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14. Önkormányzati bérlakásépítési program Nyíregyházán

Előirányzat: 3000 millió forint
Az előirányzat a nyíregyházi Önkormányzati bérlakásépítési program megvalósulását szolgálja.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg)
folyósítása a támogatói  okirat  kiadását  követő 30 napon belül történik és a további  részletek
tárgyévi – támogatói okirat  szerinti  – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor,  ha az
önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

Nyíregyháza  közigazgatási  határán  belül  számtalan  olyan  több  éve,  évtizede  üresen,
kihasználatlanul  álló  épület  található,  amelyeket  a  bérlakásépítési  programban  hasznosítani
lehetne.  A 41-es számú főút melletti  egykori tejipar ingatlan-együtteseit  a hozzá közel fekvő
megyei  kórház  egészségügyi  dolgozói  számára  bérlakássá  való  átalakítása  indokolt  lenne,
valamint  ehhez  hasonló  módon  a  Rákóczi  úton  található  volt  Mezőgazdasági  Főiskola
kollégiumának átalakítása szintén. Utóbbinak a tervek szerinti fejlesztése 2009-ben kezdődött,
mely a NAV régiós központjaként működött volna, de az építkezések 2010-ben leálltak, és azóta
félkészen, elhagyatottan állnak a puszta falak. A harmadik ilyen épület, amit a bérlakásépítési
program  keretében  hasznosítani  lehet  Nyíregyházán  a  Művészeti  Szakközépiskola  volt
kollégiuma, ami az előző két épülethez hasonlóan évek óta üresen és kihasználatlanul áll.  A
módosító javaslat célja tehát, hogy segítse a nyíregyháziak lakhatási problémáinak kezelését.
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