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Tisztelt Közgyűlés! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. 
napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlése a 31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a 

Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak hatékony, jó minőségben 

és magas színvonalon történő végrehajtásával a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t - mint 
Közszolgáltatót - bízta meg, a közfeladatok ellátásához pedig kizárólagos jogot biztosított 

részére. 

A 2017. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NYÍRVV 

Nonprofit Kft. között 2017. január 26. napján a 11/2017.(1.26.) számú Közgyűlési határozat 

alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2017. január 1. napjától 2017. 
december 31. napjáig szabályozta a Keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését 
és ellentételezését. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés 2017. március 30. napján, illetve 

2017. december 14. napján módosításra került. 

A Közszolgáltatási Szerződés módosításai érintették a 3. számú mellékletben meghatározott 

kompenzációt, melynek összege az eredeti bruttó 2.934.589 eFt összegről a módosítások 
után bruttó 3.027.119 eFt összegre változott. 

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 5.2. pontja, valamint a 

Közszolgáltatási Keretszerződés 6.2. pontja szerint köteles elszámolni Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata felé a 2017. évi kompenzáció összegével. 

A 2017. évi Működési Jelentést a NYÍRVV Nonprofit Kft. elkészítette, mely bemutatja 

Önkormányzat által az egyes közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegét, 

va lamint ezen tevékenységek ellátása során felmerült költségeket, ráfordításokat, illetve 
részletesen beszámol a 2017. évben elvégzett munkákról. 

Jelentésében a NYÍRVV Nonprofit Kft. irodánként részletezi a terv-tény adatok alakulását, a 
tervteljesítés százalékos bemutatását, továbbá a tervektől való jelentős eltérések indoklását 
is. 

A 2017. évi Működési Jelentés alapján a társaság közszolgáltatási tevékenységei 2017. évben 
102.597 eFt értékben felülkompenzáltak. 

A közszolgáltatási keretszerződés 6.4. a pontja alapján javasoljuk, hogy a 2017. évi 

felülkompenzáció összege 2018. évben maradjon a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél, azonban a 

2019. évi előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a fenti összeg 
kerüljön figyelembe vételre. 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a NYÍRVV 
Nonprofit Kft. mellékletként csatolt 2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyására. 

Nyíregyháza, 2018. május 22. 



Határozat - tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.„.„/2018.(V.31.) számú 

határozata 

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 

2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyásáról 

A Közgyűlés 

az e lőterjesztést megtárgyalta és 

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2017. évi Működési Jelentését jóváhagyja, 

a közszolgáltatási ke retszerződés 6.4.a pontja alapján a 2017. évi felülkompenzáció 
összegét, azaz 102.597 eFt-ot a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél hagyja azzal, hogy a 2019. évi 

előirányzott kompenzációigény összegének meghatározásakor a 2017. évi felülkompenzáció 

összegét figyelembe kell venni. 

Utasítja: a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2019. 

évi költségvetési e l őirányzatok tervezésénél a 2017. évi felülkompenzáció összegét 
vegyék figyelembe. 

Felelősök : lgnéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály vezetője 

Nyíregyháza, 2018. május 31. 

Erről értesülnek: 
1. Közgyűlés tagjai 
2. Címzetes Főjegyző 

3. Polgármest eri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

4 . lgnéczi Csabáné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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2017. ÉVI 
MŰKÖDÉSI JELENTÉS 

Nyíregyháza, 2018. április 10. 
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ügyvezető 



t\IÚKÖDÉSI JELENTÉS 

ldöszak: 2017.01.01.-2017 .12.31. 

fár1:1aságunk és ) íreg) háLa Mcg)ci Jogú Váro<> Önkormán)?ata közölt 2015 . lcbruár 19. napjától 
2020. márciu.., 10. napjáig terjedő idős1akra \ Onatko1ó új Kö1s1olgáltatási Keret 7crLödót a 
tul ajdonos 3 1120 15 .( 11.1 9) s1.ámú Kötg) ülési határontával hagyta jó\ á. 
A1 Önkormány tat é · Társaságunk között létrejött 2017. évi É\cs Köz zolgáltatási zerzödés a 
11 120 17. (l.26.) s1ámú határolatában került elfogadásra. 
A Nyireg) háza Meg:ei Jogú Város Közg) ülésének 7312017.(111.30.) s1ámú határozata módosítoua az 
É-ve · KöLszolgáltat<i i zcrzödést. A módosítás érintette a 2. s?ámú mellékletben felsorolt 
beruhá?ásokat és felújításokat. Kerékpáros KRE / tanpál)a kialakítására 2000 e Ft és a G)cpmcsteri 
telep bővítésére és cs? közbe 1erzésrc 128 OOO e Ft pluszforrást biztosított. 
A 292/2017. (X 11. 14.) számú módosítás cg) rés?t pontosította a 2. számú mellékletben felsorolt 
beruházás é felújítás paramétereit. másrésn 48 OOO e Ft-tal megemelte a Gyep11estcri telep bö' ítésérc 
és cszkö1.bcszcr1ésre fordítható összeget. 
A módosítások érintették az eredeti tervhez képe t a 3. számú mellékletben a kompen7áció összegét. 
A 20 17. évi Éves Köz zolgáltatási Szt.:rzödés 3.1. pontja Slerint az Önkormán)zat elfogadott 
költ ég\·Cté e terhére a NYÍRVV Nonprofit Kfl-nek n)újtott előirányzott kompen?áció eredeti 
ö szege: 2 934 589 e Ft. mel) a módosítások után 3 027 1 19 e Ft-ra változott. 

Az éves szerződés elválaszthatatlan n!szét képezi a? 1. számú. 2. számú és a 3. számú melléklet. 
Az 1. számú melléklet tartalmazza a köLsLolgáltatási 1-.ötelclettség 20 17. évi mennyiségi és vagy 
minőségi követelményeit. 
A 2. zámú melléklet tartalmazza a kötvetlenül a k.öLszolgáltatási tevéken) ségha kapcsolódó 
köz\'etített zolgáltatásként elvégLendő 2017. évi beruházásokat felújításokat. 
A 3. számú mellékkt tartalmazza a s1crzödésben rögzítell közszolgáltatási feladatok ellátásához 
bi7tosított rnódo ításoh.. után elöirán)YLOtt kompenzáció mértékét az alább iak s:1crint: 

Me2ncYczés e Ft 
lntézmén\ i világítás. tü1védclmi feladatok 106 OOO 
Kö?világítás 300 612 
Köz foglalkoztatás 337 OOO 
Csapadékvíz~~ belvíLdvezetés 190 130 
Allategészségüg) i feladatok 258 550 -
Tckpülési 'ízei látás 12 600 
Kisegítő mczőga7dasági szolgáltatás 27 5 14 
fü!.)éb \.-Úrosüzemeltetési feladatok 77 280 
/'.öldfelület fennta rtás 428 003 
Közutak. hidak fenntartása 1 289 430 1 

Összesen: 3027119 1 

A f\tüködési Jeknté tartalmana a/ egyes köt. 1olgáltatási fdadatok ö szesítö táblázatait, ame l) m:k 
bcvétd sorai mind at Önkormán)7at által binos11ott kompenláció mértékét mind a közszolgáltatási 
te\ éken) éghet kapc olódó nem az Önkormanyzat által n) új toll kompen.lációból szármató 
be' ételeket. a kapc olódó költségeket. ráford ításokat, i l lct\ e a közvetcll költségek tevékenységekre 
o 1tott mértékét. A Müködési Jelentésben található táblázatok alapján látható a jogos kompen7áció 
igém é\e alakutá~a. 

r 
7 E' cs Kö7 1olgáltatási zerzödésben vállalt tá1ékoztatási kölclczellségünkn;!k a követkaök s1crint 

te..,7ünk eleget. 

") 



1. Bevételek és költségek alakulása közszolgáltatási tevékenységek szerinti bontásban terv-tény összehasonlitással. 

86irí Ko iclólgény/J . . . . 
titézmeny1 

Kiseoff6 Egyéb KOuzolgillltili \llag1tás, Csapadék· és Allategeszseg(lgfl ZokllellAel KOzulilll. , hidak Paó\olás1 
túzléde!IN 

KóZ\!lágttás KOzbglalloztatás 
bel\iz ellezetés feladatok Telep1Aés111ze!látás mezőgazdasági llirosúzemetteiés1 

lenntartás lenotanása teléllenység tevéke nyt6 ge k 
Megnevezés 

leladaloll szolgáltatás ~lok 6muen 

2017 2017 2017 2017 
2017. lllV 2017 lény 2017 len 

2017. 
2017 terv 

2017 
2017 tecv 

2017 2017. 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017. 2017 
21117. '"" 2011. lény 

111'1 ténv teN léll'I lény tény lény 111'1 tény terv ténv terv lénv teiv ténv terv tenv 
1. AnvaalellegG rUordltisok 2111 768 171414 171538 71112 159 325 321111 12 469 211M 15 226 705I 6671 2213 2 617 21311 "114 .„ 83527 132 511 127198 712D 39805 IR116 652 265 

Anva<JköllséQ 2132 554 175 228 170 6CM 64~ 111548 20007 10228 10025 6988 6915 son 1975 2 279 21181 21505 68814 62271 88358 94 490 3 745 4 213 463070 490 752 

toenvbelell sz Olgaltatásoll 49 214 fi6 444 10019 43 546 10995 1840 115J6 8119 141 6re 250 280 7865 11414 28687 19934 42416 30860 nm 33 802 184 254 151059 

Eweb szolaált atas D 0 160 490 1103 4 231 1678 401 133 119 0 0 28 58 265 195 1445 1322 1 745 1848 2284 1790 8841 10 454 

2. Személyi jellegú rifordíthok 3113 3 709 3144 3755 
1 °'"° 1429 418 21133 34 662 21927 22734 0 o 21m 26162 14 717 15m 121442 15'642 127 lft 114 395 IHOi 94 065 11795211 1899389 

B~Ohsea 2 864 2 762 2 864 2 762 1230209 1218 932 20881 24984 15981 16435 0 D 18681 18166 10950 11680 94491 114 413 93640 83 521 73 743 69 961 1564 304 1563616 

Szemelv1 ielleoú egyéb k1izetes 276 252 307 294 32996 47632 3745 3850 2190 2193 0 0 3698 4324 1234 1370 9747 14 331 12 313 11234 8 534 8 247 75040 93 727 

Mlriabéf1 teihel6 ado 673 695 673 699 161655 162 924 4907 5 828 3 756 4100 0 0 4390 3sn 2 583 2 727 22204 25 898 22 006 19640 17 329 15 857 240178 242 046 
3, Éltikcsökkenésl lelr1s 0 0 0 0 15 313 23 701 lt12 4 868 123t 1107 0 0 0 465 1531 1793 10171 10108 703 7 2a1 7028 5514 ll471 54907 

4. Tirsuzemi sz olgáltatis il\lett„tadott 1400 1 033 300 1 042 31175 37112 „ „ 4 566 1300 1740 500 314 no 239 7330 1 DD4 11155 16133 7115 1430 10415 10244 •• 89627 

5. Alvill1lkozól tetJesité1tk 11331 8 315 31311 26 884 0 0 nooo 51142 21500 21 884 0 0 0 0 1UIO 23 072 74 7211 62 451 211 Z3S 303 590 0 0 417 311 497 931 

6. Közvetitett sz. olaáttatisok 14 567 59 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145'7 59 026 

1. 6.ÁBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

•• Egy6b rifordl1hok 20 0 0 104 43 3 932 :l3ll 761 25 25 0 0 0 6 27 n 1314 1762 1517 3 406 111 56' 3470 10 646 

9. PénzUgyl rifordititok. rendklvOll rifordltisok 0 0 0 0 0 0 108 57 0 0 0 0 0 0 120 0 '10 65 1• 0 0 0 131 122 

Könzolgíltatási tevékenylég közwtten költlége 

10. 
Öllltlt n(1+H3+4+5+6+ 7+8+9) 

13 319 72 851 21091t 203 323 1512113 1654 251 141111 109 132 11• 62 711 715' 7062 21112 294" 71291 11137 331133 328 681 ... „. 564 300 111424 150 264 3241151 3 263 920 

Közwtett költ!lé9ek tevékenylégre osztott része 

11. 
(6gaud+központi ktg.) 

1330 1300 0 114 0 0 2711 1432 713 m 0 0 U20 61" 2131 1844 1145 10 607 21M3 12196 73158 71739 1Z3M 106 039 

Könzolgíllltáli tevékeny!lég költlégel 

12. 
ömuen(10+11) „„ 74151 21U11 203 437 1512113 1664251 112174 110 564 •• 63 390 715' 7062 31132 35 622 73129 83 611 340 271 339 295 ma 576 496 211112 222 003 3311341 3 369 959 

13. ·Közszolgáltatási tel'6kenylég u ját bevétele 8437 8 387 0 738 1108416 1436557 353 1059 4093 35n D 0 8640 7 862 3170 2 362 10794 13 599 14549 14 164 524095 4n292 1682 547 1960 597 
ebb61 Aktlvilt saját te ljesitmények értéke D 0 0 0 D 15 456 0 0 D 0 0 0 D D 0 0 0 0 0 0 0 D 0 15 456 

14. + Esszerü nyereség 908 919 2101 2134 14 28lj 15 949 t 483 1508 683 686 98 99 300 295 588 587 2 975 3039 5258 5 318 511Kl 4n4 33 859 35 259 

15. 86irinyzott lc:ompenziclólgény (12·13+14) n1211 66 683 213017 20033 451553 233 650 1131114 111 013 14171 60 499 71M 7161 21112 28 055 712A7 lt 906 332451 328 735 5135U 567 650 .Wt33 ·245 565 17211151 1444 621 

861rinyzott lc:ompenzicló költségvetési rendelet 

16. szerint 
13• 83 465 212115 212615 :137 OOO 140 849 1e10t 149 709 16000 65 OOO 1121 9921 21MS 21665 •:m 56 299 290%31 290 236 117480 517 459 0 0 1743 3711 1 547 211 

Alulltelill komperuiltMg mér1!ke '345 16782 -402 7712 ·121553 -92 801 -4 095 38 696 22 4 501 2 267 2760 "527 "390 ·14948 .25 607 -42 223 ..Jl499 .-1oa ~191 249933 245 565 22 712 102 597 
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A Láblá7at alapján megállapítható. hogy a költsl.!g\cté ·i n:ndekt szerint e l ői rán~7ott l-.ompl.!n/áció é\·cs 
öss?egc 102 597 e Ft-al meghaladja az é'.-es jogos 1-.ompcnzáció igén) öss7egél, úg). hog) a parkolási 
tc\·ékenység eredményébő l felhasználásra került 1-Q 968 C rt a többi köLSZOlgáltatási feladat cllátá ára 
és nincs os7tva 1-.ö?veten költség a közfoglalkoztatá i tc\i:keny égre. 

A1 Alapító 75 2017. (111.30.) s1ámú határozatá,al 2017 március 30. napjával a törzstőke 28 millió 
forinttal történő emelését határozta el a n) íreg) há:;ri 28 161 /-t hrs1-ú ingatlan társaságba apportálású'.-al. 
Így a jcg) zen töke 5 %-a 35 259 e Ft-ra változott. AL és 7crü nyereség meghatározásánál már aL új 
öss1cggcl zámoltunk. 

A jelentfü,ebb eltéré el-. ma!!vará/ata: 

Ködog lall-.oLtatás esetén a tervcLellö l több programot és magasabb lét 7ámmal indítanunk, illetve a 
kép7ésck befejezésének ell1úzódása miau több program hosszabbításra került, ezért nön az 
összkö ltség. Tenezéskor 80 %-os támogatást \ ettünl-. alapul, de a támogatás mértéke szinte minden 
program esetében l 00 % volt. Az elÖLÖ ével-.heL képest nagyobb mértékű volt a programok dologi 
költségeinek finanszírozása, amely íg) jelentősen esöl-.ken tette a közfoglalkoztatási kompenLáció 
ÖSSLegét. 

Az intézmén) i villamo energia alvál lalkozói orán je lentkező eltérés oka. hog) az intézmén)ek 
érintés\ éddm i. szabványossági. villámvédelmi telülviLsgálatára vonatkozó sLerzödés szerint a 
munkálatok elvégzé ének nagyobb rés?e 20 1 7. december J 1. napjáig kerü lt elvégzésre, kisebbik része 
2018. márc ius 09. napjáig várható. 

A közvilágítás által felhasznált energiamenn) iség díja 20 17. december J 1-ig t örténő e lszámolási 
időszakra vonatkozóan 169 757 e Ft. 2017. éHc a 1-.ö.Lvilágítás \ il lamos energia díjára 175 155 e Ft-ot 
terveztünk. A megtakarítás abbó l adódik , hog) a? üzleti terv elkészítésekor a 2016. évi 
rendszerhasználati díjakl-.al számoltunk valamint a 20 16. december 31-ig elt..é zült fejlesztések által 
!Ciha znált \ il lamo~ energia mcnn) iséggel nö\eltül-. a várható fogyasztást. Ezen mennyiséget a 
Szolgáltató nem számlázta n:s7ünkrc. 

2017. évben aJ Önl-.ormányzat bcruháLásában épült kö?világítási hálózatok passz ív elemeinek 
érintésvédelmi felüh izsgálatára és karbantartá ára 3 937 e Ft-ot terveztünk. ezen felülvizsgálatol-.at a 
köZ\ ilágítá i államán) i egyeztetések miatt nem állt módunkban elvégeztetni, íg) az alvállalkozói 
ös zcg eltér a ter\'ezettöl. 

J\ bclví1dH·1etö e atorna ü.Lemeltetés esetében 2017. é' csapadéf..osnak mondható. hiszen január 
hónapot kivéve valamennyi hónapban jelentő mcnn) iségü csapadék hullott. Június 6.-i felhős7akadá t 
követően nemcsak szippantási. hanem s7ivattyúLási munl-.álatokat is kellett végeznünk Salamon 
bokorban. Fcbösimán, Új telek bol-.orban. a Musl-.otály utcán. a1 Aran:kalász soron és a Vietórisz 
utcán a lakóingatlanok ' édelme érdekében. A ter\ bcn S7erep lő CASE rakodógép jelentős nagyságú 
felújítása gaLdasági okok miau elmaradt. 

A 1árt csapadél-.csatoma üzeme ltetése sorban aL alvál lalko/ ói teljesítéseknél a ten tő i történő eltérés 
egyik oka. hog: a ten acttnel sokkal több dugulá-.jellegli meghibásodás történt a rendszerben. Emiall 
a ter.·e1:ell karbantartás jell egü feladatok háttérbe s1orul1al-.. pótlásuk fo lyamatosan va lósul meg. A 
másik ok. hogy a bi.:tcrvc11."t1 aláhbi munkálatok nem valósulnak meg: 

Csobol) ó utca - Kincs utca s?ikkasztó alagút építése (Közműeg~cztctést 1-.övctöen (elektromos 
cs j, Ó\"Í?) e a!-. köLmül..ivál tással lehetcll volna megoldani. melynek költsége lényegcscn 
meghaladta \olna a megép ítés utáni ercdmen)t.) 
Matró1 utl.:án \égal-.na építés (A tcrüktnek több tulajdonosa van és a tulajdonosi ho7/ájárulá3ok 
100 °o-ban nem állnak rendelkel!!!:>re.) 



Kalevala ·étány mögölli vízállásos terület bekÖlésc a Lukalaposi sz ivárgóba (Márc ius hónaptól 
napjai nkig a magas vízállás nem telte lehetővé a kivitele7ést.) 
Sóstógyógyftirdö strand alatti zárt rendszer rnosatá előtti kitakarítása csörlöüsi módszerrel (/\ 
jelentős mennyiségű cső nem tette lehetővé. hog) a SLC70n kezdete elölt elvégzésre kerüljön a 
munka) 

Egyéb "árosüzcmcltetés soron az alábbi feladatok a 2017. évi üzleti tervben nem szerepeltek, de 
s7ükségessé vált aL elvégzésük. megvalósításuk: 

Korona Szálló előtti terület - a Dózsa Györg) utca csapadét...ví7 elvezető csatorna vonalában 
(annak végéig) határolt terület szennyezett szürke térköveinek vegyszeres tis7títása 
Zrín yi Ilona u. Mc Donald"s étterem és parkoló között húzódó zö ldsáv támfal építése 
Bujtosi tó város felőli oldalán lévő tó rehabilitációs tervéhez kapcsolódó Bujtosi tórendszer 
ökológiai és e ztétikai, rekreációs munkái 
közterületi berendezései-.. be szer Lé se 

A közutak, hidak fenntartása soron el térés mutatkozik a7 alvál lalkozói teljesítéseknél. S7ilárd 
burkolatú utaknál a 2017. évre a tervezettől több feladat elvégzése történt: 

jelzőlámpák érintésvédelmi vizsgálata 
fo rgalomirányító lámpák újrahangolása 
burkolatjcl festés tervezettő l nagyobb fellileten 
kotrógép bérlése (saját gép meghibásodása miatt) 

Szórt utak fö ld utak esetében a 20 17. június 6.-i felhőszakadás több fó ldútban és útalapos útban 
kimosódásokat okozott, ezek helyreállítása szeptember hónapban befejeződött, a tervezett 
stabi li1álások S7áma ennel-.. 1-..övetkeLtében nőtt, aL időarán)OS költségek is ennek függvényében nőttek. 
mindezek következmén}e 20 17. évre vonatkoztatva a tervtő l való eltérés. 

Járdák, sétányoknál jelentősen kevesebb az alvál lalkozói díj. ennek oka, hogy a terveLett feladatok egy 
részét saj át munkacrövel oldottuk meg. 

20 17. év január-február hónapjában az elmúlt évekhez képest rendkívüli időjárás körü lmén)ek voltak 
városunkban. A kialakult helyzet kcLelése érdekében a tervezett összeget je lentősen meghaladó 
mértékben volt szükség mind alvállalkozó, mind saját munkaerő. mind síktalanító anyag 
igén) bevételére. C!:>ak Íg) tudtuk biztosítani az utak. járdák járhatóságát. Síktalanítás terü letén már 
márciusban mcghaladtul-.. a 2017. évre tervezett teljes költsl!günl-..et. 
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II. A tevékenységcsoportok bevételeinek, költségeinek és az előirányzott kompenzációigéoy 
felhasználásának bemutatása terv-tény összebasonUtással. 

1. Energia 
adatok e Ft-ban 

.. ).·'.\. l. 

lrdzm6nyl vlllgltá' lndea lndn Te l1pOli ti lnde• lnde1 
tilz'lédllml fel1d11ol! tinyllerv 

K61Ylllglli1 
lt~tv vlzellttá• linyllarv lmrvl• 0.••n ti ny Itt tv 

lkgne"U41 

l._~~~ 2017. tarv 
2017. 

% Zlt7. torv 2017. 

"' 2t17.t.rv 
201•. 

% 2011. lilrv 
2017. 

"!. 

""' linv ""' ""Y 
1. Amnint.lle aQ ri!orditbolc 2111 718 3$.21 171.M.I 171631 11,n 7• U71 14,M ,„., 171 114 ... 91 

IAnvo<ll<llltsea 2 132 554 25.118 17522! 170604 97 .!18 6915 6 072 17.81 184ZJ m:m 116. 11 
llllnVbe\ett szclotltatisol< -411 214 436. 73 6E "' 6n73 141 606 429,711 ,. 1 264 493.7S 
E"""" sz- atil 1 0 OOO w 4911 30625 0 Ollll 11 490 3llll.25 

Z. Sz1mél'fl iellt aG ritotdítholt u u HOi 17.21 3 .... 37~ 17.• 0 Q,00 fi 7464 174' 
Beltcillts6a 2164 2762 96,4' 2 IM 2762 91541 0 ooa llt 21 5524 9&,44 
Szlll'l>ÖM ,_, ...,éb kitutes 276 252 su : U1 294 es.n 0 0 fY "' 546 83 ft~ 

Mlrilcabirt terTlel6 ldö an 695 103.27 ~ 699 103,86 oJ 0.00 13ile 1394 103,57 
3. .. "'111 lti .... 1 0 o.oc t 0 IUll 0 0 111! a 0 11.111! 

4. 1'1'11Gz1"'i aolalltath ,tvelt_.uuloll 1- 1 1W n.11 - 1042 347 33 „ 384 .,._. 2- 2469 11'77 
5. Alv,llalko: öl lllJ.litll• k 11 J:ll 1315 Jl.M JUtl 2'814 ..... 0 a.oc ..,_ 

35199 12.52 „ Karw1htl ltOICl41talilolc Mlll 9902' t1,.c2 1 1 •IW 0 0.Cll „l&I 69028 tU2 
7. R..6.~ l 0 11.llll e 1 Q.00 0 ft llll 0 11.1111 

8. Enw6b rlifordilholc • 0 D.111 e 104 0,00 0 D.111 • 104 HQ.00 

t. N ll11lllvl rlifonNá. ienclclvOll rlitonfldmlt 0 0 D.111 1 ~ D.1111 0 D.111 0 D.00 
K6%szolgá.ltlúJI 11twkanyw69 lt6111ed1n k61l'lége 

10. ••• n(1+2+„ ...... 7+1+tl IUtl 72151 17.U 2tG t11 203 323 K,40 1• 7°'2 93,41 3Dt 1'I mm 1115 

Kllzvftln ~k 11wlltnYl6919 o~ rhz• 
11. iauall~""'-1 t1'11 1300 1774 1 114 0.00 • 0 0.00 t DI 1414 101.32 
tz. KAzszlll<dhlú li 11t"6bnvm11 k61116ael 6me•n{10+11l „„ 74151 17.li: 2tltU zm m .... 1• 7 Ol2 I U I aos 121 21050 1191 
t1 • K6zllzo1Cl41taúll 11twlatml!i11 • 16t11ew1e1e '"" 1317 „41 1 731 0,00 1 0 11.111! 1417 9125 10I, 15 

tbbal Aldlvill • W telle._i-ar •11lrca 1 0 0,00 e 0 a.oo e D.1111 0 11.00 

14. + EmTen1-""' 1111 911 10111 2101 2134 tltf,11 • t9 101.21 ,„ 3 152' 101 '3 
15. S61rinVJOll iullnDe1Uiclölci4nv 112-13+1"1 77 1:11 IUl3 M.47 213111 20411311 ... 1. 7• 7 111 13.• Jl7111'l mm 13,51 

1&. S61rimnoCI kom11enzlici6 lc61116-ll rtr*lt t mrlnt IS• &s"5 100.00 2'2tU 212115 100.00 1121 1121 tOll.Clll 1111001 8001 t00.00 
Allll.ir.tal lmlnaellllltaa IMfttlót ·~ 11712 -«12 7 7121 2217 27'0 •• 11 S24 

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok 
• Mennyiségi, minöségi paraméterek: 
~ Intézmények mérési pontjainak száma: 11 9 db 
;;. Ebböl távmért: 6 db 
~ Energiaszolgáltató által olvasott: 11 3 db 
> Társaságunk á ltal ellenörzés céljából leolvasott fogyasztási helyek: 138 db 
~ Az intézmények területén ta lálható konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek méröpontjainak 

száma: 19 db 
,.. Éves energia felhasználás: 1 743 842 kWh 

).- Az éves energia felhasználás nettó díja 59 026 e Ft 
Közbeszerzési eljárást követöen az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között 
létrej ött Villamos energia kereskedelmi szerződés szerint 201 7. j anuár Ot. napjától 201 7. 

december 31. napjá ig a villamos energia egységára nettó 13,35 Ft/kWh, illetve a füméróvel 

rendelkezö konyhák esetében 13,67 Ft/kWh 

• Személyi jellegú ráfordításként 1 füállású energetikai ügyintéző munkakört betöltö munkavállaló 
bér, j árulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifi zetései kerültek elszámolásra. 

• Az alvá lla lkozói teljesítésként kimutatott 8 315 e Ft az intézmények érintésvédelmi vizsgálatának 

költsége. 

• A közvetett kö ltségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek a lapján 

került felosztásra. 

Felül kompenzáció mértéke: 16 781 e Ft 
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Közvilágítás 

• Mennyiségi, minöségi paraméterek: 
,.. A társaság által felügyelet alatt álló közvilágítást biztosító lámpatestek száma: 15 328 db 

J.. 2017. évi energiafelhasználás: 4 915 542 kWh 

> Az energia felhasználás 2017. évi nettó díja 169 757 e Ft 

Közbeszerzési eljárást követően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és Társaságunk között 

létrejött Villamos energia kereskedelmi szerződés alapján 2017. január 01. napjától 2017. 

december 31. napjáig a villamos energia egységára nettó 11,02 Ft/kWh 

> A közvilágítás szolgáltatási üzemkészség szintmérését a szerződés tartalmának megfelelően 

negyedévente üzemidőben (éjszaka) a szolgáltató szakembereivel közösen elvégeztük, a hibák 

jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek. 

> A vizsgált lámpatestek darabszáma az 1. negyedévben 1 866 db, ebböl hibás 4,07%, a II. 

negyedévben 2 076 db, ebböl 3,13% hibás, Ill. negyedévben 2 106 db, ebből hibás 1,9%. IV. 

negyedévben 2 653 db, ebböl hibás 2,04%. 

,_ A lakossági hibabejelentéseket továbbra is fogadtuk és továbbítottuk az illetékes szolgáltató 
felé. 

Fejlesztés 
A közvilágítás fejlesztésére a lakossági és képviselői igények felülvizsgálata és a kérelmezők 
tájékoztatása folyamatosan történt. 2017. évben 48 db helyszínen történő fejlesztési és 1 db 
díszvilágításra vonatkozó igény érkezett Társaságunk részére. A 2015. és 2016. években 
elkészíttetett villamos kiviteli tervek közül 20 db helyszínen történő kivitelezésre folytattunk le 
árajánlat kérési eljárást. Az árajánlat kérési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezés 23 600 e Ft 
összegben megvalósult. 
További fejlesztési feladatként az Országzászló tér 1. szám alatti ingatlan belső udvarán térvilágítás 
elektromos terveztetése 98 e Ft összegben, kivitelezése 390 e Ft összegben valósult meg. 

Helvszfn Duloo(db lt.Jrnna fdbl 

Liszt Ferenc utca 7 7 
Hajdú u. s s 
Jávorka Adám u. 3 3 
Czelder Orbán u. 3 3 
Gál Ambrus u. 4 4 

Ráday Pál u. 1 1 

Lenfonó utca 0 3 
Gólvahíru. 4 4 

Irisz u. 1 1 
Gyürü u. 0 1 
Bogyó u. 8 8 

Lapály u. 6 6 
Kerüló u. 21. 0 1 
Hosszúháti u. 74-83. 10 s 
Vadastanya 12 15 
Jó utca 6. 0 1 
Dalmata utca 0 6 
Dióligetu. 8 8 

Cifra fasor 2 1 
Országzászló tér 1. belsö udvar 1 1 

Osszesen 15 14 
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• ll.:mél~ i jcllegü ráfordításként 1 föállá ú energetikai ügyintéző munkakört betöltő munka állaló 
bér. járulék. cafetéria és személ~ i jellegű cg)éb ki fizetései kerültek elszámolá ra. 

• L alvállalkoLói telje ítés ös zege 26 884 e Ft, mely az E.O Tiszántúli Áramhálózati Zrt által 
végzeu karbantartás és üzemeltetés 20 17. évi költ égc. 

• A közvetell köl tségek tevéken]ségre osztott ré 7e a Keret zerződésben meghatározott elvek alapján 
került fclo ná ra. 

Feliil kompenzáció mértéke: 7 782 e Ft 

Települési vízellátás 

• Mennyi . égi. minő égi paraméterek: 
, Lezárt ejektoros kutak 7áma (közkifolyók)· 310 db mérőóra nélküli 
„ Üzemelő ejektoro kutak zárna (közkifolyók): 397 db mérőóra nélküli 
,.. l\-ó- é díszkutak zárna: 30 db mérőóra nélkül i 
, Mélyfúrá ú 1-..utal-.. száma: 6 db mérőóra nélkül i 
, Közkifolyók temetőkben : 3 db mérőóra alapján 
> 1 ó é dí zkutak zárna: 4 db mérőóra alapján 
,.. 2017. évi vízfogyasztás: 26 452 m3 

„ 2017. évi vízdíj ös zege: 5 77 1 e Ft 
„ A yirségviz Zrt. és a NYÍRYV Nonprofit Kft között létrejött megállapodás értelmében a 

lezárt közkifolyók 20 17. karbantartási költsége: 283 Ft/db/hó 

• köz etell 1-..öltségck tevékeny égre osztoll ré ze a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felo zlá ra. 

Feliil kompenzáció mértéke: 2 760 e Ft 
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2. Közfoglalkoztatás 
adatok e Ft-ban 

Közfoglalkoztatás 
Index 

Megnevezés 
tény/terv 

2017. terv 2017. tény % 

1. Anyagjellegű ráfordítások 75812 159 325 210,16 
Anyagköltséa 64690 111 548 172 43 
l laénvbewtt szolgáltatások 10 019 43 546 434,63 
Eovéb szoloáltatás 1103 4 231 38359 

2. Személyi Jelleaú ráfordítások 142A 880 1429488 100,32 
Bérköltséa 1230209 1 218 932 99,08 
Személyi jellegü eavéb kifizetés 32996 47 632 144,36 
Munkabért terhelő adó 161 655 162 924 100,79 

3. Értékcsökkenési lelrás 15393 23 701 153,97 
4. TársOzemi szolgáltatás átvett-átadott 38575 37 812 103,38 
5. Alvállalkozói teljesitéaek 0 0 OOO 
6. Közvetített szolgáltatások 0 0 0,00 
7. ELÁBÉ 0 0 0,00 
8. Eavéb ráfordítások 43 3 932 9144,19 
9. Pénzügyi ráforditások, rendklvOll ráfordítások 0 0 0,00 

Közszolgáltatási tevékenység közveUen költsége 
10. összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 1552 813 1 654 258 10654 

Közvetett költségek tevékenységre osztott része 
11. (ágazati+központikta.) 0 0 0,00 
12. Közszolgáltatási tevékenység kölbléaei összesen(10+11l 1552 813 1654258 106,54 
13. • Közszolaáltatásl tevékenység saiát bevétele 1108411 1436 557 129 60 

ebb61 Aktivált saiát tellesitménvek értéke 0 15456 0,00 
14. + ~erű nyereség 14288 15 949 111.65 
15. EJ6iránvzott kompenzációigény (12-13+14) 458 553 233 650 50,95 
16. EJ61ránvzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint 337000 140 849 41,79 
Alul/felül komoenzáltság mértéke -121 553 -92 801 

Közfoglalkoztatás 

• Mennyiségi, minöségi paraméterek: 

~ 20 17. évben átlagosan 1099,5 fü, de legkevesebb 3000-3500 fő regisztrált álláskeresö 
bevonását terveztük napi 8 órás munkaidőve l , határozott idejű munkaviszonnyal. 

}11> Az áthúzódó programokkal együtt 19 foglalkoztatási, képzési és egyéb országos programot 
szerveztünk, bonyolítottunk. Az év végéig közfoglalkoztatás keretében 3 335 főt 

foglalkoztattunk, illetve ennyi közfoglalkoztatásra, valamint egyéb támogatott foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyt létesítettünk. A közfoglalkoztatás támogatás mértéke szinte minden 
program esetében 100 %. A foglalkoztatási idő hosszúsága a programoktól függően 2, 4, 5, 6, 

l l, l 2 hónap idötartammal változóak voltak. 2017. évi teljesített átlaglétszámunk 1177,5 fő. 
}11> A hatályos jogszabályoknak megfelelöen, a teljes munkaidöben foglalkoztatottak bére 2017. 

évben változott. Segédmunkás 81 530 Ft/hó, illetve közfoglalkoztatotti garantált bér 106 666 
Ft/hó. 

A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavezetőkre jogszabály alapján másfajta bér kerül 
megállapításra, teljes munkaidőben 89 705 Ft/hó, illetve 11 7 245 Ft/hó. 

A garantált közfoglalkoztatási bér megállapításához legalföb középfokú iskolai végzettséget és 
szakképesítést igénylő munkakör betöltése szükséges. A bérezést nem kizárólag a 
közfoglalkoztatott végzettsége határozza meg, hanem az adott program létszámkerete, a 
programban szükséges és betölthetö munkakör, amiben alkalmazásra kerülhet. 
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„ 2016-2017 b:he11 indítoll proxramok, me~rek ]() 17. évben /ejezfídtek be: 
1. Ors7ágos Hajléktalan Kö1foglall-.07talási Mintaprogram 2016. márciu 01-töl 2017. február 28-

ig 20 fős program (ebböl 15 fö hajlél-.talan .vemél) ). program végére 5 fö molorfüré? 
kezelő i képzése i megvalósult A program során 30 db többcélú faház gyártását 1 db 
mikuláshá7 épité él. 10 db meglévö faháL felújítását végeztük el. 

2. l loss1t1 l-.ö1foglall-.ot.tatá i program 2016. március 16-tól 2017. február 28-ig 1148 fős csal-. 
foglalkoztatást bi.aosító program. 

3. Ho S7Ú köz foglalkoztatási program 2016. júliu l-től 2017. februar 28-ig 100 fős csak 
foglalkoztatást biztosító program. 

4. 1 losszú közfoglalkoztatási program 2016. július 1-töl 2017. február 28-ig 501 fös csak képzést 
biztosító program. A programot meghos nbbítonái.. 2017. május 23-ig. Képzések: 
Állatgondozó. Erdőművelő. l lul ladékválogató. Kö1.terü lct f düg) elő, Közfoglalkoztatá 
s7crvczö. Ó\odai dajka, Kan) hai kisegítő. 1--.erti munkás. Pari..gondozó. Település karbantartó. 
Fclzárl-.ónató (7-8 osztál) ). Alapkompctencia. Motorfűrész kezelő, Szjmítógépcs adatrögzítő. 
Betanítoll kőműves, Tis7líLás technológiai szakmunkás. Személ)' és vagyonőr. Ebből a 
programból 75 fö jog\iszon)a hosst.abbításra került. mivel a folyam..llban lévő képzés nem 
fcje7ődön be a program végéig. 

5. Hosszú közfoglali..ot.lalási program 2016. december 8-tól 2017. május 15-ig 20 fős 7-8 
o ztál)OS felzárkó7lató kép7ést biztosító program. Ez a képzés a bemeneti feltételek 
mcgléténcl-. hián)a miatt nem indult el. ezért január 16. napjával vissnvonásra került. helyette 
indult a kömüvc képzés január 25-én. 

6. Hos 7Ú köz foglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 3 1 fös 
egés1ségfojlcst.tö kép7é t biztosító program. 

7. llo szú közfoglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. április IO-ig 42 fös 
parkgondozó 1-.ép?ést biztosító program. 

8.1 los zú közfoglall-.oztatási program 2016. december 8-tól 2017. márc ius 3 1-io 
::i 40 fős 

erdőművelő képzést biztosító program. 
9. Ho S7 ú köz foglalkoztatási program 2016. december 8-tól 2017. március 31-ig 30 fő kerti 

muni..ás kép7ést bizto ító program. A programot megho s1abbították 2017. április 21-ig. 
10. HossLú l-.ö1foglall-.oztatási program 2016. december 8-tól 2017. április 15-ig 40 fás 

dajkaképzésl binosító program. A programot meghosszabbították május 10-ig. 
11. Ho vú l-.özfoglalt.-01tatási program 2017. január 25-töl 2017. augusztus 31-ig 20 fős kömü\es 

képzést bit.tosító program. A programol meghosszabbítouák szcptcmbe~ 21-ig. 
11. pcciáli Kö1foglalkoztatási program 20 17. április l-től 2017. augusztus 31-ig tartó 

foglalkoLtatási idovcl. -lO fö foglalJ..ot.talása napi 6 órás munkaidővel. A program során 50 db 
komposLtáló láda. 25 db madáretető és 25 db madárodú ös zeállítá5át végezték el. melyek 
öni..ormányzati intéL.ményekbcn. illet\e közterületen kerültek kihdyc.:zésre. Ez a program a 
korábbiho1 hasonlóan tartalmatotl pcciális elemeket: napi egyszeri meleg ebéd. 
s1emél~ szállítás. zociális és egés1ségüg) i szolgállatásoJ..hoL houúféré . mcntonílá . <.tb.) A 

programban fizetendő munkabér jogszabály alapján s:1intén pcciálisnak tekinthető. a 
kö1foglall-.07tatá.<.i 6 órás bér 70° o-a. A munka irán) ítására plus:t 2 fö Mt. hatálya alá tartozó 
munJ..ave1cLö költségét is bi1tosította a program. 

13. Ho :tú köL.foglalkoztatási program 2017. január 25-től 2017. december 31-ig 20 fős s=umí/1s 

K<>1ulo=ó. ápoló l-.ép1ést bi7tosító program. 
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, 2017. évben i11dítoll 2018. évre átlubídá programok: 
1. lloss1ú kö?foglalkonatási program 2017. március 16-tól 2017. október 31-ig 1210 íös 

csai.. foglalkoLtatást biztosító program. Hosszabbítva 1 160 fővel 20 18. január 3 1-ig. 
Képzések: Virágköcő, Dí 7növénykertés7, Építőanyag mo7gató gépkezelő (targoncás), 
1 legesztö. Szociális gondozó. Kárpitos. Festő. mázoló, tapétázó. Motorfűrész kezelő. 
Bt:tanított festő mázoló. Erdőművelő. Kerti munkás, Óvodai dajka, Parkgondozó, 
Gyermek és ifjúsági felügyelő. Tisztítás technológiai zakmunkás, TB üg) inté?ő. 

Vendéglátó eladó, 7-8 os1tályos felzárkóztat, stb.) 
„ Start-plusz program 20 17. december l-től 2018. január 31-ig 1 fős program. 
3. l losszú köLfoglali..oztatási program 2017. december l-tő l 2018. január 3 1-ig 100 fős 

csak képzést biztosító program. 
4. OrsLágos llajléktalan Közfoglali..oztatási Program 2017. március 01-től 20 18. február 

28-ig 15 fős program (ebből 12 fö hajléktalan személ)). A program során papír brikett 
gyártását. valamint szemétszelence felújítását \'égzik. 

5. GINOP-5.2.1.1-14-2015-00001 bérköltség támogatás 2017. július 05-től 2018. április 
04-ig 1 fös program 

6. TOP-6.8.2- 15 bér"-öltség támogatás 20 17. október 05-től 2018. október 04-ig 1 fős 
program 

„ 20 17. évben ismételten megrendezésre került szeptember 14-én N)íreg)háLán a 11. 
Kö7foglalko7tatási Kiállítás, melyen városunkat Társaságunk képviselte. A kiállításon a 
felhasznált. !elállított faháza"- a 2016. évi Országos ll aj lékcalan közfoglalkoLtatási program 
keretében készü ltek. A kiállításon bemutattuk a peciális Közfoglalkoztatási Program. valamint 
a Haj léktalan Közfoglalko7tatási program keretében előállított termékeket (i..omposztáló láda. 
madáretető. madárodú, papír brikett. fa kerti ágyásszegély). 

, A KöLfoglalkoztatási csoport ügyfélszolgálatán 20 17. évben összesen 14 43 7 fö ügyfél résLére 
történt foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyintézés, tanácsadás, tájékoztatás. Az ügyfelek száma 
éHöl évre fo lyamatosan nő. 20 17. évben 467 fö ké11c a program lejárta előtt j..öLfoglalkoztatolt 
jogvis?onyának megszüntetését. ebböl 265 fö (57 %) indoklásként az elsőd leges 

munkaerőpiacon történ ő elhelyezkedést jelölte meg. 

Társaságunknál 201 7. évben közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatok 

S zakipari munkák: 
• Társaságunk. 96 db rendsLámos járművel és több száz kisgéppel rendelkezik. mel)eket 

fo lyamatosan karban kell tartani, javítani, a biztonságos működés érdekében. A 

közfoglalkoztatottak fe ladata volt a gépjárművek karosszériájának eg)engeté e. felújítása. 
fényai5 e, gépjárműjavítások, hibateltárások. szervizelés, járművek ti sztítása. járművek 

rakfelületének felújítása, javítá a, jármü-.ek tisztítása. munkaterület. eszközök, gépek 
tisztántartá a. "-i sgépei.. javítá ·a. üzembe hel)cLése, az ehhez kapcsolódó admini ztrációs 
munkák (menetlevelek s7ámítógépcs rögzítése. gépnapló vezetése. stb). 

• közteri.lleti felépítmények. egyéb es1közök karbantartásában . 7intén ré 7l vesznek a 
köLfoglalh.oztatolt szakembt!n:k. Feladataik köz-: tarto1ik többek között, lakatosipari munkák 
\ égzése. kerítéselemek javítása, szükséges elemek c eréje. korlátok hajlítása, bu zvaró 
fémszerkezetének javítása. bérlakások rácsozása. lt!pesókorlát gyártása. stb. 
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Útkeze/é:;, C!iupadé/.. csatorna tisztítrisu 

• Ké1i i 1apolás: Igrice VIJl/ I löfolyás 
• Gépi kas1álá : Igrice Vlll/ I föfolyás. Vlll '2-e röfo lyás. Csalóközi csJtorna, Városi csatorna. 

Akáco u., Hennan-féle e atorna 
• í.'.áportároLól- 1-a 1álása: Aranykalás1 or. Lejtö u .. Vash.apu u. 
• Átemelők kaszálá a, takarítása és gyomirtÓ7ása: Pi ty pang u .. Palánta u .. Csemete u., Pompás u., 

Szegél) tt. . S1ivárvány u., Csillag kö7. Szántó Kovács János u .. Bartók Réla u., Gyík u. Lcjtö u .. 
Vincellér u .. Lcjlö-Vash.apu. Naspolya u .. l1abclla köL. Alkotás u. Kéményseprő u .. Ezüstfenyő 
u. 

• Korláta!- él'. di zo 7lopol- fo tése: A munl-álatok orán 1-b. 1088 db di zos1lop. nagy- é~ !.. is 
h.orlát 2100 fm festése történt meg az alábbi hely 7Íncken: Állomás tér. óstói u .. Garibaldi u., 
Va: Ádám h.rt .. l lösöh. tere . Fa1ekas János tér. Jósa András u .. Slar-.as u .. Arany János u .. 
Pacsirta u., Hun)adi u., Váczi M. u., Gimná?ium köz. Móricz Zsigmond u. 

• Burkolt árok. fo lyóh.a takarítása: Ráda) Pál u .. Koszorú u .. Akácos u.- Földi u. csomópont 
• Gallyfogó rác ok. átereszek takarítása: Cc;aló !...öz. Kerék u .. Bott)'án J. u .. Igrice Vlll/I 

fölb ljáson a1 alábbi hcl)ekcn: Bujtos 1silip. Tárbál) területe. llonatnnya. Futó u. Tü1ér u., 
VIJl/2-es löfolyáson található átereszek Lu!...alaposi szivárgó: Kale\ ala étány. Igrice mocsár 

• Nád"ágá géppel : Vadász u. Igrice. Dózsa Major, l lermann csatorna 
• Vít ll.!h:Lelés útról: átor u. 
• ! lomok! ákos ' édekezés: ulyánbokor bc-.actö út 

Közterület fe1111tartása, parkfenntartás 

Vármi takarítás. 

• Általános kö7ti sztasági feladatok ellátása valamennyi városrészbe„ ( óstófürdö, Érkcrt. 
Jósa\ áros. Belváros. Északi alközpont. Észah. i la!...ótekp, Krúdy lakótelep. Malom kert. 
Örökösföld. l lus7ár lal..ótelep. Keleti lakótelep), szórt S7emét szedé e, közterületi s1emetes 
s.r.ekncék ürítése. 1-ézi seprés. avargyüj tés. 

• Rend1.:zvények utáni takarítás 
• Laza burkolatú parki sétányok gyommentesítése (kapálác;a). vegyszeres gyomirtás. 
• KöztÍS/tasági feladatoh. ellátása külterületch.en (Oros. Nag)szállás. Kölapo . Nyírjes, Sóstóheg}. 

N) írs7ölós, Butyka, Rozsrétszölö, F elsösima. Bokorlan) ák) 
• Utcabútorot... padok. szelencék fertőtlenítő mosása hetente eg) szer. máju5 hónaptól. 
• Játs7óLéri esz!...özö!... fertötknitö mosá a 2 alkalommal. 
• A hull atlét.. kommandó által k iderített ill egáli szemétlerakatok fe ls7ámolása (8 alkalom) 
• S.r.egéllyel ellátott utak , kerékpárutak. járdái- s7egélycüse. padkatisztítás (20 km). 
• Télen : járdák. gyalogátkelöhel)ek. bt:lvárosi bu zváról.. síktalan ítása. hó eltakarítás 
• Tár ÜZl.!mi feladatok. ell átása. 
• Parkolók. szelektí-. 7igetek takarítása 
Zoldfelulet fe n11tarllÍ.\, purkfennwrt<Ís 

• Parkfolüktek gyöngykavic os és vörös alah.os sétányainak gyomm1.:ntcsilésc (Be l.!n) l.!1 tér, 
Petőfi tér. 7ent Flórián tér, zéna tér. Rákóai töm bbelső stb.) 

• Termüföltl. kompo<;Lt. \ Örös alak tcrité e 
• Avar g) üjtés. fün) írás. kaszálás \ alamcnn) i városrészben májusig ( 1 95b 468 m~). májustól e ak. 

11 városrészben. mert !...él !...örzet park.fenntartását vállalk.ozó \ égczte. 
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• Kb. 2 OOO OOO m'.!-en a külterületek kaszálása, ugyanott a növén) váltásokhoz kapcsolódó 

feladatok elvégzé e. virágágyak eg)éb zöldfelületek fenntartása. 

• Váltóágyások tavaszi ápolása, talaj előkészítése (kétnyári és hagymás növén) ek kiszedése). 

egynyári növények ápolása. fenntartása (gyommentesítés, la/ítás. helyenként a1. öntö1é 

elvégzése) 

• Virágdézsál-... láncos és rögzített virágkaspók. virágtornyok és a virágpiramisoJ.. kihelyezése 

• Új növények telepítése. fák. cserjék ültetése. kétn)ári növények (án.ács!...a) ültetése 

• Fák. cserjék, évelők ápolása. locsolása. sövényvágások elvég1ésc 

• Utcai sorfák gallyazásában való közreműködés. nyesedékek rakodása 

• Bujtosi városliget növény-labirintusának és egyéb növ~nyeinek ápolása 

• Erdőtelepítésben é ápolási lcladatoJ..ban való részvétel. 

• Öszi, kétnyári és hagymás növények ültetése, talaj előkészítése. 
EK) ·éh városii=emeltelésifeladatok, játs:óterek, kö:terület i berende:ések fe11ntartrísa 

• Régi lecserélt szelencekosarak, tartószerkezetek felújítása, festése 

• Téli tárolásra beszállított padok karbantartása. csiszolása. festése (231 db) 

• ll ösök terén található padok szerke7eti megerősítése (22 db) 

• Új zászlóLartók készíté e, festése, kihelyezése, a régiek karbantartása 

• zelcncetalpaJ.. betonozása. betontuskók öntése padok. utcabútorok telepítéséhez 

• Támlás padok ( 100 db) és hulladékgyűjtő szelencék ( 180) összeszerelése. telepítése 

• Játszóterek karbantartás i munkái . föbb hely zínei: Árpád u .. Véc C) u .. Öz köz. Akácfa tá. 

Fehér G. u., Homok sor. Szabó L. u., Korányi F. u. 18. (festés, elem cserék. kcrítésjavítás-építés) 

• Virágpiramisok festése. Ko suth tér, Rákóczi u. 

• 1 !omokozó keretek kihelyezése (Korányi F. u. 32/e .. Északi Krt. 44., Fehér G. u., Vécscy u .. ÖL 
köz. Sarló u„ Városmajor u .. Toldi u. 90 .. Tompa M. u.) 

• Malomkerti városrész közterületi padjainak cseréje (38 db) 

• Bus1megálló padok kihcl)ezésc 

• Kutyafuttató e~zköLcinck karbantartása (Érkert. Robinson domb. Kossuth u.-kcrítés) 

• Kerékpártárolók kihelyezése 

• István utcai telcphel) !...erítés bontása. építése 

• Kondi parl...oJ.. javítása 

Egyéb üzemeltetési feludatok 
• Piacok, vásárok területének fenntartása. stadion fenntartása: napi szintű takarítások \égzése. 

asztalok javítása. festése. fertőt lenítés. zöldfelületek ápolása, gazmentcsítés. festés javítá a, 
kerítés mosá a. kerítés festése. virágosítás. sLelcl...tív hulladék gyűjtése. fertőtlenítés. 

gazmcntcsítés. egyéb karbantartási munkák, épületek. irodák tis7tántartá a. adminisztrációs 
fe ladatok el látása. 

• S1cmélyi je l legű ráfordításként 1 fő közfoglalkoztatási csoportveLető. 5 fö határozatlan idejű és 4 fö 
határozott idejü foglalkoztatási ügyintézö munkakört bctöltö munka\ állaló, illetve 
kö1fogla lkoztatotti munJ..avisLOnyban dolgolók bér, járulék. cafctéria és személyi je l legű egyéb 
ki fizetése i kerültek clsLámolásra. 

• 20 17. évben a NY ÍRVV Nonprofit Ktl - meg)ei jogú városok 1'öLül elsőként - „A 
közfoglalkozratási programok megvalósításában nyúj tott kiemelkcdö szakmai tevékenysége 
elismeréséül" belügyminiszteri elismerést és 7 millió forintat kapott nagy értéJ..ü tárgyi e zköL 
' ásárlására. A támogatást 1 db traktor és 1 db pótkocsi \ ásárolására fordítottuk. 

A lul kompe11:.áciá mértéke: 92 801 e Ft 
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3. Csapadék és belvízelvezetés 

Urt 
Index 

Belvlzelvezet6 
Index c•pad6k-toma c•ton• 

Megnevezi s Ozemelllttih• 
'6nyllltrv Ozemellltlll• '6nyllltrv 

2017. terv 2017. 
% 2017. terv 2017. 

% 
lllnv tinv 

1. Anv•al•ll•aíl rifordltbok 10 020 '117 1117 
Anvaak61tséo 9405 4 509 47,!M 
ta<lnvbe\1911 szola61tatisok 571 656 113.49 
Eavéb szolomtatás 37 32 86.49 

2. Szemilvl l•ll•aO riforditbok 11111 13Hl Hll 
Béf1(ölts6o 11177 9707 86.15 
Szemelyi iell..00 ...,.,eb kiftzetés 1757 1 968 112.01 
Munkabért tem.16 adó 2827 2308 1786 

3. ErtlŐkC861ikeniá lelrb 1027 1104 107 IO 
4. TA...UZ•ml aolailtlltis itvetl4tlldott ,„ ·1 20I -21.13 
1. Alv611alkoz61 lltlleáti•k "- 21700 4121 

•• K6zvetlllttl •ola•ltlltisok 0 0 OOO 
7 . n.&mo 0 0 OOO 

•• Eavib rifonlft.tsok %7 n 21111 
1 . P6nz0avl rifonlld-k. 1'9ndklv011 rifonlltisok • 0 OOO 

K6z•ol1"t11tiá tev6ken)'969 k6zvetlen kllllMge 
10. 6-••n(1+2+3+4+1+1+7+1+1) TSMI 40151 1194 

K6zvellttl k&IW9ek tevikeny9'9r• osz- risz• 
11. ~aezatl+k6zlN>ntll<tn.l 2741 1 '21 12 OI 
12.. K6z•ola•1t11ti.i tevikenv9'a k&!Wael 6-••nl10+111 114111 42 213 1194 
13. • K6zszola•ltllthl titvikennia ulit bevitel• M1 1011 30011 

•bb61 Ailliwlt •l•t tellnl""'nv•k 6rtik• • 0 0 00 
14. +~rilnve„•a 111 170 102.04 
11. El6irfl"""otl kam-núcl61a6nv 112-13+14\ 11„ 420l7 11 SI 
11. El6irinva„ kompendoi6 k6111t6aveti81 1'9nd•l•t ••rlnt lllM "'°' 100 00 
Al111/1'1tlQI kompenúltll6a mirtike i111 43 807 

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés 

• Mennyiségi, minöségi paraméterek: 
)' Zárt csatorna mennyisége: 

J> Tisztítóaknák mennyisége: 

)' Víznyelök mennyisége: 

J> Szikkasztó kutak mennyisége: 

)' Csapadékvíz átemelök száma: 

~ Záportározó: 

250 323 fm 

5 053 db 

6 473 db 

285 db 

24 db 

2 db 

)' Az elvégzett rendszeres karbantartás nagysága összesen: 

)' V íznyelön végzett rendszeres karbantartás száma: 

»- Szikkasztókúton végzett rendszeres karbantartás száma: 

J;;> Átemelón végzett rendszeres karbantartás száma: 

J> Csapadék csatorna geodéziai felmérése: 

)' Műtárgyak geodéziai felmérése: 

)' Felhasznált anyag mennyisége: 73,05 m3 beton 

0,6 t meleg aszfalt 

30 db aknafedlap 

Z2MO 7 272 
10502 5 718 
10417 1184 
1841 369 

1sm 20171 
9704 15277 
1 9118 1 882 
2 280 3 520 
2• 3714 
7S11 1772 -- S0042 

• 0 

• 0 
111 111 
1• 17 

71 M1 um 

11 „ 
712'1 11211 

:a s 
• D 

U1 131 11• 11111 a• UIOI 
„OID -1111 

20 112 fm 

919 db 

243 db 

36 db 

8 906 fm 

480 db 

UOI 
53.94 
11 37 
22.48 

14100 
157.43 
9'67 

154.38 
13047 

7111 
1'.tll 11 

OOO 
0 00 

222.11 
1271 

1413 

2017 
1411 

tlO 00 
OOO 

101 21 
14• 

100 00 

adatok e Ft-ban 

C..p•d6k- h Index 
belvlz etveulll• tinyllltrv 

-
2017. terv 2017. % 

116nv 
UMO 124H 3111 
20007 10 228 5112 
10995 1 "40 18,73 
1871 401 23.80 ·- i4M2 117 37 

20 1191 24 984 119,65 
3745 3 850 102,80 
4807 5 828 118,77 
St12 411& 12444 

11MI 46" 4021 
na 11 742 7111 

• 0 OOO 

• 0 0 00 
ISI 718 227 Z2 
10I 17 12.71 

Mlt'IO 10l 132 72 80 

1718 1432 11 t2 
tllf1'4 110 IM 7242 - t 061 30000 

0 0 OOO 
14U 1 IDI 101 n 

tii- 111 013 72..11 
Ul7al 1417DI 100 00 

-40ll 311M 

• Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb 

kifizetései kerültek elszámolásra. 

• A zárt csapadékcsatorna tisztítási munkálataihoz szükséges speciális nagynyomású mosógépjármüvel 
nem rendelkezünk, ezért vállalkozó bevonásával végeztettük a munkálatokat, melynek költsége 2017. 
évben 2 1 700 e Ft. 
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• A kö1vetett költségek tevékenységre os7totl része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

Felül kompenzáció mértéke: 43 807 e Ft 

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 

, A csapadék elvezető rendszer nagysága: 24 7 432 fm 

:;.. A belvíz elvezetók kaszálása: 62 600 fm 

,_ Társaságunk által végzett tevékenységek: 

• Kézi iszapolás, gépi kaszálás, záportározók kaszálása, átemelők kaszálása. takarítása, 

gallyfogó rácsok, átereszek takarítása, iszapfogó takarítása, burkolt árok takarítása 1 fö 

főállású + átlagosan 8 ro közcélú foglalkoztatott munkavállaló 18 072 munkaórában végezte. 

• A belvízelvezető csatornák kezelősávjának és rézsüjének kaszálását 473 ,5 munkaórában 2 db 

saját tulajdonú MTZ 82 munkagépünkkel végeztük. 

• Átfestésre került 1 173 db díszoszlop, 2480 fin díszkorlát. 

• 2017. június 6-i felhőszakadást követően a lakóingatlanok védelme érdekében nemcsak 

szippantási, hanem szivattyúzási munkálatokat is kellett végeznünk Salamon bokorban, 

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

• önkormányzati utak víztelenítése: 

elszállított víz mennyisége: 3 228 m3 

munkaóra száma: 380 üzemóra 
„ Alvállalkozók által végzett tevékenységek: 

• önkormányzati utak víztelenítése: 

el szál lítort víz mennyisége: 24 817 m3 

munkaóra száma: 1 893,5 üzemóra 

Alvállalkozói teljesítés értéke 30 042 e Ft, mely tartalmazza: 

- Sóstóhegyi u.- Kemecsei u. között az Igrice patak Vlll/l müvelési ág fenntartási munkáinak, 

- Szarkaláb utca csapadékvíz elvezetése vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervének. 

- Oroson a Fő utcán megrongálódott áteresz átépítését és a burkolat helyreállításának, 
- Vlll/2. csatorna kézi iszaptalanításának díját. 

• Személyi jellegű ráfordításként a munkavállalók bér. járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb 
ki fizetései kerültek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 5 I J J e Ft 
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4. Állategés7.Ségllgyi feladatok 
adatok e Ft-ban 

Gy.pmearl lndu Rovarit Index 
Binyilvinbrtb lndu Áll•t.9'ag(lgyl lndu 

M1gn1vní1 
t.víkenpig tinyll9rv rigcálöirtit t9nylllrv "nyltarv fal1daloli t9nyltarv 

2017. 2017. 2017. 2017. 
2017.tvv 

"ny 
„ 2011.terv 

" ny 
„ 2017. terv 

ltnv 
"4 2017.llrv 

tii ny 
„ 

1. AnV1ai1ll1aú riforditbalc ·- 1035 n+. 1 30 l.00 1- "1 371& 11„ um 70.1t 
Anv"'*llitsilo 9"-~ 6 954 73,59 0 0 0,00 57!1 34 5,91 10Q25 6988 5971 
·- ·-~ - szalnall•uilk 10521 7 562 71.20 e 30 OOO 915 527 57.60 11 536 a 119 70,38 

Eaveb szalaáltaW 133 119 8947 e 0 ClOO e e 0,00 133 119 8947 
2. SzamiM ltlltaíi rífonlithok 17• 11751 104.N • 0 0.00 Ul1 lt13 „OI 11127 22734 11ua 

Beri<altséa 13017 13 580 104,33 0 0 0.00 2111.1 2855 96,32 1s•1 16435 102.M 
Személvi ..n-.1 """Íb kilzeles 17!1Cl 1771 95.94 e 0 OOO - 422 105511 2 llD 2193 100,14 
Mll'lklbén tertieló ldó 3058 3400 111,15 e 0 OOO „ 706 101 29 3 7!I! 4106 10932 

l. i;,ykcaöldlené 11 lelrít 1113 1107 12.79 1 0 0.00 • 0 0.00 tDI 1107 n.u 
4. Tirálzeml 11olai1tati1 itv11•1ac1o11 1• 1740 1SUI 1 0 uo 1 0 llllll t• 1740 uu• 
5. Alvill1lk0261 ttfluiltak 1 0 „. 11- 21"' 1017t 1 0 „„ 11• 2111' 101 7t „ K6zv1titlt111olultathok 0 0 o.oo 1 0 1.00 • 0 0.00 • 0 0.00 
7. RMIE • 0 „. 1 0 .... 1 e 1.00 • 0 0.00 „ FaWb riforditálllil a u 100,0I • • .... 1 e 0.00 21 25 1111llll 
s. PínzOavl rifonlid.,. l'lndlclvflll rífonli1ílllil • 0 „. • 0 „„ 1 0 l.00 1 0 1.00 

K6z11olgállltill t.wklnytig k6zv„1n k6ltlige 
10. 6m••n(1•2+~ .... 7•t+t) .„ 3'HI •» :n• 21 t14 101 IS •• 46'4 111t 17- 12711 tz.• 

K6zv1t.I k6ltligek ttwkenyti„ olZtDI IÍIZI 
11. fi CllU11+"6manll Ida. I m '74 tl,17 1 0 0.00 1 0 1.111 703 m 11,17 
12. K6z11olaa1tatill t.wunve1a 116111íC11I &•uan110+111 „ Itt 3032 aAol zt• 21 t14 10113 •• 46'4 1111 ·- '33to 12.ff 
11. • 1<az11o1u1tatill t.víunvma •lit blw18l1 om 317& 17,37 • 0 1.00 1 1 1.00 ,„ H77 17.Jt 

ebWI Alltlvill •iit t.ll•titm•..,..k irltu • 0 „. • 0 „„ 1 0 1.00 • 0 1.00 
14. + Emreni..,..l'lt6a „. 415 M.17 112 211 101 21 „ 

" 1tl 23 la ... 10UI 
1S. 8cl0rinvzolt k-nzidól.,.nv 112-U+14l J1tl4 »m 19.7' 11112 2212' 101 t2 „ ... 4591 .... „„ I041t 1111 
1L 8ólrámnoa k-nzidó k61116avt1'111"1ndel1l 111rlnt ·- 31000 1•• :n- 21 '°' 100.IO ·- u• 1-.00 ·- IUOO 1•• 
AluUr.IOl luimelllliltúg mértéke 311 4UI ·212 ~ .151 ICl2 2l 4101 

Gyepmesteri tevékenység 

• Mennyiségi, minőségi paraméterek: 

> Az Állategészségügyi telep zavartalan Uzemeltetés mellett az állategészségUgyi és járvány
megelőzési kötelezettségeinek 2017. évben is folyamatosan eleget tett. 

> Az örökbeadások eredményessége, segítése érdekében naprakész infonnáció átadást valósítottunk 
meg (fényképek, állatok jellemzése, video anyag) a gazdára váró kutyákról. 

> A telepre bekerült kutyák folyamatos orvosi ellátásban részesültek (alapvizsgálatok, 
féregtelenítés, szükséges kezelések, műtétek, oltások, chipek, egyéb orvosi és kozmetikai 
beavatkozások). 

)o> A kötelező eboháskor az állatorvosok me llett segítséget nyújtottunk az oltatlan ebek 
begyűjtésében. azok telepi elhelyezésében. 

> Biztosítottuk a munkaidő utáni és hétvégi készenléti ügyeletet, számos magánszemély által 
bejelentett eseményre, illetve rendőrségi hívásra kellett a gyepmestereknek kivonulni föleg 
agresszív kutyák, kutyaharapás miatt. 

)o> A Gyepmesteri telepre bekerült állatok forgalma 2017. évben: 
Telepre bekerült állatok száma: 
Örökbeadott állatok száma: 
Megfigyelés, karantén alan elhullott állatok száma: 
201 7. 12.31-i létszám: 

~ Állati eredetü hulladékok forgalma 20 17. évben: 

Egyéni beszállítók által leadott mennyiség 

2 19 db 
159 db 

15 db 
45 db 

Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége 

A TEV által elszállított mennyiség összesen 

16 

22 796 kg 
18 798 kg 

41 594 kg 



Fejlesztés 
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 73/2017.(Hl.30.) és 292/2017.(Xll.14.) számú 
határozatával módosította az éves közszolgáltatási szerződésünket. A módosítás során 

megvalósítandó fejlesztésként került a Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzése. A bővítés 

II. ütemében 2017. évben megtörtént a beruházáshoz kapcsolódó közmüfejlesztések terveztetése. a 

szakhatósági engedélyeztetése. valamint beszerzésre került a nagytestű állati tetemek 
mozgatásához szükséges targonca és felújításra került a 30 tonnás hídmérleg. 

2018. évben a telep fejlesztésének II. ütemében 6 db kutyakennel épületet kívánunk építtetni, a 

hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt 

térburkolat kialakításával . 

• Személyi jellegű ráfordításként 1 fö gyepmesteri telepvezető, 3 fö gyepmester munkakört betöltő 
munkavállaló bér. járulék. cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

Felül kompenzáció mértéke: 4 228 e Ft 

Rovar és rágcsálóirtás 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 

„ Lárva- és szúnyoggyérítés 1 900 hektáron lett tervezve évi négy alkalommal, mely 
maradéktalanul teljesült. Május hónapban 283 ha területen lárvairtás volt, június, július és 

augusztus hónapokban csípöszúnyog gyérítés 1 610 ha területen. A védekezést szerződés alapján 
a szerződésben szerepló területeken vállalkozó végezte földi úton meleg ködképzéssel. valamint 
légi úton. Június 24-én a Katasztrófavédelem szervezésében is volt csípőszúnyog irtás kb. I 400 
hektáron. A védekezés hatékonysága 83 %-os volt. Szúnyoggyérítést a turisztikai szempontból 

frek entált területeken, valamint a sűrűn lakott belterületeken végeztünk. 

;, Atkairtást (szívó-rágó kártevők, atkafélék, szúnyog, pattanóbogár) 3 alkalommal terveztünk 
játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken, mely május. július és 
augusztus hónapokban 83 hektáron megtörtént. Kifejezetten a kullancsok irtására alkalmas szer 
az Európai Unió területén nincs engedélyeZ\e, ezért a kullancs csípés okozta ártalmak 

megelőzése a cél, különböző egyén i védekezési módokkal, illetve azok együttes alkalmazásával 
lehetséges (sprayk, kullancsirtó szerek, védőoltás. zárt ruházat stb.) 

>- Rágcsálóirtást folyamatosan egész évben végezzük lakossági és eg)éb bejekntések alapján, 
valamint időszakosan történő bejárások, visszaellenőrzések során. Az irtás e llenére, sok 
patkánnyal 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 u, Kossuth utca, Huszár lakótelep. de megjelentek a 
patkányok Jósaváros, Malomkert egyes részei n is. Folyamatosan tapa ztaljuk. hogy többségében 
ott szaporodnak, maradnak meg a patkányok, ahol megfelelő életfeltételhez jutnak. A kukákba 

ételmaradékokat raknak. közterületre sok helyen un .. ,állatvédók, állalbarácok·· macskactetö 
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tálakat raknak ki. valamint gyakoriak az étkezésekkel egybekötött rendezvények. Kedvez a 

patkányok szaporodásának a környezö ingatlanok, társasházak udvarának, pincéinek nem 
megfelelő rendben tartása. a sok felhalmozott szemét. a magán területeken a rágcsálók irtásának 

elmaradása. Különö en súlyos volt a helyzet a Keleti lakótelepen, ahol is rendkívüli patkányirtást 

kellett elrendelni , az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban is. 

• A7 alvállalkozói teljesítésként kimutatott 21 884 e Ft a 2017. évben elvégzett rágcsálóirtás, 

vegyszeres növényvédelem, szúnyoglárva gyérítés és csípöszúnyog ellenei védekezés költsége. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 

került felosztásra. 

A /11/ kompenzáció mértéke: 629 e Ft 

Ebnyilvántartás 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 

„ 2017. év legjelentősebb feladata volt a 2016. évben lebonyolított eb összeírás során létrehozott új 
adatállomány folyamatos aktualizálása. Ez aL 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 
jelentik be. hanem azok eltűnését. elpusztulását, tulajdonos váltást, illetve a már meg lévő ebek 
adataiban történő változást. így az eb nyilvántartó rendszerünk adatállománya folyamatosan 
változik. 

„ Az állatvédő szervezetekkel, Állatorvosi Kamarával, állatorvosi rendelőkkel, hatóságokknl 
folyamatos a kapcsolattartás. adategyeztetés. 

, A bejelentések alapján 2017. évben nyilvántartott ebek száma: 

Bejelentett ebek száma: 
Elhullott ebek száma: 

Kijelentett ebek száma: 

Eltűnt ebek száma: 

11 532 db 

1 534 db 

9 db 
14 db 

• Személyi jellegű ráfordításként 1 fö ebnyilvántartási ügyintéző munkakört betöltő munkavállaló bér, 
járulék, cafetéria és s1emélyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott ré 1e a Keretszerződésben meghatározott elvek a lapján 
került felosztásra. 

Feliil kompenzáció mértéke: 902 e Ft 
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5. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
adatok e Ft-ban 

Index Index 
Kiwgító 

Index 
Mezc56rl 1Zolgál1t 

ti ny/terv 
Kömyezetridelem 

tény/terv 
mez6gudasígl 

tinylterv 
Megnevezés 1Zolgáltatí1 

2017. terv 
2017. 

% 2017. terv 
2017. 

% 2017. terv 
2017. 

'.4 
tény tlinv tinv 

1. Anvmalelleaű rifonllthok zm 2591 1112t zo 21 105.00 zm 2617 11111 
Anvaaköltséa 1 f75 2276 115 24 0 3 0,00 11175 2 279 115 39 
l ioMvbelett szoloállatások 230 262 113 91 20 18 90 00 7!lll 280 112 00 
Eavéb szolaáltatás 28 58 20714 0 0 0,00 28 58 20714 

2. Szem61vl l1ll1aü rífordlthok 23011 22129 llOI 3• 3 533 1554 21711 21112 1773 
8e.'i(oltséa 16023 15686 9790 2e&I 2480 93,30 18881 18166 97 24 
Személv1 1ellf!OÜ l'!OYéb kmetés 3283 3 910 11910 415 414 99,76 3698 4324 116 93 
Munkabért tl!l'heló adó 3 785 3 033 8056 125 639 102,24 4390 3 672 8364 

3. Etté lu:töldte né li lel rá 1 • 465 0 00 • 0 OOO • 415 OOO 
4. Tárlllzemí 1Zolgáltatís átvett-ábldott ... 239 40 51 • 0 OOO - 23t 4051 
5. Alvállalkozót tellesitj•k 0 0 OOO 0 0 OOO 0 0 OOO 
6. Kazvetltatt szolaáltatítok 0 0 OOO • 0 OOO 0 0 OOO 
7. ELABt: 0 0 0 00 • 0 OOO 0 0 OOO 
1. Eavéb ráfonlltbok 0 1 OOO 1 0 OOO • 1 OOO 
9. Pénzllavi ráfonllthok. '9ndlúv011 ráfordltítok 0 0 0 00 1 0 OOO 1 0 OOO 

K6zszolgálbltíli tavékenylég kazvetlen Italt.ege 
10. a.ze•n(1+2+3+4+5+1+7+1+t) 21114 25 935 10016 Utl 3 554 t5H a112 29419 M51 

Kllzvetett kait.ígek tavékenylégre osztott 1i1Ze 
11. l láaazati+köznnnti llM.I .„ 1132 11.11 • 1 OOO llZO 6133 11..13 
12. Kazszolaáltatíli tavékenvléa kait.íael a.ze•nl10+111 32114 32067 17.72 Ull 3 555 t5.12 am 35122 17 51 
13. - Kazaolaáltatíli tavékenvléa •lát bevétal• .„ 7M1 to.11 • 1 OOO .„ 7112 1100 

ebb61 Aktivált •iát tellelitménvek értéki 1 0 o.oo • 0 OOO 0 0 OOO 
14. + Emzerü nyerelég 211 264 11.31 ti 32 101 24 - 295 1111 
15. B61ránvzott komoenzáelólgénv '12·13+141 24442 24470 10011 n• 3 516 t5.14 a112 21055 M52 
16. B61rimnott komoenzáel6 !Wlbéavetéll rendelet szerint 11115 11515 100.00 3111 3150 10000 21• 21115 10000 
Alullf9101 kom11enúltáa mértéke -5927 -5955 -59t -436 .g527 .g3to 

Mezőőri szolgálat 

• Mennyiségi, minöségi paraméterek: 

~ A mezööri tevékenységbe bevont terület nagysága: 23 OOO ha 
~ Feladat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának örzése, 

mezögazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési 
jelek védelme. 

>- Az általános feladatokon túl a mezöörök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek 

felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertözött 
területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenörzésében, a buszmegállóhelyek 
felmérésében. 

• Járörözés alkalmával az igazoltatások száma: 125 alkalom 

• Tüzgyújtási tilalom megszegése miatti intézkedések száma: 9 alkalom 

• A területen tartózkodók különbözö okok miatti figyelmeztetések száma: 109 alkalom 

• A felderített illegális hulladéklerakások száma: 109 alkalom 

• Illegális fakivágási ügyek száma: 19 alkalom 

• Észlelt illegális legeltetések száma: 3 alkalom 

• A külterületi részeken az állati tetemekkel kapcsolatos intézkedések száma: 96 alkalom 

• A külterületi részeken a kóbor ebekkel kapcsolatos intézkedések száma: 87 alkalom 

• Betörések száma: 3 alkalom 

• Terménylopás: 2 alkalom 
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„ Körzetek: 

1. körzet: Nyíregyháza külterületének nyugati részén Újtelek bokortól és Alsópázsittól délre. 

Kálmánháza. Újfehértó határáig. Császárszállási zártkertek. 

II. körzet: Nyíregyháza Tokaji úttól nyugatra lévő területek a Tiszavasvári út zártkerti részéig. 

Szélsőbokori úttól kezdődően a külterületi zártkertek, Újtelekbokor, északon az ún. 

Gyilkostábla Nyíregyháza közigazgatási határáig. keleten Nyírszőlöi út. Westik V. u .. Vasvári 

P. u., Ferenc krt., Erdő sor határáig, nyugaton Nyírtelek határáig. 

Ill. körzet: Nyíregyháza külterületének Butyka telep külterület, lJjfehértó - Nagykálló 

közigazgatási határáig, északi részen Nyíregyháza - Mátészalkai vasútvonal közigazgatási 

határáig. 

IY. körzet: Nyíregyháza külterületén, az Orosi zártkertek keleti oldala, Nagykálló - Napkor 

Nyírtura- Nyírpazony közigazgatási határai, délkeleti részén Nagykálló - Bírke tanyáig és a 

Nyíregyháza- Nagykálló közötti összekötő útig. 

V. körzet: Nyíregyháza nyugati részén a Westik V. u., N) írszőlősi út \'égéig. a déli oldalon a 

szanatórium mögötti vasúti sínek határáig. erdőrészek. Sóstóhegy, Kemecsei úti zártkertek, 

Nyírszölös. Csongor úti zártkertek, Nyírpazony - Kótaj határáig. 

VI. körzet: Nyíregyháza- Rókabokor, Mohos bokor. Vajdabokor, Cigánybokor, Sulyánbokor, 

Benkőbokor, Nyírtelek- Kálmánháza. Hajdúdorog- Nagycserkesz közigazgatási határáig. 

VII. körzet: Nyíregyháza- Nagyszállás- Borbánya- Nyírjesi zártkertek, Nag) kálló -

Nyíregyháza vonaláig és a 41-es útig. 

VIII. körzet: Ferenc körút, Erdő sor, Westik V. u .. Sóstói u., szanatórium mögötti vasútvonal 

mentén a Kemecsei elágazásig. a területhez tartozik az itt található erdőrészek. Orosi zártkertek 

nyugati része. Igrice természetvédelmi terület, északon Sóstóhegyig. délen a Szent I. útig és a 

41-es útig. 

, A 8 körzet felügyeletét 8 fö mezőőr látja el. 

, A területbejáráshoz 7 db motorkerékpárt biztosítunk. illetve saját gépjánnü használatát 

engedélyezzük meghatározott futásteljesítménnyel. 

„ A Szabolcs - Szatmár- Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi 

Igazgatósága a mezőőri szolgálat 2017. évi működését 7 830 e Ft összeggel támogatta. 

• Személyi jellegű ráfordításként 8 fö mezőőr munkakört betöltő munkavállaló bér. járulék, cafetéria 

és személyi jellegü egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek a lapján 

került felosztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 5 955 e Ft 

Környezetvédelem 

• Menn) iségi. minö égi paraméterek: 
„ Elvégzett feladatok: 

Növény-egészségügyi ellenőrzések lefol)'tatása. 

A kömyezet\.édelemmel kapc olatos lakossági bejelentések fogadása. koordinálása. 
dokumentálása. 

T erilleti bejárások alapján az érintettek telefonos értesítése. 
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„ Zöldfelületi bontások 

Kiadott zöldfelületi bontási engedélyek száma: 547 db 

Érintett terület nagysága: 13 61 0 m2 

Föbb érintett területek: 

- Mezö u.- Tokaji úti kerékpárút 

- Tünde u. csapadékvíz közmü rekonstrukció 

- Búza utcai parkoló 
- Országzászló tér 

- Lapály u. 

- Gázvezeték rekonstrukció- Schmidt M. u. 

- Ivóvízhálózat rekonstrukció- Sugár u„ Kilátó u. 

- Ivóvízhálózat bővítés- Nyírség köz 

- Ivóvízhálózat bekötővezeték rekonstrukció- Legyező u., Rozsnyó u. 

- Ivóvízhálózat komplex rekonstrukció- Repülö tér utca 

- Magyar Telekom hálózatbővítés- István u., Mák u„ Nefelejcs u. 

„ 2015. évben elindítottuk környezettudatosság népszerűsítését megcélzó Ökosuli programunkat 

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

Társaságunk feladatairól , megismerjék városunk nevezetességeit és természeti értékeit, 

valamint idővel felelős és környezettudatos felnőttekké váljanak. Programunkat összehangoltuk 

az oktatási programmal is. Idén a Petőfi Sándor, valamint a Bem József Általános Iskola diákjai 

környezetismeret óra keretében virágosították a fötér kör alakú rasztereit, így a tananyaghoz 

kapcsolódóan a gyakorlatban ismerkedhettek a kétnyári virágok ültetésével és gondozásával. 

• Személyi jellegü ráfordításként l fö növény-egészségügyi ellenőr munkakört betöltő munkavállaló 

bér, járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 

került felosztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 436 e Ft 

21 



6. Egyéb városüzemeltetési feladatok 
adatok e Ft-ban 
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Költségvetési egyéb feladatok 

• Mennyiségi, minőségi paraméterek: 

>- Nemzeti ünnepeinkre kihelyezett nemzeti, illetve városi lobogók száma: 1 529 db/alkalom 
>- Az év során feltérképeztük a zászlótartók állapotát, a szükséges karbantartást elvégeztük, a régi 

elhasználódott tartókat folyamatosan cseréljük egységes átmérőjű és szögű darabokra. 
}.- Mintegy! 60 db köztéri szobor, emléktábla felületét megtisztítottuk. 
)l;i- Folyamatos volt a graffiti eltávolítás, rongálások miatti helyreállítás. 
~ 3 db kezelésünkben lévő köztéri óra (Zrínyi 1. u.. Postaköz. Jósaváros) karbantartását. 

szervizelését, szükség szerinti javítását végeztük . 
)'> Az egyéb városüzemeltetési feladatokra - eseti jellegére tekintettel - külön személyi és gépi 

állomány nincs elkülönítve, a feladatok a közterület fenntartási csoport, köztisztasági csoport és 
a zöldfelület fenntartási csoport között van felosztva. 

~ A Bujtosi úszószökökút karbantartásáL telepítését a szerződésben fog laltaknak megfelelően 
alvállalkozó végezte. A vízi látványosság naponta 130 percet csobog, és szépsége mellett a tó 
vizének oxigén ellátottságát is javítja, amely kedvezö hatással van a víz élővilágára. 

, A Bujtosi tó városi oldalán a tó rehabilitációs terveknek megfelelően elvégeztük a szellőztető 
szökökút telepítését, a tórész iszapmentesítését, melyek eredményeképpen jelentősen nőtt a tó 
vízminősége. 

).>- A mellette l évő kis tó mocsarassá kezdett válni, ennek megakadályozására a környezetvédelmi 
alap terhére kapott támogatásból elindítottuk a tó hínár, és iszapmentesítését, illetve 
oxigénbefúvó rendszer vízre helyezését is. 

).>- A körúton kívüli nagy tórész vízminőség vizsgálatát elvégeztük, iszap-és medertérkép készült. 
A következő évben tovább folytatódnak a tó rehabilitációs munkálatok . 

).>- A két tórész közötti átjáró betonozásával. a vízbefolyás megakadályozásával. illetve 
elvezetésével egy akadálymentes átjárást valósítottunk meg. 

).. Elkezdtük a partvonal beomlások helyreállítását. 
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,.. Neve ebb eseményekre meglepetéseket készítettünk a városlakók részére. Romantikus 
helyszínt alakítottunk ki a Hősök terén Valentin napi paddal és faragott tulipánnal. Húsvétra 
fából készített húsvéti nyuszikat helyeztünk ki köztereinkre. 

Fejlesztés 
A 73/2017.(111.30.) szamu határozattal módosított éves közszolgáltatási szerzödésben 
megvalósítandó fejlesztésként került be a Krúdy Gyula 29. szám alatt található Zelk Zoltán 
Kéttannyelvü Általános Iskola melletti 968 m2 területű sportpályán kerékpáros KRESZ tanpálya 
kialakítása. Ennek keretén belül megvalósult a sportpálya újraaszfaltozása, burkolati jelek 
felfestése és táblák kihelyezése. 

• Alvállalkozó teljesítésként kimutatott 23 072 e Ft az alábbi munkák ellenértékét tartalmazza: 
- a Bujtosi tó városfelőli oldalának nádvágási, partvonal rendezési munkái 

33 db szobor. emlékmű mosási, impregnálási munkálatai 
a Bujtosi tó partfalának megerősítési , helyreállítási munkálatai 
a Bujtosi tó két tórész közötti átjáró vízzáró ajzatbctonozása 
Bujtosi tó város felőli oldalán 0.3 ha tórészén ökológiai és esztétikai rekreációs munkái 
Úszó szökőkút tavaszi beüzemelési és őszi téliesítési munkálatai 
Kossuth szobor talpazata elötti gránitkockák pótlása, átrakása 
Árpád úti játszótér kialakított sétányainak szegélykövezése 
Zrínyi I. u. Mc Donalds étterem és parkoló között húzódó zöldsáv támfal építése 
Kálvin téri Obelix karbantartása 
Hősök tere 1. Világháborús emlékmű állapotfelmérése, karbantartási szakvélemény, 
koncepció készítése 
Sóstófürdőn lévő Székely kapu állapotfelmérése, karbantartási szakvélemény, koncepció 
készítése 
Belváros meghatározott részein a szennyezett szürke térkövek vegyszeres tisztítása 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerzödésben meghatározott elvek alapján 

került felosztásra . 

Alul kompenzáció mértéke: 10 256 e Ft 

Városszépítő akció 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 
'r A városszépítő akció keretében a kedvezö elbírálásban részesülőknek kiosztásra került 1 m3 

termőfö ld, illetve 1 kg fümag. A kérelme7elt termőföld és fümag társaságunk telephelyén került 

kiosztásra. de igény esetén a szállítás költség megtérítése mellett helyszínre is kiszállítottuk. 

Beérkezett kérvények száma: 139 db 

A kiosztásra került termöföld mennyisége: 87 m3 

A kiosztásra került fümag mennyisége: 87 kg 

,.. „A balkonföld akció„ keretében a társasházi lakóövezetekben élök részére virágültetéshez. 

balkonládák növényesítéséhez használatos termőföld és komposzt keveréket biztosítottunk. 

Kiszállított mennyiség: 106 m3 

Helyszínek száma: 62 db 

, A kertvárosi Újéletfa liget 70 új fával gazdagodott 2017 őszén. Minden baba egy kőrist kapott 
amit a szülök, nagyszülők. testvérek közösen ültethettek el. A fákat egy táblával jelölték meg, 
melyen a gyerekek neve és születési dátuma olvasható. A városban összesen két Újéletfa-liget 
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található. melyekben már 230 facsemete jelzi. hog) a megyeszékhely folyamatosan 
gyarapodik. 

>- A kompos7tálási akció keretében 25 kompo ztládát 50-50 db madáretetőt. madárodút és kerti 
ágyásslegélyt adományoztunk azoknak a lakóközösségeknek és intézményeknek, melyek 
zöldfclületeik tápanyag utánpótlását zöldhulladék komposztálásával szerették volna biztosítani. 

~ A családi nap keretében tervezett játszótérfestés. növényesítés elmaradt, illetve a cégek, 
közösségek elözö éveken megszokott szerepvállalása is kicsi t visszaesett az idei évben. 

„ Az avargyüjtö akciónk költségvetési okokból és kapacitási problémák miatt elmaradt. 

• A közvetelt költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került fe losztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 734 e Ft 

Illegális szemétlerakatok felszámolása 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: „ Az illegális hulladék lerakatok felderítésének száma: 109 eset 

>- A megsemmisítésre elszállított hulladék mennyisége: 336,98 tonna 
>- Az idén is megalakult az illegális hulladék lerakatok felszámolására a hulladék kommandó, 

amelyben az idén minden eddiginél több zervezet vett részt aktívan. A kommandó és a 

mezőőrök által fellelt iratok alapján felszólító leveleket küldtünk a fe ltételezett 

szemétlerakóknak a szemét elszállításáról. A tapasztalatok alapján, a külterü leteken csökkent. a 

belterületi városrészekben nőtt az illegális hulladék mennyisége. 

>- Helyszínek: Keleti lakótelep, Oros, Butyka, László tanya, Mandabokor, Jósaváros. Felsősima, 
Rozsrétszölő, Borbánya 

>- A munkát 1 db gépjármű segíti . 

• Személyi jellegű ráfordításként 1 fö munkavállaló bér. járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb 
kifizeté ei kerü ltek e lszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott e lvek alapján 
került felosztásra. 

A lul kompenzáció mértéke: 5 419 e Ft 

Közterületi berendezések cseréje, beszerzése 

• Menn. iségi, minőségi paraméterek: 
„ Köztercinkről téli tárolásra beszállított 253 db padból teljes karbantartáson átesett (ülődeszkázat 

csere. csiszolás. festés) köztéri padok száma: 168 db 
Helyszínek: Országzászló tér, Posta köz. Hő ök tere, Október 23. tér. Kossuth tér, Polgárme teri 
Hivatal stb. 

„ Lee erélt zöld szelencekosár és tartószerkezetének karbantartása. festése (42 db) 
„ Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyüjtő szelencetalpak betonozása 
,.. Malomkerti városrész közterületi padjainak cseréje ( 17 db), szelencék cseréje (46 db) 
„ Örökösföldi városrész közterületi padjainak cseréje (30 db). szelencék cseréje (102 db) 
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:;;. Buszmegál ló padok kihelyezése (26 db). Helyszínek: Fészek utca, Kállói utca, Legyező utca. 
Butyka, Derkovits utca, Simai utca, Nagyszállás 

> Kerékpártárolók kihelyezése 8 db (Stadion utca, Ungvár sétány, Krúdy Gy. Gimnázium) 
„ Padok (51 db), szelencék (27 db) kihelyezése lakossági kérésre (Blaha L. stny., Jósaváros, Hősök 

tere, Vasvári P. u., Stadion u., Kossuth u., Árpád u., Vörösmarty tér, Kalevala stny., Öz köz, 
Ferenc krt., Butyka) 

„ Padok telepítéséhez szükséges betontuskók öntése, hulladékgyűjtő szelencetalpak betonozása „ Mobil szemetes tartó állványok készítése rendezvények lebonyolításához ( 150 db) 
).- Virágpiramisok, virágdézsák javítása, festése 
,_ Komposztálóláda (50 db) és madárodú. madáretető (50 db) faszerkezetének leszabása, csiszolása 
,_ Sóstói úton a rönk padok cseréje ( 16 db) 
,_ Sóstói mű kőpadok deszkázatának cseréje { 16 db) 
> Butykatelep. buszmegálló szelencék cseréje ( 14 db) 
„ Játszótér, kutyafuttató és sportpálya kerítések javítása (Huszár ltp., Huszár sor, Toldi u., Tímár 

u., Alma u., Dob u., Robinson domb) 
„ Butykán a Művelődési ház mögötti közösségi téren elbontásra kerültek a balesetveszélyessé vált 

filagóriák, helyreállításuk megtörtént „ Pingpong asztalok helyreállítása „ 20 17. évi új beszerzések: 115 db pad, 6 db asztal, 16 db virágdézsa. 155 db hulladékgyűjtő 
sze lence, 10 db csikkgyüjtö 

,_ Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 1 fü 

„ A munka elvégzését 1 db kistehergépkocsi segíti. 

• Személyi jellegű ráfordításként 4 fö munkavállaló bér. járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb 
ki fizetései kerültek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
kerUlt fe losztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 7 705 e Ft 

Illemhelyek üzemeltetése 

• Mennyiségi, minőségi paraméterek: 

„ A Hősök terén található köztéri illemhely üzemeltetése alkalomszerűen, elsősorban 

rendezvények idején történik. 
,_ Sóstógyógyfürdőn az idegenforgalmi szezonban a munkaidőn túli és hétvégi nyitvatartást 

megbízási szerződés keretében oldottuk meg. 
„ Az illemhelyek takarítása, fertőtlenítése, berendezések karbantartása. cseréje. az esetleges 

hibák elhárítása (dugulások, vízcsap meghibásodások) társüzemi kivitelezésben történt. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatároLott elvek alapján 
került fe losztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: I 493 e Ft 
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Parkok zöldfelületeinek ka rbantartása 

• Mennyiségi, minöségi paraméterek: 
,_ Összes fe lület nagysága: 1 961 993 m2 

„ Parkfcnntartásba vont területeken végzete feladatok: tavaszi nagytakarítás, lombozás, talajlazítás. 

sövényvágás. fűnyírás, öntözés „ 2016. öszi növénytelepitések: hagymás: 50 285 db, kétnyári: 46 900 db 

„ Egyedi kialakítású helyszínek: Október 23. tér - Virág alakú díszágy 
Eötvös iskola elött - Akvárium 
Megyei könyvár - Könyvmotívumban galamb 
Petöfi tér - Nemzeti színű virágágyás 
Sóstó Székely kapu - Mille Fleure ágyás 

„ 2017. év tavaszán kiültetett egynyári virágok, Canna száma május-június hónapban: 5 t 920 db 

>- Kiültetett egynyári virágok virágágyásainak nagysága: 3 OOO m2 

Kiü ltetés helyszínei: belvárosi tereink. Rákóczi u„ Széna tér, Állomás tér, Örökösföld, Malomkert, 

körforgalmak, Jósaváros, Sóstó, külterületek: Nyírszölös, Mandabokor, Felsösima, Butyka, Oros, 

Rozsrétsző lő 

„ 2017. novemberben kiültetett árvácska száma: 5000 db 

;> 201 7. őszi növénytelepítések: hagymás: 49 313 db, kétnyári: 44 889 db, melyek majd 2018 év 

tavaszán díszítik városunkat. 

> 20 17. összel kialakított, 2018. tavasszal virágzó egyedi virágágyak helyszínei : 
Eötvös iskola elött - Bohóchal minta 
Életfa körágy- Rózsa minta 
Kossuth tér - Népies motívum 
Könyvtár - Nap-Hold motívum 
Szent Miklós tér- Görög kereszt motívum 
Kálvin tér - Kígyó minta 
Országzászló tér - Vércsepp ágyás „ 10 db új beszerzésű virágdézsa beültetése leanderrel 

"' Dézsás növényekböl kihelyezésre került 56 db Leander, 9 db pálma, 5 db tiszafa, 2 db 

virágpiramis (Kossuth tér, Rákóczi u.), 28 db virágtorony, 65 db függő, 120 db rögzített virág 

kaspó. Kör WC virágládái 40 db. Korzós virágládák beültetése 75 db 
„ 20 17 évben elü ltetésre került 490 db fa, 5 104 db cserje, 207 db évelő, 56 db fenyőféle „ Borbánya kármentesített terület nagysága: 164 792 m2 

Területen végzett feladatok: növényápolási feladatok (öntözés, gyommentesítés, metszés. 
t.a la]avítás) 

Beültetett terület nagysága: 12 ha 

Beültetett növények száma: 10 OOO db (Koltay nyárfa) 

A beültetés után a túl sürü állományú fákon kártevők jelentek meg, emiatt szükségessé vá lt egy 

védekező és egy lemosó permetezés 

A feladatok ellátására 1 fó munkairányító került felvételre határozott idejű munkaszerződéssel. de 
ennek költsége nem volt betervezve. 

„ Borbánya, Csárda utcán védő fasort alakítottunk ki 38 db kőrisfa elültetésével 
„ A város 12 körzetében folyamatosan végeztük a fűnyírási. növényápolási fel adatokat. 

„ Elkészült az Árpád u. 79. e lörti játszótér gyöngykavicsos felületének helyreállítása, parkosítása, 

növény raszterek, sétányok kiala'-.íLása. 

„ Kuryafuttatók S7áma: 6 db 
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Helys7ínek: Érkert - Huszár sor. Jósaváros - Robinzon domb. Belváros - Kossuth u .. Örökösföld -

Törzs u., Északi városrész - S1éna tér. Malomkert 
Elvégzell munkák: cakarícás. lerülelrcndezé . eszközök, kerítések karbantartása 

,.. Külterületi közterület fenntartás: A külterületi közterület fenntartás alapvetöen a 

közfoglalkozlatásra épülve valósul meg, mintegy 2 millió m~ területen. A 6 főállású munkavezető 

irányításával a város külsö részeinek és bol-..ortanyáknak közösségi színtereit (buszmegállók. 

játszóterek, sportpályák, közintézmények) tartottuk fenn, a közfoglalkoztatási program adta 

létszám függvényében. Az utazási nehéLségek miatt, a külterületi lakóhellyel rendelkező 

közfoglalkoztatottakat a lehetőségekhez mérten igyekeztünk a lakókörn)ékén ellátni feladatokkal, 

illetve 2017 ösztől már lehetőség volt őket busszal a munkavégzés helyszínére szállítani. 
;.. KöLfoglalkoztatotti átlag létszám: 411 +8 fö 

;... A munkák elvégzését 14 db gépjármü és 31 db kisgép segíti. 

• Személyi jellegü ráfordításként 38+ 1 fő munl-..avállaló +6 fó közfoglalkoztalási munkavezető bér, 

járulék. cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. 

• Alvállalkozói teljesítés értéke 30 399 e Ft 
Elvégzett feladatok: 

Örökösföld, Érkert körzetekben park fenntartási munkálatok 

Öntözőrendszerek tavaszi beüzemelése. működtetése, téliesítése 

Zrínyi r. u. zöldfelület rendezési munkák 

Borbányai lezárt hulladéklerakón öntözési és gyommentesítési munká!.( 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerzödésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

A /11/ kompenzáció mértéke: 9 922 e Ft 

Utcai sorfák fenn tartása 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 

,.. Társaságunknál gyakoriak a közterületi faállomány állapotával kapcsolatos lakossági 

megkeresések. 

,.. A faápolási munkákat a megküldött fökertészi határozatok a lapján ütemezzük, az elvégzett 

feladatokról faápolá i jegyzőkönyvet állítunk ki . 

,.. Fa kivágások száma: 773 db 
„ Fa gallyazások száma: 2 196 db 

' Tuskómarások zárna: 489 db 
; Űrszelvényezés: 61 esel 
„ Egyéb (kárelhárítás): 59 eset 

,.. A faápolásokat.. koronaalakításokat tapasztalt. szakképzett faápoló brigád végzi. 

> Az utcai sorfák fennlarlása során keletkezett faanyag besszállításra került telephelyükre. ami a tél i 

időszakban szociális tüzifaként kiosztásra kerül. 2017.12.31-i tűzifa készletünk 4 499 mázsa. „ A munkavégzéshez 2 db kistehergépkocsi, 1 db ko aras kocsi, 1 db után futó, 10 db motorfűrész, 2 
db magassági ágvágó. 1 db tuskómaró áll rendelkezésre. 

• SLemélyi jellegű ráfordításként 6 fö munka\állaló bér. járulék, cafetéria és személyi jellegű egyéb 
kifizetései kerüllek elszámolásra. 
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• A7 alvállalkozói teljesítésként kimutatott 14 775 e Ft a fökertés7i határozatok alapján elrendelt 
foki ágás, fa és cserjeápolás, gallyazás, vágásterület tisztítás költsége. 

• A közvetett költségek tevéken)ségre osztott része a Kerets7erzödésbcn meghatározott elvek alapján 

került felosztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 12 709 e Ft 

Növényvédelem 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 
;;;. A növényvédelembe bevont fó fafajták: platánligetek, vörösjuhar. vérszilva, fenyő- és boróka 

felék, juharfák, szivarfák, hársfák, vadgesztenyék, nyírfák 

;.. Az utcai sorfák, parki fák , cserjék, növények, sövények szívó kártevők elleni vegyszeres 
növényvédelmi terület nagysága: 147 hektár 

, A többszöri védekezés eredményeképpen ez összesen 712 hektárt jelent. 

, A feladatokat a frekventált helyeken a platán, illetve vadgesztenye állományokra kibővítettük 

tavaszi és őszi lemosó permetezéssel. 
, Az elvégzett növényvédelmi permetezés területének nagysága: 598 ha 

ebböl - lemosó permetezés nagysága: 39 ha 
Helyszínei Korányi köz. Ungvár sétány, Ószőlö u., Stadion u., Vasvári P. u., Északi krt., 
Kiss Ernő u .. Kossuth tér, Iskola u., Hösök tere, Kálvin tér, Or zágzászló tér. Szabadság tér, 

Benczúr tér. Bessenyei tér, Hunyadi u., Luther tér. Csillag u., Hatzel tér, Debreceni út. 
Jnczédy sor, Erzsébet tér, Toldi u. 

- 1. ütem: növényvédelmi permetezés (323 ha) 
Helyszínei: Országzászló tér, Kossuth tér, Bercsényi u., Víz u., Új u., Vasvári P. u. , 

Honfoglalás u., Etel köz. Pazonyi tér. Mártírok tere, Szalag u., Jelvény u., Jskola u., Kálvin 
tér. Luther tér. Csillag u .. Hatzel tér, Erzsébet tér, Inczédy sor, Hunyadi u., Szabadság tér, 
Országzászló tér, Szarvas tér, Benczúr tér, Bessenyei tér, Ószölő u., Ungvár stny., Korányi 
köz belsö, Északi krt.. Stadion u., Kiss E. u .. Toldi u., Állomás tér, Sóstógyógyfürdő, 
Robinzon domb, Pazonyi tér, Bujtosi Városliget, Örökösföld, Rákóczi út, Vécsey u .• Tompa 
M. u., Lázár K. u., Vattay u .. Debreceni út.. Stadion u .. Erdő sor, Korányi F. u., Garibaldi u., 
Május 1. tér, Sarkantyú u., Szent F. tér, Október 23. tér, Szabó L. u., Liszt F. u., Kert köz, 
Malomkert, Kiskörüt, Fészek u .• Ív u .. Búza u.. Pacsirta u., Szabolcs u„ Tűzoltó u„ 
Vörösmarty u .. Malom u., Báthory u., Jósa A. u., Fürdő u .. Berenát u„ Lengyel u., Schmidt 
M. u., Gádor B. u., Botond u., Ifjúság u .. Kodály Z. u., Krúdy köz, ., Orosi út, Kalevala s tny .. 
Városmajor u., körte u., Dohány u .. Eperjes u .. Erdőalja u .. Muskotály u., Leffler S. u .. Anna 
u., Szentgyörgyi A. u., Öz u., Homok sor, Holló u., Selyem u., Sólyom u. 

- II. ütem növényvédelmi permetezés (236 ha) 

Helyszínei: Puttony u., Pitypang u., Számadó u., Alma u., Vécsey köz, Bujtos u .. Szalag u., 
Sarló u., Jelvén) u., Törzs u., Kosbor u., Négyes Huszárok útja; Kiss L. u., Korányi 
szervizút; Erdősor: Fecske u., Városmajor u., Széna tér; Árpád u .. Lehel u., Toldi u., 
Damjanich ltp.: Tompa M. u., Debreceni u., Október 23. tér; Szentgyörgyi A. u. , Pacsirta u., 

Vörösmart) u .. Szabolc u., Színház u .. Malom u., Bethlen u., Deák F. u .. Víz u .. Új u„ Búza 
u., Kórház u., Hímes u., Újszőlö u., Irinyi J . u., Csaló köz; Vattay u., Gelóczy u.; Lázár K. 
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u.; Mártírok Lere; Vay Á. krl.; Sólyom u .. Dugonics u., Fészek u .. Legyező u., Munkás u.; 
Óvoda u., Prága u .. Ószölő u .. Kossuth tér; Hősök tere; Kálvin tér: Országzászló tér; 

zabadság tér; Bocskai u .. 1 (onvéd u .. Homok sor; Korányi F. u .• Eperjes u .. Ungvár stny: 
Fürdö u .. Bcrenát u .. Szarvas u .• Kereszt utcai óvoda: Orosi u .. Kosbor u .. Pazonyi tér; 
Mártírok tere; Szabadtéri színpad; Toldi u. belsö; Leffler S. u., Sipkai B. u., Erzsébet tér; Óz 
"-öz; Debreceni u .• lnC7édy sor; Szent Flórián tér; iskola u., Zimony u., Kígyó u., Budai 
Nagy A. u .. Napfeny u .. Csillag u., Városháza, Munkás u., Dob u .• Epreskert u., Svájci 
lakópark, Anna u., Kereszt u. óvoda. Tűzoltó u. 

- Ill. ütem növényvédelmi pennetezés ( 114 hektár) 
Helyszínei: N)'íl u., Tóth Árpád u., Október 23 tér, Bercsényi u, Pacsirta u., Kálvin tér, 
Mártírok tere, Szabadság tér. Sóstófürdő, Szentgyörgyi A. u„ Pazonyi tér, Homok sor, 
Erdőalja u., Nádor u., Körösi Cs. u., Írisz u., Berenát u .. Virág u., Négyes Huszárok útja, 

zent Flórián tér, Pazonyi tér, Dohány u., Dob u .. Bessenyei tér, Benczúr tér. Orosi u., 
Tiszavasvári körf., Északi krt., Szabó L. u., Honvéd u„ Vasvári P. u., Toldi u., Jósa A. u. 
Állomás tér, Család u .. Tompa M. u .. Derkovits u„ Fészek u„ Szarvas u„ Vécsey u .. 
Debreceni u., zabadság tér, Kiss E. u. 

• Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 8 595 e Ft a közterületi növények atkafélék, élősködők ell eni 
vegyszeres védelmének a költsége. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került fe los1tásra. 

A /11/ kompenzáció mértéke: 1 035 e Ft 

Parlagfű mentesítés 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 
, Társaságunk a belterületi ingatlanok vonatkozásában érintett a parlagfű- és gyommentesítéssel 

kapcsolatos eljárásokban. 
„ Ellenőrzésbe bevont terület nagysága: 2 400 ha 
, Elvégzett feladatok: belterületi és külterületi önkormányzati ingatlanok (telkek, földutak) melletti 

területek gépi és kézi kaszálása. 
, Főbb érintett helyszínek: Alma u, Határ u, Kerékgyártó u, Bóbita u. Bodrogi u, Lapály u, Ki látó u. 

Csemete u, (pari u. Pannónia u, Korányi u, zalag u, Lombkorona u, Folyóka u, Hegedű u, Tövis 
u, Vaskapu u. Tégla u, Vezér u. Ezüstfenyö u, Kecsege u, Csaba u. Venyige u. Gálya u, Bokréta u. 
Vincellér u. 

" Vizsgált ingatlanok száma: 96 db 
,_ Felszólító levelek száma: 69 db 
;,. Járá i földhivatalnak átadott ügyiratok száma (külterület): 11 db 
, A parlagfű irtásra biztosíton törvényi határidö: 2017. június 30. 
,.. Közfoglalkoztatotti átlaglétszám: 2 fü 
, A munkálatok elvégzését 2 db gépjármű és 2 db damilos fükasza segíti 

• Személyi jellegű ráfordításként 1 fö munkavállaló bér, járulék, cafetéria és személyi jellegü egyéb 
ki fizetései kerültek elszámolásra. 

• A kö1vctett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben mt:ghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 2 261 e Ft 
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Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése játszóterek építése, felújítása 

• Mennyiségi, minőség i paraméterek: 
;.. A játszóterek biztonságos használata érdekében mezőőreink bevonásával, heti rendszerességgel 

ellenőriztük a játszóeszközök állapotát (rögzítési pontok, mozgó szerkezeti elemek, csavarok, 

kötélzetek, ütéscsillapító talaj, csúszdák, az eszközök stabilitása). „ Előírásnak megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársak elvégezték az időszakos operatív 
felülvizsgálatot. A feltárt hiányosságokat dokumentálták, a karbantartási javítási munkákat 

ütemeztük. 

;.. A társaság által üzemeltetett játszóterek száma: 97 db 

; Telepített játszóeszközök száma: 560 db „ 85 db homokozó homokcseréjéhez felhasznált homok mennyisége: 208 m3 

„ 30 db homokozó keret cseréjének helyszínei : Korányi F. u. 32/E. Óz köz, Északi krt. Fehér G . u, 
Sarló u, Bukarest u, Városmajor u, Vécsey u, Tompa M. u, Toldi u, Butyka 

,_ Jelentősebb játszótéri karbantartások helyszínei : Korányi F. u. 32/e .. Óz köz teljes felújítás. 
Mandabokor, Sóstógyógyfürdő, Blaha L. stny .. Nyírszőlő, Nagyszállás. Dohány u. tömbbelső. 
Törzs u .. Fazekas J. tér. Északi krt„ Botond u„ Toldi u„ Erdei tornapálya, Rákóczi u. tömbbelső, 
Dob u., Bujtos. Vajdabokor, Városmajor u„ Posta u .. Árpád u„ Kodály Z. u .. Alkotás u .. Bukarest 
u„ Bólyai tér. Kőlapos 

;. Árpád u. 79. játszótéri helyszínen a parkrekonstrukció során egybefüggő ütéscsillapító talaj 
kialakításával a játszótéri eszközök is összerendezésre kerültek . Az eszközök megújultak, illetve 
bővültek. 

> Játszóterek festése: Stadion u„ Törzs u .. Akácfa tér, Vécsey u .. korányi F. u. 32/e., Homok sor. 
Sarkantyú u„ Fehér G. u., Törpe u„ Korányi F. u. 18„ Ferenc krt.. Élet u„ Rozsrétszőlő, Stadion, 
Templom u .. Kollégium u .. Szabó L. u. 

;.. Szigligeti Gyermeküdülő területén új játékvár és hintaállvány telepítése gumi ütéscsillapítóval. 
> Kisebb javítás. karbantartás valamennyi közterületi játszóterünkön történt: kötélpályák, billenő 

hinták. lap- és bébi hinták, játékvárak, mászó hálók, csúszdák, körforgók, rugós játékok, mászó 
falak, láncos átjárók 

> Rongálási károk helyreállításának több helyszínei : Sóstógyóg) fürdő. Blaha L. stny„ Korányi köz 
pavilon sor. Szabadság tér- Rotary játszótér, Tímár u„ Benczúr tér, Árpád u„ Bujtos városliget, 
Huszár telep 

,_ Új eszközök kihelyezése: rugós játékok, saját készítésű billenő hinta, hintaállvány lap-bébi 
hintával, baba-mama hinta (Blaha L. stny„ Eperjes u. 24-26„ Mandabokor) 

„ 2017 évben lejárt a játszóterek felülvizsgálatára vonatkozó négy éves ciklus. így a biztonságos 
üzemeltetés érdekében valamennyi játszótéri eszköz időszakos felülvizsgálatát elvégeztük. A 
megfelelő képesítéssel rendelkezö szakember a felülvizsgálati jegyzőkönyveket átadta. A 
jegyzőkönyveket folyamatosan feldolgoztuk és a megfelelő nyomtatványok kitöltésével 
valamennyi játszótérről eleget tettünk jelentési kötelezettségünknek. 

,_ A figyelmeztető, tájékoztató táblák egységesítésre kerültek. amely tartalmazza. játszótér 
használatára vonatkozó feltételeket is. Az állványok 20 18-ban kerülnek kihelyezésre. 

„ A játszóterek. illetve a játszóeszközök állapotát heti rendszerességgel ellenőriztük. Átfogó 
operatív ellenőrzés pedig negyedévente történt. A fellelt hibákat javítását ütemeztük, a közvetlen 
balesetveszélyes helyzeteket azonnal megszüntettük. 

Fejlesztés 
Játszótér felújítás helyszínei: 
- Kertváros - Kőris u.780 hrsz: kialakításra került 1 db egyedi csúszdadomb gumiburkolatú 
ütéscsillapító talaljal. 
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- Dohány u. tömbbelső 1429/6 hrsz: kihelyezésre került 1 db egyedi többfunkciós 4 tornyú 
játszóvár. I db kosárlabdapálya gumi ütéscsillapító talaljaL 1 db labdafogó hálós kerítés. 

• Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 4 344 e Ft a játszótéri eszközök felülvizsgálatának a költsége. 

• zemélyi jellegű ráfordításként 6 fó munkavállaló bér. járulél-... cafetéria és személyi jellegű eg}éb 
kifizetései kerültek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevéken)ségre osztott ré ze a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

A/11/ kompenzáció mértéke: J 2 838 e Ft 

Kondiparkok fenntartása, felülvizsgálata 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 

;. Üzemeltett kondiparkok száma: 18 db 
„ Kondi eszközök száma: 223 db 

„ 15 db kondiparkban található 182 db kültéri fitneszeszköz időszakos biztonságtechnikai 

felülvizsgálata befejeződött. Az ellenőrzési jegyzőkönyveket feldolgoztuk, a karbantartási 

munkákat ütemeztük. a javításokat jegyzökönyveztük. 

~ A sporteszközök a nagy igénybevétel miatt folyamatos karbantartást igényeltek. 

;. A Nemzeti Sportprogram keretében Sóstóhegyen megvaló ult kondi park Társaságunk részére 

átadásra került. 

Fejlesztés 
- Kemecsei utca (benzinkút mögötti terület): a fejlesztés során telepítésre került 1 db gyermek 
láblengetö, 1 db gyermek gyalogló. 1 db gyermek lovagló, 1 db forgó fitnesz karika. 1 db felnőtt 
láblengető, 1 db felnőtt lépegető, 1 db felnőtt lovagló, 1 db lépcsőző, 1 db erőgép, 1 db többfunkciós 
erősítő eszköz, 1 db fekvő bordásfal. Információs tábla került kihelyezésre. illetve az eszközök alá 
gumiburkolat került gumiszegéllyel ellátva. 

- Árpád utca 79.: a fejlesztés során telepítésre került 1 db gyermek láb lengető. 1 db gyermek 
gyalogló, 1 db gyermek lovagló, 1 db forgó fitnesz karika, 1 db felnön láblengető, 1 db felnőtt 
lépegető, 1 db felnőtt lábhinta, 1 db gerincerösítő karika, 1 db többfunl-..ciós erősítő eszköz. 1 db 
fekvőtámasz csillag. Infom1ációs tábla került kihelyezésre, illetve az eszközök alá gumiburkolat 
került gum iszegéllyel ellátva. 

• Az alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 088 e Ft a kondiparkok biztonságtechnikai 
felülvizsgálatának költsége. 

Felül kompenzáció mértéke: J 25 e Ft 



Szökőkutak üzemeltetése 

• Mennyiségi, minőségi paraméterek: 

,.. Üzemeltetett szökőkutak száma: 10 db 
Helyszínek: Hősök lere. Kossuth tér, Zrínyi I. u., Benczúr tér, Szabadság tér, Ungvár sétány, 
Sóstói központi park és Tófürdő előtt, Dózsa Gy. u., Bujtosi tó „ A szökőkutak beüzemelése április végén megtörtént. Az üzembe helyezést karbantartási. javítási 
munkák előztek meg társüzemi szolgáltatásként. Az üzemeltetés is teljes mértékben társüzemi 
kivitelezésben történt. 

;... A közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (Xl.6 .) EMMT rendelet alapján 9 db lizemeltetett 
szökőkút esetében akkreditált mintavételezés és bevizsgálás július-augusztus hónapban 
megtörtént. 

,.. Üzemeltetett ivó kutak. dísz kutak száma: 34 db 
> Öntözőhálózat karbantartására alvállalkozói szerződést kötöttünk. A Hősök terén l évő 

öntözőhálózat automatizálása 2017 első félévben valósult meg. 
,.. Karbantartott öntözőhálózatok: Bessenyei tér, Benczúr tér. Hősök tere, Kossuth tér, Ungvár 

sétány, Országzászló tér, Polgármesteri Hivatal udvara 

Fejlesztés 
• Úszó szökőkút létrehozása 

Megvalósult a Bujtosi tó város felőli részén lévő kistó úszó szökőkút szellőztető rendszere, amely 
látványelemként is funkcionál. 

• Új öntözőrendszer kiépítése 
Helyszínek: Szabadság tér, Északi krt. - Alti melletti rész, Zrínyi l. u. - Mc Donalds melletti 
rézsű . 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

Felül kompenzáció mértéke: 3 369 e Ft 

Erdőfenntartás 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 

' Üzemeltetett erdőterület nagysága: 52 ha 
> A Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház által körbezárt területen (22/H erdőrészlet) 

fakitermelés, tuskózás, mélyforgatás, talaj előkészítés után az újratelepítés (O,Shektár) 5 OOO db 
tölgyfacsemete ültetésével megtörtént. 

;. A tavaszi pótlások helyszínei: Ózoon Hotel mellett, Nyíregyházi Egyetem és a Sóstói úti kórház 
közötti erdörész. Sóstófürdö kilátó melletti erdőrész, vasút melletti terület. Múzeumfalu melletti 
terület 

,.. Pótolt fafajták: ezüsthárs, turkesztáni szil csemeték 
Mennyiség: 2 500 db 

,.. Tisztítási. kaszálási munkálatokkal érintett terület nagysága: 3,2 hektár 
,.. Közfoglalkoztatolt átlaglétszám 8 fö 

,.. A munka égzéshez használt jármüvek: MTZ traktor, MTZ pótkocsi 

• Személyi jellegü ráfordításként 1 fö fakitermelő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló bér, 
járulék. cafetéria és személyi jellegű egyéb kifizetései kcrüllek elszámolásra. 
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• Alvállalkozói teljesítésként kimutatott 2 150 e Ft-ból 1 200 e Ft a törvényben elöírt szakirányító 
(erdömérnök) költsége. míg a 1 050 e Ft az erdö felújítási munkák és öntözési munkák ellenértékét 
tartalmazza. 

• A közvetett költségek tevéken) ségre osztott rés:1c a Keretszerzödésbcn meghatározott elvek alapján 
került felo ztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 2 963 e Ft 

Erdei tornapálya fenntartása 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 
, Terület nagysága: 12 500 m~ „ Elvégzett köztisztasági feladatok : hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás. a 

tüzlerakóhelyek és a játszótér tiszta ágának, a kulturált környezetnek a biztosítása 

' Elvégzett közszolgáltatási feladat: rendezvén)ek biztosítása, erdei bútorok fenntartása, 

karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása 

' Rendezvényszervezéshez beérkezett kérelmek száma: 296 db „ A tornapálya és környezete fenntartását döntöen köz foglalkoztatottak bevonásával végeztük. 2017. 

éve átlaglétszámuk: 11 fö 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 

került felosztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 266 e Ft 
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8. Közutak, hidak fenntartása 
adatok e Ft-ban 
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Szilárd burkolatú utak kezelése 

• Mennyiségi, minőségi paraméterek: 
~ Szilárd burkolatú utak hossza: 

ltll.lln ·-1111 
1114 
1ll 

12 „ 
• !!l 

Inti 

21711 

·-„. 
11 

tt• 

11 
tt• 
• 
,.. .„ 

11• 
-1!~ 

);;. Társaság által végzett tevékenység: 

2017. -flll! 
7799 
1005 

201 
IDi 
&2!!i 

ral 

1550 
1MD s• 

17 lll 
1 

1 

14' 
1 

910 

2 „. 
2 
0 .,. 

12194 
71740 
.1Jf5j 

• Kátyúzás helyszíneinek száma: 
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• Kátyúzásban részt vett éves létszám: 

• 
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Felhasznált anyagmennyiség 

Hidegaszfalt 

Éves munkaóraszám: 

Hibaelhárítások helyszíneinek száma: 
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• Hibaelhárításban részt vett éves létszám: 

2 857 óra 

890db 
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9235,5 óra • Éves munkaóraszám: 

• Padkastabilizálás 

' 77,M 
n.22 
79811 
11• 
&%1 

97• 
11>'2ll 
96.54 
17.ll 

m1:1 
lllll 

lll 

llll 
11,ff ,. 
12.ll 

•11 
lllM 

12.11 ,. ..... 
a.11 

•• 

Felhasznált anyag mennyisége: 162,38 t padkakő 
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• A közúti közlekedés biztonsága érdekében 996 db közúti jelzőtábla pótlását, cseréjét, 
kihelyezését, bontását, helyreállítását Társaságunk Útellenőri szolgálatának 4 fü füállású 
munkavállalója végezte 2-2 füs csoportban a város északi és déli oldalán (választóvonal 
Orosi u. - Bocskai u.- Zrínyi 1. u. - Bethlen G. u. - Tiszavasvári u.). 

• Alvállalkozók által végzett tevékenységek, melyek ellenértéke: 164 918 e Ft 
- Jelzőlámpák üzemeltetése 

Önkormányzati tulajdonban lévö jelzőlámpák száma: 63 ág 
Vegyes tulajdonban lévő jelzőlámpák száma: 51 ág 

- Fedett buszvárók tisztítása, hiányzó üvegek pótlása, tiltó táblák, hologramok kihelyezése 
- 403. sz. Keleti elkerülő út mellett szalagkorlát átépítése 
- Eperjes u., Szőlőskert u„ Nyár u. kijelölt gyalogátkelőhely tervezési díja 
- Jelzö lámpás csomópontokban forgalmi rend változásához módosítások elvégzése 
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Helyszín: Szegfü utca-István utca, Szegfű utca-Gt!za utca. Vay Á. krt.-Dózsa Gy. utca. Október 
23. tér-Kossuth utca, Víz utca-Vasvári P. utca 

- Szegfű u. - Va) Á. krt.-Rákóczi u. jelzőlámpa hangolás tervezése és program telepítése 
- Burkolatjelek festése 
- Szilárd burkolatú utak nagyfelületü kátyúzása 
- JelLölámpák érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálata 
- Vécsey utcai és Arany János utcai hidak karbantartása 
- Gyalogos átkelőhelyek kijelölése Eperjes u.- Gádor 8. u .. Nyár u. - Epresl,.ert u., Szőlőskert u. -

Kollégium u. 

Fejlesztés 
Az Üzleti tervben szereplő útépítésekhez. illetve a felújításokhoz kapcsolódó tervezési szerződést 
Társaságunk 2017. március 17-én megkötötte. az útfelújítások (Kilátó u., Sugár u., Tallér u.) tervei 
2017. május 30-án leszállításra kerültek. Az útfelújításokhoz kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési 
eljárások 2017. július hónapban elindultak és szeptember végéig lezárultak. ennek következtében 
megkötésre kerültek a kivitelezői szerződések . Az útépítési, illetve útfelújítási munkálatok 2017 évben 
minden helyszínen (Álmos u., Fonó u .• Lombkorona köz. Szikes u .. Thököly u .. Ösvény u .. Kilátó u., 
Tallér u. Sugár u.) befejeződtek. 

• Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi 
jellegű egyéb kifizetései kerUltek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

Felül kompenzáció mértéke: 2 868 e Ft 

Szórt útalapú utak, földutak kezelése 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: „ Szórt útalap és földút hossza: 327,8 km 

A 20 17. június 6.-i felhőszakadás több földútban és útalapos útban kimosódásokat okozott. ezek 
helyreállítása szeptember hónapban befejeződött. a tervezett stabilizálások száma illetve a költségek 
is ennek függvényében nőttek. 

Társaság által végzett ti:vékenység: földútkarbantartás 

• Helyszínek száma: 45 db 
• Éves munkaóraszám: 928 óra 
• Karbantartásban ré zt vett éves létszám: átlagosan 5 fö 
• Felhasznált anyagmennyiség: M22-es zúzott kö : l 024,08 tonna 

darált beton: 744,82 tonna 
mart aszfalt: 558,2 tonna 
mexikóbányai kő: 118,8 tonna 

Alvállalkozó által végzett tevékenys~g: földútkarbantartás 
• Helyszínek száma: 817 db 
• Éve munkaóraszám: 1 977 óra 
• Felület nagysága: 16 386 m2 

• Felhasznált anyagmennyis~g: zúzott kö: 
törtbeton: 

l 676,8 tonna 
1 451 tonna 

• AlvállalkoLói teljesítés értéke 67 502 e Ft, amely a szórt útalapú utak, földutak karbantartásának 
(gréderezés. útalap készítés, stabilizálás) díja. 
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• zemélyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék. cafetéria és személyi 
jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra . 

Alul kompenzáció mértéke: 13 454 e Ft 

Já rdák, sétányok kezelése 

• Mennyiségi . minöségi paraméterek: „ Járdafelület hossza: 353,7 km 

>- Kerékpárút hossza: 53,4 km 
>- Társaság által végzett tevékenység: járdák, sétányok karbantartása 

Helyszínek száma: 24 db 
Éves munkaóraszám: 2 904,5 óra 
Karbantartásban részt vett létszám: átlagosan 8 fő 
Felhasznált anyagmennyiség: beton: t 31 ,9 m3 

meleg aszfalt: 351,44 tonna 
kavics: 136,06 tonna 
járdalap: 2 773 db „ Lakosság által végzett kivitelezéssel a járdaprogram keretén belül a lakosok részére az utca 

műszaki paraméterei függvényében a megrongálódott járdaszakaszok helyreállítására. a meglévő 
járda hiányzó szakaszának építésére, illetve még járdával nem rendelkező utcafronti rész 
folyamatos járda megépítésére járd alapot biztosítottunk. 2017. évben 3 915 db járdalap került 
kiszállításra. 

r Nyíregyháza 12 helyszínén 2 390 m2-en cseréltük a járdák megrongálódott aszfaltburkolatát. 
Helyszínek: Új u., Búza tér, Kossuth u. 2-4-6., Ferenc krt. 24-26., Damjanich u. 
(akadálymentesítéssel), Toldi u. (Arany János u.- Népkert u. közötti szakasz). Toldi u.- Arany J . u. 
csomópont, Árpád u. 34-40 .. Újszölö u. (Töke u. - Árok u. között). Körösi Csoma S. u., Óvoda u. 
játszótér járdái, Nádor u., Újházsor. 

~ 9 helyszínen, 582 méter hosszúságban járdalapos járdát építettek munkatársaink. 
Helyszínek: Derkovits u. 42-44., Dohány utcai tömbbelső. Ferencz krt. 28., Árpád u .. Népkert 
utca. Játszó u. páros oldal, Vécsey köz- Szarvas u. lépcsöépítéssel. 

Fej lesztés 
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 292/2017.(Xll.14.) számú határozata 
módosította az Éves Közszolgáltatási Szerződést. A módosítás érintette a 2. számú mellékletben 
felsorolt beruházás és felújít~ paramétereit. illetve a 3. számú mellékletben a kompenzáció 
összegét is módosította az eredeti tervhez képest. A tervezett járdaépítések és felújítások pontos 
paramétereit és költségeit az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően. az engedélyek, 
közbeszerzések és a kivitelezés befejezése után lehetett meghatározni. 

2017. üzleti évre a Magyar utcán és az Orgona utcán terveztünk járdaépítést. A járdaépítések 
tervei 2017.05.30-án elkészültek. az építési engedély birtokában vállalkozási szerződést kötöttünk 
a Magyar utca gyalogos átkelőhely kijelölés és járdaépítés vonatkozásában. melynek befejezése 
szerződés szerint megtörtént. 
Az Orgona utca esetében az idei évben a kivitele7és a Simai u.- Orgona u. kereszteződésébe 
tervezett gyalogos átkelőhely kialakításával kezdődött el , illetve az építés tervdokumentációja 
elkészült. A projekt teljes befejezése 2018. évben várható. 
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A járdatelújítások tervei a 2017.05.30-án elkészültek. közbeszerzési eljárás keretében a 
járdafelújítások 1. szakaszába tartozó járdák (Alsóbaduri u. Mikszáth K. u. , Gádor B. u., Ungvár 
stny .. Liliom u .. Géza u. Kodály Z. u.) felújítására megkötön kivitelezési szerződés alapján a 
munkálatok határidőre befejeződtek . 

• zcmélyi jellegü ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék. cafetéria és személyi 
jellegü egyéb kifizeté ei kerültek elszámolásra. 

• Alvállalkozói teljesítés értéke 19 086 e Ft, amely a karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges 
kotró-rakodó gép igfoybevételének, a Búza téri Piaccsarnok Búza utca felől i járda helyreállításnak és 
Nyíregyháza területén lévő járdaszakaszok helyreállításának. műszaki ellenőrzésének költsége 
(helyszínek: Hadik u., Garibaldi u., Luther tér, Család u.) 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felo ztásra. 

FeliJI kompenzáció m értéke: 18 208 e Ft 

Városi takarítás 

• Mennyiségi, minőségi paraméterek: 
,,_ A Társaság által takarított és síktalanított terület nagysága: 

• burkolt úthálózat: 271 ,2 km 

• burkolatlan úthálózat: 

• kerékpárút hossza: 

• gyalogjárdák. sétányok hossza: 
„ Tevékenységek: 

327,8 km 
53,4 km 

353,7 km 

• Szilárd burkolatú utak takarítása 

• Járdák, kerékpárutak sétányok takarítása 
• Köztisztasági feladatok ellátása, hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtők ürítése. hulladék 

elszáll ítása 
; Gépi erővel végzett fel adatok 

• Az 1.-11. szolgáltatási osztályba sorolt, illetve a nagyobb forgalmat lebonyolító Ill. 
osztályú, kiemelt szegéllyel ellátott utakon folyamatosan egy, alkalmanként kél nagy 
teljesítményű útseprö géppel voltunk jelen. 
Éves futásteljesítmény: 11 317 km 

• A belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi helyszíneken, mint pl. Sóstó, egy kis 
járdaseprő géppel láttuk el ajárdá1'.. terek burkolatának tisztán tartását. 
Éves futásteljesítmény: 5 223 km 

„ Kézi erővel végzell feladatok 
• Egyéb zilárd burkolatú utak takarítása 

• A megállóhelyek takarítási munkáit saját takarító brigádjainkkal - döntően 

közfoglalkoztatottakkal - végeztük. 
Belvárosi megállóhel)ek száma: 25 db 
Külterületi megállóhelyek száma: 75 db 

• Vállalkozó által takarított autóbuszvárók száma: 392 db 
• A napi 1'.öztisztasági tevékenysége"- ellátásában átlagosan 17 fö főfoglalkozású dolgozó 

és átlagban 13 7 fö közfoglalkozcatott dolgozó ven részt. 
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• A kora reggeli takarítási feladatokat 5 körzetre osztva végeztük el, a kiemelt belvárosi 

helyszíneket szükség szerint naponta többször is érintettük. 

• Kézi és gépi erővel takarított fizető parkolók száma: 3 181 db 

' A városi takarítás. parkfenntartás, utcai sorfák fenntartása. illetve illegális szemétlerakatok 

felszámolása során nagymennyiségü zöld és kommunális hulladékot szállítottunk. a 

hulladékkezelési szabályoknak megfelelően megsemmisítésre, illetve további kezelésre. 

Mennyiségek: 

• Biológiailag lebomló hulladék: 
• Egyéb települési hulladék: 
• Illegális hulladék: 
• Seprési hulladék: 
• Hulladékká vált növényi szövetek: 
• Föld és kövek: 
• Kevert építési és bontási hulladék: 
• Beton bontási hulladék: 
• Lom hulladék: 

l 645,47 tonna 
707,29 tonna 
336,98 tonna 
682,66 tonna 
49,96 tonna 

335,58 tonna 
3,63 tonna 
2,41 tonna 
2,44 tonna 

• Személyi jellegü ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék. cafetéria és személyi 
jellegü egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. 

• Alvállalkozói teljesítés értéke 16 684 e Ft, mely az autóbusz megállóhelyek és a város meghatározott 
részeinek hétvégi takarítási díja. illetve a Városalapító atyák szobor környékén szennyezett szürke 
térkövek vegyszeres takarításának díja. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

Alul kompe11záció mértéke: 3 246 e Ft 

Téli síkta lanítás 

• Mennyiségi. minőségi paraméterek: 
,_ Saját nagygépes körzetek száma: 7 db 

>- Saját kisgépes körzetek száma: 6 db 

;,.. Saját kéLi körzetek száma: 7 db „ Alvállalkozói gépi körzetek száma: 12 db 

, Alvállalkozói kézi körzetek száma: 1 db 

1. gépi körzet: szerviz utak, buszöblök, fizetett parkolók 

2. gépi körzet: Bokonanyák, Rozsrétszölö és Mandabokor burkolt és föld útjai 

3. gépi körzet: Butyka, Császárszállás burkolt és füldútjai 

4. gépi körzet: Debreceni út és Kállói út. Kállói u.- Nyíregyházi u. közötti burkolt és fóld útjai 

5. gépi körzet: Oros, Nyírjes és Nagyszállás burkolt és föld útjai 

6. gépi körzet: Sóstógyógyfürdő és Sóstóhegy burkolt és földútjai 

7. gépi körzet: N)írszölö, Felsőpázsit, Tokaji út, és Tiszavasvári út között húzódó föld utak 

8. gépi körzet: Érkerti lakótelep 

9. gépi körzet: Bokortanyák Ill. IV 

10. gépi körzet: Malomkerti lakótelep 

11. gépi körzet: Örökösföld északi területének lakóparkja, Örökösföld szerviz utak és járdák 
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12. kéLi körzet: Bus.lmegállók 

13. gépi körzet: Belvárosi városrész 

14. gépi ~örzet: Kemecsei u .. Sóstófürdő kerékpárút és Sóstó park felületének sétányai. járdái 

15. gépi körzet: Jósaváros szerviz utak 

, íktalanításra ha znált vezérgépek száma: 5 db 

,_ Éves futásteljesítményük: 13 281 km 

,_ Hószolgálatba bevont rakodógépek. traktoro~ üzem óráinak száma: 877, 1 

;,... l lószolgálatba bevont egyéb szállítójárművek futásteljesítmén)e: 8 583 km 
,_ 2017. évben felhasznált síktalanító anyagok: - útszóró só: 1873,6 tonna 

- fürészpor: 431 m3 

- folyamhomok: 194 tonna 
• Alvállalkozói teljesítés értéke 35 400 e Ft. amely a hóeltakarítás, síkosságmentesítés és a 

meteorológiai e lőreje lzés díja. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 

Alul kompenzáció mértéke: 54 567 e Ft 
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9. Parkolási tevékenység 

Megnevezés 

1. Anyagjellegú ráfordítások 
Anvaaköltséa 
lgénybewtt szolgáltatások 
Egyéb szolgáltatás 

2. Személvi ielleaú ráfordítások 
Bérköltséa 
Személvi ielleaü eavéb kifizetés 
Munkabért terhelő adó 

3. l:rtékcsökkenési leírás 
4. Tániüzeml szolgáltatás átvett-átadott 
s. Alvállalkozói teljesítések 
6. Közvetített szolgáltatások 
7. ELABÉ 
8. Eavéb ráfordítások 
9. Pénzügyi ráfordítások, rendkivüli ráforditások 

Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége 
10. összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

Közvetett költségek tevékenységre osztott része 
11. (áaazati+központi Ida.) 
12. Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen(10+11) 
13. - Közszolgáltatási tevékenvséa saiát bevétele 

ebböl Aktivált saját teljesítmények értéke 
14. + Ésszerű nyereség 
15. Elöirányzott kompenzációigény (12-13+14) 
16. Elöirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint 
Alul/felül komoenzáltsáa mértéke 

Parkolási tevékenység 

• Mennyiségi, m inöségi paraméterek: 
Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladat 
• Parkoló hálózat üzemeltetése 
• Közterület foglalás engedélyezése és ellenörzése 
• Reklámhely foglalás engedélyezése és ellenőrzése 
• Kezelői hozzájárulás 
• Bontási engedélyek kiadása 

~ Parkoló hálózat üzemeltetése 
• Fizetö parkolók száma: 
• Nem fizetö parkolók száma: 
• A város területén üzemelö parkoló automaták száma: 

adatok e Ft-ban 
Parkolási Index 

tevékenység tény/terv 

2017. terv 

78219 
3745 

72230 
2284 

99808 
73743 
8534 

17329 
7028 

10415 
0 
0 
0 

111 
0 

11542' 

73558 
288 982 
52'095 

0 
5180 

-249 933 
0 

2017. 
tény 

39 805 
4 213 

33 802 
1 790 

94065 
69 961 

8 247 
15 857 
s 584 

10 244 
0 
0 
0 

566 
0 

150 264 

71739 
222 003 
472 292 

0 
4 724 

-245 565 
0 

3 181 db 
12 308 db 

65 db 

% 

50,86 
112,50 
46,80 
78,37 
94,44 
94,87 
96,64 
91,51 
79,45 
98 36 
0,00 
0 00 
0,00 

487,93 
0,00 

76 89 

97,53 
82 53 
90,12 
0,00 

91,21 
98,25 
0,00 

A parkolás - üzemeltetési feladataink ellátása során a társaságunk folyamatosan vizsgálta és mérte a 

parkolás helyzetét. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a fizetö övezetek folyamatos 
karbantartása szükségessé vált. mivel a parkolóhelyek iránti kereslet-kínálat egyensúlyának beállítása, 
a várospolitikai elképzelések parkolás - szabályozás folyamatos változtatását igényelte. Ennek 
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eredményeképpen 2017. szeptember 28-án lépett hatályba a fizető parkolók üzemeltetésének 

szabályozásáról szóló 44/2006.(Xl.28.) önkormányzati rendelet módosítása, amely az alábbi 

pontokban módosult: 

- a rendeletben 1 óráról 4 óra időtartamra emelkedett a sürgősségi betegellátást végző háziorvosok 

számára biztosított kedvezményes fizető parkoló használat 

- bevezetésre került egy új bérlet típus. mely a Búza téri nagy parkolóba szól a Búza téri piaci árusok 

számára, akik társaságunkkal s7erződésesjogviszonyban állnak 

- megszüntetésre került a nem-fizető parkolókban a parkoló kizárólagos használata 

Tár aságunk parkolók üzemeltetéséhe7 kapc olódó feladatát a parkolóhelyek létesítéséről, és a fi1ető 

parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006. (Xl.28) önkormányzati rendelet alapján látta 

el. 

• Kiemelt zónában történt jegyváltások száma: 466 351 db 

• Az 1. zónában található 22 db automatánál használt jegyváltások száma: 233 919 db 

• A legkiterjedtebb parkoló területtel a II. zóna rendelkezik. Az övezetben 407 380 db jegyet 

váltottak az eltelt háromnegyedév folyamán az autósok. 

• Az újonnan kialakított Ill. zónában 40 583 db jegyváltásra került sor. 
A jegyváltások száma 38 728 db-al növekedett az előző évhez képest. Megállapítható, hogy az 

autósok jogkövető magatartást folytatnak és belátták, hogy számukra is előnyösebb a parkolási 

díjakat megfizetni, mim a pótdíjbevételünket növelni . 

A beszámolási időszakban 11 491 alkalommal került sor pótdíj kiszabására, ami 2%-kal 

kevesebb, mint az elözö évben. Ez a csökkenés arányos a mobilparkolás növekedésével. hiszen 

így kevesebb nem fizető ügyfél vette igénybe parkolóinkat, akikkel szemben pótdíjat kellett 

volna kiszabnunk. 

• Pótdíjak az egye zónákban: 

- Kiemelt zóna: 

- 1. zóna: 

- II. zóna: 

- 111. zóna: 

3 206 eset 

3 726 eset 

4 162 eset 

397 eset 

• A bevételünk elmaradt a tervezetthez képest, aminek elsősorban abban kereshető az oka. hogy 

az utóbbi évben elterjedt a mobiltelefonos parkolás. 

• A parkolási tevéken)ségböl származó bevétellel teljes egészében Társaságunk gazdálkodik. A 
bevétel finanszírozza a többi közszolgáltatási feladat veszteségét. 

• Személyi jellegű ráfordításként a foglalkoztatott munkavállalók bér, járulék, cafetéria és személyi 
jellegű egyéb kifizetései kerültek elszámolásra. 

• A közvetett költségek tevékenységre osztott része a Keretszerződésben meghatározott elvek alapján 
került felosztásra. 
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A tulajdonos 31 /2015. (11.19.) számú Közgyülési határozata jóváhagyta a 2015. február 19. napjától 
2020. március 20. napjáig terjedö idöszakra vonatkozó Közszolgáltatási Kerctszerzödést. A szerzödés 
szerint meghatározott ésszerü nyereség összege 2017. évben: 35 259 e Ft. 

A keret terhére az alábbi nagyértékü eszközök kerültek beszerzésre: 

Megnevel.és 
Mennyiség Érték 

/db e Ft 

Epoke SH38 l 3SiriusASTMedium 4 m3 sószóró 1 6 962 
YJC-774 JD 1026R kompakt traktor 1 6 223 
Elektromos tömlöprés S CRíMP 137 1 1 349 
Térinrormatikai adatgyűjtő Leica Zcno20 1 1 095 
YMN-243 Pótkocsi 1317289 TRL-MF 2000 1 4 200 
Padkakasza OrsiVulcanic200csúszó talppal 1 1 551 
Parkolójegy kiadó automata NortPark 5 9 250 
Karcher B 80WBp.padlótisztító-gép 1 1 547 
Telefonközoont UNIFY Simens kiépítése 1 5 997 
Ágvágó robbanómotoros Husqvama 525PT-5S 18 1 782 
Fünyíró fügyüjtös robbanómot.Husqvama 23 2 295 
Bozótvágó Husqvama 555RXT fükasza 4 1 086 
Lombfüvó háti Husqvama 530BT 10 990 
Közfoglalk:ozratási 7.sz_épület l IRSZ: 28161 /4. 1 28 OOO 
Stihl MS 231 Motorfürész 1 102 
Pennetezö robbanómotoros háti Oleo-Mac 1 102 
Dewalt DCK266D2-QW Akkus Combopack 2 199 
Dewalt DCG4 l 2M2-QW Sarokcsiszoló 2 199 
Számítógép Cor 1 3 4Gb DDR3+bill +egér 2 240 
Akku-Dekopír fürész DCS33 I M2 1 100 
Asztali Körfürész TS250K 1 238 
Talaj fúró csiga 300-as KPL 1 239 
Truck-Pac I 2/24V 3200A bikázó 1 141 
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