VÖRÖS KÓD, SZOCIÁLIS TÛZIFA
Nyíregyháza önkormányzata fokozott figyelmet fordít a rászoruló személyekre és családokra a téli idõszakban is. Az idõjárás miatt elviselhetetlen utcai életet jelzõ vörös kódot minden
évben a szociális nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter hirdeti ki, ha téli idõszakban -10 fok,
vagy annál alacsonyabb a hõmérséklet. – Célja, hogy a hajléktalan személyeket, akik az utcán
élnek, ebben az idõszakban életük és testi épségük védelme érdekében bentlakásos intézményekben helyezzék el. Az önkormányzat ellátási szerzõdés keretében gondoskodik az utcai
szociális munkáról. Ezt a Periféria Egyesülettel kötötte, és az egyesület mûködteti a diszpécserközpontot, a 24 órás telefonos szolgálatot (42/504-618), valamint nyilvántartja a férõhelyeket. Most különösen kérjük a lakosság odafigyelését és segítségét – tájékoztatott dr. Krizsai
Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály vezetõje. Nyíregyházán továbbra sem tudnak COVIDfertõzött hajléktalan személyrõl. Fontos hír még, hogy a szociális tûzifaosztás február 28-ig
tart, az igénylések felvétele folyamatos. A rászoruló családok a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál nyújthatják be igényüket és kérhetnek bõvebb információt.
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LEESETT AZ IDEI ELSÕ HÓ

Az elmúlt napok hideg idõjárása már érzékeltette a tél igazi arcát, a meteorológiai elõrejelzéseket követve pedig
keddrõl szerdára virradó reggel a hó is megérkezett városunkba. Ennek persze a fiatalok örültek a legjobban, meg is
történtek az elsõ hócsaták...

VÁRJÁK AZ UTCABIZALMIKAT AZ ÖTMILLIÁRDOS ÚTFEJLESZTÉSHEZ
Újabb mérföldkõhöz érkezett az ötmilliárdos útfejlesztési csomag. Mint ismert, a kormányzattól kapott
összegbõl az önkormányzat a régi adósságként maradt
földutak aszfaltozását szeretné tovább folytatni. A teljes összeg nagyjából negyedét kitevõ közbeszerzések
elindultak, ám a városháza szeretne minél hamarabb egy
újabb csomagot megnyitni. Ehhez most egy komplett tájékoztató anyag jelent meg a nyiregyhaza.hu városi
webportálon, így várják az úgynevezett utcabizalmik
jelentkezését, érdeklõdését azon lakóközösségbõl, ahol
aszfaltutat szeretnének.
A polgármester korábban azt nyilatkozta, elsõ körben
azok az utcák jönnek szóba, ahol az alapközmûvek megvannak és rendelkeznek építési engedéllyel, továbbá olyanok kerülhetnek a program további ütemébe, melyek ez
évben megtervezhetõk és még az idén engedéllyel fognak rendelkezni, hiszen 2022 végéig be kell fejezni a programot. Ezért megnyitják a lehetõséget, s várják azon együttmûködõ lakóközösségek érdeklõdését, ahol szeretnének
aszfaltutat. Ehhez komplett tájékoztató anyagot tettek köz-

zé a nyiregyhaza.hu városi webportálon. – Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, az a leghatékonyabb, ha egy
közösségnek van egy úgynevezett utcabizalmija, aki a
többiek meghatalmazásával meg tudja keresni a hivatal
munkatársait és velük át tudja beszélni a dolgokat. Az a
célunk, hogy a lakosokkal együtt építsünk utakat – mondta a Nyíregyházi Televíziónak dr. Kovács Ferenc polgármester.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A
NYIREGYHAZA.HU-N
A nyiregyhaza.hu oldalon egy, a jobb oldalon jól látható banner irányít a konkrét webhelyre („Információk az
ötmilliárdos önkormányzati útfejlesztési programról” címmel). Itt a részletes tájékoztatás mellett gyakran ismételt
kérdésekre adott válaszokat olvashatnak a témában, valamint megtalálják az utcabizalmi tárgyalási felhatalmazásához a szándéknyilatkozatot. Letölthetik azt a jelentkezési lapot is, melynek aláírásával a lakók térítésmentesen
felajánlják az önkormányzat beruházásában történõ szilárd burkolatú út- és csapadékcsatorna-építéshez szüksé-

ges szabályozással érintett területüket/ingatlanrészüket. Ez
ugyanis a lehetséges fejlesztés elengedhetetlen alapja.

A MIELÕBBI JELENTKEZÉST
E-MAIL-CÍM IS SEGÍTI
A polgármester azt kéri, az érdeklõdõk jelentkezzenek,
ha lehet, még januárban. Szeretnének ugyanis mielõbb
még egy konkrét közbeszerzési csomagot elindítani a decemberi után, ami 1,2 milliárd forint körüli összeget, 6
kilométernyi aszfaltozást jelent és 15 utcát érint. – Azt
szeretnénk, ha a tél végéig még egy csomagot tudnánk
indítani, s az a tervünk, hogy az ötmilliárdos teljes összegnek, ha lehet, a felét ebben az évben használjuk fel, tehát
épüljenek meg az utak – fogalmazott a polgármester. Az
önkormányzat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának tájékoztatása szerint 2021. március 31. a jelentkezés határideje, s a tájékoztató mellett létrehoztak egy email-fiókot is erre a célra. A lakoutcak@nyiregyhaza.hu
címen érdeklõdhetnek azon lakóközösségek, melyek szeretnék elindítani az útfejlesztési folyamatot.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

BUSZKÖZLEKEDÉS

MERRE JÁRJANAK A BUSZOK A BELVÁROSBAN?
KÉRDÕÍV A NETEN, VÁRJÁK A VÁLASZOKAT
A közösségi közlekedést használók számára ismert
tény, hogy a Kulturális Negyed (tehát a Benczúr és Bessenyei terek) komplex, infrastrukturális megújítása idõszakában új útvonalat kapott a belvárosban tíz, a helyi
közlekedésben részt vevõ autóbuszjárat, melyek a színháznál álltak meg, jelenleg pedig az Országzászló téren.
Az átépítés rekreációs övezetté tette a két teret, s a tapasztalatok, valamint az érintettek egy részének megkérdezése alapján kifejezetten elõnyös a most kialakult, új
útvonal, az átszállások miatt is. Ezzel együtt a menetrend és hálózat megújításán dolgozó Mobilissimus Kft.
kérdõívet készített, mert az önkormányzat szeretné kikérni a nyíregyházi utazók véleményét. Az alábbiakban
e felhívást közöljük.
„ Tisztelt Nyíregyháziak, kedves Közlekedõk!
Egy rövid kérdõívben szeretnénk megismerni véleményüket a belváros buszközlekedésével kapcsolatban.
A Bessenyei tér teljes megújításának megkezdése óta
az arra közlekedõ autóbuszok ideiglenesen az Országzászló téren át közlekednek. A tér átépítése – beleértve
az úthálózatot és járdákat – megtörtént, forgalomcsillapított közterületek és megújult zöldfelületek jöttek létre, a korábbi parkrekonstrukciókat és funkcióbõvítést
követõen. Az autóbusz-közlekedést érintõen számos
visszajelzés érkezett, hogy az Országzászló téren keresztüli közlekedés révén több belvárosi célpont jobban elérhetõ, és az egyes autóbuszvonalak között jobb

átszállási kapcsolatok alakultak ki. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata szeretné megismerni a nyíregyházi helyi autóbuszokkal közlekedõk véleményét azzal kapcsolatban, hogy az érintett 6, 6Y, 66, 8, 8A, 10,
10A, 90, 92 és H40-es autóbuszok visszakerüljenek a
Bessenyei térre, vagy útvonaluk vezessen a jövõben is az
Országzászló téren keresztül. Kérjük, amennyiben Önök

a fenti buszjáratokat használják, szíveskedjenek kitölteni
a nyiregyhaza.hu városi webportálon keresztül elérhetõ
online kérdõívet legkésõbb 2021. január 25-ig.
A buszjáratok útvonalával kapcsolatos döntéshez az
Önök véleményére is számítunk.
Köszönjük együttmûködésüket!”
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MÉG NINCS VÉGE A TÉLNEK –
VÉDJÜK VÍZMÉRÕ ÓRÁINKAT A
HIDEGTÕL ÉS A FAGYTÓL
Az idõjárás-elõrejelzések szerint január közepére megyénkbe is megérkezik a
tél, és akár mínusz tíz fok alá is süllyedhet éjszakánként a hõmérõ higanyszála.
Ezért kérjük felhasználóinkat, hogy akik eddig még nem szigetelték vízmérõ aknáikat, ezt most tegyék meg, cselekedjenek idõben és kerüljék el a hideg hatására
bekövetkezõ vízmérõ-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkezõ magasabb vízdíjszámlának a költségeit.
A fagy leginkább a néhány milliméter vaslappal fedett beton vízmérõ aknában
lévõ vízmérõket veszélyezteti, ezért kérjük, vegyék figyelembe a következõket:
– Probléma lehet a vízmérõ aknánál, hogy hiába van mélyen a vezeték, nincs
fölötte talaj, ezért megfelelõ szigetelési védelem nélkül elfagyhat a vízmérõ.
– A szigetelõanyag kiválasztásánál alapvetõ szempont, hogy nedvesség hatására
ne veszítsen a szigetelõképességébõl.
– Magyarország területén az 5 cm vastag hungarocell szigetelés már megfelelõ
védelmet tud nyújtani. Ez egyrészt pénztárcabarát, egyszeri befektetéssel több
évtizedre szól, másrészt magának a vízmérõnek a cseréjét, esetleges javítását
és leolvasását sem akadályozza.
– Mindig a vízmérõ akna födémet és a fedlapot szigeteljék.
– Javasoljuk, hogy a hideg beálltáig rendszeresen ellenõrizzék, nincs-e víz az
aknában, és a fedlap is jól le van-e szigetelve és zárva.
Amennyiben a következõket tapasztalnák:
– Nem forog a vízmérõ szárnykereke, ha megnyitják a csapot.
– Szilánkosra tört az üveg a vízmérõ számlálószerkezetén.
– A lakásban nem, vagy csak alig jön a víz a csapból,
elfagyhatott a vízmérõ.
Teendõk elfagyott vízmérõnél:
– Ne próbálják felolvasztani a csapot nyílt lánggal, ez balesetveszélyes!
– Kérjék szakember segítségét, vagy
– hívják a 06-42/523-600 központi hibabejelentõ telefonszám 4-es gombját.
A helyes szigetelés lépéseirõl bõvebben itt tájékozódhatnak: www.nyirsegviz.hu.
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EGÉSZSÉGÜGY

FOLYAMATOSAN OLTANAK KORONAVÍRUS ELLEN NYÍREGYHÁZÁN
Karácsony után érkezett meg az elsõ adag koronavírus
elleni vakcina Nyíregyházára, másnap pedig meg is kezdték az oltást a COVID intenzív részlegeken, illetve a sürgõsségi osztályon dolgozókkal. Azóta már további 3 szállítmány is befutott, így folyamatosan kapják a védettséget jelentõ oltóanyagot az OMSZ dolgozói, az egészségügyi alapellátásban dolgozók, ott lakók, védõnõk, a szociális szféra munkavállalói és a kormányhivatalok járványügyi munkatársai is.
Január 5-én már a harmadik oltóanyag-szállítmány érkezett meg Nyíregyházára, amivel addig összesen 9750 adag
(4875 ember kétszeri oltására elegendõ) oltóanyag jutott a
szabolcsi megyeszékhelyre, így hat nappal késõbb már
megkezdõdhetett a szociális szférában dolgozók és a nagy
létszámú idõsotthonok lakóinak oltása is, a COVID-19 járvány eddigi tapasztalatai alapján ugyanis a nagy létszámú
idõsotthonokban nagy a kockázata a fertõzés kialakulásának és terjedésének. Múlt héten az SZSZBMK oltócsapata a
nyíregyházi Szivárvány Idõsek Otthonában oltotta be az
önként jelentkezõ gondozottakat és dolgozókat.
– Múlt héten elkezdtük felmérni a szociális ágazatban
dolgozók oltás iránti igényét az önkormányzati intézményeinknél és meg is kezdõdött az oltás, amit elsõ körben
mintegy 140 fõ vett fel. Azt látjuk, hogy az intézményeinkben az oltási hajlandóság jó és mire megkapják a második kör vakcinát is három hét múlva, addigra az intézményeinkben dolgozók 80–90 százaléka védett lesz. Ez
egyrészt azért fontos, hogy mûködhessenek az önkormányzati ellátási szolgáltatások, másrészt pedig, hogy ezáltal is
védjük a bentlakók egészségét – nyilatkozta dr. Kása Brigitta, Nyíregyháza aljegyzõje.

2021. JANUÁR 15.

A VÉDEKEZÉS ESZKÖZE A VAKCINA
Az aljegyzõ hozzátette, fontos, hogy jó oltási hajlandóság legyen a lakosság körében is, mivel csak ezzel lehet
majd egy kicsit felszabadulni, enyhíteni a korlátozásokon.
A járvány elleni védekezés legfontosabb eszköze a vakcina. Dr. Kása Brigitta azt javasolja, mindenki éljen az oltás
lehetõségével és regisztráljon a kormányzati weboldalon,
a vakcinainfo.gov.hu-n. Továbbra is fontos kiemelni, hogy
az oltási terv szerint lehet majd megkapni a vakcinákat,
nem pedig a regisztráció sorrendjében.

A HÉTEN IS ÉRKEZETT SZÁLLÍTMÁNY
Kedden újabb vakcinaszállítmány, 2430 ember oltására elegendõ oltóanyag érkezett a Pfizertõl a Jósa
András Oktatókórházba, így a héten folytatódhatott
az egészségügyben dolgozók oltása, az intézmény
mobil oltócsapata pedig a Megyei Védelmi Bizottság
által meghatározott menetrendben oltja a megye szociális intézményeinek dolgozóit és lakóit.

4902 BEOLTOTT
Az eddig megérkezett vakcinából január 12-ig már 4902
fõ kapott oltást, idáig semmilyen komolyabb oltási reakcióról nincs tudomása a kórháznak. Néhány kisebb rosszullét
történt, például vérnyomáskiugrás, ezek leginkább olyanoknál fordult elõ, akik esetleg félnek a tûtõl. Az intézmény egy külön szobában felkészült a komolyabb reakciók ellátására is, de eddig szerencsére még nem volt rá
szükség.

BIZTONSÁGOS
Az oltás hatásmechanizmusából, illetve összetételébõl adódóan a félelmek, amelyek a közösségi médiában terjednek, az esetek többségében teljes mértékben alaptalanok. A védõoltás a vírus genetikai
kódjából származó mRNS egy részét tartalmazza, ezt
a bizonyos tüskefehérjét, ami a vírusnak a koronáját
adja. Ezt juttatják be egy lipidburokban a szervezetünkbe, amely a mi sejtünkbe bejutva az mRNS-bõl
kódolja ezt a fehérjét. Ez azt jelenti, hogy a mi sejtünk fogja megtermelni a fehérjét, és ez ellen fog késõbb ellenanyagot termelni. Ez az mRNS utána eltûnik, a fehérje szintén, tehát a védõoltásból nem marad vissza semmi a szervezetben, csak a reakció által
generált ellenanyagok, és a memóriasejtekben a védettséget kódoló információ – nyilatkozta dr. Kiss Csaba háziorvos a Nyíregyházi Televíziónak.
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AKTUÁLIS

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓT SZÁMOLNAK FEL

BENCS SZALON
A Móricz-(F)Actor és a Móricz Anno címû online programok mellett a nyíregyházi teátrum 2021 januárjában
egy vadonatúj beszélgetõs mûsor elindítására vállalkozott a Nyíregyházi Televízióval együttmûködésben. A
Bencs SzalON címû online mini talkshow a színház által
egész évben üzemeltetett, festõi szépségû Bencs Villa
kapuit immár virtuálisan is kitárja, hogy kulturális programjaik hangulatából a szélesebb nyilvánosság számára
is egy sokszínû ízelítõt biztosítson.

Hamarosan felszámolják az illegális hulladéklerakót a
Sirály réten. Nyíregyháza város önkormányzata több mint
28 millió forintot nyert erre a Tisztítsuk meg Magyarországot program pályázatán.
Az illegális hulladék környezetszennyezõ, károsítja az
egészséget, nem utolsósorban pedig esztétikailag sem nyújt
szép látványt. Ennek ellenére sokszor látunk szeméthalmokat földutak mentén, erdõszéleken, de közterületen és
magánterületen sem ritka. A települések számára sok problémát okoz az illegális hulladéklerakók felszámolása, igen
költséges feladat. Ilyen például Nyíregyházán a Sirály és
Acél utca körüli terület is. Egy nyertes pályázatnak köszönhetõen azonban hamarosan megtisztítják ezt a szakaszt.
– Január-február hónapban kiemelt feladatunk lesz, hogy
a Tisztítsuk meg Magyarországot programban elnyert támogatásból felszámoljuk a Sirály utcai illegális hulladéklerakót. Ezt, mint kijelölt hulladék-közszolgáltató, társaságunk fogja elvégezni. A távlati célok között szerepel,
hogy ott a város egy jóléti erdõt alakítson ki – mondta el
szerkesztõségünknek Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

LAKOSSÁGI SEGÍTSÉG
Az élhetõ város és a tiszta környezet szempontjából
fontos, hogy felszámolják ezeket a területeket, ehhez a
munkához a lakosság segítségét is kéri a városvezetés.
– Elkezdtük felmérni a várost, hogy hol vannak ilyen
illegális hulladéklerakó helyek, de ehhez is kérjük a lakosság közremûködését, hiszen az ott élõk tudják a legjobban, melyik a kritikus rész. Ahogy lehetõség lesz újabb
pályázatot beadni – remélem, hogy a következõ évben ez
megtörténik –, akár több sikeres pályázatunk is lehet annak érdekében, hogy Nyíregyháza tisztább legyen – tette
hozzá dr. Kovács Ferenc polgármester.

BÜNTETENDÕ CSELEKMÉNY
Fontos kiemelni azt is, hogy az illegális hulladéklerakás jogellenes tevékenység, Nyíregyházán pedig két telep
is mûködik (a Korányin és a Kerék utcán), ahol a lakosság
le tudja adni a szemetet, így elkerülve a környezetszennyezõ, büntethetõ tevékenységet.
(Szerzõ: Nagy Boglárka)

A villa nagytermébõl minden héten kedden este 8 órakor jelentkezõ Bencs SzalON címû mûsor küldetése, hogy
tematikus epizódjaiban a Móricz Zsigmond Színház alkotói és színmûvészei, valamint a nyíregyházi kulturális élet
véleményformáló szakemberei közvetlen hangú, gondolatébresztõ beszélgetések keretében vallhassanak magukról, hivatásukról, illetve a társadalom, a mûvészetek, azaz
tágabb értelemben a kultúra jelenlegi helyzetérõl, mindezekkel a villa nagy sikerû élõ szalonbeszélgetéseinek atmoszféráját is az érdeklõdõk otthonaiba varázsolva.
A Bencs SzalON epizódjainak házigazdái: Körtvélyfáy
Eszter, Horváth Viktor és Kováts Dénes.
A Bencs SzalON adásai péntekenként 19.30-tól a Nyíregyházi Televízióban, valamint a Móricz Zsigmond Színház és a Bencs Villa YouTube-csatornáin is visszanézhetõk lesznek. A Bencs SzalON legelsõ adása 2021. január
19-én, kedden este 8 órakor kezdõdik. Megtekinthetõ a
Móricz Zsigmond Színház és a Bencs Villa Facebook-oldalain. A Nyíregyházi Televízióban pedig jövõ pénteken
fél 8-tól láthatják, szombati és vasárnapi ismétléssel.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY
Nyíregyháza MJV új településrendezési eszközök készítéséhez
(elõzetes tájékoztatási szakasz)
Ezúton tájékoztatjuk az érintett Partnereket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította a 117/2005. (V. 4.) sz. közgyûlési határozattal megállapított településszerkezeti tervének, valamint a 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének teljes körû felülvizsgálatát,
új településrendezési eszközök készítését.
A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképvédelmi szabályok eltérõ alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a partnerségi egyeztetés, valamint az elõzetes tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton történik.
Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság tájékoztatásának érdekében az elõzetes
tájékoztatási szakasz dokumentációját közzétette az alábbi honlapon:
– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/nyiregyhaza-megyei-jogu-varos-ujtelepuelesrendezesi-eszkoezoek-keszitese,
– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/hirdetmenyek,
– valamint a 2021. január 15-én megjelenõ Nyíregyházi Naplóban.
A véleményezés módja: a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek és a lakosság a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az elõzetes tájékoztatási
szakasz eljárásába és közölhetik az észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A partneri adatlap a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/lib/foepitesz/190118_partneri_adatlap.pdf honlapról letölthetõ, a letöltést követõen elektronikusan kitölthetõ. A kitöltött partneri adatlapot az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve kizárólag elektronikus úton szíveskedjenek megküldeni.
– E-mail-cím: uj.rendezesiterv@nyiregyhaza.hu,
– hivatali kapu: rövid név: NYHFOEP; krid: 359713781,
– epapir.gov.hu: – témacsoport: önkormányzati igazgatás;
– ügytípus: településtervezési ügyek;
– címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A vélemények beérkezési határideje: 2021. február 1.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepció,
az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/
2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet alapján tesszük közzé.

2021. JANUÁR 15.
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ADÓZÁS

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉV ELEJÉN ESEDÉKES HELYI ADÓZÁSI HATÁRIDÕKRÕL ÉS A 2021. JANUÁR 1-JÉTÕL ÉRVÉNYES VÁLTOZÁSOKRÓL
ÉPÍTMÉNYADÓ
Fontos adatbejelentési határidõ közeledik az építményadózásban. A 2021. január 1-jei állapotnak megfelelõen
azon vállalkozási célra hasznosított építmény tulajdonosoknak/vagyoni értékû jog (pl. haszonélvezet, vagyonkezelõi jog) jogosítottjainak, akiknek az építményükkel
kapcsolatosan adókötelezettségük keletkezett, megszûnt,
vagy bármilyen adóztatást érintõ változás történt (pl. ingatlan tulajdonjogát, használati jogát érintõ változás, ingatlanon végzett értéknövelõ beruházás, 2020. évi új
használatbavétel stb.), arról 2021. január 15-ig adatbejelentést kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé.
Az építményadó adatbejelentésre az E-Önkormányzati
portálon (https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap) van lehetõség. A gazdálkodó szervezet – ideértve az egyéni vállalkozót is – köteles az adatbejelentést elektronikus formában megtenni, magánszemélyeknek ez „csak” lehetõség, számukra továbbra is adott a bejelentés papír alapú
megtétele.

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ
A kisadózó vállalkozások (KATA) tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók a 2020. évi – Nyíregyháza
város önkormányzata által biztosított – helyi iparûzési
adókedvezményt legkésõbb 2021. január 15-ig már a
NAV-hoz benyújtott helyi iparûzési adóbevallás (20HIPA)
benyújtásával vehetik igénybe. Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyûlésének a helyi iparûzési adóról szóló
18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves
vállalkozási szintû adóalapja a 2,5 millió forintot nem
haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza
illetékességi területére jutó települési szintû adóalap után
számított adó 60%-a. Ugyancsak bevallást kell benyújtaniuk a kisadózóknak a 2020-as adóévrõl 2021. január
15-ig a NAV-on keresztül – ha az adóévben a KATA alany
adófizetési kötelezettsége szünetelt és a vállalkozó több
iparûzési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség idõszakára fizetnie kellett volna –, ha az építõipari
tevékenység kapcsán megfizetett átalányadó, vagy a költségként/ráfordításként elszámolt e-útdíj összegével csökkenteni kívánja az adófizetési kötelezettségét. Február
15-éig még be lehet jelenteni, ha az adónemben a kisadózó vállalkozás a tételes helyi iparûzési adót választja, vagy ha azt szeretné megszüntetni. A változás bejelentésére az E-Önkormányzati portálon (https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap) van lehetõség.

VÁLTOZÁSOK A HELYI ADÓZÁSBAN
2021-BEN
IDEGENFORGALMI ADÓ
2021. január 1-tõl a veszélyhelyzet végéig (jelenleg
2021. február 7.) továbbra sem kell a szálláshely-üzemeltetõknek, -szolgáltatóknak idegenforgalmi adót fizetniük. A megállapított, de be nem szedett adót azonban
az adó beszedésére kötelezetteknek be kell vallaniuk az
önkormányzati adóhatósághoz, kivéve, ha annak összege nulla.

GÉPJÁRMÛADÓ
2021-BEN AZ ÉVES ADÓT A NAV ÍRJA ELÕ
ÉS SZEDI BE
A gépjármûadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétõl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
2021. JANUÁR 15.

(NAV) látja el. Az azt megelõzõ idõszakra vonatkozó
gépjármûadó ügyekben az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása továbbra is a
helyi önkormányzatok feladata, tehát az adóhatósági
feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzati Adóhatósága látja el. A 2020. december 31ig fennálló gépjármûadó-tartozásokat az önkormányzati
adóhatóság számlájára kell megfizetni. Fontos változás,
hogy a befizetett teljes gépjármûadó-bevétel a központi költségvetést illeti meg. A gépjármû-tulajdonosoknak
és -üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a jármûnyilvántartásából a január 1-jei
állapotnak megfelelõ adatokat január 20-ig közli az állami adó- és vámhatósággal. A 2021. évi adóelõírásokat tartalmazó határozatokat az állami adóhatóság küldi meg az érintetteknek. A gépjármûadó elsõ részletének befizetési határideje 2021-ben március 15. helyett
április 15. lesz. Nyíregyházán a legutóbbi adatok alapján csaknem 43 000 adózó fizetett gépjármûadót, amely
több mint 67 000 db gépjármûvet érintett. Köszönjük
adózóinknak, hogy az eltelt huszonnyolc évben a gépjármûadó-kötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárultak Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak ellátásához, mûködõképességének megõrzéséhez és a város fejlõdéséhez.

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ
BEVALLÁS KIZÁRÓLAG A NAV-ON
KERESZTÜL
2021. január 1-jétõl a helyi iparûzési adóalanyok –
fõszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) kötelesek benyújtani helyi iparûzési adó bevallásukat. Ideértve az
adóbevallás kijavítását és az önellenõrzéssel való helyesbítést is. A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, ÁNYK formátumban fellelhetõ.
A helyi iparûzési adóbevallás feldolgozása (esetleges
javítása) változatlanul az önkormányzati adóhatóságnál történik. Az adóból származó bevétel teljes egészé-

ben önkormányzati bevétel marad, az adót, adóelõleget az önkormányzat számlájára kell megfizetni.

KKV-K 2021. ÉVI ADÓELÕLEGÉNEK
50%-OS CSÖKKENTÉSE
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ vállalkozónak a 2021. évi adóelõleg 50%-os csökkentésének lehetõsége nyilatkozat alapján vehetõ igénybe.
Azok az egyéni vállalkozók, egyéb vállalkozó magánszemélyek (például õstermelõ) és a mikro-, kis- és középvállalkozások élhetnek a lehetõséggel, akiknek a
nettó árbevételük vagy a mérlegfõösszegük legfeljebb
4 milliárd forint. Az érintett vállalkozásoknak a koronavírus-világjárvány miatt kiadott gazdasági mentõcsomag alapján a helyi adó törvény szerint bevallott és a
2021-ben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó adóelõleg 50 százalékát kell az
egyes esedékességi idõpontokban megfizetni. A naptári évvel megegyezõ üzleti éves adózók esetében: 2021.
március 15. és 2021. szeptember 15. a két elõlegfizetési idõpont. Az 50 százalékos adóelõleg-csökkenés abban az esetben alkalmazható, ha a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ vállalkozó 2021. február
25-ig nyilatkozik, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsül és a jogszabályban elõírt további feltételeknek megfelel. A nyilatkozat kizárólag az állami adóés vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyilatkozat várhatóan január 25-étõl érhetõ el a NAV honlapján. Fontos
tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-ei idõpontig, úgy nem
élhet a csökkentett összegû (50%-os mértékû) elõlegfizetés lehetõségével. A nyilatkozattétel alól kivételnek
számítanak a kisadózó vállalkozások tételes adójának
hatálya alá tartozó adóalanyok (KATA), feltéve, hogy ezt
a kedvezõ adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is. Nekik ebben az esetben nem kell külön
nyilatkozatot tenni, az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendõ adóösszeget.
Dr. Kása Brigitta aljegyzõ
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„FÉNYIRDAI JELENTÉS” – A NYÍREGYHÁZI
FÉNYKÉPÉSZET TÖRTÉNETÉRÕL
A francia Daguerre találmányának,
majd az ezt követõ technikai újításoknak, valamint a technikai feltételek
gyors javulásának köszönhetõen a
fényképészet meghódította a világot.
Az elsõ fényképezõmûhelyeket
„fényirdának” is nevezték. A Nyírvidékben 1885-ben megjelenõ elsõ hirdetés is ilyen névvel adta hírül Egey
István debreceni fényképész vállalkozását, aki arról értesítette a lakosságot, hogy heti két alkalommal Moesz
Adolf Pazonyi utcai házában felvételeket készít. Kezdetben csak ilyen fiókmûtermek létesültek a városban, hiszen a fényképeket Egey is a székhelyén dolgozta ki.
Késõbb, ahogy növekedett a fényképek iránti igény, már a városban élõ
fényképészek is képesek voltak saját
mûtermet létesíteni és fenntartani.
Ilyen volt az elsõk között pl. Hunyady
László, aki hol társakkal (Harth Gusztáv és Malachovszky
István), hol egyedül üzemeltette a Kállói utcai mûtermét,
amelyet a hirdetésekben „Szabolcsmegye legrégibb s legelõkelõbb fényképészeti mûtermének” nevezett. Hunyady
a fényképészet mellett aktív közéleti tevékenységet is
vállalt, hiszen tagja volt a vármegyei törvényhatósági bi-
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zottságnak, ügyvezetõ elnöke a Polgári Olvasó Egyletnek, valamint alelnöke a kereskedelmi és hitelszövetkezetnek. 1933-ban hunyt el.
Hunyady László tanítványának
tekinthetõ az 1883-as születésû
Gloviczky József, aki az inasévek
után Bécsben bõvítette ismereteit.
1911-ben tért haza és nyitotta meg
mûtermét a Zrínyi Ilona utca 3.
szám alatti Csengery-házban. Az
elsõ világháború évei alatt katonáskodott, s közben harctéri felvételeket készített az ezredalbumba.
Nagyon sok iskolai tablóképen is
ott látható a neve, valamint sok várostörténeti eseményt is megörökített. 1928 októberében, a Hõsök
emlékmûvének a leleplezésekor
készített felvételeivel elnyerte a
Pesti Hírlap által meghirdetett országos fotópályázat havi 50 pengõs fõdíját, valamint a félévi fõversenyen a szintén 50
pengõs második díját. 1945-ben hunyt el.
A Gloviczky-cégnél sajátította el a szakma fortélyait
Károlyi István, aki kiállításokon is sikerrel szerepelt.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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