mint 2012. 

évben, tehát a természetes fogyás mérséklődött. 


Korcsoport 
2011. év 2012. év 2013. év 

Ország Megye Város Ország Megye Város Ország Megye Város 

0-14 éves 14,45% 17,06% 14,80% 14,33% 16,70% 14,56% 14,28% 16,37% 14,46% 

60 év felett 22,47% 18,47% 19,47% 22,87% 18,94% 20,11% 23,24% 19,30% 20,65% 

Az országos adatokhoz képest Nyíregyházán még mindig nagyobb a fiatalok és alacsonyabb az idősek 
aránya az országos átlaghoz viszonyítva. 

Gazdasági környezet 
Magyarország a makrogazdasági mutatókat tekintve 2009-ben rendkívül mély válságot élt át: a 
gazdasági válság következtében a külső és belső piacok jelentősen beszűkültek, a fogyasztás és 
kibocsátás erőteljesen csökkent. 2010 közepétől kezdett újból növekedni a gazdaság: az év második 
felében a növekedés dinamikája elérte a válság előtti szintet. Az euró zónát sújtó adósságválság 
gazdasági hatásai fékezőerőnek bizonyultak az európai konjunktúrában és a globális gazdaságban 
egyaránt. Az Európai Unió tagállamaiban összességében O,3%-kal szűkült a gazdaság teljesítménye az 
előző évhez képest. 

2012-ben Magyarországon uniós átlag alatti volt a bruttó hazai termék volumenének mérséklődése (
1,7%). A mezőgazdaság, az ipar és az építőipar teljesítménye összességében 4,3%-kal, a 
szolgáltatásoké pedig O,5%-kal csökkent. A mezőgazdaság teljesítménye a száraz időjárás, az iparé a 
beszűkült külső kereslet, az építőiparé a stagnáló lakáspiac következménye volt vélhetően . A belső 
kereslet sem segítette elő a növekedést: a háztartások tényleges fogyasztása csökkent, a közösségi 
fogyasztás pedig csak enyhén emelkedett. A beruházási aktivitás volumene szintén csökkent (5,2%) 
az elmúlt időszakhoz képest. 
A gazdasági adatokban pozitív elmozdulás 2013. II. negyedévétől figyelhető meg. A legfrissebb 
adatok szerint a Bruttó hazai termék 2014. I. negyedévében 3,5 %-al nőtt az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. A növekedést alapvetően az ipar és az építőipar teljesítményének 
növekedése okozta . 

A 2011. évi népszámlálási adatok alapján összességében nőtt a gazdaságilag aktív népesség 
(foglalkoztatottak és munkanélküliek) száma, ám kormegoszlásuk jelentősen módosult, azaz csökkent 
a 30 éven aluli fiatalok aránya, miközben növekedett az idősebb korosztályok aránya. Ennek 
hátterében az áll , hogya fiatalok később lépnek be a munkaerő-piacra az oktatási expanzió miatt, 

--------------------~ 

, -----. ') N Y
\ ./ REGYHÁZA 

WWW.HYIRlG.... HAlA.HI) 

3 



___________ 

míg a nyugdíjkorhatár emelkedése következtében az 55-59 éves nők és a 60 éven felüli férfiak egyre 
nagyobb része van még jelen aktívan a munkaerő-piacon. 

A gazdasági aktivitás, a munkanélküliség, a háztartás felnőtt tagjainak munkaerő-piaci helyzete 
közvetve mind hatást gyakorolnak a szociális ellátások és támogatások iránti igényekre, illetve a 

segélyezési lehetőségekre . 

SZOCIÁLIS FElADATOK 

A szociális és gyermekvédelmi ellátások 
A szociális védelmi rendszerek megfelelő fenntarthatósága, a társadalmi integrálódás és a szegénység 
mérséklése tekintetében kulcsszerep hárul az önkormányzatokra . Lényegi elem, hogy helyi szinten 
milyen jellegű és rendszerességű ellátásokkal, szolgáltatásokkal igyekszik hatékonyan csökkenteni 
lakosainak a foglalkoztatottság hiányából, a lakhatási problémák nehézségeinek kiküszöböléséből, 
egyéb, az élet nyújtotta speciális helyzetekből és anyagi nehézségekből adódó problémákat. 

2010-2014 között a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének alakításakor továbbra is 
alapelvünk, hogya legrászorultabbak részesüljenek támogatásban. A rendelkezésre álló források 
leghatékonyabban történő felhasználásakor, az elosztási mechanizmusok meghatározásakor a helyi 
viszonyokat vettük figyelembe, amelynek alapjai a helyi szociológiai kutatás (Háztartáspanel kutatás) 
megállapításai, valamint a saját illetve Központi Statisztikai Hivatal adatai . 

A segélyezési rendszerben kiemeit szerephez jut a lakásfenntartási költségek terheinek enyhítése 
(lakásfenntartási támogatás), az egészségi állapot megőrzése (pl.: közgyógyellátás), az álláskeresők 
ellátásának biztosítása, az előre nem tervezhető, váratlan élethelyzetből adódó krízishelyzetek 
enyhítése (pl.: átmeneti segély, temetési segély), a gyermekek hátrányainak kompenzálása, 
esélyegyenlőségük növelése kora gyermekkortól a fiatal felnőttkorig (pl. : rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, óvodáztatási támogatás) . Az ellátások egy része törvényi szinten szabályozott, jelentős 
azonban a helyi szinten, önként vállalt ellátásoknak a száma 

Kötelező ellátás Önként vállalt ellátás Változások 2010-2014 között 

Időskorúak járadéka 2013. január l-től átkerült a járási 
hivatal hatáskörébe 

Aktív korúak ellátása elnevezése változott 
Lakásfenntartási támogatás Jogosultsági feltételek változtak 

törvényi szinten 

Helyi kiegészítő 
lakásfenntartási támogatás 

2012.02. Ol-től az ellátási forma 
törvényi szinten megszűnt, helyette 
Önkormányzatunk a lakhatást segítő 
támogatást vezette be 

Lakhatást segítő támogatás 2012 . február l-től került bevezetésre 

Lakbér hozzájárulási 
szolgáltatás 

-

Lakbér támogatás Új rendeletben kerültek pontosításra a 
feltételek (2013) 

Ápolási díj Ápolási díj 
méltányosságból 

Normatív és alanyi jogcímen történő 
megállapítás a járási hivatal 
hatáskörébe tartozik 2013. január l-től 

Halmozottan fogyatékos 
személyt ápolók támogatása 

-
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Temetési segély 2012-ben csökkent a támogatás 
mértéke 
2013. január l-től a jövedelemhatár 

emelkedett az egyedülállók esetében 
2014. január l-től önkormányzati 

segéllyé olvadt össze más ellátásokkal 
2014. április l-től emelkedett a 
támogatás mértéke 

Átmeneti segély 2014. január l-től önkormányzati 
segéllyé olvadt össze más ellátásokkal 

Köztemetés -

Közgyógyellátás Közgyógyellátás 
méltá nyosságból 

Az alanyi és normatív jogosultság 2013 . 
január l-től átkerült a járási hivatal 

hatáskörébe 

Adósságkezelés -

Egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság 

2013. január l-től átkerült a járási 
hivatal hatáskörébe a szociális 
rászorultsági alapú egészségügyi 
szolgáltatás 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény 

-

Rendkívüli gyermekvédelmi 
kedvezmény 

2014. január l-től önkormányzati 
segéllyé olvadt össze más ellátásokkal 

Óvodáztatási támogatás -

Nyári gyermekétkeztetés Állami támogatás összege évente eltérő 
mértékű 

Helyi autóbusz közlekedési 
kedvezmény 

2014. április l-től emelkedett a 
támogatás mértéke 

Üdültetési támogatás Új ellátásként került bevezetésre 2012
től 

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 

2014-ben emelkedett a támogatás 
keretösszege 

Rászoruló Hallgatókért 
Közalapítvány által nyújtott 

támogatás 

2014-ben emelkedett a támogatás 
keretösszege 

Rászorulók Életének Segítése 
Közalapítvány 

-

Iskolatej program 2014. januártól elindított program 
állami támogatással 

A lakhatási és eladósodottsággal kapcsolatos problémák oldása érdekében átalakult a szociális 
bérlakás és lakhatási támogatási rendszer. 2011. április 30-ával kivezetésre került a szociális alapú 
gázár- és távhőtámogatás az ellátórendszerből. A támogatás megszűnése folytán emelkedő 

háztartási-többletterhek enyhítésére azonban kibővült a lakásfenntartási támogatás rendszere . 
Országos szinten a rezsicsökkentés nyújt hathatós segítséget (a magyar családok 50 %-nál a 
létfenntartási kiadás felét meghaladja a rezsiköltség, 20 %-nál pedig még ennél is magasabb az 
arány) . 

WWW.H'tlfllGYHAZA.ttu 

--------------------~ 

, ---.) N Y\ REGYHÁZA 

5 

WWW.H'tlfllGYHAZA.ttu


----------------------

Helyi szinten alakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás 
megszűnt a Szociális törvény (továbbiakban Szt.) rendelkezése alapján, azonban ennek a pótlására 
vezettük be 2012. február 1. napjától a lakhatást segítő támogatást, mely olyan családoknak nyújt 
továbbra is támogatást, akik nemcsak jövedelmüket tekintve vannak hátrányosabb helyzetben (pl.: 
három vagy több gyermekesek, gyermekét egyedül nevelő szülők, tartósan munkanélküliek stb.). 
A lakhatást seg ítő támogatás mértéke minden esetben havi 1.200 Ft, a folyósítás időtartama 

megegyezik a normatív lakásfenntartási támogatás időtartamával. 

lakhatást segítő támogatás 

2012. 02. 01. napjától 20B.évben 

1.842 fő 2.339 fő 

A lakbér hozzájárulási szolgáltatás a hajléktalan személyek számára, valamint az otthontalanná vált 
anya részére nyújt lakhatást segítő ellátást. A rendeletben ezen szolgáltatás igénybe vétele olyan 
szempontok szerint kerü lt meghatározásra, amelynek célja, hogya segélyezés helyett a jogosult aktív 
együttműködésére, önerő vállalására is számítva nyújtson hozzájárulást a lakhatás megoldására. 

Az önkormányzat lakbértámogatást állapít meg a háztartásában gyermeket nevelő szociális bérlakást 
igé nylő bérlő , vagy szociá lis bérlakást igénylő háztartásnak, ha nem önkormányzati vagy állami 
tulajdonban lévő bérlakásban bérlőként laknak és érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek. 2013
ban új, egységes rendeletben kerültek meghatározásra a jogosultsági feltételek. A támogatás 10.000 
Ft, illetve 17.000 Ft összegű, összesen 22 háztartás részesül támogatásban, amelyet teljes mértékben 
az önkormányzat f inanszíroz (4.236 eFt/év) . 
A család szerepének erősítését szolgálja, hogya beteg hozzátartozója ápolását, gondozását végző 
személy részére méltányossági jogkörben adható ápolási díj, valamint gyógyszerköltségek 
finanszírozásának enyhítése érdekében szintén méltányossági jogkörben közgyógyellátás 
lehetőségének igénybevétele is biztosított a Nyíregyháza városban élő lakosság számára . Ezen felül 
azon személyek részére, akik halmozottan fogyatékos személyt ápolnak az éves központi 
költségvetésben meghatározott alapösszegen felül kiegészítő támogatást nyújt Önkormányzatunk. 

2011. év 2012. év 20B.év 
méltányosságból 
nyújtott ápolási díj 

362 fő 537 fő 553 fő 

halmozottan fogyatékos 
személyt ápolók 57 fő 70 fő 70 fő 
kiegészítő támogatása 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére nem jelent többlet kiadást a kiegészítő 
támogatás mértékének a megtartása, mivel az ápolási díj 2014. január 1. napjától megemelt 
alapösszegét mindkét esetben (kiemeit ápolási díj, emelt összegű ápolási díj) a járási hivatal folyósít ja 
a központi költségvetés terhére . Ezen szabályozással Önkormányzatunk kiemeit figyelmet fordít azon 
személyekre, akiknél a hozzátartozójukkal kapcsolatos ápolási-gondozási tevékenység mindennapjaik 
részévé vált, s annak mértéke és intenzitása a megállapított támogatás mértékével összhangban van. 
Nyíregyháza Önko rmányzata az adható kiegészítő támogatás összegét továbbra is az éves központi 
kö ltségvetésben meghatározott összeg 70%-ában (havi 20.650 Ft) határozza meg. 
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A családok, illetve az egyének számára a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az átmeneti segély 
és a temetési segély esetenként és az átmeneti segély vonatkozásában - meghatározott esetekben 
rendszerességgel is igényelhető. A támogatás-típusok a tanuláshoz szükséges eszközök beszerzése, 
létfenntartási gondok, betegséggel kapcsolatos többletkiadások, elemi kár vagy egyéb anyagi 
nehézségek enyhítését célozzák meg. Önkormányzatunk rendkívüli méltánylást igénylő 

élethelyzethez igazodva jelentős mértékben szabályozta az átmeneti segélyhez való hozzájutás 
lehetőségét a jövedelmi helyzet vonatkozásában, ezzel is biztosítva az esélyt arra, hogy az 
időszakosan anyagi nehézséget szenvedő és esetlegesen egyéb támogatási formákra nem jogosultak 
számára is lehetőséget teremtsen a segítségnyújtásra. A temetési többletköltségek terheinek 
enyhítésére önkormányzatunk átmeneti segélynél magasabb összegben - jövedelmi feltételhez 
kötötten - temetési segély igénybevételére ad lehetőséget . 

részesülők száma 2011. év 2012. év 2013. év 
átmeneti segély 5.601 fő 5.599 fő 6.168 fő 

rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatás 
2.209 fő 1.452 fő 1.719 fő 

temetési segély 428 fő 351 fő 366 fő 

Az Szt. módosítása 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. Nyíregyháza városban egy jól működő segélyezési rendszer alakult ki az elmúlt évek 
során, ezért a helyi rendelet módosításával az önkormányzati segélyre való jogosultság 
megállapításának a feltételei nem változtak a korábbi átmeneti segély, a temetési segély és a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeihez képest. Azonban a jövedelem határ 
tekintetében a törvényi rendelkezés magasabb egy főre eső jövedelem meghatározását tette 
kötelezővé , ami kedvezőbb az elmúlt évekhez képest. 

A temetési költségek közötti eltérést figyelembe véve 2014. év április 01. napjától hatályos helyi 
rendelkezés alapján differenciálásra került a temetési hozzájárulásként nyújtható önkormányzati 
segély mértéke. Ennek alapján hamvasztásos temetés költségeinek enyhítésére 30.000 Ft, koporsós 
temetés költségeihez történő hozzájárulásként 50.000 Ft kerül a jogosult részére megállapításra . 

Az Önkormányzat a város szociális és gyermekjóléti intézményeivel és szervezeteivel, a NvíRVV 
Nonprofit Kft . szakembereive l, a polgárőrökkel , a rendvédelmi és a katasztrófavédelmi szervekkel 
együttműködve a rendkívüli hidegben és hóesés esetén felkészülten segítik a rászorultakat. Krízis 
helyzetben elsősorban tűzifát (összesen 1.500-2.000 q), ezen kívül élelmiszereket, szociál is 
szolgáltatásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás), szállást biztosítunk 
igény szerint . 

A helyi sz inten szabályozott gyermekvédelmi ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek számára biztosított helyi autóbusz közlekedésre jogosító havi 
bérletjegy támogatásának mértéke emelkedett. A bérletjegy ellenértékének 30 %-át, a halmozottan 
hátrányos helyzetű jogosult, illetve szülője , vagy más törvényes képv iselője által beszerzett 
bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 80 %-át té ríti meg az önkormányzat 2014. április l-től 

(korábban egységesen 30 % volt a támogatás mértéke) . 

Közgyűlés i döntés alapján évek óta csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázathoz. Éves szinten 230-240 hallgatót támogat az önkormányzat havi 2.000-2.500 Ft-
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os összeggel. Az ösztöndíj három forrásból épül fel: települési önkormányzatok által nyújtott 

támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 

támogatás. Önkormányzatunk költségvetésében évek óta 6,5 millió Ft támogatás biztosított, 2014. 

évben 7 millió Ft a tervezett összeg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat azonban a 

2011-2013. évi pályázati fordulóban nem nyújtott kiegészítő támogatást a települések által 


támogatott pályázóknak. 


A jó tanulmányi eredményeket elérő, nyíregyházi lakóhelyű, felsőoktatási hallgatók tanulmányi 

előmenetelét támogatja a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány is. 


Az intézményi étkeztetés mellett fontos a nyári szünidő alatt történő étkeztetés biztosítása is. 

Önkormányzatunk minden évben - lehetőségeihez mérten megszervezi a nyári gyermekétkeztetést. 


2012-ben helyi rendeletben új támogatási formaként került bevezetésre az üdültetési támogatás. A 

jogszabály alapján a nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, nyíregyházi székhelyű 


alapfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 

vagy tartósan beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik, évente 

egy alkalommal 10.000 Ft összegű üdültetési támogatásra jogosult, melyet a Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város fenntartásában levő önkormányzati gyermeküdülőben (Szigligeten) történő üdüléshez 

lehet felhasználni. Az elmúlt nyáron 255 fő nyíregyházi általános iskoláskorú tanuló részesült 

üdültetési támogatásban . 


2014. januártól lehetőség nyílt iskolatej program indítására. A program célja, hogy egészséges 

termékek jussanak el a gyermekekhez, egészséges táplálkozási szokások alakuljanak ki, ezáltal a 

gyermekek egészségi állapota és életminősége javuljon. Nyíregyházán 6400 gyermek részesül tej 

illetve tejtermékjuttatásban valamennyi tanítási napon (2014. január 20.-2014. július 31-ig tartó 

szerződés alapján) . 


A segélyezési rendszert érintette a 175 járás és 23 kerületi hivatal létrejötte 2013. január l-től. A 

Nyíregyháza Járási Hivatalhoz tartozó települések: Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, 

Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, 

Újfehértó. A járási hivatalokhoz került: időskorúak járadéka, az alanyi és normatív közgyógyellátásra 

jogosultság (Szt. 50.§ (1)-(2) bekezdés), ápolási díj (43/B.§ kivételével), egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság (Szt. 54. §) megállapítása . 


Az ellátórendszer átláthatóságának erősítése és a jogalkalmazás egységességének segítése 

érdekében a szociális ágazatot érintő egyes feladatokról szóló 1151/2013. (III. 26.) Karm. határozat 2. 

pontjában a Kormány 2013 . 12. 31-i határidővel - az Új Széchenyi Terv "Központi szociális 

információs fejlesztések" című kiemeit projekt jének keretein belül valósul meg (TÁMOP-5.4.2-12/1)

egy olyan nyilvántartás feltételrendszerének a kialakítását szorgalmazta, amely jogosultanként 

tartalmazza az egyes rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások igénybe vételével 

kapcsolatos adatokat. 


A nyilvántartásban a Szociális törvény szerinti ellátás (aktív korúak ellátása i, időskorúak járadéka, 

közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj) és egy gyermekvédelmi törvény szerinti 

ellátás (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) adatai kerülnek rögzítésre . 


Az egységes országos nyilvántartás (rövidítve: PTELL-program) alapot teremt azokhoz a további 

fejlesztésekhez, amelyek más nagy, a szociális ellátásokra való jogosultságot, vagy az ellátás összegét 

befolyásoló rendszereket működtető hatóságokkal való adatkapcsolat létrehozását célozzák meg. 
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Szociális és gyermekjóléti ellátások, szolgáltatások rendszere 
A szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerében 2011-2014 között strukturális változások mentek 
végbe. A szerkezeti átalakulás egyrészt törvényi szintű szabályozás útján, országos szinten, másrészt a 
helyi rendszerek átvizsgálását követően helyi szinten következett be. 

2012. január l-jétől a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti 
intézmények állami fenntartásba kerültek. Cél a területi és helyi közigazgatási rendszer megújítása, 
alacsony hatékonyságának orvoslása és a struktúrájának átláthatóbbá tétele, az ellátási színvonal 
emelése, egységessége, valamint a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás. A 
megyei fenntartású intézmények szinte teljes egészében szakellátásokat biztosítottak, azaz 
bentlakásos intézményi formákat, többnyire azokat, amelyek korábban sem tartoztak a települési 
önkormányzatok feladat és hatáskörébe . A módosítás így kevésbé érintette az önkormányzatokat, 
Nyíregyháza számára 2012-től a gyermekvédelmi szakellátás nem kötelező feladat, amely több mint 
100 millió forint kiadást jelentett a korábbi években számunkra, vagyis az átalakítás esetünkben 
kedvező volt. 

A szakosított szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények állami 
fenntartásba vétele 2013-ban folytatódott . Az önkormányzatok kötelezettsége a fogyatékos, a 
pszichiátriai és a szenvedélybeteg személyek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó ellátásának 
megszervezésére és az intézmények fenntartásra megszűnt, 2013. január l-től állami kötelezettséggé 
vált. Nyíregyháza esetében a korábban a Szociális Gondozási Központ (ma Nyíregyházi Szociális 
Gondozási Központ) szervezeti keretében működő Kék Szirom Lakóotthont érintette az átvétel. Az 
intézmény 10 fő fogyatékkal élő személy részére biztosít ellátást. 

Az állami fenntartásba vétel nem érintette azokat az intézményeket, amelyek ellátási szerződés 
keretében nem állami (civil szervezet) vagy egyházi fenntartásban működnek (pl. : Szivárvány Idősek 
Otthona, Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona). 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi cxc. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. § (1) bekezdése szerint 
2013 . január l-től az óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok 
ellátásáról. Nyíregyháza Megyei Jogú Város vonatkozásában a fenntartásában működő Arany János 
Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona alapító okiratának 
módosítása vált szükségessé, mivel nevelési - oktatási feladatokat ellátó és gyermekjóléti 
alapellátásként átmeneti elhelyezést nyújtó intézményként működött . Korábban az iskola szervezeti 
keretében működött 16 férőhelyes Gyermekek Átmeneti Otthona a jogszabály alapján önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakult 2013. január 1. napjától 2013. január 31. napjáig, 
2013. február l-től pedig a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi 
Gyermekjóléti Központ telephelyeként működik tovább. 

Az ellátórendszer helyi szintű szakmai-gazdasági racionalizálásának folyamata 2011-től indult. 2012. 
február l-től a szociális és gyermekjóléti feladatait két intézmény szervezeti keretébe integrálva oldja 
meg a város. A korábban 4 intézményben (Szociális Gondozási Központ, Mentálhigiénés Központ, 
Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság, Gyermekjóléti Központ) működő szolgáltatásokat a 
fenti időponttól kezdve a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (szociális alapszolgáltatások és 
szakosított ellátások) és a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ (gyermekjóléti alapellátás) látja el. 
Mindkét intézmény a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik . Az egészségügyi 
alapellátás feladatait az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság biztosítja, amely rendszerbe 2014. 
április l-től az otthon i szakápolás és hospice ellátás is bekerült (korábban a Nyíregyházi Szociális 
Gondozási Központ látta el a feladatot) . A strukturális változások eredménye, hogya ma jól elkülönült 
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szociális intézmény, gyermekjóléti intézmény és egészségügyi intézmény biztosítja a mennyiségben 

szinte változatlan szolgáltatásokat a város lakói számára részben társulás keretében fenntartott, 
részben önkormányzati fenntartású intézményben. 

Az elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek eredményeként összesen 716 férőhelyen biztosított a 
bölcsődei ellátás. A fejlesztést az ellátás iránti növekvő igények indokolták. Az igény a GYED extra 
bevezetésével tovább növekedett (a szülő 2014. január l-jétől a gyermek 1 éves kora után, a 
gyermekgondozási díj folyósítása mellett - a GYES folyósítása mellett is - korlátlan időtartamban 
végezhet munkát) . A 2014. évi kihasználtsági mutatók alátámaszt ják, hogya gyermekes családok, 
szülők élnek a jogszabály adta lehetőséggel. 

Az egészségügyi alapellátás rendszerében 2013. marclus l-jétől Nyíregyháza lakossága számára 
biztosított a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás, amely lehetővé teszi, hogy 
munkanapokon napközben is fordulhat sürgős esetekben az orvosi ügyelethez a lakosság. 2014. 
márciustól a felnőtt orvosi ügyelet időben folyamatossá történő kiterjesztése a Nyírségi Többcélú 
Kistérségi Társulás területére is megtörtént. 

A háziorvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok korszerű és hatékony 
feltételrendszerének kialakítása és a minőségi ellátás biztosítása, javítása, az alapellátási szolgálatok 
" szolgáltatói szerepének" megerősítése érdekében az önkormányzat létrehozta az Egészségügyi 
Támogató Alap Programot (ETAP). A Program keretében 21 háziorvos (7 fő felnőtt háziorvos, S fő 
gyermekorvos és 9 fő fogorvos) részesült támogatásban. A pályázatok célja nagyobb részben tárgyi 
eszközök fejlesztése, kisebb részben a rendelő felújítása, korszerűsítése (nyílászárók cseréje, padló 
burkolat cseréje, festés stb.) volt . A támogatás keretösszege 2013-ban 8 millió Ft volt, 2014-ben 
tervezett összeg 12 millió Ft. 

A szolgáltatások minőségi színvonalának emelése érdekében több projekt indult az elmúlt években . A 
TÁMOP-S.4.9-11/1-2012-0048 azonosítószámú " Modellkísérleti program Nyíregyházán" című 
pályázat célja szolgáltatók, intézmények közötti együttműködés erősítése , a szolgáltatások közötti 
szabályozott és menedzseit együttműködés, a szolgáltató jelleg erősítése . Ennek érdekében 
interaktív honlap kialakítása (www.nyhszochalo.hu). tréningek, tanfolyam, tanulmányút stb. 
szerepelnek a projekt elemei között . 

A szolgáltatások országos nyilvántartási rendszerében is történtek fejlesztések. 2012. január Ol. 
napjától fokozatosan bevezetésre került a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
"Tevékenységadminisztráció - Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről" 

(TEVADMIN, KENYSZI) TAJ alapú nyilvántartási rendszer. Lényege, hogy minden 
ellátást/szolgáltatást igénybevevő személyt ebben a nyilvántartási rendszerben naponta rögzíteni 
kell . Előnye , hogy az ütközése ket, kettős, párhuzamos ellátásokat kiszűri a rendszer. 

OKTATÁS 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés elfogadását követően a 
közoktatási intézmények költséghatékonyságának vizsgálatára átvilágítást rendelt el. Az átvilágítás 
célja a hatékony és költségtakarékos feladatfinanszírozási rendszer kialakítása volt. A vizsgálat 
kiterjedt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott teljes közoktatási 
intézményhálózatra, különös tekintettel a feladatmutatók vizsgálatára és akihasználtságra . 
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Óvodai ellátás 
A vizsgálat során az óvodai nevelés igen széttagoltnak bizonyult. A jövőre vonatkozóan indokolttá vált 

egy átalakított, racionalizált szerkezetben biztosított szolgáltatás. 
Az óvodai intézményhálózatot tekintve az átszervezés az intézmények körzetcsoport szerinti 
összevonásával valósult meg. Az óvodák 4 szervezeti egységbe integrálódtak, megnevezésükhöz a 
székhelyintézmények eredeti elnevezése mellett a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelő égtájak neve 
került. Ennek alapján az intézmények nevei az alábbiak szerint módosultak: Eszterlánc Északi Óvoda, 
Gyermekek Háza Déli Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda és Búzaszem Nyugati Óvoda. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 86/2011. (V.31) számú határozata szerint a 18 
székhellyel és 17 tagintézménnyel működő önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat a 
továbbiakban 4 székhelyen, 16 telephelyen és 15 tagintézményben működött tovább. 
A gazdasági szervezetek racionalizálása következtében az óvodák esetén a korábbi három önállóan 
gazdálkodó szervezetből létrehozott 1 db gazdálkodó szervezet látja el a feladatokat valamennyi 
óvodaegység tekintetében. 
A Gyermekek Háza Déli Óvoda Dália utcai telephelyének fenntartói jogát 2012. augusztus 31. 
napjával a Hajdúdorogi Egyházmegye vette át. Az érintett körzetben az egyházi fenntartású óvodai 
nevelés mellett, az önkormányzat a Gyermekek Háza Déli Óvoda további tagintézményeiben 
biztosítja az óvodai ellátást, így a továbbiakban 4 székhellyel, 15 telephellyel és 15 tagintézménnyel 
működött tovább az óvodai intézményhálózat. Az óvoda egyházi fenntartásba történő átadása miatt 
a csoportok száma 4-gyel, a férőhelyek száma 80-nal, álláshelyek száma 12,5 fővel való csökkenését 

jelentette. 

Óvodáink nevelési programja egyéni arculatukat tükrözi. A nevelési programokba épített 
esélyegyenlőségi programok a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált, tudatos nevelését és fejlesztését szolgálják. 
Támogató környezetet, szakembereket, szakmai programot biztosítottunk a városban élő autista 
valamint az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, nem integrálható gyermekek ellátásának 
javítása érdekében a Búzaszem Nyugati Óvoda és a Gyermekek Háza Déli Óvoda 1-1 csoportjában. 
A beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekek esetében is kiemelten fontosnak tartjuk az átlagtól 
eltérő, erősen hiányos szocializációs képességek fokozott fejlesztését, tudatosítását . Az Eszterlánc 
Északi Óvoda Etei közi telephelyén a beilleszkedési, tanulási, magatartás zavaros gyermekek integrált 
neveléséhez a feltételeket biztosítottuk, egy gyógypedagógus alkalmazására is sor került. 
A 2013. január 01. napján hatályba lépett nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy - az óvoda i nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvoda i nevelése, a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető (integrálható), sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése kivételével - az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Ennek 
megfelelően továbbra is fenntartója és működtetője is Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
önkormányzata az óvodáknak. 
A 2013. évi költségvetési törvényben az óvoda i ellátásra vonatkozó feladatorientált finanszírozás új 
szemléletű, lényeges eleme volt az adott szakterület költségvetés által elismert létszámainak 
meghatározása, az óvoda i ellátás körében a szakmai munkát végzők, és azok közvetlen segítőinek 
bértámogatása . 2013 . szeptember l-jén lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek a 
nevelő-, és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak létszámáról, valamint a kötelező vezetői 
létszámról szóló rendelkezése . Ennek következtében felülvizsgáltuk az óvodapedagógusok, a nevelő
oktatómunkát végzők és az egyéb álláshelyeken lévők számát. A változás óvodáinkban a pedagógiai 
asszisztens és az óvodatitkár munkakört érintette. Az óvodatitkárok számának csökkentése mellett 
28 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásáról döntött a Közgyűlés. 
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Az Nkt. 2013 . szeptember l-jétől hatályos módosítása kötelező létszámként írta elő az 
óvodapszichológus álláshely biztosítását is. Mivel az óvodapszichológus jogállását tekintve pedagógus 
munkakörben alkalmazandó szakember, így a fentiek alapján 3,5 fő pedagógus álláshely 
engedélyezését hagyta jóvá a Közgyűlés . 

fő-ben! 

Óvodai nevelési év 
pedagógus 
álláshely 

NOKS álláshely 
gazdasági 
álláshely 

egyéb álláshely 

2010/2011 345 186 9 57 

2011/2012 338 169 6 46,S 

2012/2013 331 165 6 46 

2013/2014 338,5 206 6 27,S 

Az infrastrukturális fejlesztések az igényekkel és lehetőségekkel összehangoltan, az 
intézményrendszerünk átvilágítása és helyzetelemzés eredményei alapján tervezhetőek lettek, így 
ke rü lt sor pl. az Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézményének és a Gyermekek Háza Déli 
Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézményének felújítására és az ezzel együtt járó csoportbővítésre is. 
A pályázat keretében 2 óvoda i csoporttal, összesen 40 férőhellyel bővült a felvehető 

gyermeklétszám. 
Az elmúlt évek alatt több óvodában is megvalósult fejlesztés és korszerűsítés, mely az ellátás 
színvonalát emelte. Törekedtünk arra is, hogya legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a 
mozgás szeretetére neveljük. Ehhez szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci Program, melynek keretében 
Nyíregyházán 7 helyen került átadásra a mini, óvodások részére kifejlesztett műfüves sportpálya is. 

Óvodai férőhelyek, csoportszámok, gyermeklétszám alakulása (október l-ei adatok) 
lfő-ben

2010/2011. nevelési év 

férő- cscp. létsz átlag 
hely (db) 

3.999 162,5 4.245 26,1 

2011/2012. nevelési év 

férő- cscp. létsz átlag 
hely (db) 

4 .087 166 4 .358 26,3 

2012/2013. nevelési év 

férő- cscp. létsz átlag 
hely (db) 

4.007 162 4.080 25,2 

2013/2014. nevelési év 

férő- cscp. létsz átlag 
hely (db) 

4.047 164 3.926 23,9 

Gyermeklétszám alakulása az önkormányzati fenntartású óvodákban (2008-2013. években) 
az október l-ei létszámok alapján (főben) 

5000 
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A diagramon látszik, hogy 2011-ig emelkedett az önkormányzati óvodákban a gyermeklétszám a 
demográfiai adatoknak megfelelően, 2011-2012-től kezdve a csökkenés oka az, hogy az egyházak 
fenntartásában Nyíregyházán, több helyen is óvodai feladatellátást indítottak. 2013. októberi 
statisztika alapján a városban az óvodába járó gyermekek száma összesen 4.385 fő, ebből 89,5% 
(3 .926 fő) jár önkormányzati óvodába, 10,2% (447 fő) jár egyházi óvodákba, és 0,3%(12 fő) választja 

az alapítványi fenntartású óvodát. 

Az egy csoportra jutó átlaglétszám (fő) alakulása fő (2010-2013. években)1 

26,5 
26 

25,5 
25 

24,5 
24 

23,5 
23 

22,5 
2010 2011 2012 2013 

Alapfokú nevelés-oktatás 
A közoktatási intézmények költséghatékonyságának vizsgálata során megállapításra került, hogy az 
előző négy évben alapfokon közel 600 gyermekkel csökkent a tanulólétszám, és emiatt az 
intézményhálózatban 1.612 üres férőhely volt. A város egészére vonatkozó általános iskolai létszám 
azt mutatta, hogy az intézményi kapacitások kihasználtsága, és ezzel a költséghatékonyság 
folyamatosan csökkent. Szükségessé vált az intézmények szerkezeti átalakítása . 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály elemezte az épületek kihasználtságát valamint 
tanulócsoportjainak más intézményekbe való elhelyezését, amely intézkedések következményeként a 
meglévő intézmények kihasználtságát növelte. 
Nyíregyháza önkormányzata az átalakítás előtt 14 önálló általános iskolában, 4 tagintézménnyel 
biztosította az alapfokú nevelés-oktatáshoz való hozzáférést a település iskolahasználói számára. 
A tanulólétszám folyamatos csökkenése és az iskoláink fenntarthatóságának biztosítása érdekében a 
korábbinál szervezetileg nagyobb intézmények kialakításáról döntött a Közgyűlés, az általános iskolai 
körzetcsoportokat alapul véve . Az átszervezést követően 6 általános iskola, 10 tagintézmény és egy 
alapfokú művészetoktatási intézmény várta a jelentkezőket . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 86/2011. (V.31) számú határozata szerint a 
körzetcsoportokhoz tartozó intézmények a székhelyintézmény irányítása alá kerülve 
tagintézményként működtek tovább. A körzetcsoporthoz nem tartozó, városi beiskolázású 
intézmények specialitásukat megtartva megőrizték önállóságukat. (Kodály Zoltán Általános Iskola, 
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Vikár 
Sándor Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény). A székhelyek és tagintézményeik egy 
szervezeti és működési szabályzatot, és egy pedagógiai programot készítettek. Az új intézmények 
ezen programok alapján működnek, tevékenységüket összehangolva, de szakmai önállóságukat, 
egyéni sajátosságaikat megőrizve. Az új struktúra biztosította a tanulók (szülők) szabad 
iskolaválasztását, az esélyegyenlőség megtartását valamint növelését, a kiemelkedő képességű, 

illetve hátrányos helyzetű tanulók gondozását. 

I Megj: Az Nkt. szerint 2013. 09.01-től az átlaglétszám az óvoda i csoportokban 20 fő, a maximális létszám 25 fő 
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Az általános iskolai tanulólétszám és az osztályok száma 

Tanév 
1. évfolyam 2-8. évfolyam összesen 

létszám 
(fő) 

osztályok 
száma 
(db) 

tanuló/ 
osztály 

(fő) 

létszám 
(fő) 

osztályok 
száma 
(db) 

tanuló/ 
osztály 

(fő) 

létszám 
(fő) 

osztályok 
száma 
(db) 

tanuló/ 
osztály 

(fő) 

2010/2011 829 35 23,7 5.975 251 23,8 6.804 286 23,8 

2011/2012 733 30 24,4 5.714 229 25,0 6.447 259 24,9 

2012/2013 774 32 24,2 5.322 223 23,9 6.096 255 23,9 

Megváltozott a magasabb vezetői megbízással, illetve vezetői megbízással rendelkező 

intézményvezetők, valamint helyetteseik száma, hiszen a kialakított új intézményszerkezet a 
magasabb vezetői megbízások számát is csökkentette . Valamennyi integrált intézményben csökkent 
a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma és az intézmények technikai 
létszáma is. 
Az engedélyezett vezetői megbízások számának meghatározásánál a feladatarányos finanszírozási 
rendszerben rögzítetteket alkalmaztuk. 
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők álláshelyén a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst 0,5 
álláshellyel mindenütt biztosítottuk, ahol magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók aránya, ott egész álláshelyen. A gyógypedagógusokat, fejlesztő pedagógusokat és 
mentorokat szükség szerint meghagytuk a rendszerben. A szabadidő szervező álláshelyeket 
megszüntettük, és a pedagógiai asszisztenseket is csak indokolt esetben (pl. Huszár téri tanulók 
utaztatása) engedélyeztük. 

Az egyéb dolgozói létszámot a feladatarányos finanszírozás elvei szerint alakítottuk ki, figyelembe 
véve a közoktatási törvény minimumra vonatkozó előírásait, és a sajátosságokat. 

Az engedélyezett álláshelyek száma az alapfokú intézményekben 

Tanév pedagógus álláshely NOKS álláshely gazdasági álláshely egyéb álláshely 

2010/2011 759 65 39,25 189 

2011/2012 694,5 38,5 22 155,75 

2012/2013 695 39 22 155,75 

A gazdasági szervezetek racionalizálását megelőzően az alapfokú intézményeknél 9 önállóan működő 
és gazdálkodó, valamint 7 önállóan működő intézmény gazdasági feladatait 9 gazdálkodó szervezet 
látta el 39,25 fő gazdasági létszámmal. Az átszervezést követően két önállóan működő és 
gazdálkodó szervezet látta el a feladatokat az alapfokú oktatási intézményegységek tekintetében, 22 
fő gazdasági létszámmal. 

A specializált, hatékonyabb munkaszervezés megvalósításával 7 gazdasági vezetői pótlék és 17,25 
gazdasági munkatárs feladatköre került kiváltásra, mely jelentős megtakarítást eredményezett a 
személyi juttatás vonatkozásában. 
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A racionalizálás segítette a hatékonyabb működtetést, és könnyebb volt biztosítani a 

feladatfinanszírozás alapelveinek teljesülését is. 
A 2011-ben végrehajtott alapfokú intézményrendszer átszervezése 127,63 álláshely csökkentést 
eredményezett. A közalkalmazottak közül 45 fő nyugdíjba vonult, 42 fő áthelyezésre került más 
intézményekbe és 39 fő jogviszonya felmentéssel megszűnt. 
A Kormány az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek 
keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei 
gyakorlására 2013. január l-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján az 
önkormányzat vállalta a köznevelési intézmények feladatait szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetésével kapcsolatos kötelezettséget. 

A Közgyűlés a 284/2012.(XI.29.) számú határozatával 2013. január l-jétől a vállalt működtetési 
feladatellátásra két önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - az Alapfokú Köznevelési 
Intézményeket Működtető Központ (továbbiakban: ALlM) és a Középfokú Köznevelési Intézményeket 
Működtető Központ (továbbiakban: KÖZIM) - alapításáról döntött. 
2013 . január l-től az alapfokú oktatási intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
fenntartásába kerültek, működtetésük az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 
(ALlM) feladata lett. 

Középfokú oktatás és szakképzés 
A középfokú intézményekben 2011-től az általános iskolákhoz hasonlóan határoztuk meg az 

alkalmazotti létszámokat. A pedagógus létszám az osztályok számától, illetve az időkeretben 


engedélyezett óraszámtól függ. Az engedélyezett vezetői megbízások számának meghatározásánál a 

feladatarányos finanszírozási rendszerben rögzítettek kerültek meghatározásra . 


A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek számát, és az egyéb dolgozók álláshelyét 

intézményenként a sajátosságok figyelembevételével, a feladatfinanszírozási elvek és a közoktatási 

törvényben rögzített minimumok alapján biztosította az önkormányzat. 

A közoktatási törvény szerinti időkereten felül, többlet időkeretet biztosítottunk a továbbtanuláshoz, 

az érettségire felkészítéshez, az emelt szintű idegen nyelvi oktatáshoz, a gyógytestneveléshez, a 

tanulószobai foglalkozáshoz. 


2012-ben az Oktatási és Kulturális Osztály megvizsgálta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által fenntartott középfokú intézmények telephelyeinek átszervezési lehetőségét, 


különös tekintettel a kollégiumok és a tanüzemek, tanműhelyek feladatellátására. 

A férőhely-kihasználtságot figyelembe véve elvégeztük az önkormányzat fenntartásában lévő 


kollégiumok felülvizsgálatát . Ennek hatására a Művészeti Középiskola és Kollégium Moszkva utcai 

telephelyén a feladatellátás a 2012/2013-as tanévtől megszűnt, a tanulók elhelyezésére a város más 

kollégiumaiban került sor. A kollégiumi nevelők áthelyezésre kerültek a város 2 középiskolai 

kollégiumába . 


A szakképző intézmények közül a telephellyel rendelkezők felülvizsgálata is megtörtént, a 

telephelyeket leválasztottuk, és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság telephelyeként 

működtettük tovább. A telephelyek átadásának célja - a továbbiakban is elsődleges szempontú 

gyakorlati képzőhelyek biztosítása mellett - a telephelyek kihasználtságának növelése, magasabb 

szinten történő működtetése . 
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Az osztályok száma, tanulók száma, átlagos létszám középfokon 

2010/2011. tanév 2011/2012. tanév 2012/2013. tanév 

osztályok 

száma 
(db) 

tanulók 
száma 

(fő) 

átlag 
létszám 

(fő) 

osztályok 
száma 

(db) 

tanulók 

száma 

(fő) 

átlag 
létszám 

(fő) 

osztályok 

száma 
(db) 

tanulók 
száma 

(fő) 

átlag 
létszám 

(fő) 

Gimnázium 
összesen 

89 2.937 33,00 87 2.892 33,24 91 3.008 33,1 

Szakközépisk. 
összesen 

175 5.160 29,49 174 5.103 29,33 168 4.929 29,3 

Szakiskola 
összesen 

121 2.958 24,45 118 3.020 25,59 108 2.758 25,5 

Középfok 
összesen 

385 11.055 28,71 379 11.015 29,06 367 10.695 29,1 

Felnőttoktatás 

összesen 
34 995 29,26 25 824 32,96 24 728 30,3 

Kollégiumi férőhelyek, csoportok száma 

2010/2011. tanév 2011/2012. tanév 2012/2013. tanév 

Férőhelyek 

száma (fő) 

Csoport 
szám 
(db) 

1 csoportra 
jutó tanulók 
száma (fő) 

Férőhelyek 

száma (fő) 

Csoport 
szám 
(db) 

1 csoportra 
jutó tanulók 
száma (fő) 

Férőhelyek 

száma (fő) 

Csoport 
szám 
(db) 

1 csoportra 
jutó tanulók 
száma (fő) 

1.901 73 26,0 1.778 68 26,1 1.630 63 24,6 

Az engedélyezett álláshelyek száma középfokon 

Tanév pedagógus álláshely NOKS álláshely gazdasági álláshely egyéb álláshely 

2010/2011 905,5 29 53 360 

2011/2012 
890,5 15,5 39 318 

2012/2013 871,5 15,5 39 305,5 

A 2011-ben végrehajtott középfokú intézményrendszer átszervezése 87,75 álláshely csökkenést 
eredményezett. Nyugdíjba vonult 61 fő közalkalmazott, áthelyezésre került más intézménybe 11 fő 
dolgozó, 16 főnek a jogviszonya felmentéssel megszűnt. 
A gazdasági szervezetek racionalizálását megelőzően a középfokú intézményeknél 11 önállóan 
működő és gazdálkodó és 5 önállóan működő intézmény gazdasági feladatait 11 gazdálkodó 
szervezet látta el 53 fő gazdasági létszámmal. Az átszervezéssel létrehozott három gazdálkodó 
szervezet közül egy szervezet a gimnáziumok, kettő pedig a szakképző intézmények feladatait látta el 
a középfokú oktatási intézményegységek tekintetében, 39 fő gazdasági létszámmal. 

, --....) N Y r R E G Y H Á z A
\J ./ 

WWW.NYIR.lGYHAZA.HU 

16 



----------------------

A specializált, hatékonyabb munkaszervezés megvalósításával 8 gazdasági vezetői pótlék és 14 
gazdasági munkatárs feladatköre került kiváltásra, mely jelentős megtakarítást eredményezett a 
személyi juttatások vonatkozásában. 
2013. január l-től a középfokú oktatási intézmények közül a gimnáziumok és kollégiumok fenntartása 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, míg működtetésük az önkormányzat által létrehozott 
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ irányítása alá került. A szakképző 

intézmények működtetője és fenntartója is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. 

A Térségi Integrált Szakképző Központnak (TISZK) 2011-ben a kialakított rendszer működtetése volt 
a fő feladata. 2012 az átmenet éve volt abból a szempontból, hogya tárgyévben kezdődött a 
szakképzési rendszer átalakulása, ebben az évben álltak fel az új intézmények, ugyanakkor a 
feladataink még változatlanul megmaradtak, kivéve a fejlesztési források gyűjtését . A TISZK-nek az 
eddigi eredmények fenntartása mellett kiemeit szerepe van a Központi Képzőhelyi gyakorlati képzés 
összehangolásában és biztosításában. Erősíti az iskolarendszerű szakképzés és a gazdaság 
kapcsolatát, felnőttképzés keretében pedig a munkaerőpiacon alkalmazható tudást nyújtó OKJ 
képzéseket, tréningeket is kínál. 

A TÁMOP-2 .2.3-07 j2-2F-2008-0004 azonosítószámú, a TISZK rendszer továbbfejlesztése tárgyú 
projekt sikeres megvalósítását követően a projekt eredményeinek fenntartása kiemeit feladat a 
fenntartási időszakban. 
Az elmúlt három év során megvalósított tevékenység 

• szakmai középfokú oktatás, 
• közösségi szolgáltatások nyújtása, 
• helyi munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése, összehangolt - az érdekelt és 
érintett felek egyetértésén alapuló - szakképzés-fejlesztési irányok meghatározása . 

Kiemeit feladatként szakképzési hozzájárulás gyűjtését, nyilvántartását, elosztását végezték 2011
ben . 


Közösségi szolgáltatásokat alakítottak ki és működtettek folyamatosan 4 területen: tanácsadói, 

mentori, közösségi programszervezés és információnyújtás szolgáltatásokban. 


Szakmai középfokú oktatással kapcsolatos tevékenységek: 

• 	 A partnerintézmények vezetőivel és Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Tiszavasvári, Nagykálló 
önkormányzatokkal egyeztetve a gyakorlati képzési normatíva igényléssel és elszámolással 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

• 	 A tanulószerződésekkel kapcsolatosan tanácskozási fórum biztosítása, 
• 	 Szakmai fórumok, diák és közösségi rendezvények szervezése, 

• 	 Prevenciós bizottság működtetése a lemorzsolódás csökkentése érdekében, 
• 	 Pályaválasztási fórumok, tájékoztatók szervezése, 

• 	 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által rendezett 
Pályaválasztási Kiállításon való részvétel, 

• 	 Évenként " Nyílt Nap" szervezése, 

• 	 SZAKMA-TÁR című magazinműsorban való megjelenés. 

Felnőttképzési tevékenység keretében 2013-ban 127 fő szakmai továbbképzését végezték, és OKJ 
képzésen részt vett egy csoport Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő képzésen . 

A Központi Képzőhelyre több külföldi delegáció látogatott ebben az időszakban : holland vendégek 
érkeztek Zwolléből, a ROC Friese Poort képviselői, akiknek célja volt gyakorlati képzési helyszínek 
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kiválasztása holland diákok számára. A Romániai Szatmár Megye tanfelügyelősége a TISZK 

működésének tapasztalatairól tájékozódott, ugyancsak ilyen céllal érkeztek Kínából vendégek. 

A szakképzési hozzájárulásból 20U-ben 121.469 eFt, 2012-ben 98.874 eFt fejlesztés valósulhatott 


meg. 

A fejlesztések mellett az is lehetővé vált 2012-ben, hogy egyáltalán nem volt szükség önkormányzati 


működési támogatásra. 

A Központi Képzőhelyre 2012-ben és 2013-ban összesen 48.320 eFt gyakorlati képzési normatíva 


került eredményesen felhasználásra. 


A Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. közel tíz éve végzi tevékenységét Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyén 

belül Nyíregyháza térségében. A HEFOP 3.2.2-es és HEFOP 4.l.1-es kódszámú, az Európai Unió 

Strukturális Alapjainak támogatásával sikeresen megvalósított projektek keretében egy korszerű, a 

térség igényeihez igazodó Központi Képzőhely került kialakításra, ezzel párhuzamosan pedig a 

szakképzés tartalmi megújítása is megvalósult. Az elmúlt évek során számos átfogó jogszabályi 

változás zajlott a szakképzés terén, amelyek alapvetően befolyásolták a Nyírvidék TISZK működését . 


A gazdasági és társadalmi környezet változásaihoz rugalmasan alkalmazkodó, elsősorban a térség 

sajátos társadalmi problémáira, munkaerő-piaci kihívásaira megoldásokat biztosító képzési és 

oktatási szolgáltató központ szerepét tölti be a társaság, amely 2011-től évről-évre egyre sikeresebb 

éveket tudhat maga mögött, amelyeket szakmai és gazdasági mutatók is igazolnak. A nappali 

rendszerű szakképzés, valamint a felnőttképzés terén folyamatosan erősödött a pozíciója. Évről-évre 


érezhetően tolódik a működésük súlypontja az iskolarendszeren kívüli, a munkaerőpiaccal szorosabb 

kapcsolatban lévő felnőttképzési , továbbképzési, munkaerő-piaci szolgáltatások irányába, és ezzel 

együtt az önfenntartás felé. 


Az elmúlt három év során megvalósított tevékenységek: 

Nappali rendszerű szakképzés 

A Nyírvidék TISZK Központi Képzőhelyén a 2007/2008-as tanévtől, vagyis hetedik tanéve folyik a 

nyíregyházi, a nagykállói és a tiszavasvári szakképző intézmények - nyolc partnerintézmény 
tanulóinak szakmai gyakorlati képzése meghatározott szakmákban. 


Az intézményi I fenntartói igényalapú használat éves tervezése és az ennek megfelelő működtetés 


tanévenként történik. Az oktatási rendszer átalakításával a szakképző intézmények fenntartójává a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLlK), ill. a Vidékfejlesztési Minisztérium vált. A tanulók 

továbbra is részt vesznek gyakorlati képzésben a Központi Képzőhelyen, hiszen az erre a célra 

kialakított tanműhelyek, laborok nélkülözhetetlenek a szakképzéshez. Ugyanakkor a szakképzés 

duális szerkezetre átalakítása miatt átstrukturálódott az igénybevétel az egyes szakképző évfolyamok 

között, jelenleg kizárólag gyakorlati képzés folyik iskolarendszerű képzésben, amely kiegészül a 

felnőttképzéssel. 


A beszámolási időszakban a finanszírozás módja többször is változott, melyet az alábbi tábla és 

grafikon szemléltet: 


A támogatások 2011 és 2014 között a következőképpen alakultak: 

ezer Ft-ban I 


2011. év 2012. év 2013. év 2014. évi terv 

20.364Önkormányzati támogatás 72 .910 55.248 30.861 

Nrmatíva O 24.067 24.253 O 

KLlK finanszírozás O O O 35.500 

tanulószerződéses normatíva O O 19.783 57.854 
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A vállalkozási tevékenység esetében igen jelentős volt az üzleti stratégia megújításának 
köszönhetően az erősödés, az ebből származó bevételek a következőképpen alakultak (ezer Ft-ban) : 

60000 

40000 

20000 

2011 
2012 

Egyéb szolgáltatások o 

Felnőttképzés 

2014 (terv) 

2011 2012 2013 2014 (terv) 

• Felnőttképzés 11795 30616 53946 43040 

• Egyéb szolgáltatások 3179 2133 3005 6665 
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A felnőttképzés keretében megvalósult képzési csoportok és a résztvevők száma dinamikusan 

emelkedett az elmúlt években: 

800 

700 
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400 

300 

200 
100 

O 

Felnőttképzés 

725 

3 

2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

• Képzések száma db • Képzésben résztvevők fő 

KULTÚRA 

Nyíregyháza kulturális aktivitásával, művészeti-szellemi értékeivel az utóbbi években az ország egyik 
legjelentősebb szellemi központjává vált . Az önkormányzat törekedett a tradicionális értékek 
ápolására, megőrzésére, a helyi közművelődés magas szintű biztosítására . 

Az önkormányzati fenntartású és irányítású kulturális intézményrendszer szervezetét az alábbi 
szervezetek alkotják: 

• 	 Jósa András Múzeum és tagintézményei (Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu) 

• 	 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

• 	 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 

• 	 Váci Mihály Kulturális Központ 

• 	 Nyíregyházi Cantemus Kórus. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város a kulturális és közművelődési intézményei által, a számos művészeti 
együttes és kulturális egyesület közreműködésével gondoskodik népi hagyományaink és kultúránk 
ápolásáról, melyet színvonalas kulturális programkínálatuk útján közvetítenek a város lakói és 
turisztikai látogatói számára . 

Az elmúlt négy évben végbement jogszabályi változások a közművelődés intézményeit és szervezeteit 
is érintették. 

• 	 A Móricz Zsigmond Színház 2012. július 1. napjától, a Jósa András Múzeum és a 
tagintézményei (Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu) 2013 . január 1. napjától 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába kerültek. 

• 	 Önkormányzatunk a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár egyedüli fenntartója lett 
2012 . január 1. napjától. 
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Az elmúlt években egy kiszámítható, folyamatosan fenntartható finanszírozási rendszer működtetése 
alakult ki, mely által kulturális intézményeink szakmai munkájukat a leghatékonyabban és a 
legmagasabb szinten tudják nyújta ni. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Nyíregyháza Város a civil szervezeteknek a 
kultúra, művelődés területén kifejtett közérdekű, illetve közhasznú tevékenységét évek óta 
emelkedő mértékben támogatja : a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja keretében 2014. 
évben 25 millió forinttal segíti a város civil szervezeteinek munkáját. 

Magyarország nemzeti értékeinek ápolása, védelmezése, minél fokozottabb megbecsülése, nyelvi, 
szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményeik, természeti és épített értékeinek megismertetése és 
elismertetése érdekében az Országgyűlés 2012. április 2-ai ülésnapján elfogadta a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt. Nyíregyháza Közgyűlése a településen 
fellelhető nemzeti értékek azonosítására, a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 
gyűjtemény létrehozására Települési Értéktár Bizottságot hozott létre 2013 novemberében. 

Váci Mihály Kulturális Központ 

• 	 Art -Mozi digitális fejlesztése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 . évben a 
magyar és értékes európai alkotásokat játszó "art" mozik korszerűsítésére, digitális 
vetítőberendezéssel való felszerelésére pályázatot nyújtott be a Váci Mihály Kulturális 
Központ üzemeltetésében lévő Krúdy Gyula Art mozi digitális fejlesztésének megvalósítására, 
és 10.000 eFt támogatásban részesült . Az önkormányzat 6.700 eFt önerőt biztosít a projekt 
megvalósításához. A fejlesztés várható eredménye a választék jövőbeni ugrásszerű 

növekedése, mely hosszútávra, nemzetközileg elfogadott szabványok szerint biztosítja a 
digitális vetítést, kiemeit figyelmet fordítva az európai és magyar filmek teljes körű 

bemutatásának. Az újonnan megjelenő magyar filmekből az elmúlt években minden esetben 
igyekezett a mozi a premier kapcsán alkotó-közönség találkozókat is rendezni. 

• 	 AKultúrSziget - AGÓRA Nyíregyháza című projekt megvalósításával megkezdődött a Váci 
Mihály Kulturális Központ teljes körű rekonstrukciója. A projekt célja az épület 
rekonstrukcióján túl közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb 
működtetése, funkcióinak bővítése és átszervezése. A projektbe a Kodály Zoltán Általános 
Iskola egy része, a "Kölyökvár", a Városi Galéria és a Pál Gyula Terem is bevonásra kerül. 
A tervezett AGÓRA funkciókat egy "sétányra" fűzve, 100-150 m-es sugárban található 
intézmények racionalizálása, és szükséges mértékű átalakítása, bővítése a projekt célja. 
Kiemeit fontosságú cél a Váci Mihály Kulturális Központ oly módon megvalósítható 
rekonstrukciója, amely során a funkcióbővítések és az átalakítások az épületet fenntartható 
módon működtethető funkciókkal töltik meg, és minél erősebben bekapcsolják azt a város 
mindennapi kulturális-, és közéletébe közvetlen környezetével együtt. 
A városnak ezzel lehetősége nyílt a fentieken túl közművelődési rendszerünk hatékonyabb és 
fenntarthatóbb működtetésére, funkcióinak bővítésére és átszervezésére. 
A Váci Mihály Kulturális Központ rekonstrukciója során kialakításra kerülnek az épületben az 
alábbiak: 

szabadon variálható, 4-500 fő befogadására alkalmas, lépcsőzetes, de síkpadozatossá 
alakítható nézőtérrel rendelkező terem, hangversenyek, színdarabok, kamaradarabok, 
bálok, kiállítások megrendezéséhez 
szabadon variálható, összenyitható, paravánokkal szeparálható mobil tér 
mobil bútorokkal szerelt konferenciák, előadások megtartására alkalmas tér 
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kiállítási tér, hagyományostól eltérő hangulatú, kialakítású, a látogatókkal közvetlenebb 
kapcsolatot kialakító bemutató tér 
képzési funkciójú tantermek 
közművelődési feladatokat ellátó előadótermek, mobil bútorokkal 
a városi televízió elhelyezésére szolgáló helyiségek, illetve a média szakos főiskolai 

hallgatók gyakorlati helyiségei 
büfé, fogyasztótér, információ 
korszerű eszközökkel, bútorokkal felszerelt szabadhasználatú terek, közösségi "találka" 

pontok 
irodák, tárgyalók, teakonyha a dolgozók részére 

A projekt fent említett öt megvalósulási helyszínének átalakításával összesen közel 8500 m2 
alapterület fejlesztése, funkciókkal való megtöltése történik meg. A beruházás várhatóan 2014 őszére 

fejeződik be. 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal korábban közös fenntartásban működő 
intézménynek Önkormányzatunk 2012. január Ol-től kizárólagos fenntartója lett. 
Az elmúlt években a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett a felhasználó-központúság, a 
társadalmi elvárások figyelembe vételével új szolgáltatások jelentek meg a könyvtár palettáján. A 
Csiriptanya Játéktár változatos színes programokkal várja a O-lD éves korosztályt. . 
Otthonról elérhető 24 órás szolgáltatásként lehetőséget biztosít az olvasóknak a katalógusban való 
keresésre, előjegyzésre, hosszabbításra, továbbá a távhasználat elősegítése érdekében, a könyvtár 
honlapján található MERLA adatbázisban bárki számára elérhetővé vált a Nyíregyházi Tv és a 
Nyíregyházi Rádió digitalizált hang és képanyaga, valamint a megye egészét felölelő helytörténeti 
jellegű cikkek digitalizált formája . 
Az elmúlt években évi 9-10 ezer új dokumentummal gyarapodott a könyvtár állománya. Mindez, a 
gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően, a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével valósult 
meg. Ezen felül évente 564 féle időszaki kiadvány várja az olvasókat. 

A nyíregyházi bokortanyákon valamint a Felső-Tisza menti kis településeken látja el - Nyíregyháza 
külterületein 10.000, a fehérgyarmati kistérségben 30.000 lakosnak teremti meg az egyenlő esélyű , 

lakóhelyükön történő hozzáférést a könyvtári rendszerhez- a mozgókönyvtári szolgáltatást az a 
könyvtárbusz, amely 2014. március 31-én került átadásra . 
A közel 130 millió forintos beruházás segítségéve I a könyvtárbusz szolgáltatásait igénybe vevők 3000 
dokumentum közül válogathatnak közvetlenül, illetve élhetnek a könyvtárközi kölcsönzés 
lehetőségével, amelyen keresztül a könyvtári rendszer teljes állománya elérhetővé válik számunkra . A 
könyvek, folyóiratok, hangos és öregbetűs könyvek kölcsönzése mellett a használóknak lehetőségük 
lesz az internethasználatra, országos könyvtári adatbázisok elérésére is. A könyvtárbusz közösségi 
térként is funkcionál majd működése során: felnőtt- és gyermekrendezvények lebonyolításával járul 
hozzá a kultúra és értékközvetítéshez. 
A minőségi könyvtári szolgáltatások biztosításának érdekében a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár az 1997. évi CXL törvény 2013 . január l-jével hatályba lépett módosításával felhatalmazást, 
megbízást kapott arra, hogy működtesse a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, végezze a pénzügyi 
és szakmai koordinálását. A Megyei Könyvtárnak lehetősége van arra, hogya KSZR ellátásba a városi 
könyvtárakat is bevonja, tehát a korábbi szolgáltató könyvtári szerepek vagy azok egy részének 
ellátása továbbra is megmaradt a szolgáltató helyet működtető településhez közel eső három városi 
könyvtár feladatkörében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2013-as évre 90, 2014-es évre 110 
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település önkormányzata kötött megállapodást a Megyei Könyvtárral, így az állami támogatás 
továbbra is rendelkezésre áll a kistelepülések könyvtári ellátására . 2013-ban ez az összeg 72 millió Ft, 
2014-ben 90,7 millió Ft. 

Jósa András Múzeum 
A 2013. január Ol-től Önkormányzatunk fenntartásába került Jósa András Múzeum, mint megyei 
feladatokat is ellátó intézmény feladatai közé tartozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 
található további múzeumok és muzeális jellegű gyűjtemények és kiállítóhelyek műtárgyvédelmi 
ellenőrzése , az ottani szakemberekkel történő konzultáció, szakmai tanácsadás. 
A HURO Cult-Tour pályázat révén a Sóstói Múzeumfaluban elkezdődik az újlétai magtár második 
üteme, mellyel újabb közösségi terek lesznek, és kialakításra kerül az Árpád-kori régészeti park is. A 
Sóstói Múzeumfaluban a foglalkozások helyszíneinek változatosabbá tétele céljából kialakításra 
került egy falusi mosókonyha és egy kenderfeldolgozási helyiség, amelyek az oktatást segítik. 

Móricz Zsigmond Színház 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól2012. július Ol-vel átvételre került Móricz 
Zsigmond Színház, mint költségvetési intézmény folytatta működését, majd 2013. július l-től 
költségvetési intézményből Nonprofit Kft-vé vált. 

Legfontosabb célkitűzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
lakossága színházi igényeinek kielégítése székhelyi és tájelőadások keretében. A színház-, tánc- és 
zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadások a közönség széles rétegeihez 
való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelése . 
A Színház előadásai helyet kaptak a 2013-as év legfontosabb 40 előadását elemző, a 7óra7 
mértékadó színházi portál által összeállított " Ilyen volt a magyar színház 2013" elnevezésű listán. 

Első ízben bonyolította teljes egészében a Színház a Szabadtéri Nyár eseménysorozatát és a XII. 
VIDOR Fesztivált. A Szabadtéri Nyár programkínálatával a városi rendezvényeket kibővítve, azokkal 
összehangoltan megjelenve permanens kulturálódási és szórakozási lehetőséget kíván nyújta ni 
Nyíregyháza polgárainak és az ide látogatóknak a nyári időszakban is. 

A Nyíregyháza város önként vállalt közművelődés feladatairól szóló 13/2011. (IILlO) önkormányzati 
rendeletben elfogadottak szerint az önkormányzat a művelődési hagyományokra és a lakossági 
szükségletre alapozva elsősorban a városi intézményrendszer és a civil szervezetek tevékenységét is 
bevonva végzi közművelődési feladatait . Ezen kulturális támogatásokra szolgálnak a 2014. évi 
költségvetésben szereplő keretek. A művészeti együttesek, kulturális tevékenységet ellátó 
szervezetek, közösségi színterek részéről érkező kéreimeket a város támogatásban részesíti és 
további elkülönített keretek szolgálnak a városunk kulturális életét felemelő, hagyományainkat ápoló, 
tovább örökítő rendezvények, programok, kulturális kiadványok stb. támogatására . 
Kiemeit projekt a Kulturális közfoglalkoztatás 2013. november elsején indult el az országos 
közfoglalkoztatási program a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, mely újító módon használja 
ki a közfoglalkoztatás kereteit . A kulturális és közösségi értékteremtés, a nemzeti kultúra terjesztése, 
valamint az értékek megőrzésének szolgálatába állítva ezt a lehetőséget. 2014. évben a kulturális 
intézményeink szinte kivétel nélkül részt kívánnak venni ezen közfoglalkoztatási programban, 
melynek országos igényfelmérése április elején kezdődött el. 
A Magyar Nemzeti Digitális Arch ívum és Filmintézet 2013. december elején elindította az Országos 
Digitális Közfoglalkoztatási Programját, melyhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és a Jósa András Múzeum közgyűjteményi intézmények 
útján csat lakozott. 
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Az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Mintaprogram 2013/2014. keretében 
elősegítjük a magasabb képzettségű álláskeresők digitális kulturális területen történő 

foglalkoztatását, bekapcsolását a kulturális örökség feldolgozásába, archiválásába. 

VÁROSINAGYRENDEZVÉNYEK 

A városi nagyrendezvények sora az elmúlt években egy olyan komplex programsorozattá nőtte ki 
magát, melyek a város külső megjelenésére is hatással vannak, hozzájárulnak ahhoz, hogy 
vendégeket, érdeklődőket hozzanak ide, segítve mindezekkel Nyíregyháza turisztikai és marketing 

céljainak megvalósítását is. 
Több olyan új programot hívtunk életre az elmúlt években, melyek egy adott tematikára épülve 
várták a városlakókat: ilyen rendezvény többek között a Hello, Nyíregyháza i, a Tirpák Fesztivál és az 
Ovis Karácsony. 

TESTVÉR- ÉS PARTNERVÁROSI KAPCSOLATOK 

Nyíregyháza nemzetközi kapcsolatrendszere az elmúlt években szervesen kapcsolódott az 
Önkormányzat programtervéhez, elősegítve a város gazdasági-társadalmi fejlődését . 
A külkapcsolatok megszilárdultak és élénkültek a meglévő testvér- és partnervárosi kapcsolatok 
keretein belül, különös tekintettel a határ menti térségben. Nyíregyháza a nemzeti összetartozás 
jegyében mindent megtett annak érdekében, hogy elősegítse a térség gazdasági fejlődését, 

felzárkóztatását, társadalmi kohézióját. 
A nemzetközi városdiplomáciai kapcsolatrendszer szélesedett az önkormányzat általános 
célkitűzéseinek, fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében. Ennek függvényében számos közös 
program, projekt megvalósítására került sor. A nemzetközi szakmai látogatások, rendezvények, 
kölcsönös tapasztalatcserék, bemutatkozások tovább erősítették a partnerségi viszonyokat, az 
együttműködési - kiemelten az turisztikai - lehetőségek kiaknázását. 

SPORT 

Minél több nyíregyházi sportoljon i így lehetne röviden összefoglalni az elmúlt 4 év intézkedése 
mögött megbúvó célt . 
A cél megvalósítása érdekében első lépésként született meg a Közgyűlés áltaI2011-ben elfogadott új 
városi sportkoncepció és új sportrendelet, mely szabályozások megteremtették asporttámogatások 
átláthatóságának, a tiszta és ellenőrizhető elsősorban konkrét mutatókhoz kötött, szigorú ellenőrzési 
és elszámolási rendszerrel megvalósuló feladatfinanszírozás i rendszer működtetésének a feltételeit . 
A koncepció irányelvei alapján a sportrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, valamint a város 
sportéletének összehangolását és a széles kínálat megvalósítását elősegítve , megnőtt az 
utánpótlásra, a diák- és szabadidősportra fordított támogatások mértéke, mely által több sportágat 
és több városlakót érintve, szélesebb körben vált érezhetővé a támogatások hatása. 
Új városi sportprogramok indítása mellett (városi úszásprogram kiterjesztése anagycsoportos 
óvodásokra, ka rdvívás és kerekes székes vívás bevezetése) évente több mint 20, köztük számos új 
(streetball , család i futások, strandfoci, strandkézilabda, főtéri strandröplabda) sportrendezvény 
gazdagítja az éves rendezvény tervet. 
Sportlétesítményeink a városlakók számára nyitottá váltak, valamint a 2013-ban indított Mozdulj 
Nyíregyháza i program a hét minden napján ingyenes sportolási lehetőséget biztosít a mozogni 
vágyóknak. 

A pályázatokban is kiemeit szerepet helyeztünk a sportoláshoz, az egészséges életmód hoz és 
rekreációs tevékenységekhez szükséges fejlesztések megvalósítására (pl. Sóstó-projekt keretében a 
tó körül rekortán futópálya építése, az Örökösföld- projekt kapcsán a Móra Iskola tornatermének 
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teljes megújítása, óvoda-és iskolafejlesztések terén sportszobák, tornatermek fejlesztése). 2012
2014. között saját forrásból 4 szabadtéri kondipark, 1 strandröplabda pálya épült, a Stadion 
salakpályái világítást kaptak, valamint nemzetközi versenyek megrendezésére alkalmas extrém 
sportpálya kínál aktív kikapcsolódást a sportolni vágyóknak. Az utánpótlás-nevelés infrastrukturális 
feltételeinek javítását példázza a - már korábban említett - 2 kisméretű és 1 nagyméretű műfüves 
labdarúgópálya megépítése, valamint a 7 ovi-foci pálya kialakítása . 
Hosszú tárgyalássorozat után sikerült tehermentesen, ingyen városi tulajdonba venni a hányatott 
sorsú és leromlott állapotú Bujtosi Szabadidő Csarnokot, melyet azonnal fejleszteni kezdtünk. Új, 
világszínvonalú parkettát kapott a Csarnok, és a Magyar Kormány döntése értelmében 2,098 milliárd 
forintos állami támogatásból nemzetközi mércével mérve is modern, a nézők igényeit maximálisan 
kielégítő, többfunkciós létesítményként szolgálhatja ki a szabadidő-és versenysport minden igényét. 

A Nyírsuli Kft. tevékenységét a sportkoncepcióban megfogalmazott elvárások alapján végezte 

maximálisan szem előtt tartva a gazdasági program célkitűzéseit. 


A fejlődés irányát a tárgyalt i dőszakban az alábbi részekre lehet bontani : 

1) A Város sportkoncepciója által elvárt egészséges életmódra nevelés sportszakmai célkitűzései 

mögé biztosítottuk a finanszírozási hátteret. Míg 2010-ben alig 900, addig 2013-tól közel 
1.600 versenyszerűen sportoló fiatal edzhet és készülhet föl a profi sportpályafutásra . Az 
értelemszerűen megnövekvő eszközigény szállítási és versenyeztetési költségek finanszírozási 
hátterét a megnövekedett pályázati bevételek és a szakszövetségi sikeres beadványok 
teremtették meg. 

2) Az Önkormányzat jelentős vagyonnövekményt realizálhatott 2011 és 2014 között . Ennek 
szakmai megva lósu lását sportpályák megépítése, szállítógépjárművek, speciális egészségügyi 
és multidiszciplináris társszakmák segédeszközeinek beszerzése, illetve aBUSZACSA 
vagyonkezelésbe történő átvétele jelentette. 

3) A Társaság által a sportkoncepcióban is célként meghatározott szabadidő és diáksport 
rendezvények számát mintegy 30%-kal növelték, azokon a részvétel szintén növekvő 

tendenciát mutat. Ezáltal egyre több nyíregyházinál érjük el az első aktivitást, melyet 
követően könnyebb sportesemények résztvevője ként tudták őket megnyern i. Mindezt az 
Önkormányzat pályázati rendszeréhez szorosan kapcsolódva és az országos diáksport 
mozgalomba integrálódva tudták elérni. Országos hírnevet szerzett a Kispályás Labdarúgó 
Bajnokság, ahol a 2009. évi 90 helyett immár 106 csapat, s ezen belül 3.000 fő amatőr 
labdarúgó választja a sportolást a Társaság keretein belül. 

A bajnokságban résztvevő csapatok számának alakulása 2009 és 2014 év között: 
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4) Akkreditálásra került a kosárlabda akadémia, melynek köszönhetően a minősítés alapján, 
Magyarország legjobb hét képzőhelye közé került. Ennek következtében legkésőbb 2015-től a 
Magyar Kosárlabda Szövetségtől normatív támogatásban részesülhet . Ugyanez az eredmény 
a labdarúgás területén is, ahol a szokásjogot is legyőzve, másodosztályú felnőtt csapat 
utánpótlásaként sikerült nemzetközi akkreditációt szerezni, így ez a terület 2014-ben már 

normatív támogatáshoz juthat. 

5) Profilbővítés eredményeként a felnőtt professzionális sport területén is jelentős eredmények 
születtek. Megszerezték a felnőtt férfi kézilabda együttes nevezési jogát, majd 2013 nyarától 

üzemeltetik a felnőtt női röplabda csapatot is. Utóbbi jelentős fejlődésen ment keresztül a 
perem feltételek biztosítását illetően. 

Összességében elmond hat juk, hogya sport terén a közel 4 éve kitűzött célokat elértük. 

CIVIL ÉLET 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az együttműködés és partnerség jegyében nyitott 
valamennyi Nyíregyházán működő civil és társadalmi szervezet irányába, mely szándékát az 
elfogadott civi l stratégiájában is megerősítette . Célunk és kötelességünk a mindenkori anyagi 
lehetőségeinkhez mérten a civil és társadalmi közösségek építése, támogatása. Az együttgondolkodás 
ereje, a nyitott városháza koncepció alapja a párbeszéd és konzultáció. A városvezetés hisz és bízik a 
közösség értékteremtő erejében. Az Önkormányzat elismeri és támogatja azt a tevékenységet, 
amelyet a településen élő állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati 
feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a 
környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növelése, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és 
a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme 
érdekében . 

A fenti bekezdésben foglalt cél megvalósulása érdekében a Közgyűlés az Önkormányzat éves 
költségvetéséről szóló rendeletében - a város anyagi lehetőségeitől függően - minden évben 
keretösszeget állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az 
önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében támogatási pályázati 
rendszert működtet, melynek feltételeit, eljárásrendjét a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 
tartalmazza . 

A támogatásban részesülő civil szervezetek száma és a támogatások összege 
20ll.év 2012. év 2013. év 2014. év 

db 
összeg 
(eFt) 

db 
összeg 
(eFt) 

db 
összeg 
(eFt) 

db összeg (eFt) 

Civil Alap 18 530 42 1.625 95 6.000 75 7.500 

Kulturális Alap 10 2.250 17 2.625 15 3.000 
19 

3.750 

Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Alap 

7 685 5 685 10 1.500 15 1.875 

Közbiztonsági Alap 12 1.500 11 1.500 12 2.000 
12 

2.500 

Szociális és 

Egészségügyi Alap 
105 5.230 99 5.250 118 6.000 -

felhasználható 
keret: 7.500 

Összesen 152 10.195 174 11.685 250 18.500 121 15.625 
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A táblázatból látható, hogya támogatás keretösszege, valamint a támogatott civil szervezetek száma 

is növekedett. 
Fontosnak tartjuk, hogya civil szervezetek javaslatai, kérdései, kérései a megfelelő formában és a 
megfelelő helyre eljussanak. A város célja a szoros együttműködés a Nyíregyházi Civil Fórum 
működését segítő Civil Szolgáltató Központtal (Nyírségi Civil Ház). A Nyíregyházi Civil Fórum egy nem 
bejegyzett társadalmi-közösségi szerveződés, azzal a céllal alakult meg, hogya Nyíregyháza város 
közigazgatási területére bejegyzett, aktívan működő civil szervezetek együttműködéséhez, közös 
érdekérvényesítő szerepéhez keretet adjon. Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság a Nyíregyházi Civil 
Fórum befogadó szervezeteként gondoskodik a Fórum adminisztratív feladatairól (nyilvántartások 
vezetése, meghívók elkészítése, postázása, média értesítése), a Fórum helyszíneinek 
megszervezéséről, a Fórum munkáját segítő programok megvalósításáról. 

A Nyírségi Civilházat az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság működteti 2000. február 17-től. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város éves támogatása teszi lehetővé szolgáltatásaik, programjaik 
megvalósulását. Elsősorban a nyíregyházi illetve a megyei székhellyel rendelkező társadalmi 
szervezetek jelentik a célcsoport jukat, de a lakosság számára elérhető szolgáltatásokat is végeznek 
(fénymásolás, nyomtatás, terembérlet) . 

Az iroda megnyitása óta ara törekszik, hogya szolgáltatások minőségét javítsa, és minél inkább 
eljusson a kisebb települések civil szerveződése ihez is. 

Célul tűzték ki a települések és a régióban működő civil szervezetek esélyegyenlőségének, közös 
érdekképviseletének megteremtését. 

A Nyírségi Civilház szolgáltatásai a helyi civil szervezetek részére: 

• 	 Fénymásolási, nyomtatási, szkennelési lehetőség 

• 	 Előzetes egyeztetés alapján igénybe vehető az 50 fő befogadására alkalmas előadó terem 

• 	 Adó-könyvelési, szervezetalapítási és egyéb jogi, valamint pályázatkészítési elszámolási 
tanácsadás (előzetes bejelentkezés alapján) 

• 	 Civil könyvtár működtetése : kölcsönzési és helyben használati lehetőség 

• 	 Az aktuális pályázati lehetőségekről, helyi és országos rendezvényekről folyamatos 
információszolgáltatás e-mailes levelező listán keresztül 

• 	 A Civilház honlapján híranyagok közzététele (http ://civilhaz.enyft.hu) 

• 	 Számítógép, fax, spirálozógép, ipari vágó és lyukasztó gép, írógép használata, projektor 
bérlése 

• 	 Tanácsadás, képzés, internethasználat biztosítása 

• 	 CiviITech szoftveradományozó program helyi információs pontja 
• 	 Közreműködés esélyegyenlőségi programok szervezésében, lebonyolításában. 

• 	 Tanácsadás, információnyújtás megyei, kistérségi illetve települési szinten esélyegyenlőségi 
önszerveződő alapon létrejövő érdekérvényesítő csoportok, civil szervezetek részére illetve 
esélyegyenlőségi pályázatok tekintetében. 

• 	 Ügyfélfogadási lehetőség biztosítása az Egyenlő Bánásmód Hatóság referense részére . 

2011. szeptember l-től az Egyesület működteti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Esélyek Házát. 
A Nyírségi Civil ház 2013. április hónapban átköltözött a Városmajor u. 2. szám alá, mivel a Damjanich 
utcai épület felújításra került, így bővült a civil szervezeteket fogadó infrastruktúrák köre. 

A civil szférával történő összefogás megnyilvánul az önkormányzati munka valamennyi területén. 
Egyes kiemeit pályázataink során, számos területen (Érkerti lakótelep, Huszártelep, Örökösföld) 
részesülnek közvetett támogatásban az Önkormányzat közvetítésén keresztül a civil szervezetek. 
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NEMZETISÉGEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

Nyíregyháza tradicionálisan nyitott a nemzetiségek irányába . Ezt reprezentálják a megkötött és 
évente felülvizsgálatra kerülő együttműködési megállapodások a roma, szlovák, német, örmény, 
ruszin, ukrán valamint a lengyel nemzetiségi önkormányzatokkal. A megállapodás tartalmazza többek 
között azt, hogy az Önkormányzat térítésmentesen biztosít irodahelyiséget a nemzetiségi 
önkormányzatok részére a Tüzér u. 2-4. valamint a Nemzetiségek Házában az Árpád u. 41. sz. alatt. 
Az Önkormányzat a beszámolási időszak alatt önkormányzatonként 1,5 millió forint támogatást 
nyújtott a nemzetiségi önkormányzatok részére működtetésükre és programjaik megvalósítására. Az 
önkormányzat nemzetiségi politikáját, a döntéshozatali előkészítés során a nemzetiségi érdekek, 
törekvések széles körű érvényesülése érdekében a folyamatos párbeszéd és szoros egyeztetés 
jellemzi. 

KÖZBIZTONSÁG 

A Nyíregyháza Rendőrkapitányság éves beszámolói alapján, a megyeszékhelyen végzett bűnügyi 
munkát a folyamatos, minőségi javulás jellemezte. Jelentős előrelépés történt a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények (pl: lopások, betöréses lopások) felderítése terén, a 
bevezetett új módszerek hatására minőségi változás történt a bűnüldözésben. Külön intézkedési 
tervek készültek az állampolgárokat leginkább zavaró cselekmények (betörések, gépkocsi feltörés, 
kerékpárlopás, prostitúció) megelőzésére, felderítésére, és a megnövelt, célirányos közterületi 
jelenlét (mozgóőri szolgálat) pozitív hatása is érezhető a bűnügyi számokban . 
A regisztrált bűncselekmények számában Nyíregyháza Megyei Jogú Város tekintettében csökkenés 
állapítható meg: 

20000 

10000 

o 

DMegye 

.Nyh.Rk. 

Ny.háza város 

2009 2010 2011 2012 2013 


Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények elkövetés helye szerint 

Forrás: 2013. évi rendőrségi beszámoló 

Eredményes volt a célirányos közterületi jelenlét bevezetése. A lakossági visszajelzések is igazolják a 
mozgóőri szolgálat sikerét Nyíregyháza belvárosában, ami naponta 06.00-tól 22 .00-ig folyamatos 
gyalogos jelenlétet biztosított. Úgyszintén pozitív visszajelzést kapott, hogy az állomány szolgálatának 
felét a gépkocsikból kiszállva, gyalogosan teljesítette, valamint, hogy az idegenforgalmilag frekventált 
helyeken (PI : Sóstó, különböző helyi kulturális, sport és városnapi rendezvények) egységes, kulturált 
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ruházatban, a résztvevők között ténylegesen megjelenve gyalogoltak. Külön kiemelendő a lovas járőr 


szolgálatok szerepe a nyári időszakban Sóstón, valamint télen a tanya bokrok területén . 


2013-ban a város legforgalmasabb és a bűnelkövetés szempontjából leginkább veszélyeztetett 

területeire 6 helyszínen (Jósaváros, Belváros) helyeztünk el 12 db térfigyelő kamerát, amellyel így 

már 29-re emelkedett a városban működő kamerák száma, melyek képét a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Rendőr Főkapitányságon folyamatos figyelemmel kísérnek. 

2014-ben további térfigyelő kamerák elhelyezését tervezzük a közbiztonság növelése érdekében, 

mivel tapasztalatok szerint egy térfigyelő rendszer bevezetése jelentősen , akár 30-50 %-al is 

csökkenti a bűnözést a figyelt területeken. Térfigyelő kamerák kerülnek elhelyezésre az Örökösföldi 

lakótelepen, az Érkertben, a Huszártelepen és a Jósavárosban. A helyszínek és a kamerák helyének 

kiválasztása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr Főkapitányság közreműködésével valósul meg. 


A közterületek rendjének fenntartásában igen jelentős szerepe van a közterület-felügyeletnek. A 

közterület-felügyeletről szóló törvény szerint a felügyeletnek többek között feladata a közreműködés 


a közrend, közbiztonság védelmében. 


A Közterület-felügyelettel kapcsolatban a program megfogalmazta, hogya felügyelet a jövő 


biztonságának megalapozó tényezőjévé kell, hogy váljon . 

A ci klus során elhelyezési, felszerelési és jogszabályi változások segítették a programban 

megfogalmazottak teljesítését. 


A közterület-felügyelet új helyre, a NYíRVV Nonprofit Kft . Tüzér utcai telephelyére, egy önálló, 

felújított, modern épületbe költözött, ahol minden technikai feltétel biztosítottá vált az elvárt 

teljesítményhez. A korábban használt önkormányzati tulajdonú épület hasznosításra került . 

A 2013. január Ol-től hatályba lépett, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 

tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvény mérföldkőnek is tekinthető, mert a jogszabály 

értelmében a felügyelet önkormányzati rendészeti szervként definiálja. A törvény kötelezően előírta 


a Megyei Rendőr-főkapitánysággal az együttműködési megállapodás megkötését. 


Az együttm űködés keretében : 

• 	 ellenőrzésre kerül a belváros forgalmi rendje, 

• 	 a turisztikai szempontból különösen vonzó Sóstógyógyfürdőre koncentrálódó, 
megnövekedett vendégforgalom által indikált, közlekedési forgalmi rend biztosítása. 

A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében április közepétől október végéig, 24 
héten át a közterület- felügyelők a rendőrkapitányság járőreivel közösen láttak el gyalogos 
szolgálatot péntek és szombat éjszakánként a belvárosi szórakozóhelyek környékén, valamint a 
társhatóságokkal közös akciókban vettek részt . 

A közterület- felügyelet a helyi közrend és közbiztonság biztosítása, az ezekkel kapcsolatos feladatok 
ellátásának elősegítése , a közterületeken előforduló jogellenes cselekmények, jogsértések 
megelőzése, megakadályozása érdekében civil együttműködés keretében számos polgárőr 

szervezettel, köztük a Nyíregyháza Polgárőr Szövetséggel szabályozott keretek között látja el 
ezirányú tevékenységét. A különböző önkormányzati rendezvényeken, megemlékezéseken a 
polgárőri jelenlét biztosítása igény szerint megoldott. 

Az önkormányzat a gazdasági program végrehajtási ciklusa alatt minden évben közvetlen és közvetett 
módon, a Közbiztonsági Közalapítványon keresztül támogatta a városban működő polgárőr 

WWW.N.tlftlGYHAlA.HU 

--------------------~ 


~ 


\ 	 () N Y R E G Y H Á Z A 

29 

http:WWW.N.tlftlGYHAlA.HU


egyesületeket céljaik megvalósítása érdekében. A közalapítványnak nyújtott támogatás 2011-2014. 
években 28.000 eFt. Közvetlen támogatás formájában, a Közbiztonsági Alapból az érintett 
időszakban évente tíz, különböző városrészekben működő polgárőr egyesület kapott 75.000-300.000 
Ft összegig terjedő éves támogatást a működéséhez . 

A GAZDASÁGI HElYZET ALAKULÁSA 

Nyíregyháza egy nemzetközi és egy regionális jelentőségű közlekedési tengely találkozásánál 
elhelyezkedő fejlesztési pont. Az ország 6. legnépesebb vidéki városaként, kedvező földrajzi 
fekvésének köszönhetően jelentős gazdasági, közlekedési és logisztikai funkciókat lát el országos és 
nemzetközi szinten egyaránt. 

A munkaerő-pi aci keresleti oldala az alábbiak szerint alakult városunkban: 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014.03.31 

Országos (fő) 591.278 552.308 569.261 414.273 431.474 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megye (fő) 56.850 57.211 59.331 44.976 48.297 

Nyíregyháza (fő) 6.973 6.875 7.330 6.700 6.203 

A KSH adata i szerint minden kategóriában növekedés figyelhető meg az alábbiak szerint : 

Megnevezés 
Időszak 

2010. év 2013. év 
Regisztrált önálló vállalkozók 

száma (db) 15.921 16.684 

Regisztrált társas vállalkozások 
száma - GFO'l1 (db) 8.034 7.819 
Regisztrált vállalkozások száma 

GFO'l1 (db) 23.955 24.503 
Regisztrált gazdasági szervezetek 

száma (db) 25.222 26.397 

Az adófizetők 
száma az állandó 

népesség 
százalékában 

Egy adófizetőre 

jutó személyi 
jövedelemadó

alap (eFt) 

Az adófizetők 
száma az állandó 

népesség 
százalékában 

Egy adófizetőre 
jutó személyi 

jövedelemadó
alap (eFt) 

Nyíregyháza 
46,S 1.820 46,8 1.810 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 39,1 1.480 41,2 1.451 

Ország összesen 
44,S 1.865 44,3 1.888 
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Fentieket az adófizetők számának országos és megyei adatokhoz viszonyított kedvezőbb alakulása is 
alátámasztja . Az egy főre jutó személyi jövedelemadó alap elmarad az országos átlagtól, de jóval 
meghaladja a megyei átlagot, mely sajnos a térség lemaradását reprezentálja . 

Iparűzési adó alakulása Nyíregyházán a 2008-2013. években 
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A nyíregyházi háztartások havi nettó jövedelmének átlaga 2010. évi 180.003 forintról 2012-re 
194.477 forintra emelkedett. A növekedés mértéke meghaladja a két év inflációjának mértékét, mely 
csekély reáljövedelem-növekedést jelent. 

TURIZMUS 

Nyíregyháza az elmúlt három év alatt - országosan példaértékűen - turisztikailag a 
legdinamikusabban fejlődő város lett. 2014-ben elnyerte ,,Az év turisztikai városa" címet, mely az 
Utazó magazin hagyományos évad nyitó gáláján került átadásra . 

2013-ban a budapesti Utazás kiállítás díszvendégeként az egyik legimpozánsabb megjelenés 
Nyíregyháza dinamikus, élményeket közvetítő standja . A kiállításon történt szervezésért és 
bemutatkozásért a II. Utazás Turisztikai Kommunikációs díj kiállítási kampány kategóriában különdíjat 
kaptunk. Ugyanebben az évben ,,Az év feltörekvő turisztikai települése" díjat érdemelte ki a város az 
ország leglátogatottabb szálláshelyeket tömörítő weboldalának - a szallas.hu-nak - a versenyén. A 
megmérettetésen 850 település állt szemben egymással, a végső sorrend 150 ezer értéke lés, 50 ezer 
szavazat és a szakmai zsűri véleménye alapján alaku lt ki. A sza kma elismeréseként Nyíregyháza adott 
otthont a IX. Országos TDM konferenciának. ,,Az év TDM szervezete" címet az országban első 

alkalommal a Nyíregyházi TDM nyerte el 2012-ben . 

Célunk a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a desztinációban, annak 
népszerűs ítése, a turisztikai bevételek növelése, a terület imázsának erősítése , a kapcsolódó 
települések turisztikai kínálatának bemutatása és a turizmusfejlesztés. 

A turisztikai jövőkép szerint Nyíregyháza és térsége még sikeresebb turisztikai célponttá válik. Ennek 
eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus 
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fejlesztése, intenzív marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének 

növelése; minőség, innováció, egyediség. 

Első lépésként fontos volt a TDM szervezet felállítása és Nyíregyháza első önálló turisztikai irodájának 
a megnyitása 2011-ben. A feladatok megvalósításához nagyban hozzájárultak az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv keretében elnyert támogatások. A pályázati forrásoknak 
köszönhetően javultak avendégtájékoztatás feltételei, kültéri információs terminál, touch info pont 
létesült. Turisztikai tájékoztató táblák kerültek kihelyezésre: Nyíregyházán, Nyírbátorban, 
Máriapócson, Nagykállóban és Apagyon. Bevezetésre került a PocketGuide rendszer, így okos 
telefonon vagy tableten három túraútvonal - a nyíregyházi városnéző séta, a sóstói séta és a nyírségi 
kirándulás - vehető igénybe a túravezető szoftver segítségével. Elkészült egy 12 perces többnyelvű 
turisztikai f ilm, amely bemutatja a térség turisztikai attrakcióit, értékeit. 

Felújításra került és látogathatóvá vált Sóstógyógyfürdőn az ipari műemlék Víztorony. 2012. január i 
től átvételre került a Víztoronyban található Tourinform iroda működtetése, ahol szolgáltatásként 
megjelent a torony megtekintése. 

A fejlesztésekkel párhuzamosan nagy hangsúlyt kapott a marketing- kommunikációs tevékenység: a 
többnyelvű turisztika i kiadványok készítése, az utazás kiállításokon történő részvétel, a TV reklámok, 
az onl ine megjelenések, belföldi és külföldi study tourok fogadása, nagyszabású óriásplakát 
kampányok, work-shopok, road-show-k szervezése. A marketing munka területén nagy segítséget 
jelentett a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságával történő 
együttműködés . 

A TDM szakmai tevékenységének köszönhetően először sikerült a desztinációban az összes nagy 
turisztika i attrakciát összefogni, és " Csodacsomagok" néven az ideérkező turistáknak komplex 
programot kínálni. Mára már elmondható, hogy színes és trendi turisztikai célpont Nyíregyháza. 

A város népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2013-ban 33 %-kal nőtt a külföldi 
vendégéjszakák száma az előző évhez képest, a lengyeleké egyenesen megduplázódott. A belföldi 
vendégéjszakák száma 30 %-kal bővült, úgy hogy már 2012-ben is kétszámjegyű volt a növekedés. 
Évről évre nő az idegenforgalmi adóbevétel, 2013-ban az előző évhez képest 62 %-kal emelkedett a 
befolyt összeg. 2013-ban 41.267 eFt idegenforgalmi adót fizettek be a város szálláshelyei, amelyhez 
az állam további 29.854 eFt támogatást nyújtott. A bevételekben jelentkezik a nyár elején bevezetett 
egységes vendégkönyv és szálláshely táblarendszer alkalmazása, melynek hatására javult az adózási 
fegyelem . A befolyt idegenforgalmi adó és az állami támogatás a turiszt ikai feladatokra 
visszaforgatásra kerül. 

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
Az autópá lya kivételével az országos főutak átmenő forgalma a város belterületén ha lad át. A városon 
be lüli fejlődés azt is eredményezte, hogya korábbi " elkerülő" utakra ránőttek a kiszolgáló funkciók, 
ezáltal lassult a haladási sebesség, nőtt a közlekedési zsúfoltság és a környezetterhelés mértéke. A 
városrészek között i forgalom a hagyományos lakó- és szerviz utakra terelődik, amelyek kiépítettsége 
és nyomvonalvezetése nem felel meg az megnövekedett terhelésnek. 

A várostest gépkocsi terhe lésének csökkentését fogja eredményezni a kiemeit beruházások közé 
emelt Nyugati elkerülő út, melynek az első 2,2 km-es szakaszának kivitelezése 2013 szeptemberében 
megkezdődött, és 2014 szeptemberében várhatóan átadásra kerül a Simai útig. A második szakasza 
esetében - mely a Tiszavasvári útig valósul meg - jelenleg a kisajátítások folynak. A kiviteli tervek 
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elkészültek, és a NIF tájékoztatása szerint ez év második felében közbeszerzés kiírásával 
megkezdődhet a kivitelezés. A mintegy 6,9 km hosszúságú új út azon kívül, hogy új autópálya 
kapcsolatot biztosít a város és térsége részére jkb. 6 km-el lerövidül a város elérhetőségej a 
Debreceni út tehermentesítését, és az érintett településrészek környezeti terhelését csökkenti, 
beruházás ösztönző hatása is van . A várható átadása 2015. közepe. Az elkerülő út fontos 
környezetvédelmi célú beruházás is egyben, és a foglakoztatás növelését is segíti . 

A gépkocsik növekvő száma és az egyéni közlekedés intenzitásának növekedése komoly parkolási 
problémákat vet fel a sűrű beépítésű területeken és a nagy forgalmú szolgáltató létesítmények 
környezetében . 

Folyamatos a kerékpár út-hálózat kiépítése, melyhez a forrást elsősorban pályázat útján biztosít juk. 

Befejezéséhez közeledik az ÉAOP-3.1.3jA-11-2011-0015 "Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának 
fejlesztése" című projektünk. A Korányi Frigyes u; Törzs u; Család u. - Szalag u.; Belső körút, Liszt F. u; 
László u; Pazonyi u; Pazonyi tér, Ferenc körút, Vasvári P. u; Rákóczi út, Vasgyár út, Petőfi út mellett 
újonnan kiépített kerékpárút hálózat burkolatépítése már befejeződött, egyes szakaszokon a 
területrendezési és közlekedésbiztonsági feladatokat kell még elvégezni. 

A megépült kerékpárutakkal a város nagykörút jának egy része, valamint Sóstóhegy és Sóstófürdő 
településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. Megépült kerékpárutak hossza 
(elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút, kétirányú kerékpárút, elválasztott gyalog-kerékpárút): 
6.770,51 m. 

Kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza (kerékpározásra kijelölt kisforgalmú utca, 
nyitott kerékpársáv) : 1.210 m. 

A helyi közösségi közlekedést Nyíregyházán alapvetően autóbuszok biztosítják 37 vonalon . A városba 
sugarasan érkező tucatnyi útirány mindegyike bevezeti a forgaimat a belvárosba, egészen a belső 
körúthoz, a személygépkocsi a belső körúton belüli térbe viszonylagos könnyedséggel eljuthat, mely 
térben az autóbusz közlekedés nem halad át. 
A helyi közösségi közlekedés vonalhálózatának hossza jelenleg 146,8 km, ebből a külterületi szakasz 
50,3 km . A város külterületi településrészeinek helyi közösségi közlekedésbe való bevonása 1997-től 
fokozatosan történt. 

A teljes vonalhálózaton összesen 259 megállóhely van, melyek kiépítettsége eltérő . A menetrendben 
jelenleg 37 autóbusz viszonylat található, melyeknek közel 50 %-ára jellemző a fonódás, azaz közös 
szakaszok, ezek döntő hányada a nagykörúton és ezen belüli városi utakon található. A program 
készítésének időpontjától az új LEGO gyár működésével összefüggő H40 L -es viszonylattal bővült a 
viszonylatok száma . 
A helyi járatokon szállított utasszám folyamatosan csökken. Míg 2010-ben mintegy évi 28 millió fő 
volt, addig ez a szám 2011-ben 26.952 ezerre, 2012-ben 24. 822-re, míg 2013-ban már 23.024 ezerre 
csökkent. 

A helyi közlekedés közszolgáltatás, melynek biztosítása a település önkormányzatának a feladata . Az 
elégtelen finanszírozás, ahogyan évek óta most is égető problémát jelent a város részére . Évről évre 
eleget kell tennünk a nullszaldós finanszírozás kötelezettségének, miközben arra kielégítő 

költségvetési forrás nem áll rendelkezésre . 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között 2005. január 1. 
napjától fennálló közszolgáltatási szerződés 2012 . december 31. napján lejárt. Felek közös szándéka 
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volt, hogya helyi közlekedési közszolgáltatás ellátásáról a továbbiakban is a Szabolcs Volán Zrt., mint 

szolgáltató gondoskodjon. 
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI . tv. 25.§ (1) bek. értelmében lehetőség volt a 
közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására az 1370/2007/EK rendeletben meghatározottak 

szerint. 
Az eredetileg 8 évre megkötött közszolgáltatási szerződés 4 évvel történő meghosszabbítását 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 337/2012 . (XII.13 .) sz. határozatával jóváhagyta. 

Nyíregyháza Város vezetése a Közgyűlés folyamatos tájékoztatása mellett 2012. év júniusától 
tárgyalásokat folytatott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Volán Zrt képviselőivel a 2009-2011 
években felhalmozódott veszteségek kiegyenlítésének módjáról. A Közgyűlés 291/2012.(XI.29.) sz. 
határozatában hozott döntését követően 2012. december 7-én aláírásra került a 2009.-2010.-2011. 
üzleti évekre vonatkozó 581.673 e Ft veszteség kiegyenlítésével kapcsolatos megállapodás. 

A mindennapi utazásokhoz, egy-egy utazáshoz is a személygépkocsi használatának egyre gyakoribb 
választása a közösségi közlekedés részarányát folyamatosan csökkenti, egyre gyakoribb forgalmi 
torlódások adódnak, amelyek a menetrend szerinti közlekedésben is növelik az eljutási időt, mely 
további utasszám csökkenést eredményez. 

A közösségi közlekedésre egyidőben, egymással ellentétes hatást fejt ki, hogy míg a városlakók, 
utasok és potenciális utasok a kínálat (vonalhálózat, járatsűrűség, üzemidő) bővítését igénylik, 
korszerű járműpark rendelkezésre állásával, addig a csökkenő utasszám és finanszírozási rendszer 
csökkenő bevételeket eredményez. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft . által 
utasszámlálást végeztetett, a helyi autóbusszal végzett menetrend szerint közlekedő 

tömegközlekedési hálózat teljes viszonylatán. Az üzemeltetési költségek rendkívüli mértékű 

megnövekedése szükségessé tette a Közszolgáltatási Szerződés módosítását. A tömegközlekedés 
működésének finanszírozása a Város költségvetését nagymértékben terheli, ezért a KTI Kft. részére 
az utasszámlálási adatokra való tekintettel - megbízást adtunk a költségek csökkentésének 
kidolgozására. Ennek szellemében 2013. évben módosításra került a jelenlegi menetrend . 

A módosított menetrendek és járatok bevezetésére takarékossági kényszerből került sor, hogy 
mérsékelni lehessen az önkormányzat által fizetendő ellentételezés összegét. Természetesen, 
folyamatosan vizsgáljuk a hozzánk érkező járatmódosítási igényeket, melyeket azok pénzügyi 
hatásaitól függően a menetrend módosításoknál figyelembe veszünk. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelenleg is folyamatban lévő KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026 
azonosítószámú "Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont 
fejlesztése Nyíregyházán" c. pályázata eredményeként, a közösségi közlekedés alternatíváinak 
rendszerszemléletű elemzése valósul meg, különös tekintettel a kötöttpályás közlekedés vizsgálatára . 

TELEPÜlÉSRENDEZÉS 

A településrendezés eszközei és egyben a településrendezési terv részei : a településszerkezeti terv, a 
helyi építési szabályzat és a szabályozási terv. 
A településszerkezeti terv nagy léptékű, a városszerkezet, a terület felhasználás, az infrastrukturális 
rendszer fő elveit rögzíti. Az építési törvény megfogalmazása szerint meghatározza a település 
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
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elemei nek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. Értelem- szerűen 
a hosszútávú tervi előretekintés miatt ez a kötelezően létező tervfajta a gyorsabban változó 
fejlesztési igényeknek csak részben, esetleg még úgy sem tud megfelelni. Ezért a szükségszerű 
módosításokkal igyekeznek az önkormányzatok rugalmasabban alkalmazkodni akonkrétabb 
fejlesztési és építési igényekhez akkor, ha a települési szintű közérdeknek a módosítási szándék 

megfelel. A településszerkezeti terv részterületre vonatkozó módosítása során azonban annak 
hatásait az egész településre (szükség esetén annak határain túl is) vizsgálni kell. 

Törvényi elő írás szerint szükséges, hogy az Önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 
évente felülvizsgálja , az időközben történt módosításokat a felülvizsgált egységes terven átvezesse. 
Ezt az eltelt időszak miatti megváltozott körülmények, igények, de más, magasabbrendű tervekben 
történt változás is indokolhatja . 20B-ban az ország terve (OTrT) is módosult, a 2011-ben elkészített 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TRT 2015 végéig az OTrT -nek történő megfelelőség érdekében 
módosításrajfelülvizsgálatra kerül. Nyíregyháza jelen leg érvényes terve mind az előbbi kettő 

terü letrendezési tervve l összhangba kell, hogy kerüljön . Az elmúlt években egyéb jogszabályi 
változások köveztében 2018 végéig új metodika és tartalmi előírások szerint a város terveit felül kell 
vizsgálni. Ennek a felülvizsgálati előkészületei jelenleg folyamatban vannak. A városi szintű tervezési 
folyamat részeként 20B-tól Nyíregyháza Megyei Jogú Város - fenntartható városfejlesztési 
programja keretében - elkészíti a településfejlesztési koncepcióját és az integrált te lepülésfejlesztési 
stratégiáját (ITS) (a korábbi IVS felülvizsgálatával), valamint a többi megyei jogú városhoz hasonlóan 
közreműköd i k a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések megtervezésében. Ennek során 
szakkoncepciók és intézkedési tervek készülnek. 
A társadalmasítás érdekében megalkottuk a partnerségi szabályzatunkat is . Tervet csak ennek a 
betartásával készítünk, módosítunk. 

A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban megállapítja - a táj, az épített- és 
a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos terület- használati 
korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és 
intenzitásával kapcsolatos előírásokka l - a helyi építési követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket. A helyi építési szabályzat mellékiete a szabályozási terv. Az önkormányzat a helyi 
építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy továbbra is változatlan 
tartalommal alkalmazza, módosítja vagy újat készít. 
A város rendezési terveinek módosításai folyamatosnak mondható, szükségességének legfontosabb 
okai a következők : 

• 	 egyrészt kiemeit társadalmi cél érdekében és nemzetgazdasági szempontból kiemeit 
jelentőség ű ügy tárgyát képező építési beruházások megvalósítása (K), 

• 	 másrészt gazdasági-fejlesztési célból munkahelyteremtő nagy beruházások megvalósítása 
(G), 

• 	 harmadrészt lakossági igényeknek való megfelelés (L), 
• 	 negyedrészt jogszabályi kötelezettségből , jogszabály változásokból adódó felülvizsgálatok 

(J). 

A rendezési tervet érintően a kisebb jelentőségű , lakossági igényt kielégítő módosítások, a 
pontosítások és javítások kivételével az ún. Településrendezési szerződés megkötésével folytak és 
folynak a településrendezési terv módosításai. A kialakult gyakorlatunk alapján a Település- rendezési 
szerződések mellett szélesebb körű , ún. Közérdekű kötelezettség jvagy Keretszerződésj vállalásával a 
kérelmezők kinyilvánítják az elkötelezettségüket a hely (Nyíregyháza) lakói előtt, és a közvetlen 
érdekeltségük, vagy kötelezettségük mellett a köz érdekében egyéb beruházást, felajánlást is 
vállalnak. 
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2011-2014. év között jóváhagyott rendezési tervmódosítások: 
(db) 

Év G L J K 

2011. 9 15 2 -

2012. 5 16 1 -

2013. 2 1 - 2 

2014. 1 - - -
Összesen: 17 32 3 2 

A lakossági igényeken alapuló kisebb jelentőségű rendezési tervi módosításokon kívül az alábbi 
kiemelkedő jelentőségű, a városszerkezetet, a terület felhasználást jelentősen érintő rendezési tervi 
módosítást bonyolítottunk le : 

- a LEGO Manufacturing Kft. által Nyíregyházán megvalósuló, gyárépítéssel kapcsolatos 
beruházást kísérő szabályozási tervi módosítást, 
- a Nyugati elkerülő út (338. számú főút) megépítéséhez kapcsolódó szabályozási tervi 
módosítást. 

Az első két esetben a Kormánya beruházások megvalósításával és használatbavételével összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemeit jelentőségű üggyé 
nyi Iván ította . 
További kiemeit jelentőségű ügy pl. a két nemzetközi Ja 100-as és a 80-as / vasútvonal is. Ebből a 
záhonyi vonal korsze rűsítése miatt már módosítani kellett a város terveit, és folyamatban van a 
miskolci vonal tervezett korszerűsítése érdekében ennek terveit érintően a rendezési terv 
módosítása . 

A munkahelyteremtő nagy beruházások közül kiemelendő: LEGO Manufacturing Kft, Eissmann 
Automot ive Hungária Kft, Hübner-H Kft, Michelin Hungária Kft, Sematic Hungária Kft, ContiTech 
Magyarország Kft. Ezen gyárak településünkön való kialakíthatósága érdekében a rendezési terv 
módosítása, a beruházáshoz kapcsolódó szakmai segítségnyújtás vált szükségessé. 

Megalkottuk a Településképi rendeletünket. Ezt az eszközt minden kiemeit helyen, még a nem 
engedélyköteles építés esetén is működtetjük . Az eltelt időszak lehetővé tette, hogya használat 
során szerzett tapasztalatok mind a tervmódosításban érvényesüljenek, mind pedig annak a 
javítására és pontosítására készül javaslat. 

Kialakítottunk egy, a használata során bebizonyosodottan segítő metodikát. így a városházán 
rendszeresen koordinációt tartunk az összes érintett bevonásával a kiemeit beruházások 
gördülékenyebb megvalósítása miatt (pl. a Nyugati elkerülő út, a LEGO beruházása, a LEGO 
kerékpárút soránL de a közép- és hosszútávú koncepciók készítésekor, azok realitása érdekében a 
szakmai csoportok a hivatalban pontról-pontra rendszeresen véleményt cserélnek a szakmai team 
résztvevőivel. 

SZERVEZETI ÁTALAKíTÁS 

A program készítését megelőzően már konkrét feladatokat fogalmaztunk meg a szervezeti 
átalakításokra vonatkozóan, mely feladatok maradéktalanul végrehajtásra is kerültek : 

Az intézményhálózat racionalizálása mellett átalakítottuk a Polgármesteri Hivatal szervezetét egy 
hatékonya n és költségtakarékosan működő, átlátható intézménnyé. 
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A Hivatal valamennyi belső szervezeti egysége a "háttérben" segítette a gazdasági program 

célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását. 

A Jegyzői Kabinetnek a Közgyűlés és Bizottságai jogalkotói tevékenységében volt meghatározó 


szerepe. 


A Közgyűlési munka segítését szemlélteti az alábbi táblázat: 
(db) 

ÉVSZÁM ELŐTERJESZTÉSEK 
SZÁMA 

HATÁROZATOK 
SZÁMA 

RENDELETEK 
SZÁMA 

201l. 291 251 56 
2012. 317 339 55 
2013 . 275 304 50 

2014. JANUÁR-ÁPRILIS 89 90 16 

ÖSSZESEN 972 984 177 

2012. évben kiemeit feladat volt a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012 . évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtására kiad ott 218/2012. (VIII.13 .) 
Kormányrendelet alapján a Nyíregyházi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos előkészítő, 

egyeztető feladatok ellátása, a megállapodás megkötésének előkészítése. Az emberi erőforrás 
menedzsment már 2012. év második felétől folyamatosan dolgozott e területen a Járási Hivatal 
működéséhez szükséges szakmailag felkészült és képesített személyi állomány biztosítása érdekében. 
A beszámolási időszakban 2014. április 6-án került sor az országgyűlési képviselők általános 
választására. A választások során 99 szavazókör szavazatszámláló bizottságának munkáját kellett 
megszervezni és koordinálni. 
Az Ellátási Osztály feladatellátása sokrétűen, összefüggően biztosítja a Polgármesteri Hivatal által 
használt épületek üzemeltetését, az igazgatási feladatok anyagi és technikai feltételeinek 
megteremtését. 

Kialakításra került egy egységes és mindenre kiterjedő kontrolling rendszer. 
Az Ellenőrzési Osztály Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Programjával 
összhangban készítette el a 2011-2014. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét. A belső ellenőrzési stratégiai 
célok meghatározásának alapjául az önkormányzat által megfogalmazott hosszú távú célkitűzések 
szolgáltak. 

Belső ellenőrzési stratégiai célok: 

• 	 A működési rendszer megbízhatóságának növelése, cél és eredményorientáltság javítása, 
fokozása . 

• 	 A gazdálkodás hatékonyságának javítása. 

• 	 Az önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásainak racionalizálása, egységes 
feladatfinanszírozási rendszer megteremtése. 

• 	 Beruházások, fejlesztési tevékenység növelése, megbízható vagyonvédelem . 
• Irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyabbá tétele. 

Az ellenőrzések során olyan javaslatok kerültek megfogalmazásra, melyek elősegítették: 

• 	 a gazdasági, pénzügyi egyensúly megteremtését, 

• 	 a hatékony feladatfinanszírozási rendszer kialakítását, 

• 	 a felelős önkormányzati gazdálkodást, 

• 	 a közpénzből juttatott támogatások felhasználásának hatékonyságának növelését, 
• 	 a racionális gazdálkodást. 
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Ellenőrzések 

év rendszer szabályszerűségi pénzügyi teljesítmény informatikai összesen 

201l. 3 10 19 3 O 35 

2012. 5 12 12 2 1 32 

2013. 6 10 12 1 O 29 

2014. 7 10 8 4 O 29 

ÖSszesen 21 42 51 10 1 125 

40 

30 

20 

10 

o ~--------.---------.---------.---------~ 
2011. 2012. 2013. 2014. 

• informatikai 

• teljesítmény 

pénzügyi 

• szabályszerűségi 

• rendszer 

Belső ellenőrzések típusonkénti megoszlása (db) 

Az ellenőrzési típusok évenkénti megoszlása jól szemlélteti akontrollrendszer fejlődését. 2013 . évben 
már kétszeresére növekedhetett a rendszer ellenőrzések száma 2011. évhez képest. 

Az ellenőrzések eredményességi mutatói javultak. A megállapítások rámutattak a belső kontroll 
rendszer erős, vagy gyenge pontjaira. Az ellenőrzéseket hasznosnak ítélték meg az ellenőrzöttek, a 
javaslatokra meghozták intézkedéseiket. 

Az ellenőrzések lefedettsége, a témavizsgálatok száma nőtt, ezzel kiszélesedett az ellenőrzött terület, 
továbbá a tanácsadói tevékenység elkezdődött . 

Ellenőrzések ellenőrzött szervezetenként 

• Intézményi 

• Polg.Hivatal 

Céltámogatás 

. GT 
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A belső ellenőrzés négy év alatt a teljes intézményhálózatot átvizsgálta . Az ellenőrzések során közel 
1.300 személyi anyag, 25 költségvetési beszámoló, 45 téma, 40 céltámogatásban részesülő 

kedvezményezett kontrolljára került sor. 

A PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA 

A város vezetése 2010. őszén egy csőd szélén álló önkormányzatot vett át. A kritikus helyzetre 
tekintettel - szakértő cég bevonásával - azonnal megkezdődött az állapot felmérés, illetve az 
Önkormányzat gazdálkodásának teljes átvilágítása . 

2010. év végére a teljes kötelezettség állomány megközelítette a 24 milliárd forintot : 

eH-ban ! 
Felhalmozási hitelállomány 13.275.487 

Likviditási hitelállomány 3.321.493 
Egyéb működési hitelállomány 1.750.000 

Összesen 18.346.980 
Kezességvá lia lás 2.796.532 

Szállítói állomány 2.758.545 

Mindösszesen 23.902.057 

Világossá vált, hogya teljes csőd elkerülése érdekében azonnali racionalizálási döntésekre van 
szükség. 

A vizsgálat megállapítása többek között az volt, hogy az Önkormányzat indokolatlanul nagyszámú 
önállóan működő és gazdálkodó intézményt tart fenn, ezért a legelső lépés, hogy át kell alakítani az 
Önkormányzat szervezetét egy hatékonyan és költségtakarékosan működő, átlátható 
intézményhálózattá . 

Ezzel párhuzamosan az Állami Számvevőszék megvizsgálta valamennyi megyei jogú városi 
önkormányzat pénzügyi helyzetét. A vizsgálat megállapította, hogy 2007-2010. években az 
Önkormányzat működés i kockázatát növelte az ellenőrzött időszak minden napján fennálló 
folyószámlahitel állomány, a havi rendszerességgel igénybevett munkabérhitel napi átlagának 
emelkedése és a jelentős összegű lejárt szállítói állomány. 

A működés pénzügyi egyensúlyának gyors helyreállítása érdekében az ÁSZ ellenőrzés javaslatára 
intézkedési terv készült, mely intézkedések az alábbiak szerint hasznosultak: 

• 	 Az adópolit ika területén felülvizsgálatra került az építményadó fizetésre kötelezett teljes 

adóalanyi kör és az adóköteles adótárgyak száma, valamint intézkedések történtek a 

hátralékkezelés érdekében is. A működés pénzügyi egyensúlyának gyors helyreállítása 

mellett a hosszú távú fenntarthatóság érdekében fokozott f igyelmet fordítottunk a 

beszámolási időszakban a bevételszerző lehetőségek feltárására, különösen a helyi 

adópolitika i célok meghatározására és számszerűsítésére, a bérleti díjak és a térítési díjak 

évenkénti felülvizsgálatára, a követelések behajtására . 
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• 	 A folyamatban lévő és tervezett beruházások teljes körű felülvizsgálata megtörtént. A 

projektek indításakor, valamint negyedévente bemutatásra kerül a projektek 

forrásösszetétele. A projektek dokumentumai tartalmazzák minden esetben a 

beruházásokkal létrehozott létesítmények működtetését és jövőbeni fenntarthatóságát 

biztosító források. 

• 	 Az Önkormányzat valamennyi fizetési kötelezettsége felülvizsgálatra, számbavételre került, 
gondoskodtunk a fizetési kötelezettségek teljes körére nézve a fedezetek adott évi 
költségvetési rendeletekben történő megtervezésére, likvid eszközökkel történő 

biztosítására. 

• 	 A takarékossági intézkedések következtében realizált pénzügyi többletekkel a likvid hitel 
állományát csökkentettük, illetve a szállítói állomány fokozatos felszámolására használtuk fel. 

• 	 A likviditás menedzselése érdekében az adósságszolgálat jelentős mértékben átütemezésre 
került 2011. évben. A kötvény és a hitel visszafizetésének átütemezése a 2011. évi 
költségvetés pozícióját 338 millió Ft-al javította. Az adósság Magyar Állam általi teljes 
átvállalásával a pénzügyi helyzet stabilizálódott, de ez nem mentesít bennünket az alól a 
kötelességünk alól, hogy kötelezettségvállalásainknál jövőbeni is fokozott figyelmet 
fordítsunk az Önkormányzat teherbíró képességére, az utófinanszírozással megvalósuló 
beruházások önrészének, valamint a támogatás finanszírozásának ütem szerint történő 
előteremtésére. 

• 	 A szociális, valamint az oktatási-nevelési intézményhálózat teljes felülvizsgálata, illetve a 
hatékony, költségtakarékos gazdálkodás érdekében a szerkezetátalakítás megtörtént 2011 . 
évben. 2012-2013. évben állami és önkormányzati intézkedéseknek köszönhetően a 
közművelődési intézményhálózat is átalakult, a megújult ellenőrzési rendszerrel az átalakított 
intézményi struktúrát folyamatos kontroll alatt tartjuk. 

• 	 A beszámolási időszakban a költségvetésben megbontásra került a kötelező és önként vállalt 
feladatok köre . A költségvetés készítésekor - a gazdasági program áttekintésével egyidőben 
áttekintésre került az önként vállalt feladatok finanszírozhatósága a kötelező feladatok 
elsődlegességének érvényesítése mellett. 

• 	 Félévente bemutatásra került - a szokásos beszámoló keretében - a Közgyűlésnek 

• 	 az Önkormányzat és a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális 
pénzügyi helyzete. A hitel, kötvény állomány, a korosított szállítói tartozás, a nyújtott 
kölcsönökből fennálló követelések bemutatása mellett szöveges elemzések is 
készültek a feladatellátás adott évi teljesítésére vonatkozóan. 

• 	 a költségvetésekben a hitel és kötvény állomány teljes körére és futamidejére 
bemutatásra került a visszafizetésre szolgáló forrás. A teljességhez hozzátartozik, 
hogy az adósságátvállalással megszűnt az ebből eredő kockázat. 

• 	 az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és 
külső források rendelkezésre állása a teljes megvalósítási időszakra vonatkozóan. 
Ezen túlmenően a projektekről negyedévente készül közgyűlési tájékoztató. 
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• 	 A pénzügyi egyensúlyra nincs közvetlen kihatása, és a beszámolási időszakban - technikai 
okok miatt (állomány nagysága) - még nem sikerült egyedileg bemutatni az adott évek 
zárszámadási rendeleteiben az értékcsökkenés összegét és ezzel összevetve az 
elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási 

fokának alakulását. 

• 	 Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizációja nem tette szükségessé osztalék 
felvételét, a mindenkori adózás utáni eredmény - Polgármesteri Határozat alapján - a 

társaságok eredmény tartalékába került. 

• 	 Az önkormányzat költségvetési rendeletében és azok módosításaiban a futamidő végéig 
bemutatásra kerültek hitelszerződésenként az adósságot keletkeztető ügyletekből 

(hitel/kötvény/kezességvállalás) származó kötelezettségek, valamint a hitel/kötvény 
igénybevételével megvalósuló beruházási, felújítási feladatok. 

• 	 A kritikus i dőszakban naponta figyeltük a hitelek, kötvények árfolyamának-, kamatainak 
alakulását. A költségvetésben céltartalékot különítettünk el ezek fizetési kockázataira, 
továbbá a mérlegen kívüli tételek (kezességvállalás, garancia és helytállási 
kötelezettségvállalás) kockázata i ra, és félévente tájékoztattuk a Közgyűlést azok alakulásáról. 

• 	 A Közgyűlés minél teljesebb körű tájékoztatása, valamint valamennyi kockázat számbavétele 
érdekében a költségvetési gazdálkodásról készült beszámolók keretében bemutatásra kerül a 
többségi tulajdon ú gazdasági társaságok adott időszakban fennálló szállítói kötelezettsége, 
követelés (vevő/adós) állománya valamint a fennálló hitel/kötvény/lízing állománya . Szintén 
a költségvetési gazdálkodásról készült beszámolók keretében kerül bemutatásra az 
önkormányzatnak a többségi tulajdonú gazdasági társaságok felé, az adott időszakban 
fennálló kezességvállalásai. 

• 	 A pénzügyi helyzet fokozatos javulásával gondoskodtunk a Polgármesteri Hivatal és a további 
költségvetési szervek lejárt szállítói tartozásainak rendezéséről. Jelenleg - a szállítói 
finanszírozású projektek esedékes szállítói tartozásán felül - az Önkormányzatnak nincs 
elismert kifizetetlen szállítói tartozása. 

• 	 Minden évben az adott évi költségvetésben céltartalékot képeztünk a Polgármesteri Hivatal 
és a további költségvetési szervek peres eljárásaiból adódó kötelezettségek teljesítése 
érdekében, mely a finanszírozási tervben is figyelembevéteire került . 

Az ÁSZ vizsgálat időpontjában a csőd elkerülése érdekében válságmenedzselés volt szükséges, így a 
tervszerű gazdálkodásra csak a likviditási helyzet konszolidálását követően, 2012-től kerülhetett sor. 

A 2011. évi költségvetés összeállításakor ugyanis azzal szembesültünk, hogyameglévő intézményi 
struktúrát a rendelkezésre álló forrásokból nem lehet év végéig finanszírozni, ezért az a kényszer 
megoldás született, hogyameglévő intézményhálózatra 2011. július 31-ig készült költségvetés, az év 
hátra lévő öt hónapjára - a majdani új szervezet működtetésére - prognosztizált fedezet pedig 
céltartalékba kerül. A költségvetés elfogadását követően megindult az Önkormányzat 
intézményhálózatának teljes átalakítása . 

Az örökölt hitelállománynak nagyon magas volt az éves költségvetést terhelő adósságterhe, ezért a 
hitelspirálból való kimenekülés érdekében azonnal tárgyalásokat kezdeményeztünk a partner 
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pénzintézetekkel ahitelállomány átstrukturálása, valamint a kedvezőtlen hitelek jobb kondíciójú 
hitelekké történő átalakítása érdekében . 

A Magyar Állam elismerve az önkormányzatok gazdaságuk finanszírozása érdekében tett 
erőfeszítéseit ütemezetten, de a beszámolási időszak végére teljes egészében átvállalta a 
hitelfelvéteiből és kötvénykibocsátásból felhalmozott önkormányzati adósságállományt. 
Az önkormányzatok adósságkonszolidációja két ütemben valósult meg, melynek eredményeképpen 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. február 28. napjával nem volt 
hitel/kötvény állománya . 

• 	 Első ütemben a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi ((IV. 
törvény 72-76. §-ában foglaltak alapján a központi költségvetés az 5.000 feletti lélekszámú 
önkormányzatok 2012. december 31. napján fennálló adósságát részben átvállalta . 
Önkormányzatunk esetében ez az arány 65 % lett, melynek összege 12.123.348 eFt . 

• 	 Második ütemben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi ((XXX. 
törvény 67-68. §-ában foglaltak alapján a központi költségvetés a települési önkormányzatok 
2013 . december 31. napján fennálló adósságát átvállalta. Önkormányzatunk esetében ennek 
összege 6.549. 365 eFt. 

A meghozott, sokszor fájó intézkedések ellenére éppen, hogy csak túléltük a 2011-es évet. A 
racionalizálási döntések teljes évi eredményei a következő évben "beértek" , így a 2012-es 
gazdálkodási év végén jelentkező eredmények birtokában már elmondhattuk, hogy sikerült 
stabilizálni az önkormányzat gazdálkodását. A lakosság közérzetét javító infrastruktúra fejlesztésére 
azonban még ekkor sem gondolhattunk, arra csak a Kormányzati döntéseknek köszönhető plusz 
források, valamint az adósság átvállalását követően kerülhetett sor. 

Racionalizálás számokban: 
2011-2012 . években került sor az intézményhálózat racionális szempontok szerint átalakítására, az 

önkormányzattal ellátási sze rződéses kapcsolatban álló nem állami, illetve egyházi szervezetekkel 

korábban megkötött ellátási szerződések felülvizsgálatára . 


Az intézményrendszer racional izálásával, valamint a takarékossági intézkedések bevezetésével 2011. 

évben 136.372 eFt megtakarítás realizálódott . 2012. évben - bár még jelentkezett a 

létszámcsökkentés egyszeri kiadásának áthúzódó hatása - a megtakarítás 850.346 eFt. 

2013 . évben egyik jelentős változás volt az önkormányzat életében, hogy az oktató-nevelő 


tevékenységet ellátó intézmények fenntartását 2013 . január Ol-vel a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ vette át. 


Az oktatási intézmények állami fenntartásba kerülésének eredményeképpen az önkormányzatnál 

2013 . évtől a köznevelési (óvodák), szociális és kulturális ágazat intézményeinek megtakarítása 

rea lizálód ik. Az intézkedések hatása i országos szinten realizálódnak. 
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A költségvetés bevételei a beszámolási időszakban az alábbiak szerint teljesültek: 

eFt-ban! 

Megnevezés 
2010. évi 
teljesítés 

2013. évi 
teljesítés 

Intézményi működési bevétel 

Önk. sajátos működési bevételek 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 

Központi költségvetési támogatás 

Átvett pénzeszközök 

Kölcsönök bevételei 

Finanszírozási bevételek 

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 

Előző évi pénzmaradvány átvétele 

2.827 .904 

11.124.284 

831.816 

10.541.778 

2.620.077 

230.125 

2.700.935 

826.127 

813.231 

4.879.470 

8.185.813 

360.630 

6.593.028 

7.991.460 

59.112 

3.405.701 

544.440 

1.329.694 

Költségvetési bevétel összesen 32.516.277 33.349.348 

A költségvetés, volumenét tekintve lényegesen nem változott az időszakban , szerkezetét tekintve 
azonban lényeges átalakuláson esett át az alábbi tényezők együttes hatására: 

• 	 Csökkent a központi költségvetési támogatás az intézmények állami fenntartásba 
kerülésével; 

• 	 Növekedett az átvett pénzeszközök aránya a szennyvíz projekt beindulása és az intenzív 
pályázati tevékenység miatt; 

• 	 Bár csökkent a működési bevétel a már említett intézményi átadások miatt, ugyanakkor nőtt 
is, mivel a szennyvízberuházás vissza igényelt áfája itt jelenik meg. 

12010-2013. évi teljesített bevételek alakulása (ezer Ft-ban) I 
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12010. évi teljesített kiadások I Adósságszolgálat 
2,09% 

Felhalmozási ~ 
kiadás -.............. 
15,36% 

Működési kiadás 
82,55% 

12013. évi teljesített kiadások I
Adósság

Működési kiadás 
56,83% 

szolgálat 
11,15% 

Felhalm.';,; J 

kiadás 

32,02% 


A költségvetés kiadásainak alakulása : 
eFt-ban 

Megnevezés 
2010. évi 
teljesítés 

2013. évi 
teljesítés 

Működési kiadás 26.624.349 17.690.488 

Felhalmozási kiadás 4.953.052 9.967.083 

Adósságszolgálat 674.573 3.469.060 

Költségvetési kiadás összesen 32.251.974 31.126.631 
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A kiadások vonatkozásában szemléletesebben kimutatható az intézményi struktúraváltás, hiszen a 

működési kiadások 33,6 %-al csökkentek a bázis időszakhoz képest, de aberuházásoknak 

köszönhetően felfutott felhalmozási kiadások miatt a részarány is jelentősen csökkent. 

Az önkormányzat gazdálkodását reprezentáló főbb adatok, mutatószámok: 

Megnevezés 
20l0.év 2013. év 

A település állandó lakosainak száma (fő) január l-jén 119.179 119.160 

A Közgyűlés tagjainak a száma (fő) (december 31-én) 22 22 

A Közgyűlés munkáját segítő állandó bizottságok száma (december 31-én) 6 6 

A Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzatnál engedélyezett álláshelyek 
száma (december 31-én) 339 241 

Az összes vagyon értéke a december 31-i könyvviteli mérleg szerint (millió Ft) 128.322 143.552 

Az adósságállomány (hosszú és rövid lejáratú kötelezettség) december 31-én 

(millió Ft) 22.083 10.806 

Az egy lakosra jutó adósságállomány december 31-én (Ft) 185.293 90.685 

Az összes teljesített költségvetési bevétel (millió Ft) 31.775 33.409 

Ebből: saját bevétel (millió Ft), melyből 11.124 8.186 

helyi adó bevétel (millió Ft) 6.066 7.670 

Az egy lakosra jutó költségvetési bevétel (Ft) 266.616 280.371 

Az egy lakosra jutó saját bevétel (Ft) 93.339 68.698 

Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel (Ft) 50.898 64.367 

Saját bevétel/Összes költségvetési bevétel aránya (%) 35,0 24,5 

Helyi adó bevétel/Összes költségvetési bevétel aránya (%) 19,1 23,0 

Az összes teljesített költségvetési kiadás (millió Ft) 31.798 31.192 

Ebből: felhalmozási célú költségvetési kiadás (millió Ft) 4.953 9.964 

A költségvetési kiadásból a felhalmozási célú költségvetési kiadás aránya (%) 15,6 31,9 

Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás (Ft) 266.809 261.766 

Az egy lakosra jutó teljesített felhalmozási célú költségvetési kiadás (Ft) 41.560 83.619 

A költségvetési intézmények száma december 31-én (db) 59 12 

Ebből: önállóan működő (db) 31 5 

A költségvetési szerveknél engedélyezett álláshelyek száma (december 31-én) 3.697,38 1.099,8 

Forrás: Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat 2010-2013. évi beszámolója 
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Fenti mutatók megfelelően reprezentálják az önkormányzat gazdasági helyzetének kedvező 

alakulását. Legjelentősebb eredmény, hogy 

• 	 csökkent az egy lakosra eső adósságállomány (ami 2014. február 28-ra teljes egészében 

eltűnt); 

• 	 nőtt az egy főre eső bevétel; 
• 	 csökkent az egy főre eső működési kiadás, ugyanakkor nőtt az egy lakosra jutó felhalmozási 

kiadás összege. 

Önkormányzati vagyon alakulása 

A 4. melléklet szerint a mérleg főösszege 15.230 eFt-al emelkedett a bázis időszakban. Ez a 
növekedés a megyei feladatok átvételével járó ingatlan gyarapodásnak (Móricz Zsigmond Színház, 
Színészház), valamint a megvalósított és aktivált beruházásoknak köszönhető . Növelte a vagyont a 
Magyar Államtól térítésmentesen kapott BUSZACSA valamint a Nyírségvíz Zrt-től a víziközmű vagyon 
átvétele is. Az állami fenntartásba került oktatási intézmények miatti vagyonváltozás csak belső 

átcsoportosítást jelentett a befektetett eszközök állományában, hiszen ingyenes használatba illetve 
vagyonkezelésbe kerültek át az államhoz. 

Az Önkormányzat kötelezettségeinek alakulása 

Az adósságkonszolidációnak köszönhetően jelentősen átalakult az Önkormányzat kötelezettségeinek 
struktúrája (4.1 melléklet) . A rövid lejáratú kötelezettségek növekedése a következő évben esedékes 
adósságátvállalás miatti hitel/kötvény átsorolása miatt következett be. 

Az adósságállomány Magyar Állam általi teljes átvállalásával Önkormányzatunk megerősödött, ezzel a 
lépéssel gazdálkodásunk teljesen új alapokra helyeződött . Megszűnik a jövőben az adósságszolgálat 
miatti determináció, mellyellehetővé válik 2014. évtől a folyamatos működés . 

AOÓPOllTIKA 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a 
helyi adóval, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat . Az önkormányzás lényegi eleme a helyi 
közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása, ennek egyik igen fontos forrása a helyi adók 
rendszere . 

A helyi önkormányzatok a helyi adók fajtáit és mértékeit nem eredeti jogalkotói hatáskörben, hanem 
felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletekben állapíthat ják meg. A helyi 
jogalkotásban - a keretszabályok miatt - nem léphetnek túl a törvényi kereteken. Az önkormányzat, 
csak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott esetekben és mértékig jogosult 
önálló szabályokat alkotni. 

Önkormányzatunk fontosnak tartja és tartotta a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, 
valamint annak szigorú és hatékony végrehajtását, ugyanis az így kijelölt elveink jelentősen 

befolyásolják a településen keletkező saját bevételeket, illetve hatással vannak a településen élő 
magánszemélyek, vállalkozók és vállalkozások anyagi terheire, teherbíró képességére. 
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A legfontosabb elvárás, amelyet célul tűztünk ki, hogya helyi adóhatósági tevékenység során szoros 
és kölcsönös együttműködés érvényesüljön az adóalanyok és az adóhatóság között, amely igényünk 

teljesült . 

A nyilvánosság, átláthatóság, elszámoltathatóság és elszámolás elveinek maradéktalan érvényesülése 
is meghatározásra került, amelynek fő területe a közigazgatás (adóigazgatás) szolgáltató jellegének 
erősödése és a megismerhetőbb adó igazgatás. 
A nyilvánosság intézményét szolgálták a kihirdetett és elektronikus formában hozzáférhetővé tett 
helyiadó-rendeletek, az egyes adókra vonatkozó kötelezettségek egyszerűbb és jogszabályszerű 
teljesítését szolgáló ügyleírások, valamint az ezen jogviszonyokat meghatározó jogszabályi 
környezet, a letölthető nyomtatványok és kitöltési útmutatók megjelenítése honlapunkon, illetőleg 
az ügyfélfogadás rendje is, valamint az adózókat érintő lényeges kérdések és változások mind a 
nyomtatott mind pedig az elektronikus médiában történő megjelenése. 

A beszámolóval érintett időszakban az adóosztály minden hírfelületet (média) kihasznált az 
információk, esetleges jogszabályváltozások és közérdekű adatok minél szélesebb körbe való 
eljuttatása érdekében, amely nagy elégedettséget váltott ki az adózók körében. 

Erősíteni kell az adóalanyok azon szándékát és ismeretét, hogy az általuk megfizetett helyi adók a 
város költségvetésében jelentős szereppel bírnak, és az a helyi közszolgáltatásoknak, valamint az 
önkormányzat feladatainak ellátását szolgálja, ugyanis látva és tapasztalva azt a mindennapi 
alapvetést, hogy az "elégedett adófizető a jó adófizető", az adóosztály megpróbálja a hatékonyan 
működő partneri viszonyt minden helyzetben erősíteni és fokozni. 

Ezen tevékenységünket a továbbiakban is erősíteni kívánjuk, amelynek fejlődési felületeként az 
elektronikus, internetes felületet képzeljük el, valamint az elektronikus hírlevelet, amelyet az adózók 
e-maii címére kívánunk majd eljuttatni. 

Az adópolitika i célok érvényre juttatása során az egységes és egyenlő köztehervállalásjviselés 
előmozdítása, valamint eredményességünk elősegítése érdekében a meg nem fizetett hátralékok 
hatékonyabb kezelését, annak eredményesebb beszedését is célul tűztük ki, a végrehajtási 
eljárásaink eredményességét növelni-, míg a végrehajtással terhelendő kintlévőséget csökkenteni 
kívántuk, amelynek eredményét az alábbi diagramok szemléltetik: 

Hátralék alakulása (Ft-ban) 

700000000 

680000000 f 

660 ooo ooo 676 394 


659 
 229 
640000000 ~ 

• Hátralék összege620000 OOO 

600000000 t 
580000000 

560000000 

2010. 2011. 2012. 2013. 

Behajtási tevékenység 
eredményeként realizálódott 

bevételek (eFt-ban) 

561122 565694 

2011. 2012 . 2013 . 

Kiemeit figyelmet kellett fordítani az ellenőrzési és feltárási tevékenységünk további erősítésére is, 
hiszen az így feltárt, elmulasztott adózói kötelezettségek teljesítése nem csak plusz bevételeket 
eredményezhetett, hanem annak jogkövető magatartást sarkalló, erősítő, prevenciós hatásával is 
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számolnunk kellett, valamint a bejelentkezési és bevallási kötelezettségeket teljesítő adózói és 
adótárgyi számok növekedését is remélhettük ezen tevékenységeink fokozásával, amelynek meg is 

lett a várt hatása : 

Adóalanyok 

40000 

30000 

20 OOO 

10 OOO 

O 	

• 201l. 

• 	 2012 . 

2013 . 

Adótárgyak (db) 

55 OOO 
45 OOO 
35 OOO 
25 OOO 
15 OOO 

5 OOO 

. 2011 . 


. 2012. 


2013. 


Év 
IPARŰZÉSI ADÓ ÉPíTMÉNYADÓ IDEGENFORGALMI ADÓ GÉPJÁRMŰADÓ 

Adóalanyok Adótárgyak Adóalanyok Adótárgyak Adózók Adótárgyak Adóalanyok Adótárgyak 

2011. 16893 16342 4388 6378 94 576 38431 52755 

2012 . 17795 16517 4854 686 5 118 738 38841 53121 

2013. 18 766 18205 5500 7120 115 693 39514 53 413 

Mind az adóalanyok, mind pedig az adótárgyak számának növekedése biztosan tervezhetővé és jó 
alapokkal rendelkezővé predesztinálta az egyes adónemekből eredeztethető bevételeket, ezáltal is 
segítve az önkormányzat feladatellátását és működését . 

A változáshoz természetesen elengedhetetlen tényezőt jelentettek az önkormányzat illetékességi 
területére betelepült cégek, vállalkozások is, akik jelentősen hozzájárultak a gazdasági fejlődéshez . 

Az adókedvezmény t biztosító helyi rendeleti szabályozás is azt szorgalmazta, hogya város 
költségvetésének végrehajtása során az egyenlő teherviselés elve valósuljon meg, ahhoz mindenki 
járuljon hozzá, természetesen figyelemmel az egyes vállalkozások teherbíró-képességére . 

Racionalizálni kívántuk, valamint költséghatékonyabbá és takarékosabbá akartuk tenni az 
adóigazgatási feladatellátást - hiszen minden megtakarított forint az önkormányzat költségvetésében 
nagy jelentőséggel bír -, így az egyes postai szolgáltatások terén, illetve a mindennapi 
munkavégzéshez szükséges anyagfelhasználás során is e célt kívántuk elősegíteni. 

A megfogalmazott adópolitikánk célkitűzéseit minden körülmények között érvényre kívántuk juttatni, 
ugyanis tudtuk, hogy az záloga, biztosítéka az önkormányzatunk jövőjének, hiszen ha azt 
eredményesen va lósítjuk meg, akkor gazdálkodásunkhoz biztos alapot és tervezhető jövőt 

kaphatunk. 
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VÁROSFEJLESZTÉS, VÁROSÜZEMELTETÉS 

A város kőzúthálózatának jellemzése, útkezelés feladatai 
A város teljesen saját erőbőI2011-ben és 2012-ben a pénzügyi helyzete miatt csak a korábbi években 
megkezdett beruházások folytatását és befejezését tudta finanszírozni (Keleti körút, Kiskörút II. 
szakasz, Egyház u.) Ugyanakkor az elhúzódó szennyvízcsatorna hálózat befejezését is meg kellett 
várni, annak érdekében, hogy az érintett utak burkolatát teljes körűen - a programban elfogadott 
sávos helyreállítást önkormányzati forrásból kiegészítve -lehessen elvégezni. 
2013-ban azonban a szennyvízcsatorna építések műszaki készültsége már elérte azt a szintet, amikor 
elkezdődhetett az érintett utcák helyreállítása. Összesen 28.509 fm hosszban (99.781 m2-en) készült 
- a Támogató által elfogadott sávos helyreállítás helyett - teljes szélességű aszfalt útburkolat, illetve 
5.996 fm hosszban teljes szélességben épített zúzottkő útburkolat. Az úthelyreállítás - útfelújítás 
összesen 89 helyszínen (utcában) valósult meg, melyre az önkormányzat saját költségvetéséből 


368.909 eFt-ot fordított . 

A 2013-as év pénzügyi helyzete már lehetővé tette azt is, hogy nem csak a szennyvízcsatorna 

építésekkel érintett utak állapotán javítsunk, hanem a korábbi években forrás hiánya miatt halasztott 

útfelújítások is elkezdődhessenek . 


Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése című (ÉAOP-3.1.2jA-ll jelű) projekt kapcsán 
2014-ben tervezzük megvalósítani az Arany János u., Csaló köz, Garibaldi utcák út és járda 
burkolatának teljes felújítását, 800 méter gyalog-kerékpárút kialakítását a Szarvas utcán, továbbá 
körforgalmú csomópont kiépítését a Szarvas u. - Arany János u. - Kígyó utca csomópont jában. A 
tervezett költség összesen 438.492 eFt, az igényelt támogatás pedig 394.642 eFt. Beszámolónk 
készítésének időpontjában a közbeszerzési eljárás van folyamatban . 
Új út építését tervezi még a város a Csongor utcában, 1.356 fm hosszban 6,00 m szélességben, ezen 
felül 77.856 eFt - ot irányoztunk elő a szennyvízcsatorna építéssel érintett, de 2013-ról áthúzódó 
négy utca útrekonstrukciójára . 

Az útkezelő - NvíRVV Kft - aszfaltburkolatú út építését tervezi 15 utcában 4.615 fm hosszban, ami kb 
17.720 m2 építést jelent. Útfelújításokat tervez 12 helyszínen (10 utcában és 2 közterületen) összesen 
(kb. 6.598 fm hosszban) 26.393 m2 felületen . 

Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 

Ivóvízhálózat bővítéseket a NvíRSÉGvíz Zrt fejlesztési keretének felhasználásával, a Zrt-vel közös 
beruházásban végeztünk, míg a szennyvízhálózat bővítési igényeket a " Nyíregyháza és térsége 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programunk" nagymértékben teljesíti. A program 
befejeztével az ellátottság meghaladja a 95 %-ot. A vezetékes ivóvízzel való ellátottság is meghaladja 
a 95 %-ot, lakóházakkal beépített, ill. lakott ingatlanok vonatkozásában, ma már a beérkező lakossági 
kérelmek 85 %-a elő közművesítésre irányuló igény. 

Az utóbbi években érzékelhető klímaváltozások hatásai, a megváltozott rendkívüli hidro
meteorológia i események városunkat sem kerülték el. Az esős napokon lehullott csapadékvíz 
mennyisége és intenzitása, nagymértékben megnövekedett. Ezekkel a - tőlünk függetlenül 
bekövetkező - eseményekkel párhuzamosan pedig, a városi csapadékvíz elvezető rendszer - több 
évtizeddel ezelőtti - kiépítése óta, óriási mértékben nőtt a burkolt felületek aránya is. 
Ezek a tények tették szükségszerűvé a 2003. évben elkészült csapadékvíz elvezetési koncepció 
újragondolását, újratervezését. A tanulmány elkészült, a szakmai egyeztetéseket követően, a 
Közgyűlés 2013 márciusában fogadta el. 
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Az új koncepció készítésének időszakában a város pályázatot nyújtott be, és támogatást is nyert - a 
város egyik legrégebbi, és legnagyobb vízgyűjtő területtel rendelkező nyílt medrű csatornája - a 
Városi I. Főgyűjtő csatorna mederbővítéséhez és rézsűburkolásához, melyet maga a koncepció is első 
és legfontosabb feladatként fogalmazott meg. A beruházás keretein belül mederbővítés és 
rézsűburkolás készült el összesen 945 fm hosszban; megvalósításra került még 3 db áteresz: a Család 
utcai, Hajdú utcai és a Berenát utcai; valamint Bujtos városligetben 2 db - egy nyílt medrű és egy zárt 
- záportározó került kialakításra . Ezzel a beruházással nem csak a Bujtos városrész területének a 
problémái csökkennek, de közvetetten kihatással van Ma lomkert, a Belváros és Örökösföld nyugati 
oldalának vízelvezetésére is. 

A koncepció ütemezésének megfelelően tanulmány tervek továbbá vízjogi létesítési engedélyezési 

tervek készültek a legproblémásabb városrészek csapadékvíz elvezetésére, ill. elhelyezésére, szem 

előtt tartva a vízvisszatartás fontosságát . 

Tanulmány tervek készültek: 


a) Malomkert - Kert-köz térségére 
b) Tünde utca térségére 
c) Kisteleki-szőlő és Borbánya déli része térségére 
d) Manda-bokorra és térségére 
e) Orosi u. déli oldala (Bogyó utca - Orosi u. - Felhő utca - és a vasút által határolt területre) 

Vízjogi létesítési engedélyes tervek készültek: 
a.) Oros Ezüstfenyő utcára és a Tiszafa utcára. 
b.) Kisteleki-szőlő Meggyfa utcára és a Korong utcára, továbbá kapacitás felülvizsgálat a Lujza 

utcára 
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Beszámolónk készítésének időpontjában további záportározók helyigényeinek feltérképezése, 
valamint nem közterületre tervezett elhelyezéseknél a területek megszerzésének kezdeményezése 

van folyamatban . 

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja 

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program megvalósításához 
szükséges 8 db alapszerződésből 2010-ig csupán 4 db jött létre az alábbiak szerint: 

• Mérnök műszaki felügyelet - 2008.05.13. 
• II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztése - 2009.07.13. 

• Központi Komposztáló telep építése - 2009.07.13 . 

• Csatornahálózati fejlesztések 5. rész: Szaghatás kezelés - 2009.07.27 . 
A létrejött szerződésekkel érintett munkák közül a Központi komposztáló telep építése 2010.09.23.
án, míg a II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztése csak 2011.04.18.-án kezdődhetett meg jogerős 
építési engedéllyel. 

ACsatornahálózati fejlesztések 5. részét képező Szaghatás kezelés kivitelezése acsatornaépítési 
szerződések hiányában nem is kezdődhetett meg. 

Új tenderstratégia szerint - a pályázható részeket alapvetően a vízjogi tervcsoportban szereplő 
létesítményekhez igazítottuk - 2011. év első felében elkészült az új közbeszerzési dokumentáció, 
amely a sikeres minőségellenőrzési eljárások lezárása után véglegesítésre került. Az eljárás 
meghirdetéséhez szükséges Minőségellenőrzési Tanúsítvány 2011.08.08.-án kiadásra került . 

Az Ajánlati felhívás 2011.08.13.-án került közzétételre . Ezt követően 7 db előzetes vitarendezési 
kérelem érkezett az Ajánlatkérőhöz, melyekkel összefüggésben az ajánlati felhívás 3 alkalommal 
került módosításra. 
Az ajánlattételi határidőben 2011.12.15-én 9 ajánlat került benyújtásra, amely összesen 22 
részajánlatot tartalmazott. 

Az eredményhirdetésre 2012 .02 .10.-én került sor. A nyertes ajánlattevők: 

• l. és 2. rész : KE-víz 21 Zrt. 

• 3. rész : TriGon Kft. 

• 4. rész : BONEX Kft. 
A szerződéseket a felek az l. és 2. rész vonatkozásában 2012.02. 21-én, míg a 3. és 4. részekre 
2012 .03.07.-én kötötték meg. 

A még 2009. évben leszerződött Központi Komposztáló telep építése és próbaüzeme 2012.03.13. 
napján eredményesen lezárult, a szerződéses véghatáridő lejárt, a végszámla benyújtása és kifizetése 
megtörtént. A mérnök az átadás-átvételi igazolást kiadta . 

A Nyíregyháza és té rsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében 2013. 
novemberében elkészült a Polyákbokori szennyvíztisztító telep, melynek szerződésszerű próbaüzeme 
jelenleg is folyamatban van . 
A közel 2 milliárd Ft értékben megvalósuló korszerű tisztítótelep építése az időközben 

nagymértékben megrongálódott vasbeton szerkezetű biológiai medence felújítása miatt a tervezettől 
később fejeződött be. A 2014. ll. 27-ig tervezett próbaüzem ideje alatt a terület rekonstrukcióját 
végzi a vállalkozó. 
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A csatornahálózat építése mintegy 96%-ban elkészült. A 2013 nyarán a város egyes részein 
lefolytatott rész műszak i átadások eredményeként lehetségessé vált a lakosság részére a 

szennyvízhálózatra való csatlakozás. 
A megtartott rész műszaki átadás-átvételi eljárásoknak köszönhetően mintegy 4.000 ingatlan 

rendelkezik üzembe helyezhető bekötéssel. 

Az egyes csatornahálózati részek (LOT) készültségének bemutatása: 
LOT1 : Készültségi szint 99% 

A projekt keretében valósul meg a Kisteleki-szőlő városrész, a belváros eddig elmaradt részeinek, és 

az Orosi városrész csatornázása . 

2013. évi jogszabályi változás a házi átemelők kiépítésével összefüggésben jelentős többletfeladatot 

eredményezett, melynek megvalósítása a projekt elhúzódását okozza . 

A Vállalkozó a következő időszakban a Derkovits utcai átemelő felújítását, valamint a házi átemelők 


kiépítését végzi. 


LOT2 : Készültségi szint 99% 

A projekt keretében a bokortanyák, Sóstó, illetve Nyírszőlős területek csatornázása valósul meg. 

Ez az E-ON által leginkább érintett projektrész. A 2014.04. hóban megtartott egyeztetésen még közel 

10 átemelő energiaellátása nem megoldott, ugyanakkor több átemelő esetében hálózati beavatkozás 

szükséges. Egyes átemelők bekapcsolása 2014.07 . hónapban várható. A bokortanyákon megépült 

vezeték üzembe helyezése csak ezen időpont után lehetséges. 

Nyíregyháza-Nyírszőlős Csongor utcán csak egy új átemelő beiktatásával lehetett e rész csatornázását 

elkészíteni. A változatás következtében a Vízjogi engedély módosítása vált szükségessé . 


LOT3 : Készültségi szint 100% 

A 1.289.278.919 Ft-ból megvalósult projekt sikeres műszaki átadása 2013.12.13-án megtörtént. A 

Manda-bokor, Rozsrét-bokor, Butyka, Nagyszállás és Nyírjes településrészek szennyvízelvezetése 

elkészült . 


LOT4: Készültségi szint 74% 

A projekt keretében felújításra kerülnek a várost átszelő főgyűjtők. 


Jelenleg a D-I főgyűjtő bélelését és a főgyűjtő mentén található aknák felújítását végzi a vállalkozó. 

A vállalkozó által elkészített Telepi nyomóvezeték ideiglenes üzemeltetésével a II. Telep 

szennyvízellátása biztosított. A telepi nyomóvezeték két nagy átemelőjének második oldali 

betáplálása telep ített aggregátorok beépítésével valósul meg. 


A csatornahálózat i munkák még épülő 2-4 részei ez év októberében zárhatók le az egyes városrészek 

ütemezett rész-m űszaki átadásaival. A II. sz. Szennyvíztelepi próbaüzem befejezése, ezzel együtt a 

projekt fizikai befejezése is 2015.02.28. napjára tervezhető, figyelemmel az előírt dokumentációk 

elkészítésére és átadására is. 

A 2012 . évben meghirdetett EU Önerő Alap támogatási pályázaton három alkalommal jelentős 


összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a város. 

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2012. év 

novemberében 41.592 eFt-ot, majd a 2013. áprilisában újabb 177.668 eFt-ot ítélt meg 

támogatásként. 

2014. évben az újra megnyitott támogatási keretből a város ismét sikeresen pályázott és a 

Miniszterelnökség 2014. évre további 1.062.877 eFt öne rő támogatásra adott ki támogató okiratot. 

Az elnyert támogatás összege összesen 1.282.137 eFt. 
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INTÉZMÉNYI FELÚJíTÁS 

A Gazdasági Program egyik alapvetése: "Nyíregyháza Önkormányzata nagyon jelentős 


intézményhálózatot működtet, mely nemcsak a működés folyamatosságának kötelezettségét jelenti, 

hanem állandó és tudatos felújítási program megvalósítását is." 

Az intézményhálózat átlagosan 25-30 éves, melyről általánosan elmondható, hogya korszerű 


energetikai szabványoknak, előírásoknak nem felel meg. 

Városunkban szinte nincs olyan oktatási intézmény, amely az elmúlt három évben ne részesült volna 

valamilyen fejlesztési támogatásban. Jelentősen megnövekedtek a pályázati forrásból finanszírozott 

projektek. 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemeit figyelmet fordít a nevelési-, oktatási 

intézményeinek fejlesztésére. Ezen erőfeszítését jól példázza az elmúlt 4 évben elvégzett és jelenleg 

is folyamatban lévő munkája. 


2011 és 2012 között egy TIOP pályázat segítségéve I 36 feladatellátási helynek (általános és 

középiskoláknak) szereztünk be modern informatikai eszközöket (interaktív táblákat, számítógépeket, 

projektorokat). Szintén ebben az időszakban korszerűsítettük a Petőfi Sándor Általános Iskolát. Ennek 

eredménye egy felújított, bővített akadálymentesített iskolaépület és az intézmény fajlagos 

energiafelhasználás csökkenése. 

2012-ben teljes energetikai felújítás végeztünk Nyíregyháza három középiskolai kollégiumában. A 

város önkormányzata pályázati forrásból (KEOP) a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai 

Szakközépiskola és Kollégium Városmajor úti és Árok utcai, valamint az Inczédy György Középiskola, 

Szakiskola és Kollégium Árok utcai kollégiumát korszerűsítette. A három kollégium felújítása nem 

csak a tanévben ott lakó, illetve dolgozó közel 900 ember életét tette kényelmesebbé, hanem 

jelentős energia megtakarítást is eredményez. Ezen felül a munkálatok nyomán csökken a széndioxid 

kibocsátás és a távhőszolgáltatás hatékonysága is javult. 

2013-ban a kertvárosi Csicsergő Óvodát és a sóstóhegyi Nyitnikék Óvodát nem csak külső 


hőszigeteléssel láttuk el, hanem az óvodáknak helyt adó épületeket is bővítettük és a nevelést 

elősegítő eszközöket szereztünk be az ottani óvodások és szülők nagy örömére. A két épület kívülről 


és belülről is teljesen megújult. 


Önkormányzatunk a város rehabilitációs pályázati források felhasználásával korszerűsítette az 

Örökösföldön található Margaréta és Kikelet Óvodát. Külső hőszigeteléssel és műanyag nyílászárok 

beépítésével csökkentette az intézmények energiafelhasználást és megszépítette az intézményeket. 

Szintén város rehabilitációs forrásból az Érkertben is folyamatos fejlesztések zajlottak és zajlanak ma 

is. A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey Károly Általános 

Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi 

Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A fejlesztés keretében az 

oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócseréje, illetve tetőfelújítás/szigetelése 


valósult meg, míg a Civilház/Rendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl 

épületgépészeti felújítás is megtörtént. 


Nyíregyháza - Huszártelep városrész fejlesztésének keretében 2014-ben átadásra került a Sója Miklós 

Görögkatolikus Óvoda, a Napsugár Bölcsőde, és az Idősek Klubja. A felújítás keretében homlokzati és 

zárófödém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósult meg. A fizikai környezet 

megújításának részeként megvalósul a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított 

lakóépületek és intézmények környezetében. 
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2014 év tavaszán megkezdődött a Móra Ferenc Általános iskola komplex felújítása is, amely 
kiemelten kezeli a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat. 
Kiemeit feladat az épület komplex akadálymentesítése, melynek során - többek között - új 
személyfelvonó is beépítésre kerül. Az iskolai futópálya új korszerű rekortán burkolatot fog kapni és a 
testneveléséhez elengedhetetlen eszközök is beszerzésre kerülnek. 

2014-ben újabb kilenc közintézmény és 5 gyermekjóléti és szociális intézmény épületenergetikai 
korszerűsítése fog megkezdődni. A korszerűsítés az érintett intézmények hőszigetelését és - ahol 
nem történt még meg - a nyílászárók cseréjét célozza meg. A többségében távhő hasznosításával 
fűtött épületek esetében korszerűsítésre kerül a fűtési rendszer. A termosztatikus szelepek 
felszerelésével szabályozhatóvá válik a helyiségek hőmérséklete . (A fejlesztéssel érintett 
intézmények: Napsugár Óvoda, Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, 
Gyermekkert Óvoda, Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephely, Gyermekek Háza Déli 
Óvoda Telephelye, Micimackó Bölcsőde, Védőnői Szolgálat és Terhes gondozás, Bem József Általános 
Iskola, Városi Rendelő Intézet; Nefelejcs Bölcsőde, Babaház Bölcsőde, Hóvirág Bölcsőde, Déli 
Gyermekjóléti Központ, 2. számú Idősek Klubja, Oros.) 

2014-ben a Gyermekek Átmeneti Otthona is megújult. A projekt közvetlen célja az intézmény 
korszerűsítése, modernizálása, az életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése. A 
korszerűsítés keretében 8 db kétágyas szoba, szintenként vizes blokk, étkező, konyha, nappali, 
ügyeletes szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint igazgatói és nevelői iroda kerül kialakításra . A 
Gyermekek Átmeneti Otthona mellett a Családok Átmeneti Otthonának a felújítása is 2014-ben fog 
megvalósulni. A 3 szintes épületnek korszerűsítését, ezen belül szobák és vizesblokk felújítását, 
teakonyhák kialakítását, valamint a dolgozói igények kielégítő, jelenleg hiányzó helyiségek 
kialakítását fogjuk elvégezni. Továbbá az épület külső hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, valamint 
tetőszigetelést és akadálymentesítést is végrehajtunk és sor kerül IKT eszközök beszerzésére is. 

VAGYONGAZDÁLKODÁS 

Az önkormányzat ingatlan-vagyon nyilvántartása alapján a 2013. december 31-i időpont szerinti 
vagyonszerkezetét az alábbi táblázat szemlélteti: 

Vagyonelem 
Ingatlan 

száma (db) 
Könyv szerinti bruttó 

értéke (eFt) 

Forgalomképtelen törzsvagyon 4.416 89.866.802 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 273 34.646.252 

Egyéb (forgalomképes) vagyon 1.842 17.344.192 

Összesen 6.531 141.857.246 

A Közgyűlés 2012. decemberében a vagyonrendelet átdolgozásával egyértelmű és részletes 
szabályokat határozott meg a vagyongazdálkodási rendszer kialakításához. Az ingatlanértékesítések 
során az eredményes gazdálkodás alapelvét folytattuk. Az ingatlan piaci dekonjunktúra ellenére a 
forgalmi értéken alul nem értékesítettünk ingatlanokat. 

A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében támogattuk a bérlő általi felújításokat, a 
bérbeszámítás intézményének alkalmazásával. A felmerülő bérleti díj hátralék esetében, a nem 
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határidőre történő teljesítés esetén felszólítással éltünk, illetve ennek eredménytelensége esetén 
követeléseinket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével 
érvényesítettük. 
Az időszakban az egyes vagyontárgyak elidegenítésre történő kijelölésére, valamint a korábban 
értékesítésre kijelölt ingatlanok licit induló árának módosítására vonatkozó előterjesztések alapján 
döntött a Közgyűlés az eredményes gazdálkodás érdekében. 

VIZI KÖZM Ű-SZOLGÁLTATÁS 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város ivóvízellátását, szennyvíz-elvezetését - tisztítását a város 52,3 %-os 
tulajdonában álló Nyírségvíz Zrt. végzi. 
A város ivóvízellátása a tartós állami tulajdonban és a Nyírségvíz Zrt. vagyonkezelésében lévő 

Nyíregyházi Regionális Vízellátó Rendszerről történik, melynek főművei Kótaj, Nyírtelek és Paszab 
települések közigazgatási területén találhatók. A rendszer a megyeszékhelyen kívül további 15 
települést lát el ivóvízzel. A települési ivóvízhálózat az ellátott települések közül Nyírpazony, Nyírtura, 
Sényő, Kálmánháza településekkel együtt közös tulajdonban van, mivel műszakilag nem 
elválasztható. 

A megyeszékhely szennyvízelvezetése-tisztítása a szűken vett agglomerációban valósul meg, úgy, 
hogya város tulajdonában lévő szennyvíztisztító mű fogadja Kótaj, Nyírpazony és Kálmánháza 
települések szennyvizét is. 
A gazdasági program készítése időszakában prioritást élveztek az Európai Unió által támogatott 
közmű beruházások, Nyíregyházát érintően elsősorban a teljes körű szennyvízelvezetést-tisztítást 
megvalósító nagyberuházás, melynek kedvezményezett je a város. A projekt haladása felgyorsult, 
befejezéséhez közeledik. Első létesítménye, a komposztáló telep immár két éve kifogástalanul 
üzemel, második, jelentősebb létesítményének, a II. számú szennyvíztisztító telepnek a próbaüzeme 
folyamatban van. A csatornaépítés eredményeképpen eddig mintegy 500 szennyvízbekötés valósult 
meg, de 2014. évben további, több ezer bekötés várható. A beruházás folytán javul a lakosság 
életminősége és a környezet állapota egyaránt. 

A program megvalósításában a Nyírségvíz Zrt. szakmai támogatással és a finanszírozásban való 
részvétellel működik közre . A beruházás saját erejéből 2013. év végéig megállapodás szerint mintegy 
600 millió Ft-ot előlegezett meg a cég, mely a díjbevételből térül meg. 
A gazdasági program készítésének időszakában még nem lehettek ismertek azok a változások, 
amelyek a víziközmű-szektorban 2012. évtől végbementek, de jelentőségük miatt indokolt ezekre is 
kitérni. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a korábban társasági tulajdonban lévő közművek 
tulajdonjoga 2013. január l-el átszálIt a települési önkormányzatokra . Ezzel Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város víziközmű vagyona 4.361 millió Ft-tal nőtt, így 2013. december 31-én 7.591 millió Ft értékű 
víziközművel rendelkezik a város. 

Az átháramlott közműveket a Nyírségvíz Zrt. vagyonkezelési szerződéssel üzemelteti tovább, s 
gondoskodik a pótló, felújító beruházásokról. 2013. évben folytatódott a város ivóvíz- és szennyvíz 
hálózatának rekonstrukciója, és jelentős fejlesztések valósultak meg a cég beruházásában a szennyvíz 
hálózaton és az I. számú szennyvíztisztító műben is. 

A 2013. évi víziközmű beruházások összetétele: 
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Ivóvízellátást szolgáló beruházások: 39 millió Ft 

Szennyvízelvezetést-tisztítást szolgáló beruházások: 101 millió Ft 

Az ivóvízellátás területén említésre méltó a Sóstó i u - Garibaldi u, illetve a Derkovits u - Dugonics u 
kereszteződések vezeték - és csomóponti rekonstrukciója, melyek beruházási értéke 17 millió Ft. A 
szennyvízelvezetés területén folytatódott a betoncsatornák feltárás nélküli rekonstrukciója az Árpád 
u - Bukarest u - Kossuth u - Malom u kritikus szakaszain, 21,7 millió Ft ráfordítással. A tisztítóműben 

pedig korszerű iszapcentrifuga került beépítésre 46,8 millió Ft értékben. 

Nyíregyháza hálózatrekonstrukciók (E Ft) 
(2011-2013) 
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Az üzemeltető társaság működési területe 2013 . évben jelentősen , 31 településsel bővült . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Városa mindenkor támogatta az üzemeltető váltásról döntő településeket a 
csatlakozásban. Befogadó magatartásával a város segítette a környező településeket a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő üzemeltető szervezet melletti döntésben. A Nyírségvíz Zrt. 2013. évben 
eleget tett mindazon szakmai, pénzügyi követelménynek, amely a víziközmű-üzemeltetési 

tevékenységhez elő van írva, és megszerezte a működési engedélyt. Főbb mutatói alapján az 
üzemeltető társaság az ország első tíz szolgáltató társasága között van . 

1 km ivóvízhálózatra vonatkozó hibaszám I 1 km csatornavezetékre vonatkozó 
Nyíregyháza (db/km) 2011-2013 hibaszám Nyíregyháza (db/km) 2011-2013 
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A megyeszékhelyen működik az üzemeltető ügyfél központ ja, ahol havonta 2 ezer személyes 
megkeresést, és 2,5 ezer telefonos bejelentést kezelnek. (A működési terület további településein 
fiókirodák lát ják el az ügyfélszolgálati tevékenységet.) Nyíregyházán működik a Nyírségvíz Zrt. ivóvíz
ellátási és csatornázási ágazatának üzemirányító központja , amely a víziközmű működés 24 órás 
felügyeletét biztosítja . Szintén 24 órás szolgálatként működik a hibaelhárítás is. A szolgáltatott ivóvíz, 
és a tisztított szennyvíz minőségét folyamatosan a cég központi, akkreditált laboratóriuma vizsgálja, 
és eltérés esetén az üzemeltető megteszi a szükséges intézkedéseket. 
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A felhasználók elégedettségéről a lakosság körében minden évben kérdőíves felmérés készül, s ennek 
figyelembevételével fejlesztési intézkedéseket tesz a szolgáltató a szolgáltatási színvonal javítására. 
2013. évben mind a hibaelhárítással, mind az ügyfélszolgálattal való elégedettség javult. 

TÁVHŐSZOlGÁlTATÁS 

A Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. Nyíregyháza város közigazgatási területén az E-ON 
Energiatermelő Kft-től vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi, jelenleg 15.644 db lakossági 
és 1.002 db közületi fogyasztó részére . Az összes fűtött légtérfogat 3.942 ezer 1m3

, valamint a 
használati melegvíz szolgáltatás éves mennyisége a hőközponti mért hőenergia felhasználás szerinti 
fogyasztókkal összesítetten 499 ezer m 3. A városi intézményekben a 2013 . év folyamán 72 db 
telephelyen működtettek hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 60,4 TJ 
nagyságrendű volt . 

Komoly sikereket ért el a Társaság a hátralékcsökkentésjdíjbehajtás területén . Kintlévőségeiket az 
500 millió Ft "lélektaninak" mondható határ alá sikerült levinni. Legnagyobb eredmény, hogy a 
korábban évente 100-150 millió Ft-al növekvő lakossági kintlévőség növekedési ütemét sikerült 
megállítani, sőt csökkenteni, melyben nagy szerepet játszott a 2012. év júniusában létrehozott 
" díjbehajtási osztály". 
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Kintlévőség alakulása 
2011-2014 

495660983 
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Továbbra is fontos szerepe van a Humán-net Alapítvánnyal való együttműködésnek, melynek 
keretében 2013-ban 3 millió Ft-tal járultak hozzá az Alapítvány szakemberei által kiválasztott 
fogyasztóknak a rendszeres számlafizetők közé való visszakerüléséhez. 

A ciklus folyamán piacbővítő beruházásokra a hatósági árrendszer anomáliái miatt nem került, illetve 
nem kerülhetett sor, azonban az elöregedett és elavult vezetékhálózatra ez idő alatt összesen 1.350 
millió forint összegű beruházás történt, melyhez 310 millió forint összegű Uniós forrás érkezett . 
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Az intézményi rendszer fenntartói, üzemeltetői struktúrájának - az unlos források elnyerésének 
időszakában történt - változása miatt a villamos energia költségek csökkentését megcélozva a 
Társaság a központ i telephelyén alakított ki megújuló alapú villamos energiatermelést a KEOP 4.101A 
pályázattal, 16,86 millió forintos beruházási forrásigénnyel. 

A 2011-2013 . évek tekintetében a nyereséges gazdálkodásnak, mint a legfőbb tulajdonosi elvárásnak 
a Társaság megfelelt, és terveik szerint 2014. évben is nyereséges éve t zárnak. 

A távhőfogyasztók elégedettségéért jelentősen növelték a feléjük irányuló kommunikációt, mind az 
aktualitásokról való tájékoztatás, mind brand-építési tartalommal és céllal. Új arculattal jelentek meg, 
mely érintette az ügyfélszolgálatukat, a honlapjukat és a Társaság minden szinten történő 

megjelenését is. Csatlakozta k a Díjnet " e-számla" szolgáltatásához, bevezették az " iCsekket", mint 
legújabb fizetési módot és a számlaképük is megújult. Bevezették az "egyenletes részszámlázást", 
melyet már fogyasztóik 9%-a kért. A hátralékos ügyek könnyebb intézése végett "részletfizetési" 
szabályzatot dolgoztak ki. Az új honlapjukon a fogyasztó k a hibabejelentéseket már elektronikusan is 
megtehetik, ugyanitt időpontot is foglalhatnak az ügyfélszolgálatra személyes ügyintézéshez a 
sorban-állás elkerülése végett. 

A Társaságnál 2012 . évben elkezdődött a "smart metering", azaz a lakossági egyedi "intelligens 
használati melegvíz mérést" és költségosztást a későbbiekben lehetővé tévő távleolvasású 
technológia bevezetése. 

Továbbra is stratégiai feladatként kezelik hosszú távon piaci részesedéseik növelését/megtartását, 
ezzel a méretgazdaságosságból fakadó előnyök kihasználását és versenyképességük szinten tartását, 
melynek érdekében a meglévő vezetékrendszerre új fogyasztók, köztük intézmények csatlakozásának 
lehetőségét is vizsgálják. 

Küldetésük továbbra is a város területén az üzembiztos szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a 
fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása. 
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NYíREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT 

A Társaság közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi közfeladatok látja el: 

• közutak, hidak fenntartása, felújítása 

• belvíz és csapadékvíz hálózat fenntartás 

• zöldfelület fenntartás 

• egyéb városüzemeltetési feladatok 

• kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 

• közfoglalkoztatás 

• települési vízellátás 

• intézményi villamos energia ellátás 

Az Önkormányzat bérlakás állományával kapcsolatos bérbeadói feladatokat a Nyíregyházi 
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft . látja el. 
2010.12.31-én a bérlakások száma 1.936 db, 2014. I. negyedév végére 1.921 db. A lakásállomány 
csökkenésének oka a bérlakásként már nem hasznosítható, rossz műszaki állapotú lakások lebontása, 
illetve az önkormányzat részére történő visszaadása volt . Az eltelt időszakban az összkomfortos 
lakások száma 1 db-al, a komfort nélküli lakások száma 17 db-al csökkent, a félkomfortos lakások 
száma 3 db-al nőtt és a komfortos lakások száma nem változott. A bérlakás állomány lakbér 
megoszlását vizsgálva megállapítható, hogya szociális alapon meghatározott lakbért fizetők száma 18 
db-al csökkent, a piaci alapon meghatározott lakbért fizetők száma 3 db-al nőtt, míg a költségalapon 
meghatározott lakbért fizetők száma változatlan maradt. A korábbi gyakorlatnak megfelelően 

folyamatosan felülvizsgálták a benyújtott lakásigénylések jogosságát, mely az évek során hasonló 
tendenciát mutat. 2014.03 .31. napján 2.250 lakásigénylőt tartanak nyilván. 
Az első önkormányzati bérlakásukat igénylők száma az évek során folyamatos emelkedést mutat, 
2013 .12.31. napján 215 ilyen igénylő szerepel a nyilvántartásban. Azon bérlők esetében, akik nem 
rendelkeznek tartozással vagyadósságkezelésbe lettek bevonva, a szerződésük lejárat után 
meghosszabbításra került, ennek száma 2013.12.31-én 628 db. 
2011. és 2012 . évben az önkormányzati lakásállományon csak karbantartási, állagmegóvó és 
hibaelhárítási munkákat végeztek. 
2013. évben elkezdték a 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások külső homlokzatait, burkolatait 
érintő karbantartási munkáinak végzését az alábbiak szerint : Lobogó u. 1-11. sz. alatti lakások É-i és 
D-i homlokzatainak hőszigetelése , K-i oldalon lévő külső lépcsők burkolása, Bessenyei tér 3-4. 
veszélyessé vált erkélyelemek javítása. Szintén 2013-ban kezdték el a nem megfelelőnek minősített 
kémények javítását, melyet 2014. évben is folytatni kívánnak. Tervezik a 100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő lakóépületek közös tereinek karbantartását, festését illetve a külső forrás 
rendelkezésre állása esetén a külső homlokzat, illetve a tető víz- és hőszigetelésének elvégzését. 

A Társaság biztos ította a városi közvilágítás működőképességét, fejlesztését, a kijelölt intézmények 
villamos energia ellátását. 
2013. évben összesen 20 helyszínen 1-1 db lámpatest felszerelését, vagy hosszabb utcaszakasz 
megvilágítását végeztették el. 2014 évben tervezik további kb. 60 helyszínen a közvilágítás 
fejlesztését, függően az erre fordítható forrás mértékétől. 

A közterület fenntartási feladatok keretein belül virágosították városunk közparkjait, tereit, 
városszépítő és egyéb akciókat szerveztek. Elvégezték a játszóterek, közterületi berendezések, 
szökőkutak karbantartását, üzemeltetését, biztosították az utcai sorfák, az erdők megfelelő 

állapotának fenntartását . 
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Minden évben folyamatosan biztosították a város tisztaságának megőrzését . A téli időszakban 

kiemeit figyelmet fordítottak az utak, járdák, kerékpárutak síkosság mentesítésére. A burkolatok, a 
talaj és a növényzet megóvása érdekében környezetkímélő síkosság mentesítő anyagokat is 
használtak. A parkolók számában a különböző fejlesztések, átalakítások következtében változások 
történtek, ezért 2013 . I. negyedévében a parkolók számának és besorolásának felülvizsgálata 
megtörtént. A városban található 3.440 db fizető és 12.000 db nem fizető parkoló üzemeltetését 
illetve a 69 db parkoló automata üzemeltetési és karbantartási feladatait látják el. A parkoló díjakban 

2011. év júliusában és 2012. év januárjában történt változás. 

Utak, járdák és csapadékvíz elvezetés tárgyában végzett feladatok: 
2011. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiai (IVS) program keretén belül az Egyház u. 
négynyomúsítása során az útszakasz 30 db közvilágítási oszloppal történő ellátása. 
A belvízvédekezés során vállalkozási felajánlások érkeztek az Önkormányzathoz nyílt árkok építésére, 
(Matróz utca - Lovag utca, Butyka, Vay Ádám utca) illetve a belvízzel veszélyeztetett pontokon bel- és 
csapadékvíz átemelők építésére. A vállalkozók által be nem fejezett átemelők 

teljes kiépítését elvégezték, az átemelőket üzembe helyezték. (Szélsőbokori út, Izabella köz, Lejtő 

utca - Vincellér utca, Vaskapu utca, Zenit utcák). A Társaság komplett kivitelezésében elkészült a Gyík, 
Kéményseprő és Naspolya utcai átemelő . A Bogyó és 
a Gomba utcán 92 fm átereszt, az Úttörő utcán 120 m zárt csapadékvíz csatornát építettek. 
A Matróz és Lovag utcán zárt bel- és csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezését végezték el 1.100 fm 
hosszban . 

2012. Az IVS programban megvalósított új közlekedési csomópontokban lévő gyalogátkelőhelyek ki 
hangosítását elvégezték a vakok és gyengén látók közlekedésének segítése céljából. 
Az Egyház u. - Bethlen G. u. csomópontban a forgalombiztonság érdekében a meglévő jelzőlámpák 
mellé 2 db kiegészítő jelzőlámpát szereltettek fel, módosították a jelzőlámpa vezérlőprogramját és 

2kiegészítő burkolati jeleket festettek fel. Nagyfelületű kátyúzás során, 17 utcán 5.980 m új 
burkolatot alakítottak ki. Mederburkolást végeztek a Vaskapu u. - Tégla u. között 2011. évben 
kialakított belvízelvezető árkon az üzemeltetési és fenntartási feladatok megkönnyítése céljából. 

2013. A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok során, 12 utcán 11.191 m2 kátyú 
javítását végezték el. Gyalogátkelőhelyet létesítettek a Törzs utcán. Az útfelújítás 26 utcát érintett 
11.457 fm hosszban, megújult a Búza téri parkoló felülete 3.250 m2-en. Elkészült a Nyíregyháza, 
Ungvár sétány 23-35. sz. közötti járda térkő burkolattal történő ellátása, a Nyíregyháza, Fazekas J. tér 
Otthon Étterem előtti terület térkő burkolattal történő ellátása és Nyíregyháza, Bocskai u. 1-9. sz . 
közötti területén járdaépítés térkőből összesen 1.845 m2 felületen. Elvégezték az Aranykalász soron a 
vízelvezető folyóka cseréjét. 

2014. évben elvégzendő feladatok: 

A fejlesztésre fordítható forrásból várhatóan 25 utca burkolata újul meg 10,2 km hosszban. 

Tervek szerint új burkolatot kap a Krúdy Vígadó előtti parkoló és a Blaha Lujza sétányon lévő parkoló 

3.700 m 2 -en. Járdafelújítást 9 területen, 16 helyszínen 3.541 fm hosszban terveznek. 
Gyalogátkelőhelyet létesítenek a Dugonics utcai óvoda előtt. Tervezik a Folyóka utcán zárt 
csapadékcsatorna kiépítését, mely után a burkolat felújítási munkálatokat is elvégzik. Zárt 
csapadékvíz elvezető rendszert és átemelőt építenek ki a Tiszafa utcán . 

A 2011. évtől bevezetett közfoglalkoztatást érintő változásoknak, valamint az új közfoglalkoztatási 
intézmény rendszer kiépítésének köszönhetően a beszámolási időszakban is jelentős számban vonta k 
be közfogla lkoztatási programjaikba regisztrált álláskeresőket. A foglalkoztatási programok 
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szervezésénél elsődleges céljuk volt, a nyíregyházi munkaképes lakosság munkához juttatása, az 
álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése. 

Foglalkoztatott létszám alakulása 

20U.év 2012.év 2013.év 2014.év 2014.év 

Megnevezés tény tény tény terv Ln.év 

(fő) (fő) (fő) (fő) tény 
(fő) 

Támogatásból 1.977 1.931 3.497 2.500 1.270 
foglal koztatottak 
száma összesen 

Ebből: 

Közfoglalkoztatásban 1.862 1.887 3.489 2.500 1.270 
résztvevő 

Egyéb foglalkoztatott 115 44 8 10 O 
Átlagos statisztikai 548 506 775,9 924 1.110 
állományi létszám 

Ügyfelek száma 8.535 9.763 12.762 1.620 

2011. évben rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében 8 programot indítottak, napi 4, 
6 illetve 8 órában. A támogatás mértéke 95-100 % volt . Még ebben az évben, egy meghívásos 
Országos értékteremtő közfoglalkoztatási programban is részt vettek, melyben újabb 126 főnek 
biztosítottak munkalehetőséget. A programból Nyíregyháza 80 millió forint támogatást kapott. 
Konzorciumi partnerként, foglalkoztatóként képzést és foglalkoztatást támogató uniós projektekben 
is együttműködtek civil szervezetekkel, melynek keretében 2011. és 2012. években 103 főnek 
biztosítottak munkát (Szektorok összefogása a hátrányos helyzetű emberekért- atipikus 
modellkísérlet Nyíregyházán, Lépjünk együtt - esélynövelő program a társadalmi integrációért, 
Komplex segítség az önálló élet kezdéséhez projektek) 
2012. évben már 11 hosszú közfoglalkoztatási programot indítottak. Míg 2011. évben a 
közfoglalkoztatásban dolgozók jelentős számban napi 4 órában dolgoztak, addig 2012. évben már 
csak 6 és 8 órás programjaik voltak. A támogatás mértéke 80-100 % volt. 
2013. évben a korábbi éveket jelentősen meghaladó létszámban növelték a közfoglalkoztatásban 
résztvevők számát. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 2013. évben 15 programot szerveztek, 
napi 6 és 8 órában . A tervezett átlaglétszámuk 498 fő volt, teljesített átlaglétszámuk ezzel szemben 
meghaladta a 775 főt . 2013 . év újdonsága volt a téli képzéssel egybekötött közfoglalkoztatás, 
melynek keretében 570 főnek biztosítottak lehetőséget 4 hónapig képzésen, 2 hónapig 
foglalkoztatásban való részvételre. A 2013 . évi programok támogatása, 80-100 %-os volt. A téli 
programok áthúzódó jelleggel folytatódtak 2014. évben is. 2014. első negyedéves átlaglétszámuk 
(1.110 fő) már most meghaladta a 2014. éves tervezettet (924 fő). 2014. évben nem csak szeretnék 

megtartani a 2013. évben elért eredményeiket, de figyelemmel a kormány, foglalkoztatást bővítő 


terveire, tovább szeretnék növeini a nyíregyházi álláskeresők részére szervezett foglalkoztatási 

programokat. 

A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók különböző intézményi feladatokat láttak el, 

(szociális, oktatási, egészségügyi, hajléktalan ellátás, stb.) valamint környezetvédelmi, köztisztasági, 

műszaki és egyéb üzemeltetési feladatokban vettek részt. Munkájukkal jelentősen hozzájárultak a 

feladatok magasabb szintű ellátásához, meglévő értékeinek megőrzéséhez, városunk szebbé, 

élhetőbbé tételéhez. 
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2012. évben plusz feladatként jelentkezett a Társaság számára a közérdekű foglalkoztatás 

megszervezése, melynek során a szabálysértési bírság, valamint bírósági ítélet alapján közérdekű 


munkára kijelöltek foglalkoztatása történik. 2012. évben 125, 2013 . évben 238 ilyen jellegű 


foglalkoztatás történt. 2014. első negyedévében 40 fő jelentkezett közérdekű munkára . A közérdekű 


munkavállalók elsősorban környezetvédelmi és köztisztasági feladatokat láttak el. 


A Gyepmesteri telep legfontosabb feladata, célja, a járványveszély megelőzése, a telepre bekerült 

állatok örökbeadása, gazdához juttatása . A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen 2011. évtől nincs 

altatás. A folyamatos örökbeadási akcióknak, civil szervezetekkel történő együttműködésnek 


köszönhetően minden telepre bekerült állatot örökbe adtak. Az örökbe adott állatok számának 

alakulása: 2011. évben 174 db, 2012. évben 328 db, 2013. évben 281 db, 2014. I. negyedévben 66 db. 

A szolgáltatási díjtételekben 2012. évben bevezetett és a kistermelők felé érvényesített kedvezőbb 


díjtételek hatására nőtt a telepre leadott állati eredetű hulladékok mennyisége is, ezzel jelentősen 


lecsökkent a közterületen illegálisan elhelyezett mennyiség, csökkent a járványveszély. 


Az időben elvégzett földi és légi úton történő hideg és meleg ködképzéssel valamint ULV eljárással 

történt szakszerű szúnyogirtás hatására a felmérések, hatástanulmányok eredményei azt mutatták, 

hogyacsípőszúnyogok elleni védekezés városunkban sikeres volt, hiszen a területekre vonatkozó 

átlagos hatékonyság minden évben meghaladta az elvárható 80 %-ot (2011. 84,8 %, 2012. 88 %, 

2013. 84 %) Ennek eredményeként igénybe vették a Magyar Turizmus Zrt-n keresztül szúnyogirtásra 

kapható támogatást (2011. évben 1.878 eFt, 2012.évben 1.500 eFt, 2013 . évben 3.000 eFt), mellyel 

növeini tudták az irtások gyakoriságát. A kezelésbe bevont terület nagysága 1.900 hektár volt . 


A rágcsálómentesítést minden évben folyamatosan és összehangoltan végezték, a lakossági 

bejelentésekre 24 órán belül reagáltak, illetve lehetőség szerint intézkedtek. A rendszeres irtással 

sikerült megakadályozni a rágcsálók elszaporodását városunkban. 

Az atkafélék és élősködők elleni védekezést 110 hektár területen szervezték, főleg a lakosság által 

gyakrabban felkeresett szabadidős területeken, játszótereken, sétányokon, fás ligetekben, 

parkokban . A védekezés hatékonyságát rovarsűrűségi vizsgálattal ellenőrizték . 


2013-ban új feladatként jelentkezett az ebösszeírás, ebnyilvántartás megszervezése. A helyszíni 

ebösszeírás során 43.670 háztartást kerestek fel. 2013. évben összesen 12.195 db eb lett 

Nyíregyházán nyilvántartásba véve. 2014. I. negyedévben a folyamatos be és kijelentések hatására 

nyilvántartásuk szerint 12.333 db bejelentett eb található városunkban. 


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT 

A gazdasági programban megfogalmazódott, hogya többségi tulajdonban lévő Temetkezési Vállalat 
olyan gazdálkodást valósítson meg, mely stabil működés mellett színvonalas temetésszolgáltatást tud 
biztosítani, továbbá az is, hogya kegyeleti közszolgáltatás keretében rábízott nyíregyházi temetők 
üzemeltetése a törvényi előírásoknak, állampolgári elvárásoknak megfeleljen. 

A konkrét feladatok között szerepelt: 
az Északi temetőben a halottszállító lift cseréje, mely nem valósult meg, mert sikerült olyan 
szinten felújítani, hogy hosszú évekre biztosítja a zavartalan működést, 
A borbányai temető bővítése (ebben az évben megvalósul), 
Az Északi temetőben útfelületek aszfaltozása (mely ebben az évben is folytatódik), 
A vízvezetékek cseréje (átütemezésre került), 
A hamvasztó létesítésének tervei elkészültek (konkrét megvalósítás nem történt) . 
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Tervekben nem szerepelt, de a gazdálkodás eredményessége lehetővé tette az alábbi 

fejlesztéseket: 
4 db halottszállító gépkocsi beszerzése 
A telephely épületeinek felújítása, nyílászárók cseréje 
320 m-es kohósalak kerítésszakasz újjáépítése 
A sírkőüzem élcsiszoló gépének felújítása 
Egy emelő targonca beszerzése 
Elhasználódott temetői kisgépek pótlása 
Számítástechnikai eszközök korszerűsítése. 

Mindezek a fejlesztések biztosították a zavartalan működésüket és jó színvonalú szolgáltatásaikat. 
Habár a temetők rendezettek, ápoltak, elkerülhetetlen, hogy az elkövetkezendő években jelentősebb 
infrastrukturális fejlesztésekre, zöldövezet felújításokra kerüljön sor. Elkészült egy középtávú 
fejlesztési terv, melynek első üteme ebben az évben elindult. 

Megtörténik a borbányai temető bővítése, a szükséges infrastruktúrák megépítésével, és a 
zöldfelületek kialakításával. 
Megvalósul a fa szerkezetű ravatalozó tetőszerkezetének cseréje. 
Felújításra kerül a hamvak bemosásos parcella építészeti, technikai eszközeinek 

rekonstrukciója, a parkfelület rendezése. 
Útfelületek aszfaltozására kerül sor. 
Az Északi temető út menti fasorainak felújítása is elkezdődhet. 
A Hősök temetőjének rekonstrukciója is elkészül augusztus végére . 

Az Északi temetőbe 6 db kamera került elhelyezésre, melynek költsége 1.500 eFt. A kamerák a 
parcellákat, valamint a bejáratokat figyelik. Megfelelő hatékonysággal működik, mert visszaszorult a 
lopások száma . 

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KFT elsődleges feladata az önkormányzat közigazgatási 
területén a hulladék gazdálkodási közszolgáltatás magas színvonalú biztosítása. 

Az Önkormányzat 2006. évtől tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulásnak. A Társulás a Kohéziós Alap projekt (2004/HU/16/C/PE/004) keretében működési 

területét átfogó térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására vállalt 
kötelezettséget, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, 
újrahasznosítását, a válogatási maradvány anyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón 
való elhelyezését. Emellett vállalta az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek 
kialakítását, az eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális 
hulladéklerakók felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. A társulási 
feladatellátás és a nyíregyházi közszolgáltatás szakszerű biztosítása érdekében tulajdonosi elvárás 
volt, hogya Társaság aktív szerepet vállaljon a megyei rendszer működtetésében . A célkitűzések 
között szerepelt a szolgáltatási terület bővítése, hosszú távú szerződések megkötése is. A rendszerbe 
illesztés 2012 . év végén vált aktuálissá, tekintettel arra, hogy Nyíregyháza város és a nyíregyházi 
közszolgáltatáshoz csatlakozott hat település közszolgáltatói szerződése 2012. december 31. napjával 
lejárt. 
Az Önkormányzat és a Társulás 2012. évben meghozta azokat a döntéseket, melyek alapján a 
társaság hosszú távon beilleszkedhetett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék
gazdálkodási Rendszerbe. A megyei közszolgáltató cég, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. tőkeemeléssel megvalósított tulajdonszerzését követően a Kft. alvállalkozóként 
végezheti a nyíregyházi gyűjtőkörzethez tartozó településeken a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
részeként a hulladékok gyűjtését, szállítását és az adminisztratív tevékenységet. Közszolgáltatási 
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feladatait kibővült szolgáltatási területen teljesítheti az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. alvállalkozójaként a 10 évre megkötött alvállalkozói szerződés alapján. Ezekkel a 
döntésekkel a Társaság alvállalkozói státusza hosszú távra biztosított, szolgáltatási területe stabil és 
folyamatosan növekszik. 2014. január 1. napjától már amegye 52 településén 80 OOO ingatlan részére 
biztosítja a vegyese n gyűjtött kommunális hulladék és az anyagában történő hasznosításra alkalmas 
csomagolási papír- és műanyag hulladék, valamint 26.700 ingatlanból a növényi eredetű bomló 
szerves hulladék házhoz menő gyűjtését, továbbá a településeken gyűjtőszigetek üzemeltetését, a 
hulladékok ártalmatlanító- kezelő létesítménybe történő szállítását és az adminisztrációs feladatok 
ellátását. Emellett hatékonyan üzemelteti a nyíregyházi válogatócsarnokot. 

A Társaság a szolgáltatásainak bővítése, piacra történő kijutása érdekében a kapacitásait a lehető 
legjobb mértékben optimalizálta, ezzel sikerült bevételeit fokozni a tevékenyégét jelentősen 

befolyásoló jogszabályi háttér-változás ellenére. 

A Társaság eleget tett a gazdasági programban előírt, a környezeti értékek megovasara, 
környezetbarát technológiai eljárások alkalmazására vonatkozó kötelezettségeinek. Alakosságnál 
valamint az iparban keletkező szilárdhulladékok begyűjtésénél költség-hatékony és környezetbarát, 
környezetkímélő ökologisztikai technológiai eljárásokat alkalmaztak. Korszerű, kisebb kibocsátású és 
fenntartási költségű gépjárműveket béreltek és használtak a régi, már leállított célgépek ismételt 
forgalomba állítása helyett. A megyei szilárd hulladék kezelési rendszer részeként megvalósult 
válogatómű által kínált lehetőségeket kihasználva a papír és műanyag csomagolási hulladékokat egy 
ütemben, egyszerre gyűjtik be úgy, hogy azok válogatással továbbra is elkülöníthetőek, anyagában 
történő hasznosításra alkalmasak. Gyűjtőjárat optimalizációt hajtottak végre a nyíregyházi 
gyűjtőjáratoknál, melynek eredményeként a felszabadult szállítási kapacitást a szelektív hulladék 
begyűjtésére tudták átcsoportosítani. A konténeres rendszerben történő hulladékszállítások egy 
részénél pótkocsis beszállítást alkalmaznak, csökkentve a fajlagos szállítási költséget és mérsékelve a 
gépjárművek fajlagos káros anyag kibocsátását. 

Már 2011. évtől prioritást jelentett a hulladékok lerakótól való eltérítése, annak érdekében, hogya 
hasznosítható anyagok elkülönített gyűjtésének előtérbe helyezésével csökkenjen a 
hulladéklerakóban lerakással ártalmatlanított hulladék mennyisége. 

A növényi eredetű bomló szerves hulladékok lerakótól való eltérítése érdekében 2011. év 
márciusától Nyíregyháza egész területén, júliustól további négy településen a családi házas 
ingatlanoknál lehetőséget biztosítanak a biohulladék külön gyűjtőedényben történő kezelésére. 
2011. év elején 10.340 ingatlanon gyűjtötték, 2011. év végétől már 26.700 ingatlanon gyűjtik 

elkülönítetten a biohulladékot. A komposztáló telepre beérkezett zöld hulladék válogatás után 
komposztálásra került. 

A hulladékudvar is nagymértékben hozzájárul a hasznosítható hulladékok begyűjtéséhez . 2012 . év 
közepétől már két helyszínen, a Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 3. szám alatt és a Nyíregyháza, 
Kerék u. 1. szám alatt található hulladékudvarban van lehetősége a közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlantulajdonosoknak az újrahasznosítható, elkülönítve gyűjtött csomagoló anyagok, illetve a 
veszélyes-, építési-bontási-, elektronikai-, növényi eredetű-, valamint Iomhulladékok külön térítési díj 
fizetése nélküli átadására . 

A Társaság által az építkezésből-bontásból átvett hulladékok mennyiségének 100 %-a hasznosításra 
került. A kevert építési és bontási hulladék illetve a föld a hulladék depónia rétegközti takarásánál és 
fedésénél kerül felhasználásra . Az egyéb szelektíven gyűjtött aszfalt, tégla, beton, cserép, kerámia, 
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aprítás-osztályozás után Nyíregyháza másodrendű útjainak stabilizálásánál, illetve a hulladék 
depónián a közlekedő út kialakítása során kerül hasznosításra . 

A komplex hulladékgazdálkodási szolgáltatás mindenkori megfelelő minőségének biztosítása és 
környezetünk megóvása, a környezeti károk megelőzése érdekében 2011 júniusától integrált 
Minőség- és Környezetirányítási Rendszert tartanak fenn, mely követelményeinek szigorú 
betartásával valamint folyamatos tökéletesítésével a hulladékgyűjtési és szállítási, a hulladék kezelési 
szolgáltatásai magas színvonaion teljesítődnek, biztosítva a vonatkozó jogszabályok és hatósági 
határozatok követelményeinek való megfelelőséget és ügyfeleik igényeinek maximális kielégítését. 

A Társaság hulladékszállítási- kezelési tevékenységének színvonalát és költséghatékonyabb 
működését jelentősen elősegíti majd a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert 
KEOP-l.l.1/e/13 " Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark 
fejlesztése, informatikai korszerűsítése" című pályázat által kínált lehetőségek kihasználása, mely 
fejlesztések egy része várhatóan már a 2014. évben realizálódik. 

A projekt megva lósulása esetén a jelenleg alkalmazott hulladékgazdálkodási rendszer bővül , 

fejlesztésre kerül , megvalósul a lehető legkisebb környezet-igénybevételével járó anyag és 
energiatakarékos technológiák alkalmazása, a hasznosítható hulladék hulladéklerakással való 
kezeléstő l eltérítés, a hulladék képződés megelőzése, valamint a hasznosítás célkitűzés is. A 
begyűjtési költségek optimalizálhatóak, valamint a folyamatosan felmerülő közvetlen költségek egy 
jelentős része is mérséklődik. 
A projekt keretében a papír és műanyag hulladék gyűjtése Nyíregyháza város családi házas 
övezeteiben nem az eddig alkalmazott zsákos rendszerrel, hanem az ingatlanonként 1 db 240 l-es 
hulladékgyűjtő edényzet kihelyezésével (összesen 22.000 db) lesz biztosítva . 
A hulladékudvarokban keletkező megnövekedett szelektív hulladékmennyiség, valamint a keletkező 
ingatlanoktól elszáll ított biohulladék és vegyese n gyűjtött települési hulladék üzembiztos, kisebb 
kibocsátási értékű és kisebb fenntartási költségű gépjárművekkel történő beszállításához 
alkalmazható célgépek kerülnek beszerzésre. 

A gyűjtőedényzet és a gyűjtőjárművek beszerzése mellett kiépítésre kerül a hulladékgazdálkodási 
rendszer eseményeinek automatizált követésére és elektronikus dokumentációjára kiválóan alkalmas 
rendszer, továbbá a lakossági kukákat vonalkódos matricákkal és rádiófrekvenciás chipekkel, a 
gyűjtést végző autókat pedig optimalizáló informatikával ellátó i rendszer. A rendszer bevezetésével 
csökken a hulladékgyűjtéshez és szállításhoz szükséges idő, jelentős megtakarítások érhetők el az 
üzemanyag felhasználás kapcsán, az adminisztrációs feladatok jelentősen leegyszerűsödnek, csökken 
az adminisztrációra és az ellenőrzésre szánt idő . A megnövekvő szelektív hulladék mennyiség 
előkezeléshez szükséges géppark fejlesztésére is sor kerül. 

A korszerű technológiák alkalmazása, a modern eszközök beszerzése önmagában még nem 
garanciája a hulladékok környezettudatos, szakszerű gyűjtésének . A válogatást elsődlegesen a 
hulladék termelőnek kell elvégeznie. Ezért írta elő a gazdasági program a Társaság számára a lakosság 
környezettudatos szemléletének formálását . 
A Társaság szemléletformáló tevékenységének célcsoport ját egyaránt képezi Nyíregyháza felnőtt 

valamint gyermek lakossága is. Hogy minél hatékonyabban megvalósuljon a lakosság informálása és 
aktív részvételre való ösztönzése, a Kft . programok széles skáláját szervezte meg a város lakossága 
számára . Minden évben lebonyolította a " Karácsonyfagyűjtő akciót", a " Hulladékért virágot" akciót, a 
Veszélyes hulladékgyűjtést, a Környezetvédelmi világna p alkalmából szervezett akcióit, valamint a 
Szelektív szombatot. A programok sorából kiemelkedik a Szelektív szombat, mely több ezres 
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tömegeket mozdít meg és szervez a szelektív hulladékgyűjtés köré egy napra. A rendezvény mára 
városi nagy rendezvénnyé nőtte ki magát, és mint ilyen, a Kossuth téren kerül megrendezésre. Az 
akciók és rendezvények mellett természetesen folyamatosan zajlik a gyermekek számára kialakított 
oktatóprogram, melynek keretében a Kft . munkatársai 45 perces tanítási órák keretében tartanak 
előadást az alapfokú oktatási intézmények tanulóinak a szelektív hulladékgyűjtésről. A tanultak 
mélyítésére szolgálnak az évente két alkalommal meghirdetett papírhulladék gyűjtő versenyek is, 
melyek 2011-től már a régió iskolái számára is elérhetővé váltak. 2012-től az Italos karton 
Egyesüléssel közös kezdeményezésnek köszönhetően újból gyűjthetik a gyerekek verseny keretében 
a kiürült italos karton dobozokat. 2011. évtől a hulladékbegyűjtés rendjét, ütemezését, valamint az 
akciók pontos időpontjait tartalmazó hulladékszállítási naptárak elérhetővé váltak valamennyi olyan 
település számára, melyekről a Társaság szállítja el az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat. Emellett a 
Társaság kihasználja az internet, valamint közösségi oldalak adta lehetőségeket is, hogy minél 
szélesebb rétegeket tudjon megszólítani. 
A környezeti nevelés terén végzett sokrétű tevékenységnek köszönhetően Nyíregyháza városa 2011
ben elnyerte az Arany Hangya vándordíjat, mely a hulladékgazdálkodás területén kiemelkedő 

tevékenységet folytató települési önkormányzatok elismerésére szolgál. A díj elnyerésében döntő 
szerepet játszott a Társaság környezettudatos szemléletformáló tevékenysége. 

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT 

A 2011-2014-es gazdasági programnak megfelelően a Város-Kép Nonprofit KFT.-nél a hagyományos 
írott és elektronikus médiák mellett nagyobb hangsúlyt kapott az internet. A cég 2012-ben teljesen 
megújította a város weblapját, a www.nyiregyhaza.hu-t. Teljesültek azok a célok, miszerint meg kell 
felelnie a városmarketing feladatainak, a városlakók számára szolgáltatónak kell lennie, s 
felépítésében hírportál jelleget kell kapnia. A lap igazi kuriózum a városi portálok között, hiszen 
egyetlen hazai település sem tájékoztatja ilyen széleskörűen, napra készen a polgárait, a hírek, 
programlehetőségek itt ugyanis óráról órára frissülnek. A weboldal látogatottsága folyamatosan 
emelkedett, 20B-ban összesen 220 OOO felhasználó látogatta meg (egyedi IP cím), természetesen 
jóval több, mint egymillió oldalletöltést generálva. Gyors a hír- és fotófeltöltés folyamata, naponta 
több videós tudósítás is felkerül a honlapra . A városlakók innen érhetik el az e-ügyintézés 
lehetőségét, a városháza összes tájékoztatója, hirdetménye is megjelenik az oldalon. A városunkba 
látogatók egy aloldalon széles körű tájékoztatást kapnak arról, turistaként mivel érdemes az idejüket 
eltölteni, s mit, hol találnak. A tervben szó esett a mobilelérés lehetőségéről is. Az új honlap 
indulásával egy időben, a Város-Kép Nonprofit Kft. alkalmazásokat fejlesztetett a mobileszközökre, 
ezeket letöltve, korszerűbb körülmények között lehet mobiltelefonon böngészni a város honlapját. A 
közösségi funkció erősítése is megjelenik a tervben, ezt a Nyíregyháza MJV Facebook oldal 20B-as 
indításával érte el a cég, mely legfőképp a programokra, a helyi történésekre koncentrál. Érdekesség, 
hogy itt is sokan olvassák a város közleményeit, nagyon kedvelik a felhasználók a fotós 
összeállításokat, s más olda lakhoz képest igen nagy a használók aktivitása. 
A Nyíregyházi Televízió archívumának digitalizálása - szorosan együttműködve a könyvtárral 
folyamatos, ami azért is fontos, mert a képi megjelenésnek múltunk megőrzésében igen nagy szerepe 
van . 
A gazdasági programban szó esik a Nyíregyházi Napló megyei mutációjának esetleges újraindításáról, 
erre azonban a reklámpiac gyengélkedése miatt nem volt lehetőség . Sajnos pont azon tevékenységű 
cégek - új autókereskedések, építőipari cégek - teljesítményét vetette vissza a pénzügyi válság, 
amelyek a megyei reklámbevétel nagy részét biztosították. 
A Nyíregyházi Televízió digitális átállásra való felkészülése is a tervek között szerepelt. A helyi 
televíziók digitális sugárzásra történő átállásának időpontja sokáig kérdéses volt, hiszek ezek a 
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televíziók forrás hiányában nehezen tudtak volna a követelményeknek megfelelni. Ezen segített a 
Médiatanács pályázati kiírása, ahol a Nyíregyházi Televíziót üzemeltetető Város-Kép Nonprofit Kft . jól 
szerepelt. A nyertes pályázat szerint 6,89 millió Ft vissza nem térítendő beruházási pénzeszközből, és 
a kötelező 1,86 millió Ft önerőből a régióban - vetélytársaink előtt - elsőként sikerült megoldani, 
hogya televízió digitális úton juttassa el jeiét a felhasználókhoz, ami kép- és hangminőség javulással 
is jár. Ehhez új digitális adóberendezés, jelátalakító, valamint jeltovábbító eszközök beszerzésére, 
beépítésére volt szükség. 

NYíREGYHÁZI ÁllATPARK NONPROFIT KFT 

A Nyíregyházi Állatpark azt a feladatot tűzte maga elé, hogya Nyugat-Európai példák alapján csak 

olyan állatbemutatót hoz létre, amely megfelel a modernkor követelményeinek, egyedi, újszerű lesz 

az országban, és egyúttal különleges attrakciója lesz Nyíregyházának. Olyan élettereket kellett 

teremteni, amely nem csak állatokat mutat be, hanem az élővilág, sőt a természet egészét, 

működését, összefüggéseit, az emberiséggel való együttélést akarja látogatói elé tárni, s amelytől a 

művészet épp úgy nem idegen, mint a tudomány. A céltudatos és tervszerű munka mára a 

Nyíregyházi Állatparkot a leglátogatottabb, és legkedveltebb vidéki látványosságok közé emelte, sőt 


elsőszámú az állatkertek között. 


Természetes, hogy Nyíregyháza egyik fő turisztikai attrakciója, ami különlegessé teszi a 

megyeszékhelyet az országos turisztikai kínálatban. 

Azon túl, hogya Zöld Piramis emblematikus épülete lett a parknak, Nyíregyháza ismertségét is 

meghatározza, Nemzetközi Építészeti díjat nyert. 

A fentiek fényében szinte természetes ma már, hogya park újabb látványosságokkal gazdagodjon . 

Éppen ezért további pályázati lehetőségeket kihasználva, a város jelentős sajáterő vállalásával 

elkezdett egy több, mint 600 milliós projektet, ami a tervek szerint 2014. nyár végén fogadja a 

nagyközönséget. 


Remélhetőleg a Viktória Ház tovább növeli a park és a város népszerűségét a turisták körében, mint 

ahogy a Sóstón zajló fejlesztési projekt részeként megvalósuló Andok Világa, illetve a parkoló 

fejlesztési beruházás. 


Teljesen megújult kívül - belül az ország egyetlen állatkerti szállodája a Hotel Dzsungel, de 

nyilvánvaló - és erre a park adottsági lehetőséget adnak - hogy további szállodafejlesztésnek van 

helye a parkon belül, és érdemes kisebb medencét is építeni, hiszen ez nem csak avendégeknek, 

hanem az itt nyaraló több száz gyermeknek (erdei iskola, osztálykirándulás) további vonzerőt jelent. 

Rendkívül fontos megemlíteni, hogya nyíregyházi turizmus csak rendszerben képzelhető el, épp ezért 

fontos, elsősorban a Sóstói két nagy attrakció összefogása, ami évek óta példaértékű, de fontos az a 

munka is, amit a város fejt ki, és nem csak koordinálja, de kínálja is széles körben a város csodáit. 


SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐKZRT 

Az eltelt közel 4 évben a gazdasági program megvalósulásához az alábbi főbb területeken járult hozzá 
a Társaság: 

A városi lakosság életminőség javítása, a hasznos és értékes szabadidő felhasználás 
lehetőségének javítása a fürdő-, úszó-, és gyógyszolgáltatások körének szélesítésével, 
fejlesztésével, valamint a helyi lakosság részére biztosított kedvezményes árakkal 
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A fenntartható turizmus fejlesztése 
o attrakciófejlesztések, 
o szállodai férőhelyek minőség fejlesztése, 
o minőségi szolgáltatásnyújtásra épülő gyógyturizmus fejlesztése, 
o komplex, egymásra épülő turisztikai programcsomagok kidolgozása a turisták 

részére . 
a Társaság gazdaságos működtetése, a pozitív üzemi eredmény szint elérése. 

Mindezek révén megteremtődik az alapja a fürdő - és ezzel a turisztikai - szezon határai kitolásának, 

a szezonalitás mérséklésének és - különösen a Sóstógyógyfürdő vonatkozásában - a befektető 


vonzási képesség növekedésének. 

A megvalósított fejlesztések eredménye jól tükröződik a vendégszám, a gyógykezelések száma, a 

nettó árbevétel valamint az üzemi eredmény alakulásában : 


A Város cél kitűzéseinek megfelelően olyan beruházások és fejlesztések történtek 2011 - 2014 között, 

illetve vannak folyamatban, melyek az említettek mellett az életminőség javításának elengedhetetlen 

feltételei is, az egészség megőrzését, valamint a minél magasabb színvonalú rekreációt, rehabilitációt 

szolgálják. 

Az ehhez kapcsolódó jelentősebb feladatok voltak : 


" A XXI. századi fürdőkultúra megteremtése a Nyíregyháza - Sóstó i hagyomány alapjain - a 
Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése" elnevezésű projekt sikeres befejezése. 

A Júlia Fü rdő teljes körű gépészeti rekonstrukciója és esztétikai szempontból történő 

megújítása . 

A Fürdőház Panzió hotellé fejlesztése. 
A folyamatban lévő, közel 1,2 milliárd forint összértékű Parkfürdő-projekt eredeti átadási határideje 
2010 decembere lett volna . Ehhez képest 2011. február végén a beruházás 50%-os készültségi 
szinten volt és alapvető tervezési hiányosságokkal küzdött. A hatékony beavatkozásnak 
köszönhetően kevesebb, mint 4 hónap leforgása alatt a beruházás befejeződött, számtalan technikai 
és esztétikai változtatás mellett a Parkfürdő 2011. június ll-én megnyitotta kapuit. 

A Júlia Fürdő felúj ítására 2012. augusztus 01 - szeptember 15 között került sor. A rendszer korábbi 
átvizsgálását követően a tapasztaltak az új menedzsmentet nehéz feladat elé állították, hiszen a nagy 
kihasználtságú fürdő egyik napról a másikra történő bezárása mellett kellett dönteni. A fürdőüzem 
alapját képező te rmálkút vízhozama, vízminősége és technikai állapota, a fürdőgépészet jelentős 
része már a működéshez szükséges alapszintet sem érte el. A másfél hónap alatt a teljes gépészeti- és 
villamos rendszer megújult, a termálkút felújítása is megtörtént, valamint a szaunák és a belső terek 
esztétikája ismegváltozott. 
Ezt követően a Társaság elindította a Júlia Fürdő termálkútjának gyógyvízzé minősítését, majd erre 
épülve Regionális Gyógyfürdő minősítési eljárását, mely minősítést a fürdő 2012-ben megszerezte. 

2013 . ja nuár végén megkezdődött az a munka, aminek keretében a Fürdőház Panzió új köntöst 
kapott . A Társaság az ÉAOP program " Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése" című konstrukciójához 
pályázatot nyújtott be és nyert el a Fürdőház három csillagos hotellé alakítására mintegy 140 millió 
Ft-os összegben. A Hotel Fürdőház olyan szolgáltatási csomagokat kínál Vendégeinek, melyek teljes 
körű kikapcsolódást és gyógyszolgáltatást biztosítanak a családok, illetve a gyógyulni vágyók számára . 
A csomagok része i az Élményfürdő-, Állatkert-, Múzeumfalu belépők is a wellness szolgáltatások 
mellett. 
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2012-ben regionális gyógyfürdőintézmény minősítést kapott a Júlia Fürdő, és országos 
gyógyfürdőintézmény minősítést nyert el a Fürdőház, valamint az Aquarius Élményfürdő és a 

Parkfürdő . 

Lehetőség nyílt Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő településrész gyógyhellyé nyilvánítására. Ezen cím 
megszerzése kiemelkedő fontosságú volt, ezért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött 
arról, hogya város gyógyturizmusban betöltött szerepét erősítendő, Sóstógyógyfürdő településrész 
kijelölt területét, elsősorban a gyógyfürdők környezetét gyógyhellyé kívánja nyilváníttatni. A 
minősítési folyamat eredményeként Sóstógyógyfürdő Magyarország 16. gyógyhelye lett! 

ÖSSZEGZÉS 

Jelen előterjesztés a 2011-2014. közötti időszakra elfogadott gazdasági program végrehajtása mellett 
egyben annak átértékelése is, hiszen az eltelt időszakban az önkormányzati gazdálkodás alapjaiban 
változott meg 

• a feladatok a Magyar Állam és az Önkormányzatok közötti újraelosztása, valamint 

• az adósságkonszolidáció miatt. 

Természetesen vártuk a változást, hiszen a korábbi struktúrában - az ahhoz rendelt forrásszabályozás 
szerint - az önkormányzat már nem volt finanszírozható. A likvid hitelkeretek teljesen kimerültek, félő 
volt, hogyadósságrendezési eljárás alá kerülünk. 
Az önkormányzati struktúra és feladatrendszer, a közigazgatás átalakítása teljesen átrendezték a 
hangsúlyokat a feladatellátás területén . Önkormányzatunk igyekezett megfelelni az új kihívásoknak. 
Határidőben meghoztuk az átalakításhoz szükséges - a Közgyűlés hatáskörébe tartozó - döntéseket. 
A gazdálkodást állami segítséggel pénzügyileg rendbetettük, sőt a meglévő tartalékaink garanciát 
jelentenek a működtetés biztonságán felül az alapvető lakossági igényeket kielégítő infrastruktúrák 
fejlesztésére, az önkormányzat kötelező feladatain túlmutató kapcsolatok továbbfejlesztésére az 
önkormányzat területén működő vállalkozásokkal, egyházakkal valamint a civil szférával. 
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló létesítmények felújításával, a rendezvények számának 
bővítésével több lehetőséget biztosítunk városunk lakói számára szabadidejük tartalmas eltöltéséhez. 

Folyamatban van a város fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése. Feladatunk az 
elkövetkezendő időszakban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal karöltve a Városi és 
Megyei Területfejlesztési Program megvalósítása. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozat-tervezetet fogadja el. 

Nyíregyháza, 2014. május 22. 

DR. KOVÁCS FERENC 
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A város területén működő nem állami és egyházi 
fenntartók, az általuk működtetett szolgáltatások, 

intézmények 

Gyermekjóléti Szolgáltatás 


Családok Átmeneti Otthona 

Gyermekek Átmeneti Otthona 


Bölcsc5dei Ellátás 

(9 bölcsőde) 


1. melléklet 
A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere Nyíregyházán 

nkormányzat 

(h'zforvosl .I.pellftú, fOIorvosi .I.pell't's, házl-feln6tt -4s svermekorvosl 
központi ügyelet, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, háziorvosi fogászati 

orvosi ügyelet, fogászati röntgen, család és nővédelmi egészségügyi gondozás, 
ifjúság - egészségügyi gondozás, területi védőnő szolgálat, iskola-egészségügyi 
védőnői szolgálat, iskola egészségügyi orvosi ellátás, otthoni szakápolás és 

hospice 

Az Önkormányzattal ellátási szerződésben álló fenntartók és 
szolgáltatásaik, intézmények 

(Human-Net Alapítvány - család segítés, 

Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség - Szivárvány Idősek 


Otthona, étkeztetés, 

Kék Nefelejcs Alapítvány -szenvedélybetegek átmeneti otthona, 

Magyarországi Evangélikus Egyház - étkeztetés, nappali ellátás 

hajléktalan és szenvedélybetegek részére, hajléktanok átmeneti 


szállása, hajléktalanok otthona, 

Periféria Egyesület- utcai szociális munka) 




2. melléklet 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

l Közgyűlés 

f 
Polgármesterl 

I 


Jegyző 

fóépítészi osztály jegyző i kabinetd ~ 

közgyűlési és 
törvényességi 

csoport 

emberi 
erőforrás 

menedzsment 

l 

gazdasági osztály 

H adóosztály 

J 

városfej lesztési és városüzemeltetési 
osztályH ] 


H vagyongazdálkodási osztály 

J 

ellátási osztály 
J 

I 

l 

1 
J 

I 


e llenőrzési 

osztá ly 

L szociális és köznevelési 

osztály 

f 
Alpolgármesterekl J 

polgármesteri kabinetr l 
titkárság l 

kommunikáció és marketing 
referatúra 

nemzetközi és társadalmi 
kapcsolatok referatúra 

pályázatok és 
projeJ..1.menedzsment referatúra 

portfólió menedzsment referatúra 

közbeszerzési referatúra 

sport referatúra j 
I rendezvény referatú l 


I 

~ 

hatósági 
fóosz tá ly 

H igazgatási osztály 

építésügyi osztály 

közterület-felügyelet 

~ 

ra 

J 




3. mellékletNyíregyháza M.J.V. Önkormányzata hitel/kötvény/ kezesség állományának alakulása 2011-2014. években. 

ezer Ft-ban! 

l. Megnevezés 2010. 

XII. 31. 
HIteifelvétel HIteitörlesztés 

Árfolyam

különbözet 

Adósság

konszolidáció 
2013. 

XII . 3l. 

Adósság· 
konszolidáció 

2014. 

III. 31. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

ll . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Beruh.a XXl.sz . isk. (2004. MFB) 

Beruházási hitel (2003.) 

MFB hitel (2005.) 

Panel Plussz hitel I. (2006.) 

Beruházási hitel (MFB hitel) (2006.) 

Beruházási hitel (MFB hitel) (2006.) 

Panel Plussz hitel II. (2007.) 

Panel Plussz hitel III. (2009.) 

MFB hitel támogatott (2009.) 

MFB hitel támogatott (2009.) 

MFB hitel nem támogatott (2009.) 

Beruházási hitel (MFB) (2013.) 

Lakossági víziközmű társ . hitel 

lakossági víziközmű társ. hitel 

Lakossági vfziközmű társ. hitel 

128569 

392112 

422725 

397702 

235 184 

60306 

119172 

338231 

149436 

414750 

16400 

10080 

9352 

257997 

619820 

64748 

23434 

51427 

102400 

143804 

116784 

130872 

52488 

33501 

85120 

63544 

10044 

53700 

16400 

10080 

9352 

50142 27 OOO 

289712 

278921 

280918 

104312 

7818 

85671 

511108 

705712 

54704 

384484 

27000 

289712 

278921 

280918 

104312 

7818 

85671 

511108 

705712 

54704 

384484 

17. Hosszú lejáratú felh . c. hitelek 2694019 965999 879516 50142 2730360 2730360 

. 

18. 

19. 

Kötvénykibocsátás 

Kötvénykibocsátás 

5678965 

4902503 

366353 

274726 

494500 

407756 

5042698 

3503634 

764414 

1531899 

764414 

1531899 

20. Felhalm .c.kötvények 10581468 641078 902256 8546332 2296313 2296313 

2l. Felhalm.c.hitel/kötvény összesen: 13 275 487 965999 1520594 902256 8596474 5026673 5026673 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Likvid hitel (folyószámla, munkabér) 

Hosszú lejáratú működési hitel!. 

Hosszú lejáratú működési hitel I!. 

Rövid lejáratú működési hitel· 

Gazdasági Társ.felvett kölcsön 

3321493 

1550 OOO 

200 OOO 

700000 

7913 398 

250 OOO 

3321493 

459256 

103660 

4550916 

450 OOO 

1090744 

110554 

2325576 

485786 

1036906 

485786 

1036906 

27. Müködési célú hitelek összesen: 5071493 8863398 8885325 3526874 1522 692 1522692 

28. MINDÖSSZESEN 18346980 9829397 10405919 902256 12123 348 6549365 6549365 

29. Kötvényből fel nem használt összeg 722510 

30. NETIÓ ÖSSZEG 17 624 470 6549365 

• folyószámlahitel rövid lejáratú működési hitellé történő átalakítása 

3l. Kezességvállalás 
Állomány 

2010. XII . 31. 
Törlesztés Árfolyam-különbözet 

Adósság· 
konszolidáció 

Állomány 

2013. XII . 31. 

Kezességvállalás 

felvétel törlesztés 

Állomány 

2014. III . 3l. 

32. Sóstó·G~óg~fürdők Zrt. 

33. - rulírozó forgóeszkőz hitel 80000 40000 40000 40000 80000 

34. - vállalkozói folyószámahitel 80000 22417 57583 34239 23344 

35. • SÓSTÓ 2015/A kötvény 

36. Állat~ark Non~rofit Kft 

37. - rulírozó forgóeszkőz hitel 

N:iíreg:iháza Városi Csatornamü É~ítő 
38. Vízgazdálkodási Társulat 

39. - sze nnyvízberuházási hitel·· 

1687500 

17010 

932022 

9720 

611880 2299380 

7290 1620 

2299380 

5670 

40. Kezesség összesen 2796532 72137 611880 2404253 40000 35859 2408394 

lakossági befizetéssel(LTP) fedezett 



4. melléklet 

Nyíregyháza M . J. V. Önkormányzata vagyon alakulása 

Mérlegsor megnevezése 
2010. XI1.31 

(mill ió Ft) 

2013. XII . 31 

(millió Ft) 
Eltérés Változás % 

Immaterális javak 103 109 6 105,8 

Tárgyi eszközök 28384 31514 3130 111,0 

-ebből :ingatlanok 22914 20835 - 2079 90,9 

beruházások 4244 10134 5890 238,8 

Befektett pénzügyi eszközök 7588 4689 - 2899 61,8 

Üzemeltetésre átadott eszközök 89671 101531 11860 113,2 

BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 125746 137 843 12097 109,6 

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZSESEN 2576 5 709 3133 221,6 

ebből: követelések 1417 1590 173 112,2 

pénzeszközök 963 3835 2872 398,2 

Eszközök összesen 128322 143552 15230 111,9 

SAJÁT TÖKE 108855 128784 19929 118,3 

TARTALÉKO K - 2615 3 962 6577 151,5 

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 22082 10806 - 11276 48,9 

ebből:hosszú lejáratú kötelezettségek 14068 850 13 218 6,0 

rövid lejáratú kötelezettségek 7608 9827 2219 129,2 

Források összesen 128322 143 552 15230 111,9 

4.1. melléklet 

Nyíregyháza M . J. V. Önkormányzata kötelezettségek alakulás 

FORRÁSOK 
2010. XII.31. 

(millió Ft) 

2013. XII.31. 
(mil lió Ft) 

Eltérés Változás % 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 14068 850 - 13 218 6,0 

ebből: 

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 

Tartozások fejlesztési cé lú kötvénykibocsátásból 

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 

Beruházási és fejlesztési hitelek 

Működési célú hosszú lejáratú hitelek 

Pénzügyi lizing miatti kötelezettségek 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

10203 

2487 

1378 

850 

-

-

10203 

2487 

1378 

850 

-

-

-

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 7608 9827 2219 129,2 
ebből: 

Rövid lejáratú kapott kölcsönök 

Rövid lejáratú hitelek 

Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

3521 

2759 

1328 

4253 

2296 

2268 

1010 

-

-

732 

2296 

491 

318 

120,8 

82,2 

76,1 



KIMUTATÁS S. melléklet 

Nyíregyháza M . J. V . Önkormányzata által kezelt pályázatokról 

adatok Ft-ban 

lezárt projektek Projekt azonosító Összköltség Támogatás Önerő 
Támogatási 

intenzitás 

Hálószövő- Összefogás Nyíregyháza és térsége 

szociális munkájáért 
TÁMOP 5.4.4-09/2-A 28589545 28589545 - 100,0 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata hét 

közintézményének komplex épületenergetikai 

korszerűsítése 

KEOP 5.3.0/ A/09 305024884 194 087333 110937551 63,6 

Aprajafalva Bölcsőde (Nyíregyháza, Fazekas J. tér) 

feilesztése és kapacitásbővítése 
ÉAOP 4.1.3/B-09 43415 OOO 39073 OOO 4342 OOO 90,0 

Informatikai infrastruktúra fejlesztése 

Nyíregyháza 5 közoktási intézményében. 
TIOP 1.1.1-09/1 A 77 713 OOO 77 713 OOO - 100,0 

A Petőfi Sándor Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése, bővítése 
ÉAOP 4.1.1/ A-09 209428 495 188485646 20942849 90,0 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata három 

kollégiumának komplex épületenergetikai 

korszerűsítése 

KEOP 5.3.0/ A/09-2010-0333 236994224 177 745 668 59248556 75,0 

Iskolai és utánpót lás sportinfrastruktúra 

fej lesztés, fe lújítás a Vasvá ri Pál Gimnázium 

tornatermében 

7/2011 (11 1.9) BM rendelet 22078114 17662 491 4415623 80,0 

Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó 

szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése 

1. ÜTEM 

KEOP-7 .2.4.0/b/l0-2010-0002 64608700 64608700 100,0 

Nyíregyháza - Keleti körút építése ÉAOP-3.1.2.-2007-0081 474777 516 399777 516 75 OOO OOO 84,2 

"Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és 

Kollégium oktatás i épületének rekonstrukciója és 

bővítése, 5 szükségtanterem kivá ltása, szülői 

fogadó, könyvtár és tornaterem létesítése, az 

épü let teljes akadálymentesítése" 

ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0003 531322545 477 808044 53514501 89,9 

Közösségi közlekedés infrastrukt úrájának 

fejlesztése Nyíregyházán 
ÉAOP-3-1-4/B-2008-0010 383977 342 349675046 34 302296 91,1 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata fenntartásában 

lévő Intelligens iskolák kialakítása a 

kompetenciaalapú oktatás elterjesztését és a 

területi különbségek mérséklését elősegítő 

egységes közoktatási informatikai 

alapinfrastruktúra fej lesztése révén 

TIOP-1.l.1-07/1-2008-0498 398601062 398601062 100,0 

Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros Polgármesteri 

Hivatal működésének átvilágítása és a szervezet 
fe'lesztése 

ÁROP-1.A.2/B-2008-0003 55 555500 49999950 5555550 90,0 

" Itthon vagy - Magyarország, szeretlek" 

programsorozat támogatása Nyíregyházán 
50/2013. (VIII. 27. ) BM rendelet 1 500000 1500 OOO 100,0 

Közbiztonság növelését szolgá ló fej lesztések 

Ime2valósítása 
4/2012. (II I. 1.) BM rendelet 11 976 100 9580 OOO 2396 100 80,0 

ÖSSZESEN: 901165148 705694192 195470956 86,4 

lezárás alatti projektek Projekt azonosító Összköltség Támogatás Önerő 
Támogatási 

intenzitás 
A belvárosi terek integrált funkc i óbővítő 

fejlesztése Nyíregyházán ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001 2414364156 1819071624 595292 532 75,3 
Nyíregyháza és Szatmárnémeti üzleti 

együttműködésének fejlesztése HURO/1001/228/2.1.2 22 154 OOO 21 268 184 885 816 96,0 
Gyermekek Háza Déli Ovoda kertvárosi Cs i csergő 

Tagintézmény fej lesztése ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0026 153558500 119670160 33888340 77,9 
A Nyíregyházi Eszterlánc Eszaki Ovoda Nyitnikék 

Tagintézmény felújítása és bővítése ÉAOP-4.1.1/ A-11-2012-0024 125041244 118789182 6252062 95,0 
A " Kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei áldozatainak em l ékműve" megvalósítása 

és felállítása NKA 3974/00021 14211 300 3 OOO OOO 11 211300 21,1 
" ITIHON vagy - Magyarország szeretlek" 
rendezvény megtartása Nyíregyházán 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi 

csapadékvíz re ndszerének fejlesztése 

NKA A2001N8187 2603900 1500 OOO 1103900 57,6 

ÉAOP-5.1 .2/D2-11-2011-0064 409712440 272 720663 136991 777 66,6 
Nylregyháza - Nyírszőlős között kerékpárut 

építése ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016 234 OOO OOO 198900 OOO 35 100 OOO 85,0 

ÖSSZESEN : 3375645540 2554919813 820725727 71,8 



KIMUTATÁS 5. melléklet 

Nyíregyháza M . J. V. Önkormányzata által kezelt pályázatokról 

Megvalósítás alatt lévő projektek Projekt azonosító Összköltség Támogatás Önerő 
Támogatási 

intenzitás 
Ny.regyhaza· Borbanya bezart hulladéKleraKO 

szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése, 

2. ütem KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-000~ 1 599 ~22 751 1599422751 100,0 
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának 

fejlesztése ÉAOP - 3.1.3/A-11-2011-0015 583906454 485873061 98033393 83,2 
" Városi és elővárosi közösségi közlekedési 

rendszer és intermodális csomópont fejlesztése 

Nyíregyházán" KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026 393700 OOO 393700 OOO 100,0 

Kultúrsziget - AGÓRA Nyíregyháza TIOP-1.2.1-08/2009-0008 2046546570 1684346103 362200467 82,3 
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási programja KEOP-1.2.0/2F-2oo8-0005 13 409 243 060 10 366 033 544 3043209516 71,3 
Az érkerti lakótelep nagyvárosias 

lakókörnyezetének minőségi megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-lf-2011-0001 1551374251 1236864841 314509410 79,7 

A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja ÉAOP-5.1.1/B-09-1f-2011-0002 489170056 415794545 73375511 85,0 
Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és 

funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn - Kiemeit 

proiektiavaslat ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0006 2104510 OOO 2104510 OOO - 100,0 

" From Integration to inclusion" (Integrációtói az 

inklúzióig) 

ClTizenship Eacea 528483 II 
Projekt Ref.Nr: 2012-1489/001

001 26680 OOO 7250 OOO 19430 OOO 27,2 

Modellkísérleti program Nyíregyházán TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0048 22397840 21797840 600 OOO 97,3 
A nyíregyházi Móra Ferenc Altalános Iskola 

felújítása az oktatási környezet minőségének 

'avítása érdekében ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006 435131500 435131500 100,0 

EN PI - A környezetvédelem fejlesztése Munkács 

és Ungvár városok környezetszennyező viziközmű 

helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, 

továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési 

programjának kidolgozásával HUSKROUA/1101/068 27930 OOO 26533 OOO 1397 OOO 95,0 

Európai Területi Társulás létrehozása ETI-14-A-0001 1500000 1500 OOO - 100,0 

A nyíregyházi Örökösföldi lakótelep rehabilitációja ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001 249054116 249054116 - 100,0 

A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091 73520698 73157600 363098 99,5 
Ny.regynaza Megye. Jogu varos renntartnato 

városfejlesztési programjának előkészítése , 

társadalmasítása 

ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002 ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002 40000 OOO 40000000 100,0 
Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Önkormányzatánál ÁROP-1.A.5-2013-2013-00n 30999999 30999999 100,0 
Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi 

útjainak fejlesztése 2012 ÉAOP-3 .1.2/ A-11-2012-0052 438932420 395039178 43893242 90,0 

A Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése 
60/2013. (VIII. 9.) EMMI Rendelet 16764 OOO 10000000 6764 OOO 59,7 

Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztése 
2098000 OOO 2098000000 100,0 

NYíregyháza labdarugó sportlétesítmény 

fejlesztése Nemzeti Stadionfejlesztési prograr 1000000 OOO 1000000000 100,0 
Nyíregyháza kilenc közintézményének 

épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5 .0/A/12-2013-0364 586432 569 498467684 87964885 85,0 
Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények 

fejlesztése Nyíregyházán ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004 59993500 59993500 100,0 
Ny.regynaza te lepules. sz.lardnulladéK

gazdálkodási rendszerének eszköz park 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 1020595 OOO 969565250 51029750 95,0 

ÖSSZESEN : 28 305 804 784 24203034512 4102 no 272 84,9 



KIMUTATÁS 5 . melléklet 

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata által kezelt pályázatokról 

Elbírálás alatt lévő projektek Projekt azonosító Összköltség Támogatás Önerő 
Támogatási 

intenzitás 

"Egészség lépésrőllépésre" - Az egészség

műveltség fejlesztése egészségkészségek 

megerősítése az óvodai színtér szereplői között T ÁMOP·6.1.2-11/1·2012·2402 9913 600 9913 600 - 100,0 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának óvodafejlesztési programja TÁMOP-3 .1.11-12/2 99999326 99999326 100,0 
Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza 

szolgálatában ÉAOP-2.1.1/A. I.-12-2012·0096 157470 488 157 470488 100,0 

Komplex Huszár lakótelep·program TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0080 149963650 149963650 - 100,0 
Buzaszem Nyugati Ovoda Városmajori 

Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése 4/2014. (1.31.) BM rendelet 33263392 26610 713 6652679 80,0 

ÖSSZESEN: 450610456 443957777 6 65Z 679 100,0 

Lezárt pályázatok 
ÖSSZESEN : 901165148 70569419Z 

(Lezárás alatt és Megvalósítás alatt lévő 

pályázatok) 

ÖSSZESEN : 31 681 450 324 26757 954 325 4923 495 999 78,3 

(Lezárás alatt, Megvalósítás és Bírálat alatt lévő) 
MINDÖSSZESEN : 32 132 060 780 27 201 912 102 4930148678 85,6 


