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1. számú melléklet a 98/2018.(V.31.} számú határozathoz 

CSELEKVÉSI TERV 
2017. évi beszámoló 

Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek 

1.Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezése 

A lakossági igényekre való tekintettel megrendeltük a Debreceni út - Törökrózsa utca 

csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes terveit. Az 

engedélyezési eljárás megtörtént. Ugyancsak lakossági és Önkormányzati Képviselői jelzés 

alapján szükséges a Nyíregyháza, Simai út - Gyöngy utcai útcsatlakozás környezetében 

autóbuszperon pár létesítése. Az előzetes vizsgálatok alapján a forgalmi adatok a Gyöngy 

utcánál tervezett autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt. A műszaki 

tartalom változásából eredő többlet forrásigényre tekintettel a feladatot a 2018. évi 

költségvetésünkben szerepeltettük. 

2. Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése 

A Vállalkozási szerződés 2016. október 9-én aláírásra került 120 napos határidővel. Így a 

megkötött szerződés szerinti összeg áthúzódó költségként került beállításra. Az adatbázis 

elkészült és leszállításra került, a pénzügyi teljesítése megtörtént. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás célja a Társulás 

működési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, 

mely magában foglalja a szilárd települési hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását. 

A válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való 

elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az 

eszközök beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók 

felszámolását, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. Az éves hozzájárulást 

társulási megállapodás alapján fizeti az Önkormányzat. 

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami} 

Minden évben az állami költségvetés támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű 

folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára, mely összeg a szippantás és száll ítás díjának 

csökkentésére szolgál. 
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8. A városi zöldfelületek felmérésére 

A vállalkozó ROLIGENERGO Kft. a szerződéses feladatát végzi. Első ütemének - a teljes városi, 

önkormányzati tulajdonú zöldterületek geodéziai felmérése, parcellákra, ágyásokra tagolása 

- átadása, elszámolása 2016. évben első résszámla benyújtásával megtörtént. Második 

üteme a zöldterületi objektumok felvétele, rögzítése az egyeztető megbeszélések szerint 

átadásra kész, harmadik üteme a növényállomány leírása és rögzítése az adatbázisban a 

fotóállomány hozzácsatolásával folyamatban van. A végteljesítést a teljes fotóállomány 

hozzácsatolása és a teljes adatbázis átadása jelentette, mely megtörtént 2017. május 31.-én. 

A zöldfelület kataszteri felmérése kifizetésre került. 

9. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása 

Az Önkormányzat 15/2016. (Vll.01.) rendelete jelöli ki egyebek mellett a kutyafuttatók 

helyét. Az első elkerített kutyafuttató Örökösföld városrészben a Szociális Rehabilitációs 

Program keretei között, még a fenti rendeletmódosítás előtt, 2013. évben épült meg. Ennek 

mintájára terveztük évente önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttatók hasonló 

módon történő kialakítását. Az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző 

pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Legutóbb 2017-ben a lakosság egyetértésével, a 

Krúdy Gimnázium mellett a Homok soron, valamint a Malomkertben az egykori Benczúr 

Gyula általános iskola volt focipályáján októberben épült egy-egy új kutyafuttató. 

10. A Környezetvédelmi Program, valamint a Fenntarthatósági terv elkészült, előirányzat 

teljesítése megtörtént. 

Környezetvédelmi Alap célfeladatok 

11. Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap) 

Az Önkormányzat éves költségvetésről szóló rendeletébe minden évben keretösszeget 

állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az önszerveződő 

közösségek közötti esélyegyenlőségi biztosítására támogatási pályázati rendszert működtet, 

melynek eljárás rendjét a Nyíregyháza MJV Közgyűlése a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet 

tartalmazza. A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság a 106/2017 (IV.27.) számú 

határozatában döntött a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap keretéből történő 

pénzügyi támogatás iránti felhívás jóváhagyásáról. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Alap támogatására szolgáló keretösszeg 1.875.000.-Ft volt, mely 2017. évben kifizetésre 

került. 
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12. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, „fenntartható fejlődés'' képzés 

A fenntartható fejlődés témakörében a „ Fenntartható életmód" címmel előadást 

szerveztünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat dolgozói részére. 

13. Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés. 

Jeles napok szervezése, rendezvényeken való részvétel 

A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, mint a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogelődjével kötött megbízási szerződés 
alapján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város környezeti állapotára vonatkozó adatállomány 

negyedévenkénti folyamatos frissítése, bővítése céljából a Főosztály adatokat küld 
Önkormányzatunknak. 

14. Hulladék kommandó működésének támogatása 

2017-ban a Hulladék-kommandó szervezése a Nyírvv Nonprofit Kft. feladata volt. A fő feladat 

az előző évekhez hasonlóan továbbra is az illegális szemétlerakó helyek felderítése, 

felszámolása, újabb lerakóhelyek keletkezésének megakadályozása. Mindösszesen 286,16 

tonna illegálisan lerakott hulladékot szállítottak be az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 

Nonprofit Kft. telephelyére. A felderítési futásteljesítmény 824 km volt, a résztvevő 

gépkocsik és munkagépek 60 üzemórát teljesítettek. 2017. évben 15 alkalommal tartottak 

járőrözést. A város külterületein további javulás mutatkozik. Jelentősen csökkent a 

szennyezettség mértéke, ugyanakkor jól behatárolható területen (Keleti lakótelep, Huszár 

lakótelep, Acél utca) folyamatos az illegális szemételhelyezés. Ez évben tetten értek 7 

illegális hulladéklerakót, akik közül 3-mat a helyszínen a maximális kiszabható bírsággal 

sújtottak, 4-et pedig feljelentettek. 

15. "Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő 

2017. május 27.-én szombaton a Kossuth téren szervezte meg a Térségi Hulladék

Gazdálkodási Nonprofit Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Szelektív 

szombat" elnevezésű családi napot. Egy egész napos vetélkedősorozat szólt a szelektív 

hulladékgyűjtésről , ahol gyerekek és szüleik mutathatták be ügyességüket és tudásukat. 

Nagy érdeklődés övezte a vetélkedőnap 11 állomását, ugyanis több száz család gondolta úgy, 

hogy hasznos lehet saját és gyermekei számára ha ellátogatnak a Kossuth térre, ezzel is 

erősítve elkötelezettségüket a környezettudatos gondolkodás mellett. 

Az idei év újdonsága egy új játék bemutatkozása volt . A játék, amely a Szelekt Ákos nevet 

viseli egy telefonos alkalmazása, mely S minigames-ből áll. A mini játékok segítségével 

pontok gyűjthetőek, amivel Szelekt Ákost etethetik, ruházhatják a játékosok. Az S 
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minigames közül volt az egyik a Szelektív Szombat állomása. Emellett még 10 11állomáson" 

gyűjthették a résztvevő családok a pontokat a regisztrációnál átvett menetlevelükben, 

melyek közül a legtöbb pontot gyűjtő családokat jutalmazták meg. Az első helyezett 

család jutalma egy nagyobb értékű üdülési utalvány, a második 

helyezetté egy laptop, a harmadik pedig kerékpár utalványt kapott kimagasló 

teljesítményéért . 

Persze nemcsak a legjobb család, de a jól teljesítő gyerekek valamennyien ajándékban 

részesültek, ami idén egy Szelekt Ákost ábrázoló póló volt. 

A vetélkedőkön való sikeres részvétel az oktatási/nevelési intézmények is értékes 

nyereményeket ígért. Versenyt hirdettünk ugyanis az általános iskolák és óvodák 

között is. Minél több családot (egy család: min. 2 fő) nevezett be egy intézmény a családi 

napra, annál nagyobb esélye volt a fődíj elnyerésére, ami iskolák esetében egy 50.000 

Ft értékű sportszerekre beváltható utalvány, óvodák esetében szintén 50.000 

Ft értékű játékokra váltható utalvány volt . 

A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bohóc, arcfestő, kreatív kuckó, kukás

konténeres autó bemutató várta a résztvevőket. A kulturális programokat helyi 

tánccsoportok és együttesek biztosították a kilátogatóknak. A rendezvényt minden évben 

egy-egy neves fellépő/zenekar zárta, aki 2017-ben Keresztes Ildikó volt . 

16. Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy napos szelektív hulladékgyűjtést 

szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció 

A környezetvédelmi világnap alkalmából 1 napos akciót hirdetett meg Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és a Térségi Hulladék- Gazdálkodás Nonprofit Kft. a Korányi F. u. 

3. sz., és Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarban 2017. június 6-án. Az akció ideje alatt az 

átadott hasznosítható anyagokért cserébe jelképes ajándékokkal lettek gazdagabbak a 

környezettudatos polgárok. Összesen 50 lakó kereste fel a Korányi F. u. 3., 20 fő pedig a 

Kerék utcai Hulladékudvarokat. 

17. Karácsonyfagyűjtő akció 2017. év 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási 

Nonprofit Kft. közös kezdeményezésében valósult meg 2017. január 9-e és január 21-e 

között a 11 Karácsonyfáért ajándék" elnevezést viselő nyereményjáték. 

Az akció két hete alatt minden egyes fáért 1 nyereményszelvényt kaptak a lakosok, amelyek 

közül az akciót lezáró sorsoláson - január 21-én- 7 db került kihúzásra, ahol 7 db S.OOO Ft 

értékű vásárlási utalvány került kisorsolásra. 
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A legtöbbet beszállító résztvevő, - aki 483 db fát szállított be a Hulladékudvarokba - 10.000 

Ft értékű Mobil parkolási lehetőséget vehetett át jutalmául a Nyírvv Nonprofit Kft. 

jóvoltából. 

Összesen 1001 db fa gyűlt össze az akció ideje alatt. 

18. Hulladékért virágot akció 2017. év 

A 2017. évben két alkalommal, két héten át került megszervezésre a Hulladékért virágot 

akció, a Korányi Frigyes utca 3. sz. alatti hulladékudvarban, ahol a különválogatotott szelektív 

hulladékokért cserébe utalványt, vagy komposztot vehettek át a résztvevők . 

A tavaszi akció időpontja: 2017. február 27. - március 11. 

Az őszi akció időpontja: 2017. szeptember 11. - szeptember 23. 

19. Autómentes nap 

Nyíregyháza Város Önkormányzata és a ViniBike Egyesület közös szervezésben 2017. 
szeptember 22.-én rendezte meg az Európai Autómentes napot a Szabadság téren. 

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap kampány 1998 óta minden évben szeptember 
16-22. között Európa országaiban megtartott - a társadalom környezettudatosságát 
erősíteni hivatott - rendezvénysorozat, amely felhívja a figyelmet 

• a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi 
problémákra, 

• a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, 
• a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire, 
• a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. 

A rendezvény egyik hosszú távú célkitűzése az, hogy rávegye a rendszerint autóval munkába, 
iskolába vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható alternatív 
közlekedési módokat vegyenek igénybe. 

Minden korosztálynak szerveztünk programokat a Váci Mihály Kulturális Központ előtt, a 
Szabadság téren. A kicsiknek bábszínházzal kedveskedtünk, de volt póniverseny és szivacs 
kocka játszóház is. Az iskolásoknak BRINGA SULI, vagyis kerékpáros ügyességi pálya, KRESZ 
teszt és mászófal. Triál bemutató, többféle kézműves foglalkozás, csillám tetoválás, mediball 
és táncbemutatók, környezet és természetvédelmi programajánlók, tanácsadások. 

Szerveztünk kerékpáros eljutási versenyt, melynek lényege hogy ki tud gyorsabba! eljutni 
Sóstóra és vissza. BRINGÁRA NYÍREGYHÁZA! címmel terveztünk egy közös kerekezést ahol az 
első 100 résztvevő ajándék pólót kap. A napot salsa bemutató zárta. 
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20. Városszépítő akció {Környezetszépítő verseny pályázat) 

A városszépítő akció egyre népszerűbb, mára már jól bejáratott akció, mely jelentős 

mértékben járul hozzá környeztünk értékeinek megőrzéséhez és megújításához is. A 

komplex akció igyekszik a leghatékonyabban ösztönözni a lakosság környezettudatosságát. 

Legfontosabb városszépítő elemek: 

• A „szomszéd fűje mindig zöldebb" füvesítési akció 

• Balkonföld kihelyezés 

• Újéletfa akció 

A lakosság aktivitása továbbra is jelentős, nagy népszerűségnek örvend . 

Egyre nagyobb igény van termőföldre az intézmények részéről is, amelyet a Társaság 

kapacitásának függvényében igyekszik kielégíteni. 

A helyi rendeletben foglaltak megismertetése nagy feladat, nagyon sokan nincsenek tisztába 

kötelezettségeikkel és a közterületeken történő növényesítés szabályaival. Fontos lenne, 

hogy a helyi Önkormányzati rendeleteket a lakosság minél szélesebb körben megismerje. 

A városszépítő akció keretében 1 m3 termőföldhöz, illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező 

elbírálásban részesülők, melyek a Nyírvv Nonprofit Kft. telephelyén kerültek kiosztásra. Akik 

vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállította Nyírvv Nonprofit Kft„ Összesen 

139 db kérvény érkezett és került döntő hányadában támogatásra. Termőföldből 87 m3
, 

fűmagból 87 kg került kiosztásra. 

A balkonföld akció keretében, a társasházi lakóövezetekben élők részére, virágültetéshez, 

balkonládák növényesítéséhez szállítottak termőföld és komposzt keveréket összesen 62 

helyszínre 106 m3 mennyiségben. 

Az Újéletfa akció keretében „Ültess fát a gyerekednek" összesen 70 csecsemő számára 

ültettek emlékfát a szülők . 

21. Bujtosi tó arborétum kialakítása 

A Nyírvv Nonprofit Kft. a Bujtosi városligetben egy gyűjteményes növénykert, arborétum 

kialakítását végezte. 

A terület parkfenntartási kategóriáját az első kategória szerint végzi a társaság, ami két 

szinttel magasabb kezelési technológiát jelent az eddigiekhez viszonyítva. 

A Nyírvv Nonprofit Kft. munkatársai 2017. évben is folytatták a gyűjteményes növénykert 

kialakítását, a második ütemben telepítésre került többek között: Perzsfa tűzmadár, 

kaukázusi szárnyasdió, Júdásfa, Ura/i fűz, Szívlevelű éger, Lilás vörös kínai orgona, Északi 
'WWW.NY11t(GVHA.tA.HU 
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tol/asgyöngyvessző, Csavart mogyoró, Emeletes ágú som, Kínai varázsmogyoró, Szerb luc, 

Kúpvirág. 

Az időközben elpusztult fák és cserjék pótlására is nagy hangsúlyt fektettek. A telepítésnél 

teljes talajcserét végeztek, a sikeresség érdekében a tápanyagpótlás is megtörtént. 

22. Bujtosi tó élővilág rehabilitációja 

Az elmúlt években jelentősen javult a Bujtosi tórendszer városi oldalon található tórészlet 

vízminősége, a terület rendezettsége, mely a több évet átölelő, előrelátó tervezés és 

ütemszerűen végrehajtott kitartó feladatellátás következménye. A támogatási összegből 

sikerült megállítani a Bujtosi tórendszer városi oldalán lévő kisebb tórészének további 

mocsarasozását. Eltávolításra került a tóból a hínár, valamint oxigén befúvó szivattyú került 

telepítésre. 

23. Zöldfelület kezelés 

A zöldfelület kezelés során a Társaság igyekezett a természet közeli, változatos és attraktív, 

fenntartható megoldásokat alkalmazni. Az ápolások során a jó minőségű anyagok 

felhasználása, a tudatos tápanyag gazdálkodás, öntözés szükséges. Folyamatosan végezték a 

pótlásokat, kiültetések alkalmával a jó minőségű termőföld, komposzt felhasználását . A 

vandalizmus, időjárási körülmények következtében az elpusztult növényzet pótlása 

folyamatosan megtörtént. A legfrekventáltabb helyeken a megfelelő és intenzív díszítőérték 

elérését jó minőségű tápanyagok kijuttatásával érték/érik el. Az ültetéseket követő 

utómunkák is nagy feladatot jelentenek a Társaság számára. 

Az Árpád u. 79. játszótér gyöngykavicsos felületének felújítását, parkosítását befejezték, 

illetve a Zrínyi 1. úton is zöldfelület rekonstrukciós munkákat végeztek, melynek során a 

zöldfelület nagysága 732 m2-el nőtt . 

Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés: 

24. Városszépítő akció 

2013-ban elindított városszépítő akció programsorozatuk célja, hogy a környezettudatos, 

lakóhelyéről felelősen gondolkodó lakosság közreműködésével felhívják a figyelmet 

környezetünk értékeire és megőrzésük fontosságára. Az akció keretében a városlakók széles 

körét sikerült bevonni környezetük szebbé tételében. 

WWW.HY!RCCYHA1A.HV 
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Legfontosabb városszépítő elemek: 

• A „szomszéd fűje mindig zöldebb" füvesítési akció 
• Balkonföld kihelyezés 

• Újéletfa akció 
• ÖKO suli -Komposztálási akció 

A „Szomszéd fűje mindig zöldebb" - füvesítési akció: 

Ennek keretében termőföld és fűmag került kiosztása, melynek során 1 m3 termőföldhöz, 

illetve 1 kg fűmaghoz jutottak a kedvező elbírálásban részesülők. Az akcióra 139 jelentkezés 

érkezett. A Nyírvv Nonprofit Kft. kollégái leellenőrizték az igénylések jogosultságát, és 

társaságunk telephelyén megtörtént a termőföld és fűmag kiosztása a nyertesek számára. 

Akik vállalták a szállítás költségeit, azoknak helyszínre kiszállították. Termőföldből 87 m3
, 

fűmagból 87 kg került kiosztásra. 

Balkon/öld akció: 

A balkonföld akció április 19-22. között zajlott, a város 62 helyszínén helyeztek ki 

területenként 1,5-2 m3 balkonföldet, összesen 106 m3-t . Cél volt, hogy kedvet csináljanak az 

erkélyek, loggiák, folyosók virágosításához. 

Új életfa akció: 

Az akció lényege, hogy azok a kisgyermekes családok, akik egy fa ültetésével kívánják 

ünnepélyessé és emlékezetessé tenni a gyermekük születését, megtehették ezt 

közösségben, a megyeszékhely egy erre kijelölt helyén, a Búvár utcai kiserdőben . Ezáltal 

idővel kellemes időtöltésre is alkalmas parkok jönnek létre, amelyek nem csupán két új élet 

születésének, de az egy városhoz tartozás közösségépítő erejének is a szimbólumai. 

Az akcióhoz csatlakozó szülők ezúttal egy-egy kőriscsemetét kaptak ajándékba, mert a kőris 

nem csak hosszú életű és várostűrő, de a védettség és a biztonság emblematikus fafajtája is. 

A Búvár utcai kiserdőben a gondosan előkészített ültetőgödrökbe összesen 70 csemete 

került, 230-ra növelve a város hasonló célokra kiválasztott faállományát. 

Minden elültetett fát táblával jelöltek meg, melyen a gyermek neve és születési dátuma 

szerepel, így a családok rendszeresen felkereshetik saját fájukat. Természetesen a fák 

gondozásában a Nyírvv Nonprofit Kft. munkatársai vesznek részt. 

Komposztálási akció- ÖKO suli: 

Az akció keretében 25 komposztládát 50-50 db madáretetőt, madárodút és kerti 

ágyásszegélyt adományoztak azoknak a lakóközösségeknek és intézményeknek, melyek 

zöldfelületeik tápanyag utánpótlását zöldhulladék komposztálásával szerették volna 

biztosítani. A családi nap keretében tervezett, játszótérfestés, növényesítés elmaradt, illetve 
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a cégek, közösségek, előző éveken megszokott szerepvállalása is kicsit visszaesett az idei 

évben. 

2015. évben elindították a környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli 

programot kísérleti jelleggel. Ennek lényege, hogy az alsó tagozatos kisiskolások átfogóbb 

képet kapjanak Nyírvv Nonprofit Kft. feladatiról, megismerjék városunk nevezetességeit és 

természeti értékeit, valamint felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak idővel. A 

program összhangban van oktatási programmal is. 2017. évben a Petőfi Sándor, valamint a 

Bem József Általános Iskola diákjai környezetismeret óra keretében virágosították a főtér kör 

alakú rasztereit, így a tananyaghoz kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek a kétnyári 

virágok ültetésével és gondozásával. 

25. Állategészségügyi feladatok 

Állategészségügyi {Gyepmesteri) telep 

Az Állategészségügyi telep az állategészségügyi és járvány-megelőzési kötelezettségeinek, 

zökkenőmentes üzemeltetésének 2017.évben is folyamatosan eleget tett. Legfontosabb 

céljuk volt a telepen lévő kutyák örökbeadása, ennek eredményeként - bár a jogszabály 

lehetőséget ad az altatásra - a Nyíregyházi Gyepmesteri telepen 2017. évben sem volt 

altatás. 

A hét bármely napján lehetőség volt a telepen lévő kutyák megtekintésére, 

örökbefogadásra. A telepen lévő kutyák gazdásításában segítséget nyújtottak a hazai és 

német állatvédő szervezetek. Az örökbeadások eredményessége, segítése érdekében 

naprakész információ átadást valósítottak meg, (fényképek, állatok jellemzése, video anyag} 

a gazdára váró kutyákról. A Nyírvv Nonprofit Kft. felkérésére kutyakozmetikus segíti az 

örökbefogadó napok sikerességét. Rendszeressé tették a Napló c. hetilapban a telepen lévő 

kutyák hirdetéseit, azok örökbefogadási lehetőségének tényét, illetve az örökbe fogadható 

kutyák fényképei, jellemzéseik megtalálhatóak a Nyírvv Nonprofit Kft. facebook oldalán is. 

A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, 

féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai 

beavatkozások}. 

A tavaszi kötelező eboltáskor segítséget nyújtottak az állatorvosok mellett az oltatlan ebek 

begyűjtésében, azok telepi elhelyezésében, ezzel is csökkentve a kóbor kutyák számát. 

Biztosították a munkaidő utáni és hétvégi készenléti ügyeletet, számos magánszemély által 

bejelentett eseményre, illetve rendőrségi hívásra kellett a gyepmestereknek kivonulni főleg 

agresszív kutyák, kutyaharapás miatt. 

\hlN"W. '.!YlltlGYHAlA.HU 
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Gyepmesteri telepre bekerült állatok száma 2017. évben : 

Örökbeadott állatok száma: 

Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma: 

219 db 

159 db 

15 db 

Nagyon sok a panasz a Kistelekiszőlő, valamint a Keleti lakótelep, Huszár telep utcáin 

kóborló, támadó kutyák miatt. A Gyepmesteri telep munkatársai rendszeresen járják ezeket 

az utcákat és több esetben sikerült befogni a kutyákat. A chippel rendelkező ebeket 14 napos 

karantént követően a tulajdonosnak vissza kell adni a költségek megfizetését követően, 

amennyiben igényt tart a kutyájára. A legtöbb kutya viszont chip és oltás nélküli ezeken a 

problémás területeken. Június hónapban egyeztető megbeszélést kezdeményeztek a 

Közterület felügyelettel, a Rendőrséggel, Kormányhivatallal. Ennek eredményeként a 

megbeszélésen résztvevők rendszeresen bejárják ezeket a területeket, és teszik meg a 

szükséges intézkedéseket. A gyepmesterek munkáját segíti a városgondnok, kóbor kutya 

befogásában, valamint elhullott állatok helyének jelzésében, megtalálásában. 

Állati eredetű hulladékok forgalma 2017. évben: 

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség: 

Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék: 

ATEV által elszállítva összesen : 

22 796 kg 

18 798 kg 

41594 kg 

A város közterületeiről begyűjtött, valamint a lakosság, külső beszállítók által leadott állati 

eredetű melléktermékek az ATEV Fehérje feldolgozó Zrt. által elszállításra, illetve 

megsemmisítésre került. 

Ebnyilvántartás 

2017. év legjelentősebb feladata volt, a 2016. évben lebonyolított ebösszeírás során 

létrehozott új adatállomány folyamatos aktualizálása. Ez az adatállomány az eb tartók, illetve 

állatorvosok bejelentései, adatai alapján került felvezetésre, módosításra. 

Az eb tulajdonosok, eb tartók nem csak a Nyíregyháza közigazgatási területén tartott ebeket 

jelentették be, hanem azok eltűnését, elpusztulását, tulajdonosváltást, illetve a már meg 

lévő ebek adataiban történő változást, így az eb nyilvántartó rendszerünk adatállománya 

folyamatosan változik. 

Nyilvántartott ebek 2017. évben: 

eltűnt ebek száma: 14 db 
elhullott ebek száma: 153 db 
Nyíregyházáról kijelentett ebek száma: 9 db 
bejelentett ebek száma: 11 532 db 

WWW.HYIJUGYHA%A.HU 
~~~~~~~~~~ 

---.,, t ~NY REGYHÁZA 



12 

A média és az állatorvosok bevonásával rendszeresen felhívják az eb tulajdonosok, eb tartók 

figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő ebek adataiban történt változásokról, illetve az 

ebösszeírást követően tulajdonukba került ebekről tájékoztassák Nyírw Nonprofit Kft.-t. 

Tapasztalataik szerint az állampolgárok jogkövető magatartása a jellemző, minden média 

általi hirdetés után megnövekszik a bejelentések száma. 

Rovar és rágcsálóirtás 

Lárva- és szúnyoggyérítés 1900 hektáron négy alkalommal teljesült . Május hónapban 283 ha 

területen lárvairtás volt, június-július és augusztus hónapokban a földi imágógyérítés 133 ha, 

a légi 1484 ha területen valósult meg. A védekezést szerződés alapján a szerződésben 

szereplő területeken vállalkozó végezte földi úton meleg ködképzéssel, valamint légi úton 

kémiai szer kijuttatásával. Június 24-én a Katasztrófavédelem szervezésében is volt 

csípőszúnyog irtás kb.1400 ha-on. A védekezés hatékonysága 83 %-os volt. Szúnyoggyérítést 

csak a turisztikai szempontból frekventált sport és közösségi területeken, sűrű növényzetű 

lakórészeken, mélyen fekvő területeken, valamint erdőterületeken végezték. 

Atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanóbogár,) 3 alkalommal játszóterek, 

parkok, erdei sétányok, bokros, fás, ligetes területeken május, július és augusztus 

hónapokban 83 hektáron speciális szerek kijuttatásával történt. 

Folyamatosan probléma a kullancsok elszaporodása, sajnos azonban kifejezetten a 

kullancsok irtására alkalmas szer az Európai Unió területén nincs engedélyezve, ezért a 

kullancs csípés okozta ártalmak megelőzése a cél, különböző egyéni védekezési módokkal, 

illetve azok együttes alkalmazásával lehetséges (sprék, kullancsirtó szerek, védőoltás, zárt 

ruházat stb.). 

Rovar- és rágcsálóirtást ezen belül patkányirtást folyamatosan egész évben végeztek 

vállalkozó bevonásával, alapmunka évi négy alkalommal történt, de emellett lakossági és 

egyéb bejelentések alapján, valamint időszakosan történő bejárások, preventív megelőzések, 

visszaellenőrzések során is történt védekezés. Az irtás ellenére, sok rágcsálóval kapcsolatos 

lakossági jelzés érkezett társaságunkhoz. Fertőzöttebb területek Vay Ádám krt. Egyház utca, 

Luther utca, Kossuth tér, Szabadság tér, Országzászló tér, Zrínyi Ilona utca által határolt 

területek, Rákóczi utca, Kossuth utca, Huszár lakótelep, Orosi úti lakótelep, de megjelentek a 

patkányok Jósaváros, Malomkert egyes részein is. Folyamatosan tapasztalják, hogy 

többségében ott szaporodnak, maradnak meg a patkányok, ahol megfelelő életfeltételhez 

jutnak. A kukákba ételmaradékokat raknak, közterületre sok helyen macskaetető tálakat 

raknak ki, valamint gyakoriak az étkezésekkel egybekötött rendezvények. Kedvez a 

patkányok szaporodásának a környező ingatlanok, társasházak udvarának, pincéinek nem 

megfelelő rendben tartása, a sok felhalmozott szemét, a magán területeken a patkány 

irtásának elmaradása. 

'W'lhW.HY11t:(C.'rHAJA.W0 
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26. Zöldfelület fenntartás 

2017. évben kiemelt figyelmet fordított a Nyírw Nonprofit Kft. a zöldfelületeink minőségi 

megújítására. A zöldfelületek fenntartása, gondozása az egyik legösszetettebb és nagy 

kihívást jelentő feladat. Jelenleg 12 fenntartási körzetre van felosztva a fenntartásba bevont 

közel 4 millió m2 zöldfelület, és ehhez jönnek még a külterületi felületek. Egy-egy 

munkafolyamat az időjárási körülmények miatt dömpingszerűen jelentkezik (fűnyírás, 

avargyűjtés, virágosítás), és ezen feladatok elvégzése mellett az egyéb ápolási feladatoknak 

is eleget kell tenni. 

2017. évben 5104 db cserjét, 490 db fát, 207 db évelőt és 56 db fenyőfélét ültetett a Nyírvv 

Nonprofit Kft . 

A terület parkfenntartási kategóriáját az első kategória szerint végzi társaságunk, ami két 

szinttel magasabb kezelési technológiát jelent a beavatkozás előtti időszakhoz viszonyítva. 

2017-ben többek között telepítésre került : Perzsa tűzmadár, Kaukázusi szárnyas dió, Júdásfa, 

Urali fűz, Szívlevelű éger, Lilás vörös kínai orgona, Északi tollasgyöngyvessző, Csavart 

mogyoró, Emeletes ágú som, Kínai varázsmogyoró, Szerb luc, Kúpvirág. 

Tovább folytatódott a területen a fasor létesítés, mely a sétányokat szegélyezi és egyedi, 

különleges hangulatot kölcsönöz a sétautak mentén. 

Elkészült az Árpád u. 79. előtti játszótér gyöngykavicsos felületének helyreállítása, 

parkosítása, növényraszterek, sétányok kialakítása az elkészült tervek alapján, melynek 

eredményeképpen 687 m2-rel növekedett az Érkert zöldfelülete. A Kertvárosban az Óvoda 

utcán tereprendezéssel, füvesítéssel sétány felújítást történt. A belvárosban a Zrínyi Ilona 

utcán a (Skála Áruház) előtt automata öntözőrendszert alakítottak ki. A zöldfelület 

rekonstrukció eredményeképpen további 45 m2-rel nőtt a minőségi parkosított terület a 

belvárosban. A Bujtosi arborétum pótlása és fejlesztése során 24 db díszfa, 130 db évelő, 65 

db cserje és 6 db fenyőféle növény került kiültetésre. 

Balkonárvácskák elhelyezésével kezdődött el a tavaszi virágosítás, a 60 tő virág a Korzó előtti 

lámpaoszlopokat díszítette. 2017-ben is felállításra kerültek a virágpiramisok a Kossuth téren 

és a Rákóczi utcán. A járdaszigeteket, kereszteződéseket és templomok bejáratait 28 

virágtorony díszítette. Az idei évben gyarapodott dézsás növényeink száma: 9 db pálma és 5 

db tiszafa mellett a leanderek száma 56-ra nőtt . 

Nem maradtak üresen a lámpaoszlopok sem, 65 db függő, 120 db rögzített virág kaspóba 

ültetett muskátli és begónia ontotta virágait. 2017. évben is beültetésre került a kör wc 40 

db, és a Korzó előtti 75 db virágláda is. 

2017. május 04.-június 14. között 3000 m2 területen összesen 51 920 db egynyári és canna 

növényt került kiültetésre a belvárosi tereinkre, Sóstóra, a lakótelepi és városrészi 

virágágyakba, illetve a külterületekre. 2017. őszén kiültetésre került 44 889 db kétnyári 
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növény, 49 313 db hagymás növény, illetve 5000 db árvácska is színesítette tereinket. Az 

ültetéseket gondos tervezés előzte meg, a virágok fajtáinak megválasztásánál fontos 

szempont volt, hogy tél végétől késő tavaszig folyamatosan legyenek virágzó növények, és 

igyekeztek különleges, figyelemfelkeltő formájú és mintázott ágyásokat kialakítani. 

27. Belvízelvezetés 

Csapadékvíz és belvízelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása: 

Zárt csapadékcsatornák vonatkozásában a csatornatisztítási munkálatokat alvállalkozóval 

végeztette a Nyírvv Nonprofit Kft, ami tervezett tisztításra és dugulás elhárításra, 

karbantartásra terjed ki. 

A karbantartási feladatok elvégzéséhez JCB kotrót és hidraulikus bontógépet béreltek, a zárt 

csapadékcsatorna hálózat tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású 

mosógépjárművel nem rendelkezik társaságunk, ezért vállalkozó bevonásával végeztették a 

munkálatokat. 

Zárt csapadékcsatornák, csapadékvíz átemelők, víznyelők, szikkasztó kutak tisztítása: 
Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 20 112 fm 
Víznyelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 919 db 
Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 243 db 
Átemelőn végzett rendszeres karbantartás száma: 36 db 
Csapadékcsatorna geodéziai felmérése: 8 906 fm 
Műtárgyak geodéziai felmérése: 480 db 

2017. évben 473,5 munkaórában a Nyírvv Nonprofit Kft tulajdonában lévő 2 db MTZ 82 

munkagéppel végezte el a belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsűjének kaszálását. 

Korlátok és díszoszlopok festését is elvégezték 2017-ben, melynek során 1173 db díszoszlop, 

2480 fm díszkorlát került átfestésre. 

A Társaságunk kezelésében lévő önkormányzati utak víztelenítését saját dolgozókkal, 

valamint alvállalkozókkal végeztették: 

- Társaságunk által elszállított víz mennyisége: 3 228 m3, 380 üzemórában 

- Alvállalkozók által elszállított víz mennyisége: 24 817 m3, 1893,5 órában 

2017. év csapadékosnak mondható, a június 6.-i felhőszakadást követően nemcsak 

szippantási, hanem szivattyúzási munkálatokat is kellett végezniük Salamon bokorban, 

Felsősimán, Újtelek bokorban, a Muskotály utcán, az Aranykalász soron és a Vietórisz utcán a 

lakóingat lanok védelme érdekében. 

Július hónapban elvégezték a Fő utcán megrongálódott áteresz átépítését és ezt követően a 

burkolat helyreállítását. November hónapban befejeződött a Vlll/1-es és Vlll/2- es csatorna 

Sóstóhegyi u. - Kemecsei u. közötti szakaszának munkálatai: rézsű és meder kaszálása, 

bozótirtás, ideiglenes mederzár készítése, mederburkolat víztelenítése, iszaptalanítás, 

mederburkolat helyreállítás. 
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Elvégzésre kerültek a Vlll/2-es csatorna 1750 fm-es burkolt csatorna szakasz és átereszek 

kézi iszaptalanítási munkálatai. 

A Szarkaláb utcára vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyhez 

szükséges tervek elkészültek. 

28. Települési vízellátás 

A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) 

esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz 

ellátást közkifolyóról, illetve szállított vízből. Ezek üzemeltetése Társaságunk közszolgáltatási 

feladata . 

2017. évben az üzemelő közkifolyók száma 397 db, melyek havi vízfogyasztása 2 317 m3/hó. 

2017. december 31.-ig beérkezett számlák alapján Nyíregyháza város vízellátása összesen 26 

452 m3 ivóvizet használt fel. 

A lezárt - nem üzemelő - közkifolyók száma 310 db, melyek karbantartási költsége 283.-Ft+ 

ÁFA/db/hó. 

Az ivókutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet 

fordítanak. 2017. évben az ivókutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei 

végezték. 

A Hatház u. 7. szám előtti elzárt közkút szanálását lakossági igény és a Közgyűlés határozata 

alapján 2017. 08. 15.-én a Nyírségvíz Zrt. elvégezte. Lakossági bejelentés érkezett egy elzárt 

közkút újbóli megnyitására, így a Nyírségvíz Zrt. újra megnyitotta, mivel a közkút 150 m-es 

körzetén belül lévő ingatlan nem rendelkezik vezetékes vízzel. 

A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotban tartása 

folymatos. 

29. Illegális szemétlerakók felszámolása 

2017-ben 15 alkalommal volt területbejárás és városrészi ellenőrzés. Az szemétlerakatok 

felszámolása során a mezőőrök 109 esetben jeleztek illegális hulladékot, így a hulladék 

kommandós felderítéssel együtt mindösszesen 336,98 tonna hulladékot gyűjtöttek össze és 

szállítottak el megsemmisítésre. 

2017. évben is Társaságunk koordinálta a hulladék kommandó munkáját, így bevonásra 

került a Közterület Felügyeletet és egyéb szervezeteket a hatékonyabb munkavégzés 

érdekében. A mezőőri szolgálat heti ütemtervi feladatai kiterjednek az illegális 

hulladéklerakások megakadályozására is. Ennek érdekében a leginkább fertőzött területeken 

gyakrabban megjelennek, ezzel is visszatartva az illegális lerakók kialakulását . A kommandó, 

és a mezőőrök által a hulladékok között fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtek a 

feltételezett szemétlerakóknak a szemét elszállításáról. A tapasztalatok alapján, a 
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külterületeken csökkent, a belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége. 

A legtöbb elszállítás a Keleti lakótelepről történt . 

A szelektív szigetek környezete és a társasházi lakóöveztek gyűjtőedényei környékén 

továbbra is gyakori az illegális lerakás, illetve néhány esetben az edény űrmérete is kevésnek 

bizonyul. Ezt a problémát a THG Nonprofit Kft-vel közösen vizsgálja a Nyírvv Nonprofit Kft„ 

Gondot jelentett a bevezető főútvonalak mentén megjelenő elszórt hulladék. Ezek a 

területek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak, és a városba érkezők számára 

rendkívül kedvezőtlen benyomást kelt, ezért ennek megoldása közös feladat lehet a Nyírvv 

Nonprofit Kft.-vel. 

Energiagazdálkodás, fejlesztés 

30. Táwezeték cseréje 

A Kossuth u. 2.23-2.24 távfűtési aknák közötti NA300-as primer távfűtési vezeték cseréje 130 

nyomvonal folyóméteren az év első félévében megtörtént. A korszerű, előszigetelt 

vezetékszakasz fektetését követően hálózati hőveszteség csökkenése várható. 

Az Egyház u. - Kálvin tér - Országzászló téren az NA200-as primer távfűtési vezeték cseréjét -

közel 300 nyomvonal folyóméteren - a korábbi többszöri meghibásodás miatt tervezték 

elvégezni. A beruházás 2017. június 19-én elkezdődött és a tervezettnél hamarabb, július 

végére a helyreállítással befejeződött . 

A Sóstói u. 4. - Sóstói u. 6. szám között az Északi alközpont két végpontjának összekötését 

tervezték a térség üzembiztonságának növelése érdekében. 2017. szeptember 30-ra az 

összekötő távfűtési vezeték megépült, valamint ennek kapcsán a Sóstói u. 6. számot ellátó 

távfűtési bekötő vezetéket is kicserélték közel 50 nyomvonal folyóméteren. 

A Stadion u. 6. szám alatti társasház bekötő vezetékének meghibásodása olyan mértékű volt, 

hogy a teljes bekötő vezetéket cserélni kellett 18 nyomvonal folyóméteren . 

A Nyírtávhő Kft. akna jellegű műtárgyaik a folyamatos karbantartási munkálatok ellenére 

időnként átfogó, teljes körű felújításra, átépítésre szorulnak. Gépészeti felújításon esett át az 

Egyház u. Bethlen Gábor u. sarkán található 2.9.1-es jelű távfűtési akna. 

A 2017. év első félévében a Búza tér 7-7a-34-36. szám (162 lakás) az Árok u. 8-18. szám (210 

lakás) alatti társasházakat ellátó hőközpontok teljes gépészeti és villamos felújítása 

megvalósult. A már közel 40 éves hőközponti berendezéseket korszerű, energiatakarékos 

berendezésekre cserélték, mellyel energia megtakarítást kívántak elérni, illetve az ellátás 

üzembiztonságát fokozni. 
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A melegvíz ellátó rendszer teljes átalakítása valósult meg az Ungvár stny 29/a. szám alatti 

4/ A jelű hőközpontban és a Vay Á. Krt 15. szám alatti (7 j .) hőközpontban, mely beruházást a 

fogyasztók üzembiztos ellátásának fokozása érdekében végeztek el. 

A Nyírtávhő Kft. az elvégzett beruházásokkal az üzembiztonság növelését, a hálózati 

hőveszteség csökkentését, illetve energia megtakarítást kívánt elérni. 

31. Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése 

A Nyírtávhő Kft. folyamatosan törekszik arra, hogy munkatársai természetes igényévé váljon 

a minőségi és környezetfelelős munkavégzés, kezdeményezés a minőség a környezeti és az 

energia állapotok javítására, melyhez minden feltételt biztosít számukra. 

Környezetpolitikájuk legfontosabb elve a hosszú távú, megbízható szolgáltatás nyújtása 

vevőik számára a környezet védelmének betartásával. 

Az engedélyek felügyelete a bejelentésre kötelezett kazánházi pontforrások vonatkozásában 

naprakész. A bevallási kötelezettségeiknek határidőben eleget tesznek. 

Az integrált rendszerük megfelelő hatékonysággal működik, amit a tanúsítások igazolnak. 

Az Integrált Minőségügyi és Környezet Irányítási Rendszerük mellett (rövidítve: IMKIR) 

Nyírtávhő Kft . mint energiaszolgáltató cég, 2016-ban bevezette az MSZ EN ISO 50001:2011 

szabvány szerinti Energiairányítási rendszert (EIR). A tanúsítását független (akkreditált) 

tanúsító szervezet végezte, így ezzel kialakult az Integrált Minőség, Környezet és Energia 

Irányítási Rendszerük (IMKEIR). 

2017. december hónapban a TAM CERT Magyarország Kft. akkreditált tanúsító szervezet 

által sikeres {IMKIR) felülvizsgá lati auditot tartottak. Az év során egy jóváhagyott belső 

auditterv alapján részletes kérdőíves dokumentálással teljes körű (IMKEIR) belső auditot 

folytattak le, valamint a hőközpontok/kazánházak belső auditálása is rendszeresen 

megtörténik. 

Az ISO 50001:2011 energetikai szabvány (EIR) felülvizsgálati auditját az ÉMl-TÜV SÜD Kft. 

független tanúsító szervezet által április hónapban sikeresen elvégezte. A Nyírtávhő Kft .-nál 

fontos szempontnak tartják a szabvány alkalmazását, mivel alapfeladataik közé tartozik az 

energiafelhasználás folyamatos javítása, melynek adatközpontú, strukturális megközelítése 

révén a szervezet valószínűsíthetően számottevő anyagi megtakarítást érhet el. 

32. Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyság javító beruházás 

2017.-ben 6 intézmény 7 kazánházi technológiájának teljes körű felújítását végezték el, 

melyek az alábbiak: 

1. Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály 

Tagintézmény (főépület, konyha épület), 
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2. Nyíregyháza, Honvéd u. 2. Alvégesi Művelődési Ház, 

3. Nyíregyháza, Kereszt u. 8. - Gyermekek Háza Déli Óvoda, 

4. Nyíregyháza, Koszorú utca 10. - Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézmény, 

S. Nyíregyháza, Dugonics u. 16. - Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő 

Tagintézmény, 

6. Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. szám Wesselényi Miklós Szakiskola („fehér" épület). 

7. Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. szám Wesselényi Középiskola Szakiskola és Kollégium 

külső tornaterem 

Az intézményekben korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, 

gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítésére került 

sor, a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Az átalakított kazánházak egy 

részét a telemechanikai hálózatukba integrálták, amelynek segítségével műszaki 

munkatársaik folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembe 

vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket . 

2017. évben az Önkormányzattól átadásra került 6 fogyasztási helyen a kazánházi 

technológia, melyek az alábbiak: 

1. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. 

2. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye Nyíregyháza, 

Könyök u. 1/A. 

3. Búzaszem Nyugati Óvoda Nyíregyháza, Búza u. 7-17. 

4. Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey-köz 31. 

S. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI Nyíregyháza, Báthori u. 

30. 

6. Benes László Szakiskola és Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Gimnázium Kollégiuma 

Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12. szám alatt. 

A meglévő rendszerek részleges felújításának elvégzését soron kívül elvégezték, hogy a téli 

időszakra az üzembiztos működés biztosítva legyen. 

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés 

33. Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-

6.3.3-15) 

A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket (TOP 

6.3.3-15) a tervezők leszállították. A II. rész és a IV. rész végszámlái a vízjogi engedélyek 

megszerzése után nyújthatják be. Ezen munkáknál a tervezéssel érintett területek 

tulajdonviszonyainak rendezése miatt, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 

kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2017. évi változása 

miatt az engedélyezési eljárás folyamata elhúzódik. 
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34. Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója 

Nyíregyháza ivóvíz komplex hálózati rekonstrukció 

-Komplex hálózat rekonstrukciót hajtott végre a Nyírségvíz Zrt. a Kilátó utcában 10.156 eFt, 
Nyíregyháza-Nyírszőlős, Sugár utcában 7.026 eFt, Nyíregyháza, Repülőtér úton 8.974 eFt 
értékben. 
A beruházás ráfordítása: 26.156 eFt 

-Csillag közben 131 eFt, Legyező utcán 5.899 eFt, Ér utcán 222 eFt, valamint a Hatzel téren 
1.463 eFt értékben 
A beruházás ráfordítása: 7.715eFt 

Nyíregyháza Tó utcai DN 800 kimenő vezeték kiváltása 
A Déli nyomásfokozó telepről kiinduló vezeték a város vízellátásában kulcsfontosságúak. Az 
acél vezetékek erősen korrodáltak voltak. A vezeték kiváltását 2 db DN 600-as KPE 
vezetékkel végezték el. 
A beruházás ráfordítása: 58.696 eFt 

Nyíregyháza ivóvízhálózaton szerelvények cseréje 
A vízkormányzás biztosítása érdekében a város területén szerelvénycseréket hajtottak végre. 
A beruházás ráfordítása : 6.648 eFt 

Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója összesen: 99.215 eFt 

35. Nyíregyháza, 1. számú szennyvíztisztító gépészeti rekonstrukciók 

Nyíregyháza 1. számú szennyvíztisztító telep 22 kV-os kapcsoló berendezés rekonstrukciója, 
elektromos teljesítmény lekötés növelése 
A telep biztonságos elektromos ellátása érdekében ki kellett cserélni a közel 40 éves elavult, 
egyre nehezebben karbantartható és egyre nehezebben javítható kapcsoló berendezést 
19.777 eFt értékben. 
Valamint a Hóvirág úti átemelő elektromos teljesítmény lekötését a megnövekedett terhelés 
miatt növelni volt szükséges 1.579 eFt értékben. 
A beruházás ráfordítása 21.356 eFt 

Nyíregyháza 1. számú szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek felújítása 
A telep folyamatos üzemeltetéséhez az alábbi gépészeti berendezéseket fel kellett újítani: 

• Ill. számú utóülepítő medence felújítása 1.895 eFt 
• 1. levegőztető légfúvó cseréje 4.304 eFt 

• 2. számú előülepítő medence felújítása 1.443 eFt 
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• folyamatos iszap átemelő gépészeti felújítás 

• 1. levegőztető medence légfúvó felújítása 
A beruházás ráfordítása 

1.546 eFt 

1.093 eFt 
10.281 eft 

Nyíregyháza 1. számú szennyvíztisztító telep gépészeti és elektromos berendezések 

rekonstrukciója összesen 31.637 eFt 

36. Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója 

Színház u-i gerincvezeték rekonstrukciója 17.656 eFt, 7 db átemelő kapcsolószekrény csere 
6.104 eFt, Legyező utca szennyvíz átemelő nyomóvezeték átépítés műszaki előkészítése 371 
eFt, Muskotály u. 60 sz. bekötés rekonstrukciója 301 eFt értékben. 
A beruházás ráfordítása 24.432 eft 

Szennyvíz csatornahálózatok rekonstrukciója összesen: 24.432 eft 

Hatósági, ellenőri feladatok 

37. Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges 

hatósági intézkedés megtétele 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet, a Szabálysértési Törvény, a 

Hulladékról szóló törvény, a Nemdohányzók védelméről szóló törvény, a 

Hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok betartatásával, szankciók alkalmazásával a 

jogkövető magatartás kikényszeríthető, ezáltal a lakosság nyugalmát zavaró magatartások 

száma csökkenthető . A jogszabályok megszegőivel szemben 2655 esetben intézkedtek vagy 

végeztek hatósági ellenőrzést a felügyelők, ebből 1010 esetben figyelmeztetést, 941 esetben 

bírságot alkalmaztak, és 85 esetben kezdeményeztek közigazgatási eljárást vagy tettek 

feljelentést szabálysértés miatt. 

38. Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések 

Társaságunk a Nyírvv Nonprofit Kft. a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a 

parlagfű- és gyommentesítéssel kapcsolatos eljárásokban. Ellenőrzésbe bevont terület: 2.400 

hektár. 

Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) 

melletti területek gépi és kézi kaszálása. Főbb érintett helyszínek: Vaskapu u., Kecsege u., 

Folyóka u., Határ u., Kerékgyártó u., Bóbita u., Bodrogi u., Lapály u., Kilátó u., Csemete u., 
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Ipari u., Pannónia u., Lombkorona u., Hegedű u., Tövis u., Tégla u., Vezér u., Ezüstfenyő u., 

Csaba u., Venyige u., Gálya u., Vincellér u., Bokréta u., 

Vizsgált ingatlanok száma: 96 db 
Felszólító levelek száma: 69 db 
Járási földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület) : 11 db 

A parlagfű-irtásra biztosított törvényi határidő: 2017. június 30. 

39. Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése 

Ingatlan előtti zöldfelület gyommentesen tartása, gondozása az ingatlan tulajdonosának a 

kötelessége. 208 fő ingatlan tulajdonossal szemben kellett intézkedniük a közterület 

felügyelőknek kötelezettségük elmulasztása miatt. A többség a terület rendbetételét 

felszólítást követően elvégezte, 18 esetben kezdeményeztek eljárást az ingatlan 

tulajdonossal szemben. Néhány esetben ahol az ingatlan tulajdonosa idős, beteg volt, a 

közterület kezelője rakta rendbe a területet. 

40. Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatban 

Az előző évek intézkedéseinek köszönhetően a város területén kevés a roncs jellegű 

járművek száma. Nagyon sok bejelentést csupán azért tettek, mert egy járművet hosszabb 

ideje nem láttak elmozdulni a helyéről és emiatt roncsnak vélték. 2017. évben 127 esetben 

intézkedett a Közterület-felügyelet. Bírságot 25 esetben szabtak ki, 4 esetben 

kezdeményeztek közigazgatási eljárást. Intézkedéseiket követően nem kellett gépjárművet 

elszállítani. 

41. A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése 

2017-ban a közszolgáltatóval közösen 6 alkalommal végzett ellenőrzést a Közterület

felügyelet. Számos esetben a helyszínen megkötötték a szerződést a kötelező 

közszolgáltatásra, 2 esetben közigazgatási eljárást kezdeményeztek. 

42. Tavaszi lomtalanítás ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása 

A Térségi- Hulladék Gazdálkodási Kft., a Közterület-felügyelet, a Polgárőrség és a Rendőrség 

összefogásának és fokozott ellenőrzésének köszönhetően egyre csökken a tavaszi 

lomtalanítás alakalmával keletkező illegális szemétlerakások száma. A Térségi- Hulladék 

Gazdálkodási Kft. a lomtalanítást rendben el tudta végezni. 8 fővel szemben intézkedtek 

köztisztasági szabálysértés miatt. 
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A lomtalanítási akció alkalmával egy hétvégén 3 gépjárművel, alkalmanként 6 fővel 

teljesítettek szolgálatot. 

43. Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése 

A 2017-ban lakossági bejelentések miatt 8 esetben végzett hatósági ellenőrzést a Közterület

felügyelet, 1 esetben kezdeményeztek eljárást a tulajdonos ellen . 
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2. számú melléklet a 98/2018.(V.31 .) számú határozathoz 

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény 2017. év 

Módosított 
2018-ra 

2017. évi terv 2017. évi áthúzódó 
Feladat, cél Felel6s és együttmGköd6 fél 

(e Ft) 
előirányzat 

tény (e Ft) pénzügyi 
(e Ft) 

teljesítés 

Környezetvédelmi fej lesztések, közterületek 

1. 
Új autóbusz megállóhelyek tervezése és Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

kivitelezés Osztály 
16000 16000 0 0 

2. Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Osztály 
5 779 5 779 5 779 0 

3. 
Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

hozzájárulás Osztály 
3 589 3 599 3 599 0 

4. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

1044 1044 0 0 
kompenzáció (Állami) Osztály 

5. 
Helyi védettségű természetvédelmi területek Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

éves fenntartása és monitorozása Osztály 
2 500 2 500 0 0 

6. Fasorrendezések 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Osztály 
3 OOO 0 0 0 

7. Park rekonstrukciók terveztetése 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Osztály 
10000 0 0 0 

8. Városi zöldfelületek felmérése 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Osztály 
18 351 18 351 17 780 0 

9. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

15 500 11232 11232 0 
Osztály 

10. 
Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

5 461 5461 5 461 0 
Terv készítés Osztály 

Összesen 81224 63 966 43 851 0 

Környezetvédelmi Alap célfeladatok 

11. 
Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

1875 1875 1875 0 
és Környezetvédelmi Alap) Osztály Önszerveződő közösségek 

12. 
Környezetvédelmi oktatási program, előadások Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

100 100 100 0 
szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés Osztály 

Lakossági tájékoztatá s, környezeti adatok 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

13. aktualizálása, honlap, média megjelenés. Jeles 500 500 200 0 

napok szervezése, rendezvényken való részvétel 
Osztály 

Nyírvv Nonprofit Kft. 

Civil szervezetek 

14. Hulladék kommandó működésének támogatása 
Közterület -Felügyelet 

Polgárőrség 
1500 1500 0 1 OOO 

Mezőőrök 

Rendőrsél? 

"Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi 
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 

15. 
Nap rendezvény, vetélkedő 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési 3 500 3 500 3 500 0 

Osztály 

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy Térségi Hulladék-Gazdálkodási 

16. 
napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó Nonprofit Kft. 

350 350 350 0 
akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

lakossági akció Osztály 



2. számú melléklet a 98/2018.(V.31.) számú határozathoz 

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény 2017. év 

Módosított 
2018-ra 

2017. évi terv 2017. évi áthúzódó 
Feladat, cél Felelős és együttműködő fél 

{e Ft) 
előirányzat 

tény (e Ft) pénzügyi 
(e Ft) 

teljesítés 

Térségi Hulladék-Gazdálkodási 

17. Karácsonyfagyűjtő akció 2017. év 
Nonprofit Kft. 

240 240 240 0 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Osztály 

Térségi Hulladék-Gazdálkodási 

18. Hulladékért virágot akció 2017. év 
Nonprofit Kft. 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
1260 1260 1260 0 

Osztály 

19. Autómentes nap 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Osztály 
400 400 262 0 

Városszépítő akció (Környezetszépítő verseny 
Nyírvv Nonprofit Kft. 

20. Városfejlesztési és Városüzemeltetési 1 OOO 1 OOO 0 1 OOO 
pályázat) 

Osztály 
Nyírvv Nonprofit Kft. 

21. Bujtosi tó arborétum kialakítása Városfejlesztési és Városüzemeltetési 1 OOO 1 OOO 0 1 OOO 

Osztály 

Nyírvv Nonprofit Kft. 

22. Bujtosi tó élővilág rehabilitációja Városfejlesztési és Városüzemeltetési 1 OOO 1 OOO 0 1 OOO 

Osztály 

Nyírvv Nonprofit Kft. 

23. Zöldfelület kezelés Városfejlesztési és Városüzemeltetési 6150 6150 0 6150 

Osztály 

Összesen 18 875 18875 7 787 10150 

Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés 

24. Városszépítő akció Nyírw Nonprofit Kft. 3 500 3500 3 500 0 

25. Állategészségügyi feladatok Nyírvv Nonprofit Kft. 82 550 258 550 93 287 0 

26. Zöldfelület fenntartás Nyírvv Nonprofit Kft. 430100 428 003 420 953 0 

27. Csapadék és belvízelvezetés Nyírvv Nonprofit Kft. 190130 190130 190 130 0 

28. Település vízellátás Nyírvv Nonprofit Kft. 12 600 12 600 12 600 0 

29. Illegális szemétlerakók felszámolása Nyírvv Nonprofit Kft. 9 OOO 9 OOO 9 OOO 

Összesen 727 880 901 783 729 470 0 

Energiagazdálkodás, fejlesztés 

Kossuth u.2.23-2.24 vezeték csere, Egyház u.2.9.1 

2.9.2-2.9.3. vezeték csere,Kálvin tér 2.9.3-2.9.4 

30. vezeték csere, Országzászló tér 2.9.4-2.9.5. Nyírtávhő Kft. 129 300 138100 
vezeték csere,1.30.6-Sóstói u.6.vezeték 

csere,Sóstói u.6.-1.22.E5/1 akna összekötése, Vay 

Ádám krt 15.hőközpont felújítás,Búza tér 7-7a-34-

36 hőközpont felújítás,Árok u.8-18.hőközpont 
felújítás,Ungvár stny.29-35.HMV blokk építés 

31. 
Integrált minőség- és környezetirányítási 

Nyírtávhő Kft. 3 500 3 300 
rendszer működtetése 



2. számú melléklet a 98/2018.(V.31.)számú határozathoz 

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény 2017. év 

Módosított 
2018-ra 

Felel6s és együttműköd6 fél 
2017. évi terv 

előirányzat 
2017. évi áthúzódó 

Feladat, cél 
(e Ft) tény (e Ft) pénzügyi 

(e Ft) 
t eljesítés 

Önkormányzati intézmények energetikai auditja 

és hatékonyság javító beruházás 

Csicsergő Tagóvoda 

32. 
Alvégesi Művelődési Ház Nyírtávhő Kft. 

85 OOO 82 600 
Váczi Mihály Ált. Iskola Rozsrétbokor (főépület, Vagyongazdálkodási Osztály 

konyha) 

Tündérkert Óvoda 

Gyermekek Háza Óvoda 

Összesen 217 800 0 224 OOO 0 

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés 

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

33. Osztály Pályázatok és 399 622 321423 312 752 
elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) 

Projektmenedzsment Referatúra 

34. 
Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek 

rekonstrukciója 
Nyírségvíz Zrt. 85 803 99 215 

35. 
Nyíregyháza !.sz.szennyvíztisztító telep új 

gázmotor létesítése 
Nyírségvíz Zrt. 39 750 31637 

36. Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója Nyírségvíz Zrt. 16 793 24432 

Összesen 541968 321423 468 036 0 

-
Hatósági, ellenőri feladatok 

Környezetszennyező, illegális tevékenységek 

37. bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági 
Építésügyi Osztály 

intézkedés megtétele 

38. 
Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések Nyírvv Nonprofit Kft., Közterület-

6000 6000 
kivizsgálása, intézkedések Felügyelet 

39. 
Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának 

Közterület- Felügyelet 
ellenőrzése 

40. 
Intézkedés a roncsautók elszállításával 

Közterület- Felügyelet 
kapcsolatosan 

41. 
A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás 

Közterü let- Felügyelet 
igénybevételének ellenőrzésre 

42. 
Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a 

Közterület- Felügyelet 
szemét széthordásának megakadályozása 

43. 
Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő 

Közterület- Felügyelet 
illegális kivezetésének ellenőrzése 

Összesen 6000 0 6 OOO 0 

Mindösszesen: 1593 747 1306 047 1479144 10150 



3. számú melléklet a 98/2018.(V.31.) határozat-tervezethez 

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év 

2018. évi terv 
Módosított 

2018. évi 
Feladat, cél FelellSs és együttm0köd6 fél 

(e Ft) 
ellSlrányzat 

tény (e Ft) 
(e Ft) 

Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek 

1. 
Új autóbusz megállóhelyek tervezése és Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

16 OOO 
kivitelezés Osztály 

2. Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése 
Városfej lesztési és Városüzemeltetési 

5 789 
Osztály 

3. 
Sz-Sz-B megyei Szilárdhulladék Társulás éves Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

3 589 
hozzájárulás Osztály 

4. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

1044 
kompenzáció (Állami) Osztály 

5. 
Helyi védettségű term észetvédelmi területek Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

2 500 
éves fenntartása és monitorozása Osztály 

6. Fasor rekonstrukciók terveztetése 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

3 OOO 
Osztály 

7. Park rekonstrukciók terveztetése 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

10000 
Osztály 

8. Városi zöldfelületek felmérése 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

18 351 
Osztály 

9. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

15 500 
Osztály 

Összesen 75 773 0 0 

Környezetvédelmi Alap célfeladatok 

10. 
Környezetvédelmi civil pályázat (Városfejlesztési Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

1875 
és Környezetvédelmi Alap) Osztály Önszerveződő közösségek 

11. 
Környezetvédelmi oktatási program, előadások Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

100 
szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés Osztály 

Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok 

12. 
aktualizálása, honlap, média megjelenés, Jeles Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

500 
Napok szervezése, rendezvényeken való Osztály 

részvétel, szponzorálás 

Nyírvv Nonprofit Kft. 

Civil szervezetek 

13. Hulladék kommandó működésének támogatása 
Közterület -Felügyelet 

1 OOO 
Polgárőrség 

Mezőőrök 

Rendőrség 

"Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi 
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 

14. 
Nap rendezvény, vetélkedő 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési 5060 
Osztály 

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy Térségi Hulladék-Gazdálkodási 

15. 
napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó Nonprofit Kft. 

300 
akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
lakossági akció Osztály 



3. számú melléklet a 98/2018.(V.31.) határozat-tervezethez 

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év 

2018. évi terv 
Módosított 

2018. évi 
Feladat, cél Felelős és együttmOködő fél 

{e Ft) 
előirányzat 

tény {e Ft) 
{e Ft) 

Térségi Hulladék-Gazdálkodási 

16. Karácsonyfagyűjtő akció 
Nonprofit Kft. 

40 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Osztály 

17. Autómentes nap 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

400 
Osztály 

Városszépítő akció (Környezetszépítő verseny 
Nyírvv Nonprofit Kft. 

18. Városfejlesztési és Városüzemeltetési 1500 
pályázat) 

Osztály 

Nyírvv Nonprofit Kft. 

19. Bujtosi tó arborétum kialakítása Városfejlesztési és Városüzemeltetési 1 OOO 

Osztály 

Nyírvv Nonprofit Kft. 

20. Bujtosi tó élővilág rehabilitációja Városfejlesztési és Városüzemeltetési 1 OOO 

Osztály 

Nyírvv Nonprofit Kft. 

21. Bujtosi tó medertérkép készítése Városfejlesztési és Városüzemeltetési 2 OOO 

Osztály 

Nyírvv Nonprofit Kft. 

22. Zöldfelület kezelés Városfejlesztési és Városüzemeltetési 6150 

Osztály 

Összesen 20 925 0 0 

Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés 

23 . Városszépítő akció Nyírvv Nonprofit Kft. 3 500 

24. Állategészségügyi feladatok Nyírvv Nonprofit Kft. 259 751 

25. Zöldfelület fenntartás Nyírvv Nonprofit Kft. 479 144 

26. Belvízelvezetés Nyírvv Nonprofit Kft. 195 OOO 

27. Település vízellátás Nyírvv Nonprofit Kft. 12 600 

28. Illegális szemétlerakók felszámolása Nyírvv Nonprofit Kft. 12 OOO 

Összesen 961995 0 0 



3. számú melléklet a 98/2018.(V.31.) határozat-tervezethez 

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási terv 2018. év 

2018. évi terv 
Módosított 

2018. évi 
Feladat, cél Felelős és együttm0köd6 fél 

(e Ft) 
előirányzat 

tény (e Ft) 
(e Ft) 

Bethlen Gábor u. 2.8 kompenzátor csere NA400 

Északi krt. 1.16-1.16.1 NAlOO vezeték csere 

Északi krt. 1.19-1.19.1 NA80 vezeték csere 

Ibolya u. NA400 földbe helyezése 
29. Ungvár stny. 14-20. NA80 vezeték csere Nyírtávhő Kft. 310 500 

"Y" j. hőközpont felújítás Kossuth 8-10-8A. 

Kossuth 12. új blokk építés 

Ungvár stny. 14-20. HKP blokk 

Népkert u. 12. Család 

u. 19/A Család u. 

102. 

30. 
Integrált minőség- és környezetirányítási 

Nyírtávhő Kft. 3 300 
rendszer működtetése 

31. 
Önkormányzati intézmények energetikai auditja Nyírtávhő Kft. 

74000 
és hatékonyság javító beruházás Vagyongazdálkodási Osztály 

Összesen 387 800 0 0 

Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhálózat bővítés 

32. 
Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek 

Nyírségvíz Zrt. 88 720 
rekonstrukciója 

33. 
Nyíregyháza !.sz.szennyvíztisztító telep új 

Nyírségvíz Zrt. 59 045 
gázmotor létesítése 

34. Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója Nyírségvíz Zrt. 18 032 

Összesen 165 797 0 0 

Hatósági, ellenőri feladatok 

Környezetszennyező, illegális tevékenységek 

35. bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági 
Építésügyi Osztály 

intézkedés megtétele 

36. 
Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések Nyírvv Nonprofit Kft., Közterület-

26 670 
kivizsgálása, intézkedések Felügyelet 

37. 
Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának 

Közterület- Felügyelet 
ellenőrzése 

38. 
Intézkedés a roncsautók elszállításával 

Közterület- Felügyelet 
kapcsolatosan 

39. 
A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás 

Közterület- Felügyelet 
igénybevételének ellenőrzésre 

40. 
Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a 

Közterület- Felügyelet 
szemét széthordásának megakadályozása 



3. számú melléklet a 98/2018.(V.31.) határozat-tervezethez 

Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási t erv 2018. év 

2018. évi terv 
Módosított 

2018. évi 
Feladat, cél Felelős és együttmOködéS fél 

(e Ft) 
eléSirányzat 

tény (e Ft) 
(e Ft) 

41. 
Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő 

Közterület- Felügyelet 
illegális kivezetésének ellenőrzése 

Összesen 26 670 0 0 

Mindösszesen: 1638 960 0 0 


