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NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

164/2014. (VIII. 21.) számú 


határozata 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, 


megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt 
álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készűlt előterjesztést a mellékletekbe foglaltak szerint 
jóváhagyja. 

Felelős: Gazdasági Osztályvezető 


Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető 


Határidő: folyamatos 

k.m.f. 

t /!t",- I~

Dr. Kovác Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

* 

Erről értesül nek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



1. számú melléklet a 164/2014.(VII1.21.) számú határozathoz. 

Lezárás alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

1. 
A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán 

ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001 

2. 
Nyíregyháza-Nyírszőlős között kerékpárút építése 

ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016 

3. 
Nyíregyháza és Szatmárnémeti üzleti együttműködésének fejlesztése 

HURO/1001/228/2 .1.2 

4. 
Gyermekek Háza Déli Óvoda kertvárosi Csicsergő Tagintézmény fejlesztése 

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0026 

5. 
A Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése 

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0024 

6. 

A "Kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei áldozatainak emlékműve" 

megvalósítása és felállítása 

3974/00021 

7. 
"ITTHON vagy - Magyarország szeretlek" rendezvény megtartása Nyíregyházán 

NKA A2001N8187 

8. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése 

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064 

9. 
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 

ÉAOP - 3.1.3/A-11-2011-0015 

10. 
A Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése 

60/2013. (VIII. 9.) EMMI RENDELET 

1. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐvíTŐ FEJLESZTÉSE 
NyíREGYHÁZÁN 
ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001 

Projekt 
összköltsége: 

2.449.067.659 Ft 

Támogatás 
összege : 

1.847.986.826 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

75,46 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2009. október 22 . 
Projekt fizikai befejezésének napja : 2012. október 22. 
Projekt megvalósulásának napja : 2012 . december 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 

TSZ megkötésének ideje: 2009.október 22 . 
TSZ 1. sz. módosításának ideje : 2011. szeptember 01. 
TSZ 2. sz. módosításának ideje : 2011. szeptember 14. 
TSZ 3. sz. módosításának ideje : 2012. május 23. 

http:164/2014.(VII1.21


dátumai: TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2012. július 31. 
TSZ S. sz. módosításának ideje : 2012. október 25. 
TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2013. február 25. 
TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2013. március OS. 
TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2013 . október 02. 
TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2013. december 02. 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Hagymási Gyula / Móré Gusztáv 
Nyíregyházi Ipari Park Kft . 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A fejlesztés tartalmi elemei a következők : 

- Ügyfélszolgálati centrum kialakítása : Ügyfélszolgálati centrum és az ezt 
kiszolgáló objektumok kialakítása 

- Református templom környezetének rekonstrukciója Református 
templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása 

- Ortodox műemlék épület külső felújítása: Az Ortodox műemlék épület 
külső felújítása 

- Sétáló utca rekonstrukciója 1.: Zrínyi lIona- Sétáló utca burkolatcseréje, 
homlokzati látványelemek elhelyezése 

- Sétáló utca rekonstrukciója II. : Házasságkötő terem és Anyakönyvi 
Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás 

- Sétáló utca rekonstrukciója III.: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak 
megújítása (SHL Impex Kft .) 

- Egyház u. -Síp utca szabályozása: Egyház utca négy nyomsávosítása és 
Síp utca szabályozása, kerékpár forgaimat irányító jelzőlámpás 

kiegészítéssel 
- Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása: Kálvin tér és Bercsényi utca 

egyirányú utca-pár szabályozása 
- Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése: Széchenyi u. -

Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópont jának jelzőlámpás 

csomóponttá történő átépítése, kerékpáros forgaimat irányító 
jelzőlámpás kiegészítéssel 

- Luther U.- Szent István u. csomópont építés: Luther utca- Szent István 
utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgaimat irányító 
jelzőlámpás kiegészítéssel 

- AKiskörút - Bocskai u. - Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése : 
AKiskörút - Bocskai utca - Szent István utca közötti új 2x2 sávos 
nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi 
rendjének kialakítása (kétirányú forgalom) 

- Kerékpárút kialakítás : Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi 
kapcsolatának megteremtése 

- Hősök tere rekonstrukciója : Hősök terének és az Országzászló tér 
járdáinak rekonstrukciója, parkrendezése és szökőkútépítés a Kossuth 
téren 

- Mártírok tere rekonstrukciója : Az Izraelita templom előtti köztér 
rendezése, rekonstrukciója 

- Luther tér rekonstrukciója: Luther tér burkolatának felújítása 
- Árok, Búza, Szt. István utcai fasorok rendezése : Árok, Búza, Szt. István 

utcák érintett szakaszainak fasor rendezése 
- Nyírvíz Palota : Homlokzat- és tetőfelújítás 

- Soft-projektelem : A helyi kötődést erősítő akciók szervezése, 
tartalomfejlesztés, és információ-terítés (Zöld Kerék Alapítvány; E



Misszió Egyesület; Kalamáris Egyesület; Luther Passage Egyesület) 

Projekt jelenlegi A projekt fizikailag 2012 . október 22-én lezárult. 
állása (készültségi 
fok, beszámolási A projekt zárása részeként a Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft .) 

időszakok, általi helyszíni ellenőrzésre került sor 2014. május 20., 2014. június 12. és 2014. 

kifizetési kérelmek július 09 . napján. Jelenleg a helyszíni ellenőrzések során felvett 

stb.): jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok pótlása van folyamatban . 

Megvalósítást 
A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor vállaltuk, 

hátráltató hogy konzorciumi partner bevonásával magánerős beruházást valósítunk meg, 
problémák, melynek értéke 1,3 milliárd forint. A konzorciumi partner visszalépett a 
nehézségek: 

beruházás megvalósításától, melyről értesítettük a Közreműködő Szervezetet. 
Ennek hatása a teljes projekt zárására még nem ismert. 

A projekt Európai Unió általi ellenőrzésére került sor 2013. április 25-26-án 
(Európa i Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Audit) . Az ellenőrzés 

eredményéről még nem kaptunk értesítést. 

A projekt - magánerős beruházás kivételével - fizikai lezárása 2012. október 
22 . napján megtörtént. 

A pályázat kiírása után megváltozott jogszabályi környezet miatt az E.ON H. Zrt. 
és a Nyíregyháza MJV Önkormányzata között együttműködési megállapodás 
aláírása vált szükségessé, amely a villamosenergia törvényelőírásait követi, és 
amelyet az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet is elfogad. 
Jelenleg ennek a megállapodásnak a jogi előkészületei folynak. 

2. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

NYíREGYHÁZA - NyíRSZŐLŐS Közön KERÉKPÁRÚT ÉPíTÉS 

ÉAOP-3.1.3/ A-09-2009-0016 

Projekt 
összköltsége : 

234.000.000 Ft 

Támogatás 
összege: 

198.900.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

85% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2010.09.01. 
Befejezés: 2011.09.30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
lejáratának és 
módosítása inak 
dátumai: 

Megkötés: 2010. május 27. 
Lejárat: 2021. december 25. 
Módosítás: 1. sz.: 2011. augusztus 2. 
2. sz.: 2011. augusztus 18. 
3. sz.: 2012. május 3. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

Terület előkészítés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, 

zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki 

ellenőrzés . 



A belterületi szakasz egyesített gyalog- és kerékpárútként 3,3 m 
burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel 
épül. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 
800 m-en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakítható 
ki a gyalog-kerékpárút. A belterületi határnál található egy félsorompóval 
biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A 
gyalog- és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, külön 
biztosítóval készült el. A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIII.) főfolyáson 
történő átvezetés: a meglévő vasbeton híd a NIF beruházásában szélesítésre 
került . Megvalósult a gyalogos és kerékpáros átvezetés is. 

Projekt jelenlegi A projekt műszaki tartalma 100%-ban elkészült. A Kifizetési Kérelmek és Projekt
állása (készültségi 

Előrehaladási Jelentések benyújtásra kerültek. A pénzügyi elszámolás 
fok, beszámolási jóváhagyása 2012. szeptember 28-án megtörtént, a támogatási összeg utolsó 
időszakok, részlete is utalásra került . A kerékpárút melletti 22 kV-os kábel áthelyezése 
kifizetési kérelmek megtörtént, mely akadályozta a csapadékvíz elvezető szikkasztóárkok 
stb.) keresztmetszeteinek bővítését . A NIF beruházásában elkészült híd forgalomba 

helyezésére 2014. január hónapban került sor. Jelenleg az árkok 
keresztmetszetének bővítése van folyamatban . Ezt követően áll módunkban a 
teljes kerékpárút szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyét megkérni. 
A vasúti átjáró forgalomba helyezése már megtörtént. 

Megvalósítást 
Komoly tervezési hibák történtek az előkészítés során, hiszen a tervek 

hátráltató 
csapadékvíz-elvezetési munkarészek nélkül kerültek leadásra, melyeket a 

problémák, 
tervező csak a kivitelezés végső fázisában pótolt. 

nehézségek: 
A forgalomba helyezési engedély kiadásához nem járult hozzá az E.ON, mert az 
út és kerékpárút között 22 kV-os földkábel húzódik, mely az árokásási munkák 
során könnyen sérülhet. Nem járult hozzá továbbá a Magyar Közút sem, mivel 
kis keresztmetszetűnek ítélte az elkészült szikkasztó árkokat; harmadrészt pedig 
a Magyar Állam tulajdonában lévő híd szélesítése (NIF beruházás) nem készült 
el időben, melynek oka, hogya kivitelező (HEDO Kft.) szerkezet- és 
anyagmódosítási kérelmet nyújtott be (új tervek), melyek eredményeként 
vissza kellett vonni a forgalomba helyezési kérelmet. 

Szintén problémát jelentett a vasúti átjáró forgalomba helyezése is, hiszen 
többször eltorlaszolták a kerékpárutat, így ez esetben is új eljárást kellett 
indítani, melynek kiadásához előbb sem a MÁV, sem pedig a Magyar Közút nem 
járult hozzá, így az csak késedelmesen teljesülhetett . 

A NIF által végeztetett hídfelújítás elhúzódása miatt, továbbá az elkészült 
csapadékvíz elvezetés nem elégséges funkcionálása miatt a projekt zárása 2014 
első félévében lehetséges, a korrekciós határidő érvényességét 2014. 
december 31-ig kértük meg. 

3. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA ÉS SZATMÁRN ÉM ETI ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 
FEJLESZTÉSE 
HURO/l00l/228/2.1.2 

Projekt 
összköltsége : 

83 .600 EUR (55.690 EUR Nyh, 27.910 EUR Sm) 
22.154.000 HUF (14.757.850 HUF Nyh, 7.396.150 HUF Sm) 

Támogatás 80.257,30 EUR (52 .905,50 EUR Nyh, 27.351,80 EUR Sm) 



összege: 21 .268.184,5 HUF (14.019.957,5 HUF Nyh, 7.248.227 HUF Sm) 

Támogatási 
96 % (95 % Nyh, 98 % Sm)

intenzitás (%): 
Projekt (tervezett) 

Kezdet: 2012.03.01 
kezdete és 

Befejezés: 2013.07.31. 
befejezése: 

Támogatási 

Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai : 

ERFA Támogatási Szerződés : 2012.05.16. 


Hazai Társfinanszírozási Szerződés: 2012.09.07. 


Projektmenedzser 
Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb .) 

A projekt lényege Nyíregyházán és Szatmárnémetiben induló és már működő 
(mikro, - kis, -közép, továbbiakban KKV- k) munkatársainak egy átfogó szakmai 
támogatást nyújtó programsorozat megvalósítása. A projekt célja a 
vállalkozások pályázói kedvének és aktivitásának ösztönzése, - hogy 2013-ig a 
két területi egységre előirányzott EU-s forrásokat sikerüljön lehívnia a KKV
knak, - inspirálása, pályázati lehetőségek bemutatása, fejlesztési igények 
megfogalmazása a 2014-től kezdődő programozási időszakra, ezek eljuttatása 
az IH-knak, és megjelenítése a promóciós anyagokban. Műhelytalálkozók 
kerülnek megszervezésre alkalmanként 15-15 fő részére összesen 4 db 
egyenként kétnapos rendezvény keretében. (Összesen tehát 8 nap, 120 
résztvevővel (KKV-k képviselői). 

A projekt hivatalos zárása 2013. július 31-én történt meg. A 
szatmárnémetiekkel közös záró kifizetési kérelem és záró jelentés benyújtása is 
megtörtént 2013 . november lS-én. A hiánypótlást is teljesítettük 2013. 
december 2-án, melyet még aznap jóváhagyott a Közreműködő Szervezet. A 
helyszíni ellenőrzés is lezajlott 2013 októberében, ahol a Közreműködő 

Szervezet (VÁTI Nonprofit Kft .) mindent rendben talált, megállapította, hogya 
pályázat a Támogatási Szerződésben előírt feltételeknek megfelel, a 
megvalósítás az előírásoknak megfelelően történt. A záró kifizetési kérelem ben 
lehívott támogatást 33,258.72 eurót (kb. 9,8 millió Ft), az Önkormányzatunk 
2013. december 30-án megkapta . Ezen támogatási összeg Partnerre eső 

részével még januárban elszámoltunk Szatmárnémeti felé. Az előleggel történő 
elszámolás van még hátra, melyet csak a Közreműködő Szervezet utasítását 
követően (remélhetőleg mihamarabb) tudunk megtenni. Ezt követően 

mondható a pályázat pénzügyileg is lezártnak. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 

PROJEKT cíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

4. sz. projekt adatlap 

A GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KERTVÁROSI CSICSERGŐ 
TAGINTÉZMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSE 

ÉAOP-4.1.1/A-1l-2012-0026 
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Projekt 
összköltsége: 

153.558.500 Ft 

Támogatás 
összege: 

119.670.160 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

77,93 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdés : 2013. január 1. 

Befejezés: 2013 . november 30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, Támogatási Szerződés megkötése: 2013 . február 15. 
módosítása i na k 
dátumai: 

Projektben 
nevesített 
menedzser (név, 
osztály) : 

Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
Az Óvoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős 

(műszaki , szakmai) 
épület. A célóvoda kiválasztását indokolja, hogya korábbi években átfogó

tartalma : 
felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és 
a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a 
világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. 
Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, 
halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és bővítése műszaki és 
funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. 

Jelen pályázat a meglévő létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági 
korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges 
korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi 

valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, 
beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is . A bővítés 
során az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, 
(kötelező tevékenység) sportszertár, vizesblokk, akadálymentes WC, elkülönítő , 

mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új 
lépcsőház kerül kialakításra . Az emeleten új csoportszoba (kötelező 

tevékenység) készül gyermek öltözővel és mosdóval. A beruházás részeként a 
bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobileszközök, berendezések is 
beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az óvoda külső környezete 
is, melynek részeként a zöld- és a burkolt felületek, a játszószerek egyaránt 
szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését biztosító közlekedési 
feltételek, illetve ennek részeként a bővítésből eredő többlet parkoló igény, a 
vonatkozó előírásoknak megfelelő kielégítése szintén része a mindenre 
kiterjedő, komplex gondolkodásnak. 

Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési 
költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb -
kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, 
könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki 

ellenőr, stb.) költségeit is. 

Projekt jelenlegi 
A kivitelezés 2013 . október ll-én, a használatba vételi engedély 



állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

megszerzésének napjával befejeződött . Az intézmény ünnepélyes átadására 
2013. október 24-én került sor. A projekt fizikai lezárását mindezen okból 
kifolyólag már november végén le tudtuk zárni. 

A záró kifizetési kérelmet és záró jelentést 2013 . december 30-án nyújtottuk be 
a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé . A helyszíni ellenőrzés még januárban 
lezajlott. A hiánypótlási felhívásra megküldött Intézkedési Terv jóváhagyásáról a 
Közreműködő Szervezet 2014. április 4-én megküldött értesítő levelében 
tájékoztatta Önkormányzatunkat és egyúttal a maradék támogatási összeg 

(20.192 Ft) átutalásáról is gondoskodik. Az összeg megérkezett, a pályázat a 
fenntartási időszakába lépett, így a továbbiakban levéteire kerül jelen listáról. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

5. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A NyíREGYHÁZI ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA NYITNIKÉK TAGINTÉZMÉNY 
FELÚJíTÁSA ÉS BövíTÉSE 
ÉAOP-4.1.1j A-11-2012-0024 

Projekt 
összköltsége: 

125.041.244 Ft 

Támogatás 
összege: 

118.789.182 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

95,0% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2013. január 1. 
Befejezés: 2013 . december 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, Támogatási Szerződés megkötése: 2013. január 24. 
módosításainak 
dátumai : 

Projektben 
nevesített 
menedzser (név, 

Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az előírásoknak való teljes mértékű 
megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meglévő ingatlanhoz kapcsolni, 
mert a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi intézmény terület nem nyújt lehetőséget 
sem új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb 
helyiségek elhelyezésére . A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó 
udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és 
akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kia la kításra . A 
bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermek öltözővel és 
mosdóval. A meglévő épület és a bővítmény közötti átközlekedés az egyik 
gyerekmosdó helyén kialakított közlekedőn keresztül történik, így egy új mosdó 



kialakítása szükséges. 

A meglevő épületrész földszint jén kerül elhelyezésre a keleti folyosó mentén 
egy nagyobb méretű logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönítő, 

valamint egy vezetői iroda. Ezeknek a helyiségeknek a földszinten történő 
elhelyezése az akadálymentesítési követelmények betartása miatt szükséges. 
Fentieken túl az épület külső homlokzata és lapostetője is hőszigetelésre kerül, 
továbbá megtörténik azoknak az egyesített szárnyú, fából készült 
ablakszerkezeteknek a cseréje, melyek a 2011-ben végrehajtott nyílászárócsere 

során - pénzügyi okokból - érintetlenül maradtak. 

A fejlesztési program tartalmazza továbbá parkolóhelyek létesítését (előírás 

szerint) és a hozzájuk vezető út kialakítását. 

Indokolt továbbá eszközök beszerzése is a projekt keretében, hiszen a fejlesztés 
eredményeként megvalósítandó helyiségek (pl. tornaszoba, új csoportszoba) 
megfelelő használatához elengedhetetlen a bútorzat és egyéb kellékek 
beszerzése. 

Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési 
költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb 
kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, 
könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki 

ellenőr, stb.) költségeit is. 

Projekt jelenlegi A kivitelezés 2013. október 11-én, a használatba vételi engedély
állása (készültségi 

megszerzésének napjával befejeződött. Az intézmény ünnepélyes átadására 
fok, beszámolási 

2013. október 24-én került sor. A projekt fizikai lezárását mindezen okból 
időszakok, kifolyólag már november végén le tudtuk zárni. A záró kifizetési kérelmet és 
kifizetési kérelmek 

záró jelentést 2013 . december 30-án nyújtottuk be a Közreműködő Szervezet 
stb.) 

(MAG Zrt.) felé . A helyszíni ellenőrzés még januárban lezajlott. A hiánypótlási 
felhívásra megküldött Intézkedési Terv jóváhagyásáról a Közreműködő 

Szervezet 2014. április 4-én megküldött értesítő levelében tájékoztatta 
Önkormányzatunkat és egyúttal a maradék támogatási összeg (26.930 Ft) 
átutalásáról is gondoskodik. Az összeg megérkezett, a pályázat a fenntartási 
időszakába lépett, így a továbbiakban levétel re kerül jelen listáról. 

Megva lósítást 
hátráltató 

Nem releváns.
problémák, 
nehézségek: 

6. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

A "KOMMUNISTA DIKTATÚRA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 

ÁLDOZATAINAK EMLÉKMŰVE" MEGVALÓsíTÁSA ÉS FElÁLLíTÁSA 

3974/00021 

MEGYEI 

Projekt 
összköltsége : 

17.192 .638 Ft 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

3.000.000 Ft 

17,42 % 



Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2013.01.02. 
Befejezés: 2014. 02. 28. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, Támogatási Szerződés megkötése: 2013 . 02 . 06. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mementóként egy olyan 
(műszaki, szakmai) 

emlékművet állíttatott, amely az emlékezés és főhajtás méltó helyeként szolgál. 
tartalma: 

A talapzat hármas tagolású . Az alsó rész szabálytalan ötszög, a ráépülő második 
szint tízszögű, a felső rész torzult ötágú csillag alakú. A függőleges éles élek és 
hegyes szögben metsződő csúcsok támadó, agresszív formák. A talapzat 
függőleges lapjai korongvágott, a vízszintes lapok fényezett felületűek. A csillag 
szárainak metszéspont jához igazodva öt (különböző hosszúságú) durva betonvas 
rúd mered a magasba, az ég felé nyitott ketrecet asszociálva. 

A vasrudak közötti szűk térben előre dőlő, a háta fölé feszített, csuklójánál 
összetapadt karú, megrogyott térdű, kényszertartásba kényszerített fiatal 
férfialak áll. A test mozdulata kiszolgáltatottságot, esendőséget, 

bizonytalanságot mutat. Fejét azonban nem szegi le, hanem dacosan, elszántan 
emeli fel. Tandem bona causa triumphat! (Végül az igaz ügy diadalmaskodik!) A 
kompozíció kerüli az ál, hivalkodó monumentalitást. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

Az emlékmű kivitelezése elkészült. 

fok, beszámolási Az ünnepélyes átadásra 2014. február 25-én került sor. 
időszakok, kifizetési 

A pályázat lezárult, így a továbbiakban nem szerepeltet jük a listában. 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

7. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

"ITTHON VAGY - MAGYARORSZÁG SZERETLEK" RENDEZVÉNY MEGTARTÁSA 

NyíREGYHÁZÁN 

NKA A2001N8187 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

2.603.900 Ft 

Igényelt 
támogatás 
összege: 

1.500.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

57,6 % 

Projekt (tervezett) Kezdet - Befejezés: 2013. szeptember 29. 



kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Értesítő levél érkezett a pályázat támogatásáról 2013.12 .04-én 

megkötésének 
Szerződés 

A Támogatási Szerződés 2014. február 20.-án került megkötésre. 

tervezett dátuma : 

Projektmenedzser 
Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

(név, osztály): 

Projekt rövid "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" rendezvény megtartása Nyíregyháza 
(műszaki, szakmai) 

központi főterén 2013 . szeptember 29-én. 
tartalma : 

Projekt jelenlegi 
A pályázat 2013. október 14-én került benyújtásra . 

állása: Értesítő levél érkezett a pályázat támogatásáról 2013.12 .04-én. 

A Támogatási Szerződés 2014. február 20.-án került megkötésre. 

A rendezvény sikeresen lezajlott. A pályázat lezárásra került, így a továbbiakban 

már nem szerepeltet jük a listában. 


Megvalósítást 
hátráltató -
problémák, 
nehézségek: 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 
Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosítása ina k 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

8. sz. projekt adatlap 

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜlETI CSAPADÉKVíz 
RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 
ÉAOP-S.1.2jD2-11-2011-0064 

338.080.098 Ft 

272 .720.663 Ft 

80,66 % 

Kezdet: 2013. 06. 12. 
Befejezés: 2014. Ol. 29. 

Halasztott hatályú támogatási szerződés megkötése megtörtént, amelynek 
hatályba lépése 2012. december 12-én valósult meg. 

Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer 
hiányosságai következtében fellépő elöntésekkel, ami mindennapi problémát 
jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. A városban megvalósított 
fejlesztések jelentősen megnövelték a burkolt felületek arányát, ami az egyre 
intenzívebbé váló esőzések miatt a lefolyások mennyiségét is jelentősen 

megnövelték. A nagyobb lefolyási tényező nagyobb mértékadó csapadék 



vízhozamot eredményezett és eredményez jelenleg is, elsősorban a 
főgyűjtőkön, úgy mint a Városi I. csatornán illetve az Igrice csatornán is. 

A tervezett beavatkozások: 

1. 	 A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice 
befogadótól az Ibolya utcáig; 

2. 	 A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban 
található gyalogos áteresz és teherbejáró áteresz kapacitásbővítésére 
egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes áteresz építése; 

3. 	 A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a 
befogadó Igrice csatornán a Család utcai áteresz átépítése. 

4. 	 A Városi I. csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP 
melletti áteresz átépítése; 

5. 	 Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található áteresz, a Berenát 
utcai áteresz átépítése. 

Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul 
elvezethetők a Városi I. csapadékvíz-elvezető rendszer vízgyűjtő területéről. 

Projekt jelenlegi 
A nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. június 12-én aláírásra került 

állása (készültségi a kivitelezővel a vállalkozói szerződés. A szerződéses összeg jelentős
fok, beszámolási 

mértékben eltér a Támogatási Szerződésben rögzített építési költségtől. A 
időszakok, kifizetési megnövekedett önerő részben támogathatóvá válása érdekében kérvény t 
kérelmek stb.): 

nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, amelyben kértük, hogy lehetőség 
szerint biztosítson forrást a megnövekedett önerőre . A kérvényünk pozitív 
elbírálásban részesült. A támogatás összege a fentebbiek okán a korábbi 
237.195.203 Ft-ról 272 .720.663 Ft-ra emelkedett. 

A projekt kapcsán Önkormányzatunk 14 123480 Ft önerő támogatást nyert. 

A beruházás műszaki átadása 2013. december 23-án megvalósult, így projekt 
fizikai zárása is megtörténhetett 2013. december 30-án. Jelenleg a projekt 
pénzügyi zárása van folyamatban. 

Megva lósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 

9. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE 
ÉAOP-3 .1.3jA-1l-2011-0015 

Projekt 
összköltsége : 

583 .906.454 Ft 

Támogatás összege: 574.988.003 Ft 
Támogatási 
intenzitás (%): 

98,47 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2013. szeptember 3. 
Befejezés: 2014. június 30. 



Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
lejáratának és 
módosítása i na k 
dátumai 

2012. június B-án került aláírásra került a Támogatási Szerződés, amely 2012 . 
december 18-án lépett hatályba, a beruházással érintett ingatlanok tulajdoni 

viszonyai rendezésének elhúzódása miatt. 

A Támogatási Szerződés 1. számú módosításának aláírása : 2013. október 30., 
oka a projekt megvalósításának kezdő időpontja módosult. 

A Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása: 2013. december 7., 

oka a támogatási előlegszámítás módjának változása . 

A Támogatási Szerződés 2. számú módosítása 2014. január 21-én lépett 
hatályba, a módosítás oka a befejezési határidő változása, illetve a 
beruházással érintett ingatlanok kisajátítása, adás-vétele miatti helyrajzi szám 
változások átvezetése volt. 

A Támogatási Szerződés 4. számú módosítása 2014. március 19-én került 
aláírásra, melynek eredményeként a projekt további 44 millió Ft támogatásban 
részesült . 

A Támogatási Szerződés 5. számú módosításának alá írása: 2014. július 24., oka 
a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítása. 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért 
elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása . A pályázat célja 
ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása, amelyek 
eredményeként egy teljes település vagy egy szerves, funkcionális egységnek 
tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti távolság válik 
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját is szem 
előtt tartva, a fent részletezett átfogó célokon túlmenően, a kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztésével további célunk, hogya már meglévő települési, helyi
helyközi nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak 
ki. Ezek egyrészt az országos törzshálózat részévé válhatnak, valamint alapját 
képezhetik egy hierarchikusan felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai 
jelentőségű forgaimat szolgáló alsóbbrendű hálózatnak. 

A fent nevezett célok elérése végett Önkormányzatunk a meglévő kerékpárút 
hálózatának továbbfejlesztését tervezi, az alábbi utak érintésével : Korányi 
Frigyes u; Törzs u; Család u. - Szalag u.; Belső körút, Liszt F. u; László u; Pazonyi 
u; Pazonyi tér, Ferenc körút, Vasvári P. u; Rákóczi út, Vasgyár út, Petőfi út. 

A tervezett szakaszok megépítésével a város nagykörút jának egy része, 
valamint Sóstóhegy és Sóstófürdő településrész kapcsolódik be a kerékpáros 
közlekedés hálózatába. Számszerűsíthető eredmények: 

Megépítendő kerékpárutak hossza (elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút, 
kétirányú kerékpárút, elválasztott gyalog-kerékpárút): 6.770,51 m 

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

Projekt jelenlegi 
2013. szeptember 3-án aláírásra került a kivitelezésre irányuló vállalkozási állása (készültségi 



fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb. 

Megva lósítást 
hátráltató 
problémák, 

Nem releváns. 

nehézségek: 

10. sz. projekt adatlap 

szerződés, a kerékpárutak az alábbiak szerint készültek el: 

2013 . december 20-án átadásra került a Törzs utcai szakasz 

2014. január 6-án átadásra került a Belső körúti kerékpárút 

2014. március 21-én sajtó nyilvános helyszíni szemlére került sor a Rákóczi 

utcán 

2014. április lS-én került átadásra a Korányi Frigyes utcán kialakított közel 2 

km kerékpárút 

2014. június 3-án pedig projekt záró kerékpártúra keretében bicikliztünk végig 
a városban épült kerékpárutakon, Polgármester Úr vezetésével 

A vállalkozási szerződés 1 hónappal történő meghosszabbítása vált 
szükségessé április végén, mert a kivitelezési munkák során, a terveken és 
egyeztetéseken nem szereplő , a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő 

kábelek kerültek felszínre. Ezen kábelek kiváltása, süllyesztése a munkavégzés 
folytatásának feltétele volt . A Magyar Telekom Nyrt. kezelésében lévő 

hálózattal kapcsolatos munkavégzést kizárólagos jog alapján csak a Magyar 
Telekom Nyrt. végezhette, így nem minősült alvállalkozónak. A munka 
elvégzését a Magyar Telekom Nyrt. 2014. április 30-ai befejezési határidővel 
vállalta, így a szerződés teljesítésének feltételét képező, nem jogerős 

forgalomba helyezési határozat megszerzése a Vállalkozó számára csak ezen 
határidő után volt lehetséges. 

Minden egyes kerékpár szakasznak rendelkezésre állnak a forgalomba 
helyezési engedélyei. 

A júniusi fizikai befejezést követően júliusban benyújtásra került az utolsó 
időközi kifizetési igénylés és beszámoló, valamint július 31-én benyújtottuk a 
záró beszámolót is. 

A projekt intenzitása majdnem 100% lett, ez annak köszönhető, hogy jelentős 
önerő támogatást sikerült elnyerni a fejlesztés tekintetében. 

PROJEKT cíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A KRÚDY GYULA ART MOZI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE 
60/2013 . (VIII. 9.) EMMI RENDELET 

Projekt 
összköltsége : 

16764 OOO Ft 

Támogatás 
összege: 

10 OOO OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

60 % 

Projekt (tervezett) Kezdet: 2014.01.02. 
kezdete és Befejezés: 2014.06.30. 



befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
lejáratának és 

A Támogatási Szerződés 2013. december 6-án aláírásra került . 

módosításainak 
dátumai 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid 
A megye egyetlen " art" moziját, a Krúdy Gyula Art Mozit üzemelteti a Váci Mihály 

(műszaki, szakmai) 
Kulturális Központ, amely az egyetlen hely a megyében, ahol az érdeklődők " art" 

tartalma : 
m i nősítésű filmeket láthatnak. A Krúdy Gyula Art mozi az ország egyik legrégebbi 
art mozija, 2002-ben az art moziknak kiírt felújítási pályázat során bővítésre , 

felújításra került sor. Fennmaradásához elengedhetetlen volt a digitális 
korszerűsítés, a mozi a korszerűsítés nélkül már biztosan nem üzemeine rövid 
időn belül, mert a 35 mm-es filmek forgalmazása mára gyakorlatilag megszűnt. 

A digitalizálás nyeresége: 
- bővülő film kínálat, 
- kapcsolat több forgalmazóval, 

- csökkenő várakozási idő; hetekkel hamarabb kaphatunk premierfilmeket, 
- fényesebb, kontrasztosabb vetített kép, 
- ezek miatt várható nézőszám-növekedés és nagyobb bevétel, 
- jelentősen csökkenő szállítási költség, (kb. harmada a korábbinak), 
- ugyanazt a képminőséget elérhetőbb áron kaphatják meg az érdeklődők. 

A beszerezett eszközök leírása : 1 db legalább 2048 x 1080 felbontású, JPEG 2000 
tömörítési formátumú DCI kompatibilis projektor és az ahhoz szükséges szerver 
beszerzése, a beszerzett eszközök üzembe helyezése. A beépítés során a gépház 
átalakítást nem igényel, a jelenleg meglévő berendezések párhuzamosan 
használhatók maradnak, a megfelelő Dolby Digital hangrendszer ki van építve. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

A pá lyázat megvalósult. 2014. júniusban a beszámoló benyújtásra került, a 
projekt jelenleg lezárás alatt van. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



2. szám ú melléklet a 164j2014.(V/lI.21.) számú határozathoz: 

Megvalósítás alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

1. 

Nyíregyháza- Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés 

csökkentése, 2. ütem 

KEOP-2 .4.0/B/2 F /10-11-2012-0004 

2. 

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont 

fejlesztése Nyíregyházán 

KÖZOP-5.s.0-09-11-2011-0026 

3. 
Kultúrsziget - AGÓRA Nyíregyháza 

TIOP-1.2.1-08/2009-0008 

4. 
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja 

KEOP-1.2.0/2F-2008-0005 

5. 
Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása 

ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001 

6. 
A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja 

ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002 

7. 
Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn 

ÉAOP-2 .1.1/E-12-k1-2012-0005 

8. 
"From Integration to inclusion" (Integrációtól az inklúzióig) 

CITIZENSHIP EACEA 528483 / / PROJEKT REF.NR: 2012-1489/001-001 

9. 
Modellkísérleti program Nyíregyházán 

TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0048 

10. 

A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet 

minőségének javítása érdekében 

ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006 

11. 

A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező 

víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felmérésével, továbbá e meglévő 

rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával 

HUSKROUA/ll01/068 

12. 

Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás létrehozása 

ETI-14-A-0001 

13. 
A nyíregyházi Örökösföldi lakótelep rehabilitációja 

ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001 

14. 
A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése 

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091 

15. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programjának 

előkészítése, társadalmasítása 

ÉAOP-5.1 .1/H-13-2013-0002 

16. 
Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése 

ÉAOP-3 .1.2/A-1l-2012-0052 

17. Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán 

http:164j2014.(V/lI.21


ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004 

18. 
Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 

ÁROP-l.A.5-2013-2013-0077 

19. 

Nyíregyháza települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark -
fejlesztése, informatikai korszerűsítése 

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 

20. 
Nyíregyháza kilenc közintézményének épületenergetikai fejlesztése 

KEOP-5 .5.0/A/12-2013-0364 

21. 
Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése 

Nemzeti Stadionfejlesztési Program 

22. 
Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztési támogatása 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1. sz. projekt adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

NyíREGYHÁZA-BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS 
LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE 
KEOP-2.4.0/B/2 F /10-11-2012 -0004 
2. ÜTEM 

Projekt 
összköltsége: 

1.596.242.751 Ft 

Támogatás összege: 1.596.242.751 Ft 
Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2013. január 
Befejezés: 2015. június 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, A Támogatási Szerződés 2013. január 8-án lépett hatályba . 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori Ököri-tó 
medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen eredetű és fajtájú 
hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A hulladékok lerakása műszaki 
védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség 
felsz ín alatti vízkészletének minőségére. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 márciusában pályázatot 
nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében "Nyíregyháza-
Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés 
csökkentése" címmel, KEOP-7 .2.4.0/B/l0. kódszámmal meghirdetett 
programra, amely pozitívelbírálásban részesült . A városnak ezzel lehetősége 
nyílt a borbányai hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti 



kármentesítés előkészítésére . A 2. forduló 

június 4-én nyújtottunk be pályázatot. 

megvalósítási szakaszára 2012 . 

A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és 
megőrzés . A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárul egyrészt a 
megfelelő életminőséghez szükséges környezet i állapot javításához, 
helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez. 

A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, 
elhelyezkedése kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a 

fitoremediáció alkalmazására, a terület tájba illesztésére és hosszabbtávon a 
terület általános használati feltételeinek biztosítására . A kiválasztott 
technológia további előnye, hogy bizonyos idő  üzemeltetés, utógondozás 
eltelte után a területhasználati korlátozások feloldhatóak. így az üzemeltetés 
során időszakosan újra kell értékelni a humán egészségügyi kockázatot és 
amennyiben a kockázat olyan mértékben csökken, hogy az alatta marad az 
elfogadható értékeknek, akkor a területhasználati korlátozások enyhíthetőek 
vagy felo ldhatóak. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb .) 

2013. december 31-én aláírásra került a kármentesítés kivitelezésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés . Az északi területen megtörtént a hulladék 
kite rmelése és kezelése, a déli területen több száz növény került elültetésre. 
Ennek folytatása ősszel és tavasszal várható. A termelő-, rétegvíz és 
talajv ízfigyelő kutak kialakításra kerültek, májusban megindult a víztisztító 
berendezés próbaüzeme is. 

A területen zajló munkálatokkal kapcsolatban, februárban és áprilisban is 
lakossági tájékoztatást tartottunk, ahol a környékbeli érintett lakosságot 
informáltuk a kármentesítésről. Április elején megtartásra került a projekt 
ünnepélyes nyitórendezvénye is, valamint sor került az első fa ültetésére is a 
k i vitelező közreműködésével. 

Júniusban változás bejelentést nyújtottunk be a projekt költségvetésében 
szükséges évek közti átcsoportosítás miatt, mely jóváhagyásra került . 

A kivitelezéshez kapcsolódó számlák miatt 2 db kifizetési kérelem benyújtása is 
megtörtént, melynek eredményeként közel 665 millió Ft támogatást utalt ki a 
Közreműködő Szervezet. 

A kivitelezés kb . 70%-os készültségben van. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Ne m releváns. 

2. sz. projekt adatlap 

PROJEKT cíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS 
INTERMODÁlIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NyíREGYHÁZÁN 
KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026 

Projekt 
összköltsége : 

393 .700.000 Ft 

Támogatás összege : 393 .700.000 Ft 



Támogatási 
intenzitás (%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
lejáratának és 
módosításainak 
dátumai 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

100% 

Kezdet: 2012. november 
Befejezés: 2014. szeptember 

2012 . május 14-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés. 
2013 . május 31-én 1. sz. Támogatási Szerződés módosítása 
2013.október 14-én 2. sz. Támogatási Szerződés módosítása 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemeit projekt koncepció szakmai 
előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó 
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja 
a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok 
elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak 
részletes kidolgozása. 

Tervezett projektelemek, műszaki tartalom és otputok: 
1. Az ún. Tram-Train rendszer és az ehhez kapcsolódóan vasúti átkelők, 

felüljárók, megállóhelyek kialakításának lehetőségei. 
2. Hiányzó bevezető útszakaszok fejlesztésének vizsgálata (25,10km azaz, 

a 41,36,38, 4911, 3317 sz.) utak (V.l. melléklet) 
3. Nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének vizsgálata (14,65 km 36 sz. út 

és a 38. szú utat összekötő út fejlesztése) (V.l.melléklet) 
4. Hangos és vizuális utas tájékoztató rendszerek kialakítása (4. 

melléklet) 
5. Nagykörút és akiskörút fejlesztésének vizsgálata (1. melléklet) 
6. Kerékpárút hálózat fejlesztésének a vizsgálata (Nyírpazony, Napkor, 1. 

melléklet) 
7. Közlekedési eszközök beszerzésének vizsgálata 
8. P+R parkolók kialakításának vizsgálata, északi, keleti, déli nyugati P+R 

parkoló lemez (2 melléklet) 

MÁV és VOLÁN kö~ös felvételi épület kialakításának vizsgálata 

2012 . május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. 2013 áprilisában 
szerződésmódosítást nyújtottunk be a projekt ütemezés felülvizsgálata 
céljából. Nyíregyháza Megyei Jogú Város a feladatok megvalósítójának 
kiválasztására uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. NFÜ 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a lefolytatott eljárást megvizsgálva 2013. 
július 3-án megküldte a " Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványt" . A 
tanúsítvány alapján 2013. július 5.-én a 73/2013. (VII.05) Kb számú 
határozattal kiválasztásra került a nyílt eljárás nyertes ajánlattevője. 

2013 . augusztus OS-én aláírásra került a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói 
szerződés . 

2013 . október 14-én módosításra került a Támogatási Szerződés, melynek 
értelmében a projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja 2014. 
szeptember 30-ra módosult . A határidő módosítást a Közreműködő Szervezet 
kérésére tettük meg, azon okból kifolyólag, hogya projekt keretében elkészülő 



Megvalósíthatósági Tanulmány átvizsgálására 

szakembereinek legyen elég ideje. 

a Közreműködő Szervezet 

2013.december 5-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt 
készítő konzorcium benyújtotta a "l/l. feladatrész - Közlekedésfejlesztést 
megalapozó tanulmány - FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című 
dokumentációt. 

2014. április 9-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő 
konzorcium benyújtotta a ,,1/2. feladatrész - Közlekedésfejlesztést 
megalapozó tanulmány- DÖNTÉS-ELŐKÉSzíTÉS" című dokumentációt. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2014.(V.29.) számú 
határozatával elfogadta "l/l. feladatrész - Közlekedésfejlesztést megalapozó 
tanulmány - FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt és a 
Döntés-előkészítés című dokumentum alapján a határozatban foglaltak szerinti 
további munkákat támogatja. 

Megva lósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

PROJEKT cíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%) : 
Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
lejáratának és 
módosításainak 
dátumai 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

3. sz. projekt adatlap 

KULTÚRSZIGET-AGÓRA NYíREGYHÁZA 
TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 

2.046.546.570 Ft 

1.785.921.628 Ft 

87,26 % 

Kezdet: 2012. október 
Befejezés: 2014. október 

2010. május 14. Támogatási Szerződés aláírása 
2012. október 8. Támogatási Szerződés 1. számú módosításának aláírása 
2013. június 4. Támogatási Szerződés 2. számú módosításának aláírása 
2014. július 15. Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása 
2014. augusztus 5. Támogatási Szerződés 4. számú módosítására irányuló 
kérelem beadása 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja a Váci Mihály Kulturális Központ épületének rekonstrukcióján túl 
közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetése, 

funkcióinak bővítése és átszervezése. 

A projektbe a Kodály Zoltán Általános Iskola egy része, a "Kölyökvár", a Városi 
Galéria és a Pál Gyula Terem is bevonásra kerül. A projekt fent említett öt 
megvalósulási helyszínének átalakításával az alábbi funkciók megvalósulásával 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

számo lhatunk: közönségforgalmi terek (1757 m\ multifunkciós tér (1170 m\ 
mobiltér (659 m2), konferencia funkció (161 m\ kiállítási funkció (466 m2), 

2képzési funkció (550 m2), közművelődési funkció (768 m ), média funkció (431 
m\ vendéglátó funkció (228 m2), ifjúsági szórakozás funkció (402 m\ és egyéb 
kiegészítő funkciók (intézményi menedzsment, gépészeti és kiszolgáló helyiségek 
- 1888 m2). A projekt fent említett öt megvalósulási helyszínének átalakításával 
összesen közel 8500 m2 alapterület fejlesztése, funkciókkal való megtöltése 

történik meg. 

2013 . december 31-én aláírásra került a kiviteli terv készítésére, kivitelezésre és 
az eszközbeszerzés egy részére irányuló vállalkozási szerződés . A kiviteli tervek 
elkészültek, a Kodály Zoltán Általános Iskola egy részének, a " Kölyökvár"-nak, a 
Városi Galériának és a Pál Gyula Teremnek a felújítási munkálatai megtörténtek. 
A Váci Mihály Kulturál is Központ épületébe május végén került beemelésre az 
épület tetejének vázát képező acélszerkezet, melyre azért volt szükség, mert így 
volt biztosítható az épület felső szintjén kialakítandó multifunkcionális terem 
belmagassága, amely 8-10 m között lesz. Június elején beemelésre került a 
nézőtér i karzatot tartó acélszerkezet is. Jelenleg zajlanak a gépészeti szerelések, 
augusztus végére pedig a nyílászárók is beépítésre kerülnek. A Vay Ádám körút 
felől i acél szerkezetű menekülő lépcső és a légtechnikai berendezéseket tartó 

acélszerkezet szerelése augusztus első és második hetében történik meg. 
Szeptemberben beépítésre kerülnek a színháztechnikai eszközök, és a mobil 
nézőtér is elkészül. A kivitelezés 2014 őszére fejeződik be. 

Január 31-én adtunk be önerő támogatási kérelmet a projekt vonatkozásában, 
melynek támogatási döntése júniusban született meg. A projekthez megítélt 
önerő támogatás több mint 21 mill ió Ft. 

2014. májusban sor került a 8. Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtására . 2014. 
júniusban pedig beadásra került a 2. kifizetési kérelem, melyben a kivitelezés első 
3 részszámlája szerepelt. A kérelem júliusban jóváhagyásra került, így közel 405 
millió Ft támogatás kifizetése történt meg. 

A projekt keretében sor került informatika i eszközök és bútorok beszerzésére, a 
vonatkozó szállítási szerződések 2014. júniusban aláírásra kerültek. 

A kivitelezés és az eszközbeszerzés elérte az 50%-os készültséget. 

A projekt kivitelezését végző vállalkozó jelezte, hogy a Váci Mihály Kulturális 
Központ épületének bontása során olyan, a tervezéskor előre nem látható 
további munkaigény lépett fel, amely miatt a kivitelezés befejezése 59 nappal 
később lehetséges. Az előzőek miatt felmerült 55 millió Ft többlet költséget a 
projekt költségvetésén belüli átcsoportosítással kívánjuk finanszírozn i. Mindezek 
miatt a vállalkozási szerződés módosítása, a Támogatási Szerződés módosítása és 
egy változás bejelentés is folyamatban van. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns 
problémák, 
nehézségek: 



4. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA ÉS TÉRSÉG ESZENNyvíZELVEZETÉSI ÉS SZENNyvíZTISZTíTÁSI 
PROGRAMJA 
KEOP 1.2.0j2F-2008-0005 
(INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU) 

Projekt 
összköltsége: 

13.409.243.060 Ft 

Támogatás 
összege: 

10.366.033.544 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

79,70 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2009. április 01. 
Befejezés: 2015. február 28. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Megkötés: 2009. január 07. 
Lejárat: 2017. december 09. 
Módosítások: 2010. július 22; 2010. október 22.,2012. március 21., 
2013. április 24. 2014. április 10. 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Dr. Podlovics Roland 

Projekt rövid 
A beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 8024 eddig még 

(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A megvalósítandó 
szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, mely területeken 
195 km szennyvízcsatorna és 98 új szennyvíz átemelő épül a kellemetlen 
szaghatások rendszerszintű kezelésével. A szennyvízhálózat fejlesztéséhez 
kapcsolódik a fentieken túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti 
átépítése és rekonstrukciója, valamint a hálózat racionalizálásával 
összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási 
beavatkozások 7 km csatorna hossz megépítésével. A szennyvízcsatorna hálózat 
fejlesztése során a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósul 
8,1 km hosszban. A program részét képezi összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása 
és a szennyvíziszap kezelése is. A tisztítókapacitás bővítése, mint leginkább 
költséghatékony megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep 
fejlesztésével valósul meg. 

Projekt jelenlegi 
Leszerződött munkák: 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 

Mérnök, műszaki felügyelet : 
Szerződéskötés: 2008.05.13. 

időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

II. sz. Szennyvíztisztító telep és Komposztáló telep építése a FIDIC Sárga könyve 
szerint: 
Szerződéskötés: 2009.09.21. 
Csatornahálózat építés a FIDIC Piros könyve szerint: 
Szerződéskötés az 5. részben : 2009.09.21. 
Szerződéskötés az 1. részben : 2012.02.21. 
Szerződéskötés az 2. részben : 2012 .02.21. 
Szerződéskötés az 3. részben : 2012 .03.07 . 
Szerződéskötés az 4. részben : 2012.03.07. 

A komposztáló telep építési munkái elkészültek, a próba üzemi eljárás lezárult. Itt 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

a készültségi fok 100 %-os. A FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás kiadása 
megtörtént. 

A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek a műszaki 
átadása 2013 . év november 27.-én megtörtént. 

Meglévő és új szennyvízátemelők szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei 
készülnek. A csatornahálózati munkákra megkötött szereződések alapján 
párhuzamosan folynak a szaghatás-kezelési munkák. 

Jelen időpontig a 191 km csatorna kiépítésére került sor, ami teljes 
csatornahálózati munkák mintegy 97,7 %-át jelenti. 

A program támogatási szerződése szerint eddig 11 Projekt Előrehaladási Jelentés 
került benyújtásra, melynek a KSZ elfogadása folyamatban van 

51 db kifizetési kérelem benyújtásával területszerzéssel, Mérnökszervezet 
tevékenységével összefüggésben került sor kifizetésre, továbbá a telepek 
esetében a szerződésekben rögzített előlegek és a Komposztáló telep 
végszámlájának, míg a II. sz. Szennyvíztisztító telep építésével összefüggésben 6. 
résszámla teljesítésére került sor. A csatornahálózati munkák esetében az 1-4 
részek előlegeinek, illetve 37 db építési résszámlának a teljesítésére került sor. 

A csatornahálózati munkák esetében az átemelők energiaellátásának biztosítása, 
jogszabályváltozás, valamint a tavaszi csapadékos időjárás miatt megváltozott 
körülmények eredményeztek csúszást a részteljesítési, illetve végteljesítési 
határidők vonatkozásában. 

5. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSlAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI 
MEGÚjíTÁSA 
ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001 

Projekt 
összköltsége: 

1.551.374.251 Ft 

Támogatás 
összege: 

1.348.050.545 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

86,89 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdés: 2012. 12. 31. 
Befejezés: 2014. 12. 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés 

aláírása 2012. november 30-án történt meg. 

1. sz. szerződésmódosítás : 2013 . április 05. 
2. sz. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 
3. sz. szerződésmódosítás: 2013 . december 09. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
Hagymási Gyula, Nyíregyházi Ipari Park Kft. 



Karászi Noémi, Nyíregyházi Ipari Park Kft. 

Projekt rövid 
(műszaki , szakma i) 
tartalma : 

Fő cél : Az érkerti lakótelep épületállományának 

közszolgáltatások fejlesztése . 

és köztereinek megúj ítása, 

Tevékenységek: 

• Az iparosított technológiával épült panelházak közös részei (homlokzat- és 
tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62 ., 64., 

66 ., 68.,65.,67.,69.). 

• A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey 
Károly Általános Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág 
u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi Civilház és az Érkerti Rendőrőrs közös 
épületének felújítása szolgálja . A tevékenység során az oktatási épületek 
külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócsere, illetve 
tetőfelújítás/szigetelés van tervbe véve, míg a Civil ház/rendőrőrs közös 
épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is 
szükséges. 

• Elengedhetetlen az akcióterület köztereinek megújítása is, amelyek 
elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése 
szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása 
keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, 
amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) 
sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és bővítést, az Érpatakon 
átvezető hidak építését, parkoló felújítást és - bővítést, illetve zöldfelületi 
rehabilitációt is 

• A fentieken túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, 
tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás), 
projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem 
kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.): 

A támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg. 

A kivitelezési projektelemek közül a 4 intézmény fejlesztésére vonatkozó 
vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így a nevelési/oktatási 
intézményekben a kivitelezési munkák megkezdődhettek . Az intézményekben 
végzett munkálatok 2014 februárjában fejeződtek be . 

2013. december 30-án aláírásra került a tízemeletes társasházak külső 

felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés, a közterület fejlesztésre vonatkozó 
kivitelezési szerződés december 17-én került aláírásra. A két projektelem 
tekintetében így 2014 márciusában elkezdődhettek kivitelezési munkálatok, 
amelyek jelenleg is gőzerővel folynak. 

A projekt keretében jelentős megtakarítás keletkezett, amelynek jóvoltából újabb 
projektelemekkel bővülhetett az érkerti projekt az alábbiak szerint: 

I. Térfigyelő kamera-rendszer 

16 db kamera beszerzése és az annak működéséhez szükséges rendszer 

kiépítése. (becsült érték nettó 7 900 OOO Ft ) 

II. Intézményi- és infrastruktúrafejlesztés (becsült érték nettó 39 .119.000,- Ft) 

• Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény: lapostető felújítás és 



homlokzati hőszigetelés. 
• Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Kóroly Tagintézmény udvari épülete: 

lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés. 

• Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény kiegészítő építési 
munkái: meglévő vegyes szerkezetű homlokzati nyílászárók cseréje 
hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárókra, udvari térburkolat 
rekonstrukciós munkái, iskola telekhatára melletti K-Ny irányú sétány 

rekonstrukciója . 

A projekt kapcsán Önkormányzatunk 111185 704 Ft önerő támogatást nyert. 

Megva lósítást 
A megvalósítás (illetve annak előkészítése) során figyelemmel kell lenni arra,

hátráltató 
hogya program 14 konzorciumi partner (társasházak képviselői, civil szervezetek, 

problémák, 
intézmények) bevonásával történik, így fel kell készülni az együttműködéssel járó

nehézségek: 
esetleges nehézségekre, a sok szereplő miatt felmerülhető kommunikációs 
problémákra. 

6. sz. projekt adatlap 

PROJEKT cíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA 
ÉAOP-5.1.1jB-09-2F-2012-0002 

Projekt 
összköltsége: 

489.170.056 Ft 

Támogatás 
összege: 

459.168.752 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

93,86 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdés: 2012. 12. 31. 
Befejezés: 2014. 12. 31. 

Támogatási 
A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés 

Szerződés 
aláírása 2012. november 29-én történt meg.

megkötésének, 
módosításainak 1. szerződésmódosítás: 2013.április 05. 

dátumai : 2. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 
3. szerződésmódosítás: 2014. március 28. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
Hagymási Gyula, Nyíregyházi Ipari Park Kft . 
Karászi Noémi, Nyíregyházi Ipari Park Kft. 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) • Szociális bérlakások felújítása 

tartalma: A tevékenység keretében megvalósul a Dália utca valamennyi földszintes 
lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a 
felújítása . Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófödém 
hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők 
szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a 
kémények átrakása valósul meg. 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) : 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A fejlesztések összesen 82 lakást érintenek. 

• 	 Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása 

A megüresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitvaálló 
helyiségekben olyan szolgáltatóház kerül kialakításra, ahol a hét 
meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető 

szolgáltatás nyújtására kerülhet sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi 

(" nép ügyvédje" ) szolgáltatás. 

A tevékenység keretében megvalósul a helyiségek kialakítása, felújítása . 

• 	 Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének 
külső felújítása 

A tevékenység keretében megtörténik az egy épületben működő Kincskereső 
Óvoda Dá lia utcai tagóvodája, a Napsugár Bölcsőde, és az Idősek Klubja külső 
felújítása . A felújítás keretében homlokzati és zárófödém szigetelés, valamint 
a homlokzati nyílászárók cseréje valósul meg. 

• 	 Közterületek fejlesztése - közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése 

Viola u. útépítés, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz Zs. u.
Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat 
rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felúj ítása . 

Játszóhelyek létesítése: A fiz ikai környezet megújításának részeként 
megvalósul a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított 
lakóépületek és intézmények környezetében. 

• 	 A fentieken túl a projekt tartalmaz soft elemeket, tájékoztatási feladatok 
ellátását, projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az 
előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan. 

A támogatási szerződés aláírása 2012 . november 29-én történt meg. A kivitelezési 
projektelemek közül az utak és a közterületek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói 
szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így e hónapban megkezdődhettek 
a kivitelezési munkálatok. Az út és közterület fejlesztés kivitelezési munkálatai 
2013 . december 31-én megvalósultak. 2013 decemberében megtörtént a 
szociális bérlakások, Dália 1. sz. alatti óvoda és nonprofit szolgáltató helyiség 
felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés aláírása . E projektelem kivitelezési 
munkálata i is befejeződtek . 

A projekt keretében megtakarítás keletkezett, amelynek jóvoltából 
kamerarendszer telepítésével, kialakításával bővülhetett a projekt. 

A projekt kapcsán Önkormányzatunk 43 374207 Ft önerő támogatást nyert. 

A projekt ünnepélyes átadása a lakosság számára heteken belül megtörténik. 

A megvalósítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett épületeket 
jelenleg is lakják, ezért szükséges lesz a Nyíregyházi Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Kft. bevonása, illetve a vele való szoros, hatékony együttműködés 
azért, hogya munkálatok jól ütemezhetőek legyenek. 

Az önkormányzati bérlakások felúj ítása kapcsán korábban nem készült födém és 
tetőszerkezet állékonysági vizsgálat, amelynek elvégzése nélkül kritikussá vált 
volna a fejlesztés megvalósítása . A kiegészítő tervezés során módosításra került a 



terveken tetőhéjazat, illetve a padlásburkolat, 
tetőszerkezet állékonysága megfelelővé válik. 

amelynek következtében a 

7. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐvíTÉS 
SÓSTÓ-GVÓGVFÜRDŐN 
ÉAOP-2.1.1jE-12-Kl-2012-000S 

Projekt összköltsége: 2.104.510.000 Ft 

Támogatás összege: 2.104.510.000 Ft 

Támogatási intenzitás 
(%): 

100 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2013. május 02 . 
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 27. 
Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2014. december 27. 

Támogatási Szerződés 
megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. 
TSZ 1. sz . módosításának ideje: 2013. április 05. 
TSZ 2. sz. módosításának ideje : 2013 . szeptember 09. 

Projektmenedzsment: Karászi Noémi, dr. Podlovics Roland, dr. Loványi István Györgyné, Pócsik 
Ágnes, Szatmári Csaba, Szabó Tamás 
Külső projektmenedzsment szervezet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

A kiemeit turisztikai projekt célja az, hogya Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő 

területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely 
Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára . A fejlesztés ezen cél 
elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő

rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó 
Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala 
élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan 
megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével. 

A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként 
jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, 
vonzó úti célként, eltérő célcsoportok számra is, hosszabb időtartamra szóló, 
tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet. 

A fejlesztés tartalmi elemei a következők : 

1. projektelem - Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása; 
2. projektelem - Pálinka Főváros kialakítása 
3. projektelem - Múzeumfalu infrastrukturális elérésének javítása 
4. projektelem - Egyedi gyógyászati profil kialakítása 
5. projektelem - Állatpark fejlesztése - Andok világa 
6. projektelem - Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány ill. Sóstó 
revitalizáció sétány a parkfürdő mellett; 
7. projektelem - Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése . 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 

A projekt megvalósulási helyszíneihez kapcsolódó tulajdonviszonyok 
rendezése, igazolása és a piaci árakat igazoló árajánlatok bekérése az első 



számla alapú kifizetési kérelem benyújtásáig részben megtörténtek. 

kérelmek stb.) 
időszakok, kifizetési 

A beruházással érintett idegen tulajdonban lévő ingatlanok esetében a 
pályázati előírások szerint az Önkormányzatnak a használat lehetőségét 
biztosító jogcímmel kell rendelkeznie a tulajdonossal vagy vagyonkezelővel 

kötött szerződés alapján. A Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 
helyrajzi számok a projekt megvalósítását képezik. A terület tulajdonosa 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata és az Esélyt az Ifjúságért Alapítvány. A 
területtel kapcsolatos problémák ismertek. Az ingatlanokkal érintett 

projektelem - Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása - megvalósítására nem 
rendelkezünk élő szerződéssel. Arra vonatkozó vállalkozási szerződést a 
tulajdonviszonyok rendezését követően tudunk kötni egy új közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően . 

Az 1. számú kifizetési kérelem 2013. szeptember 20-án került jóváhagyásra. 
Értéke 92.595.150,- Ft, mely az előkészítéshez kapcsolódó és már kifizetett 
utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta . 

A 2. számú kifizetési kérelem 2014. május 28-án került jóváhagyásra . Értéke 
105.152.572,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta . 

A 3. számú kifizetési kérelem 2014. július 08-án került jóváhagyásra. Értéke 
17.763.925,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit 
tartalmazta. 

A projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások, mint 
projektmenedzsment, műszaki ellenőrzés, jogi szolgáltatás, lakosság 
tájékoztatása, üzleti marketing feladatok elvégzése a megkötött vállalkozási 
szerződéseknek megfelelően haladnak. 

Jelenleg az egyes projektelemekhez kapcsolódó eszközök beszerzése, így a 
senior park eszközei és a gyógyturisztikai eszközök, bútorok és elektronikai 
cikkek beszerzése folyamatban van. 

Megvalósítást A Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi számok a projekt
hátráltató problémák, 

megvalósítását képezik. A Sport- és rendezvényhelyszín megvalósulási
nehézségek: 

helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonviszonyának rendezetlensége nehezíti 
a projektelem megvalósulását. 

8. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

"FROM INTEGRATION TO INCLUSION" (INTEGRÁCIÓTÓl AZ INKLÚZIÓIG) 

CITIZENSHIP EACEA 528483 II PROJEKT REF.NR .: 2012-1489/001-001 

Projekt 
összköltsége : 

92 .000 EUR 

Támogatás összege: max. lehívható összeg 25 .000 EUR 

Támogatási 
intenzitás (%): 

átalányalapú támogatás (az egyes eseményeken résztvevő helyi és nemzetközi 
résztvevők számától és napjától függ, meghatározott átalánydíjas tarifa szerint
az EACEA támogatási feltételeinek az értelmében) 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 

Kezdet: 2012.09. 05. 
Befejezés: 2014. 08. 30. 



befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 

Megállapodás megkötve a projektvezető Iserlohn várossal: 
2012. szeptember 5. 

dátumai: 

Projektmenedzser 
Véghné Sinkovicz Ágnes, Polgármesteri Kabinet 

(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint partner vesz részt a 
pályázatban, a vezető partner (pályázó) Iserlohn, német testvérvárosunk 
önkormányzata. A partnerség további résztvevői: Chorzów Város 
Önkormányzata (Lengyelország), PresovjEperjes Város Önkormányzata 
(Szlovákia), Rzeszów Város Önkormányzata (Lengyelország), Szatmárnémeti 
Város Önkormányzata (Románia), 

Az "INKLUZlÓ" lényege: a fogyatékkal élők bevonása a társadalom minden 
területén . Alapját a 27 EU tagország által aláírt fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló egyezmény képezi, amelyben minden aláíró vállalta: biztosítja, 
hogyafogyatékossággal élők a többi polgárral azonos alapon élvezhessék 
jogaikat. A program az EU Bizottság "Aktív polgárokat Európának -
Testvérvárosok hálózatának kialakítása, elnevezésű 1.2. típusú pályázat 
keretében valósul meg. A program 3 helyszínen, 3+1 konferenciával 
egybekötött találkozóval, a fogyatékkal élőket érintő 3 speciális témakörben és 
egy záró találkozóval kerül megrendezésre: 

9. 	 2012. szeptember 5-7. Iserlohn - lakhatási körülmények, lakás 
feltételek 

10. 2013. május 22 - 24. Nyíregyháza - oktatás, képzés, 

ll. 2014. május 14 -16. Chorzów - foglalkoztatás, munka 

12. 2014. augusztus 25 -27. Iserlohn - záró, összegző találkozó 

A konferencia célcsoport ja: a résztvevő városok, és azok testvérvárosainak 
önkormányzati képviselői, a témában érintett hivatalok és intézmények 
szakemberei, civil, egyházi szervezetek képviselői, és maguk az érintett 
fogyatékkal élők . A pályázat középpontjában az egymás közötti 
információcsere - azoknak az intézkedéseknek, jó példáknak a 
tapasztalatcseréje - áll, melyek elősegítik a fogyatékkal élő emberek 
bekapcsolását a hétköznapokba, valamint hozzájárul a fogyatékkal élők jogait 
és ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseket taglaló hálózat kiépítéséhez. 

2014. május 14-16. között megrendezésre került Chorzówban (PL) a 3. 
konferencia, amelyen Nyíregyházát 16 szakember képviselte. Záró 
dokumentumok, beszámolók elkészítése közösen a résztvevő 

testvérvárosokkal folyamatban van, a záró találkozóra augusztus 2S-27-én 
kerül sor Iserlohnban. A támogatás végösszegének kifizetése, az átalány 
támogatás értelmében, a pályázat lezárását követően, 2014. év végén várható. 

Megvalósítást 
A projekt tág területet ölel fel, széleskörű belföldi és külföldi együttműködő

hátráltató 
partner bevonását igényli, melyekkel folyamatos, széleskörű egyeztetésekre

problémák, 
van szükség. 

nehézségek: 



9. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

MODELLKíSÉRLETI PROGRAM NyíREGYHÁZÁN 
TÁMOP-5.4.9-11jl -2012-0048 

Projekt 

összköltsége: 
22 .397.840 Ft 

Támogatás összege : 21.797.840 Ft (600 ezer Ft tartalék nem számolható el) 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdete : 2013.06.01. 
Befejezés: 2014.11.30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 

módosításainak 
dátumai : 

Támogatási Szerződés megkötése: 2013 .05.27. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Orosi Gábor Bence, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és 

fenntartását tervezzük, valamint több, az intézmények, szolgáltatások 

szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás 
kidolgozását tervezzük megvalósítani. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

A projekt megvalósítása befejezéséhez közeledik. Az alábbi weboldal elkészült: 
www.nyhszochalo.hu, adattartalommal történő feltöltése folyamatos az 
együttműködő szervezetek felől. 2. számú kifizetési kérelem benyújtásra került 
6641 000 Ft összegben . 

Megvalósítást 
hátráltató 

problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

10. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A NyíREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJíTÁSA AZ OKTATÁSI 
KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAvíTÁSA ÉRDEKÉBEN 
ÉAOP-4.1.1jA-12-2012-0006 

Projekt 
összköltsége: 

459.730.444 Ft 

Támogatás 
összege : 

435.131.500 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

94,65 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 

Kezdet: 2013. 09. 02 . 

Befejezés: 2014. 09. 30. 



befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013. május 17. 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt komplex felújítást irányoz elő, ennek megfelelően kiemelten kezeli a 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat 
is. A hőtechnikai problémák kezelése kapcsán sor kerül a meglévő fa és fém 
homlokzati nyílászárók cseréjére, a homlokzati panel felületek külső 

hőszigetelésére (kőzetgyapot alkalmazásával), és alapostető újraszigetelésére. 
A felújított lapostetőre napelemek telepítését tervezzük, melyek biztosítani 
tudják az iskola működtetésének folyamatos villamos energia ellátását. Az 
iskolaépületen belül szükséges a belső fa anyagú ajtók és a tantermek 
padlóburkolatának cseréje, az aulában, folyosókon, mosdókban található hideg 
burkolatok felújítása, illetve a belső szennyvízvezetékek és a folyosókon lévő 
beépített szekrények újra cserélése . 

Szintén kiemeit feladat az épület komplex akadálymentesítése, melynek során 
többek között - új személyfelvonó is beépítésre kerül. A mindennapos 
testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében sor kerül az iskola 
tornaterme padlóburkolatának cseréjére, melynek során sportpadló kerül 
beépítésre, illetve a jelenlegi légfűtéses rendszer radiátoros fűtésre való 
kiváltására. 

Az iskola udvarán lévő, jelenleg salakborítású futópálya esetében pedig a mai 
kor igényeinek megfelelő rekortán burkolat kerül beépítésre. A jelenleg is 
fennálló eszköz-elhelyezési problémák kezelésére a tornaterem mellett egy 
fűtéssel nem rendelkező, zárható raktárépület kialakítását is tervezzük. A 
felújítási, építési feladatokon túl indokolt eszközök beszerzése is, melynek 
során a tanulók testneveléséhez elengedhetetlen eszközök vásárlását kívánjuk 
megvalósítani a projekt keretében. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

2013. március 8-án érkezett meg hivatalunkba a támogató levél. 2013. május 
17-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés. 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjével 2014. április 9-én az Önkormányzat szerződést kötött. 

A vállalkozási szerződés szerint a teljesítési határidő 255 nap, melynek napja 
2014. december 20. A projekt befejezési határideje 2014. szeptember 30. A 
Közreműködő Szervezettől kérelmeztük a megkötött támogatási szerződés 

módosítását az alábbiak szerint: 

- a projekt kezdetének módosítását kértük a megkötött vállalkozási 
szerződés alapján (2014.04. 09 .) 

- a projekt befejezési időpontjának módosítását kértük (2014. 12. 31.) 

Még nem kaptunk választ a Közreműködő Szervezettől. 

A közbeszerzési eljárás során a becsült értéknél magasabb összegű ajánlatot 
adott a nyertes ajánlattevő. Ennek fedezésére plusz forrást igényeltünk 
szerződésmódosítási kérelem formájában a Közreműködő Szervezettől. Erre 

http:2014.04.09


sem érkezett még jóváhagyás. 

A kivitelezés során több olyan munka elvégzése is felmerüit, amely a 
közbeszerzési dokumentáció keretében kiadott kiviteli tervdokumentációban, 
illetve műszaki leírásban sem szerepelt, s így az ajánlattételkor nem voltak 
előre láthatóak, azonban az érintett munkák elvégzése az iskola teljes körű 
felújítása, a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése szempontjából 
elenged hetetie n. 

2014. június 16-án benyújtottuk a Közreműködő Szervezet felé a 2. sz. kifizetés 
igénylésünket és időszakos beszámolónkat. 2014. július 8-án érkezett 
hiánypótlási felhívás, amelyet teljesítettünk. 

A kivitelező 2014. 07. 21-én elérte az 50%-os készültséget, benyújtotta 2. 
részszámláját . 

A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében eszközöket szerez be az 
Önkormányzat. Három gazdasági szereplőtől kért árajánlatot az 
Önkormányzatunk, a legalacsonyabb árajánlatot adóval a szerződéskötés 
folyamatban van. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A kivitelezés során felmerült többlet munka költségei nem számolhatók el a 
projektből. 

11. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK 
KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VíZIKÖZMŰ HELVZETÉNEK (IVÓVíZ ÉS SZENNyvíz) 
FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEG LÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI 
PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL 
HUSKRO UA/ll01/068 

Projekt 
összköltsége : 

Összes partnert illetően : 260.190 {: (kb . 80.854 e Ft), ebből Nyíregyháza 
tervezett összköltsége 89.880 {: (kb. 27.930 e Ft) 

Támogatás 
összege: 

Nyíregyháza esetében : 85.386 {: (kb. 26.533 e Ft) 

Támogatási 
intenzitás (%): 

95 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdés: 2013. október 18. 
Befejezés: 2014. december 17. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, A Támogatási Szerződés megkötése: 2013. október 17. 
módosításainak 
dátuma i: 

Projektben 
nevesített Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
menedzser (név, Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
osztály) : 



Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

A pályázat a két ukrán város (Ungvár és Munkács) víziközmű hálózatának 

felmérését, feltérképezését foglalja magába, majd egy tanulmány kidolgozása 
következik, melyet egy magyar szakértőkből álló projekt team koordinál a helyi 
viszonyokat minden tekintetben ismerő ukrajnai szakértők bevonásával. A 
szakmai háttér biztosítását - társult partnerként - a NvíRSÉGvíz Zrt. végzi. 

A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható: 

1. jelenlegi helyzet analízise, azaz részletes felmérés Ungváron és Munkácson; 

2. ezek alapján egy részletes fejlesztési tanulmány elkészítése Nyíregyházán; 

3. az elkészült tanulmány adaptálása ukrán jogszabályi környezetbe Munkácson 
és Ungváron . Mindemellett a projekt végrehajtás 14 hónapja alatt a szakmai 
megvalósítással párhuzamosan egy kommunikációs kampány során közvetlen 
kapcsolatba kerülünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, 
Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víz i közmű rendszereinek 
fogyasztóival. 

2013. április 16-án érkezett a támogató levél. A projektben résztvevő 

partnerek között 2013. szeptember 18-án került aláírásra a Partnerségi 
Megállapodás. A Támogatási Szerződést 2013 . október 17-én írta alá 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata . 

A projekt hivatalos nyitókonferenciája 2013. december 12-én Nyíregyházán 
valósult meg. A projektben partnerként résztvevő Kárpátaljai Fejlesztési 
Ügynökség elkészítette munkácsi és ungvári víziközmű-hálózat jelenlegi 
állapotának felmérését a NvíRSÉGvíz Zrt. szakmai segítségével. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a két ukrán városra készítendő 
fejlesztési tanulmány készítőjének kiválasztása tárgyában közbeszerzési eljárást 
indított. A legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel az Önkormányzat 2014. 
március 17-én kötött szerződést . Jelenleg a tanulmány elkészítése zajlik, amely 
keretében sor kerül a NvíRSÉGvíz Zrt. szakemberei, az ukrán szakemberek, és a 
tervezői csapat közötti egyeztetésekre a tanulmány tartaimát illetően , illetve 
helyszíni bejárásra mind Munkács, mind pedig Ungvár városában. 

2014. május 14-15-én Munkácson, illetve Ungváron lakossági fórumokat 
rendezett az ukrán partner szervezet, a Kárpátaljai Fejlesztési Ügynökség, 
amelyek során tájékoztattak a résztvevőket a projekt céljairól, eredménye i ről , 

annak fontosságáról. A fórumok lebonyol ításában szakmai segítséget nyújtott a 
NvíRSÉGvíz Zrt. 

2014. június 24-én számos kárpátaljai szakember vett részt a NvíRSÉGvíz Zrt. 
tevékenységét bemutató szakmai napon, amely keretében a résztvevők 

előadásokat hallgathatta k meg a nyíregyházi vízmű vállalat működésérő l, 

eredményeiről, illetve kilátogattak a vállalat telephelyeire is . 

A projekt végén egy színes kiadványt szeretnénk megjeleníteni, amelyben 
részletese n bemutatásra kerülnének a projektben résztvevő partnerek, a 
projekt tartalma, céljai, várható eredménye i. A kiadványt elkészítő cég 
kiválasztása folyamatban van . 

Megvalósítást 
A projektre igen nagy hatással bíró, figyelmen kívül nem hagyható tény Ukrajna hátráltató 
jelenlegi politikai helyzete. A 2013 novemberétől kezdődő zavargások aproblémák, 
kárpáta ljai térségben is jellemzőek voltak, amely miatt a projekt menedzsment nehézségek: 



szervezetnek, illetve a projektben résztvevő NyíRSÉGvíz Zrt. szakembereinek 
több ízben kellett elhalasztaniuk utazásukat Ukrajnába, hiszen az oda utazás a 
testi épségüket veszélyeztette volna . A kialakult krízis helyzetek azonnali 
beavatkozást igényeltek az ukrán partner, illetve a társult szervezetektől, amely 
miatt többször is le kellett mondaniuk az projekt keretében előre egyeztetett 
találkozókat. A fentiek több hónapos késést jelentenek a projekt megvalósítása 
szempontjából. Azonban Ukrajna helyzete továbbra sem stabilizálódott, s 
politikai események a projekt végrehajtás további ideje alatt is erőteljesen 
befolyásolják és hátráltatják a projekt időbeli megvalósítását. 

12. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA 
ETI-14-A-000l 

Projekt 
összköltsége: 

1.500.000 Ft 

Támogatás 
összege: 

1.500.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

2014. június 2. 
2015. május 3l. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2014. április 23.  A Támogatási Szerződés megkötése 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki , szakmai) 
tartalma: 

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma): 
A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely 
mintegy 424,69 km 2 -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent. 

Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek: 

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

- Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Megfigyelő tagként Beregszászi EieperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata . 

Jelen pályázat célja, hogy olyan - magyarországi székhellyel rendelkező - Európai 
Területi Társulás (továbbiakban ETI) jöjjön létre Nyíregyháza és Szatmárnémeti 
város együttműködésével, amely lehetőséget nyújt a két érintett ország 
(Magyarország és Románia) határ menti településeinek együttműködésére . Mivel 
a nevezett városok egyaránt központi funkciót töltenek be térségükben, így 
céljaik, tevékenységeik közös vonásokat mutatnak, ennek okán pedig az 
együttműködés során lehetőség nyílik tapasztalatok átadására/megosztására, 
illetve bizonyos források közösen történő lehívására, felhasználására és 



Projekt jelenlegi 
állása (készü Itségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

stratégiák, tervek megvalósítására, végeredményben pedig a határokon átívelő, 

transznacionális összefogás erősítésére. 

A létrejövő Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, 
területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a 
Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti 
közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által 
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program 

kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi 
kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti 
kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös 
stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 17-én és 2012. 
június 5-én is benyújtott már pályázatot En alapításra. A csoportosulás tagjai 
lettek volna: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Beregszász/ 
6eperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szatmárnémeti Municípium 
(Primaria Municipiului Satu Mare). 

Mind az ukrán, mind pedig a magyar hatóságok helyt adtak a jóváhagyó 
kérelmünknek, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 2012. január 
30-ai keltezésű, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, 
Kossuth I. tér 2-4) által kiállított XXII-3/89/4 (2012) ügyiratszámú határozatának 
keretében, míg Beregszász Város Önkormányzata egy 2012. február 21-ei 
keltezésű, Ukrajnai Külügyminisztérium által (01018 Kijev, Mihajlivszka tér 1.) írt, 
301/16-619-196 ügyiratszámú levelében kapta meg a jóváhagyást az európai 
területi társulásban való tagság részvételére vonatkozóan. Szatmárnémeti Városa 
is elindította jóváhagyási folyamatot, amely azonban nem járt sikerrel a Bukaresti 
Régiófejlesztési és Turisztikai Minisztériumnál. A minisztérium nehezményezte, 
hogy Magyarország és Ukrajna között, mint harmadik országgal van Kormányközi 
Megállapodás nemzetközi egyezményre vonatkozóan, viszont Románia és 
Ukrajna között nincsen . 

A pályázat lemondásra került, mivel Önkormányzatunk a bírósági cégbejegyzésre 
megszabott határidőre, önhibáján kívül nem tudta megalapítani az Európai 
Határvárosok En-t. 

A 2011-ben fennálló probléma sajnos 2012-ben és 2013-ban sem oldódott meg, 
annak ellenére, Beregszász Megyei Jogú Város Önkormányzata nem szerepel 
alapító tagként. Ez okból ismételten szükségessé vált a pályázat visszamondása, 
hogy 2014-ben új pályázatot nyújthassunk be. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatunkat 2014-ben 1.500.000 
Ft. támogatásban részesítette . A Támogatási Szerződés megkötésre került. 

A romániai jóváhagyó hatóság kiadta engedélyét 2014.06.26-án az En 
megalakítására, amellyel nagy lépést tettünk az En megalakítása felé. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Jelenleg nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 



13. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A NYíREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖlDI LAKÓTELEP REHABILITÁCiÓJA 
ÉAOP-5.1.1jB2-13-K2 -2013-0001 

Projekt 
összköltsége: 

249.054.116 Ft 

Támogatás 

összege: 
249.054.116 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2013. 06. 01. 
Befejezés: 2014. 11. 30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, Támogatási Szerződés 2013. szeptember 09-én megkötésre került . 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

(név, osztály) : 
Hagymási Gyula, Nyíregyházi Ipari Park Kft. 

Karászi Noémi, Nyíregyházi Ipari Park Kft . 

Projekt rövid 
(műszaki , szakmai) 
tartalma : 

A szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése: Az Örökösföld 
lakótelepen a megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az 
épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások 
fejlesztésével. 

A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak : 

- Az Örökösföld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomány megújításával. 
Ennek során az a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon 
azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a 
megújuló energia előnye i t. Mindezek a - teljes egészében energetikai -
korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások 
értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalm i 
szegregációját. A fejlesztés során a lapostetőn déli tájolással, 235-250 WP 
polykristályos napelemes modulok kerülnek elhelyezésre úgy, hogya rendszer 
névleges teljesítménye az áramszolgáltató elvárása szerint alkalmazkodjon az 
elmúlt évi fogyasztáshoz. 

A rendszer névleges nettó teljesítménye így a panelok számának megfelelően 8-9 
KW-ra adódik. A megvalósítás kapcsán érintett épületek: Fazekas János tér 2., 3., 
4., 7., ll ., lS., 16., 19., 20., 23. Az érintett társasházak konzorciumi partnerként 
vesznek részt a pályázatban. 

- A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése , minőségének és 
működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése. 

A közszolgáltatások korszerűsítését két nevelési intézmény (Tündérkert Keleti 
Óvoda Margaréta Tagintézménye és a Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet 
Tagintézménye) felújítása szolgálja . A tevékenység során a Margaréta 



Tagintézmény külső hőszigetelése, és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, 
illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócsere és a gázrendszer 

átalakítása van tervbe véve. 

- Az Örökösföld lakótelep közösségi funkcióinak 

zöldfelületek részleges rehabilitációjával. 

erősítése a közterületek és 

A tervezett fejlesztés elemei: 49. számú játszótér rekonstrukciója; sétányok 
kialakítása, járdafelújítás, padok és szelencék kihelyezése; kör alakú közösségi tér 
kialakítása (zöldsziget); gyepfelújítás, fák és cserjék telepítése. 

A fentieken túl a projekt tartalmaz soft elemeket is, melyek egy részét közvetlenül 
bevonni tervezett konzorciumi partnereink segítségével, más részét pedig 
közvetett módon, programalap felhasználásával kívánunk megvalósítani. 

Ezen felül tervezzük tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, 

menedzsment költségeket és tartalék beállítását az előre nem kalkulálható 
kiadásokra vonatkozóan. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Az építőipari kivitelezési munkálatok 2013 . december 6-ra elkészültek. 
A konzorciumi partnerek (a Gyermekjóléti Központ és a Szociális Gondozási 
Központ) tevékenységei folyamatban vannak. 
A Programalap keretében 18 pályázat érkezett be. A nyertes mini projektek száma 

9 db. Jelenleg a mini projektek megvalósulása zajlik. 
A projekt megtakarításának terhére kamararendszer kialakítása van folyamatban, 
melynek egy kisebb részét a város önerőből fedezi. 

Nem releváns. 

14. sz. projekt adatlap 

PROJEKT cíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

A GYERMEKEK ÁTMENETlOTIHONA KORSZERŰsíTÉSE 
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091 

Projekt 
összköltsége: 

73.520.698 Ft 

Támogatás 
összege: 

73.157.600 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

99,51% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2013.07.01. 
Befejezés: 2014.10.31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

A Támogatási Szerződés megkötése 2013. augusztus 15-én megtörtént. 

1. szerződésmódosítás: 2013. november 08. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Horváth István, Vagyongazdálkodási Osztály 



Projekt rövid A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése , modernizálása, az 
(műszaki, szakmai ) életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése. A pályázat
tartalma : eredményeként 8 db kétágyas szoba kialakítása, szintenként vizes blokk, étkező , 

konyha, nappali, ügyeletes szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint igazgatói 
és nevelő i iroda kerül kialakításra . Közvetett célunk a megfelelő funkciójú 
helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka gördülékenyebbé és 
színvonalasabbá tétele . A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető 
és nagyobb hangsúly helyezhető a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és 

egyén i fejlesztésre (amely az egyéni gondozási tervben megfogalmazott feladatok 
megvalósulását segíti) . 

Projekt jelenlegi 
Aláírásra került 2013 novemberében a kivitelezési szerződés, ezt követően 

állása (készültségi 
megtörtént a munkaterület átadása . A közbeszerzési eljárás során kapott ajánlat 

fok, beszámolási 
meghaladta a rendelkezésre álló összeget, így a többletköltség

időszakok, 
elszámolhatóságát, támogatási összeg megemelését kértük a 2013 . december 30

kifizetési kérelmek 
án benyújtott szerződésmódosítási kérelmünkben. A jelenleg elszámolható 

stb.) 
összköltség 73.520.698 Ft, a kérelmezett elszámolható költség 84.548.802 Ft. A 
kérelem elfogadásával 630.501 Ft-ra csökkenne a projekt nem elszámolható 
költsége. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

15. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI 
PROGRAMJÁNAK ELŐKÉszíTÉSE, TÁRSADALMASíTÁSA 
ÉAOP-S.1.1/H-13-2013-0002 

Projekt 
összköltsége : 

40.000.000 Ft 

Támogatás 
összege: 

40.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2013 . 06. 01. 
Befejezés: 2014. 09. 30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
lejáratának és 
módosításainak 
dátumai 

Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013.06.07 . 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Ka róczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

M iklé né Lő rincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 



Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása 

A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált 
Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó 
Európa megvalósítását. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az 
integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés 
megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött 
szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogya fenntartható városfejlődés 

érdekében olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul tűzik ki a 
várostérségeket érintő gazdasági, környezeti és társadalmi jellemzőkkel 

összefüggő problémák kezelését. 

A projekt célja, hogy megvalósítása során olyan dokumentumok szülessenek, 
amelyek érdemben hozzájárulnak a 2014-2020-as programozási időszak 

előírásainak megfelelő, stratégiai tervezés érvényesüléséhez, a területi alapú, 
integrált megközelítést alkalmazó komplex programok előkészítéséhez és 
megva lósításá hoz. 

A fent leírtaknak megfelelően a projekt keretében sor kerül a fenntartható 
városfejlesztéshez szükséges stratégiai dokumentumok kidolgozására és 
társadalmasítására az alábbiak szerint: 

1. 	 A városfejlesztési koncepcionális és stratégiai dokumentumok szakmai 
tartalmának kialakításához, felülvizsgálatához, átdolgozásához 
kapcsolódó szakértői közreműködés (1 db Településfejlesztési Koncepció 
felülvizsgálata; 1 db Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása), 

2. 	 Az ITS átdolgozási folyamata során készülő, illetve a stratégiában 
felvázolt, megvalósítani tervezett projekteket megalapozó valamint 
háttértanulmányok elkészítése (1 db Projekt portfolió kidolgozása), 

A partnerségi együttműködés megvalósítása (6 db rendezvény szervezése és 
lebonyolítása). 

A Támogatási Szerződés aláírását követően hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás keretében kiválasztásra került az a vállalkozó, aki a fent 
nevezett tanulmányok elkészítését és a rendezvények lebonyolítását vállalta . A 
vállalkozói szerződés 2013. augusztus 5-én került aláírásra, melyet követően 
megtörtént a projekt időbeli ütemezése, majd pedig elkezdődött a 
tanulmányokhoz szükséges háttéranyag összegyűjtése . 

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezés elkezdődött, melyről a 2013. 
augusztusi Közgyűlésen is tájékoztatást adtunk. 

Lezajlott az első mentori látogatás is, jóváhagyásukkal Partnerségi Szabályzat és 
Partnerségi terv készült, melynek Irányító Hatóság általi jóváhagyása is 
megtörtént. 

A szállítói előleg és a támogatási előleg is megérkezett mind a vállalkozó, mind 
pedig az önkormányzat részére a Partnerségi Terv jóváhagyását követően. 

2013 októberében előzetes tájékoztatást adtunk a településfejlesztési koncepció 
készítéséről a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § szerint az egyezetési 
eljárásban résztvevő valamennyi szervezetnek. A szervezetektől visszaérkezett 
javaslatok, vélemények és adatok összegzésre kerültek, melyeket szem előtt 

fogunk tartani a koncepció készítésénél. 

Elindult és zajlik a településfejlesztési koncepció és stratégia megalapozó 



vizsgálatának kidolgozása . 

Elkészült a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó 
fejlesztési részdokumentum - I. fázisa, melyet a Nemzeti Tervezési Hivatalnak is 

eljutattunk 2013. november 21-én. 

2013. december B-ra az ágazati operatív programokhoz (GINOP, EFOP, IKOP, 
KEHOP, VP) kapcsolódó projektcsomagok is elkészültek, melyek nem csak az 
imént említett hivatalnak, de az összes érintett minisztériumnak is megküldésre 

kerültek. 

A közgyűlés által jóváhagyott tervezési dokumentációknak államigazgatási 
szervek felé történő társadalmasítása megtörtént, ezt követően 2014.07. 31-én 
az előírtaknak megfelelően megküldésre került az Irányító Hatóságnak 
véleményezésre a Településfejlesztési Koncepció; Integrált Településfejlesztési 
Stratégia illetve a Megalapozó Tanulmány. 

Jelen előterjesztés elfogadásával javasoljuk, hogy Nyíregyháza MJV 
projekt javaslatai a továbbiakban egységes szerkezetben jelenjenek meg a 
tervezési dokumentumokban. 

Megva lósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

16. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜlETI ÚTJAINAK 
FEJLESZTÉSE 
ÉAOP-3.1.2/A-1l-2012-0052 

Projekt 
összköltsége: 

438.614.920 Ft 

Támogatás 
összege: 

394.753 .428 Ft + 42 .907 .302 Ft önerő-támogatás = 437.660.730 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

99,78% (önerő-támogatással együtt, Támogatási Szerződés szerint) 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2014.01.01. 
Befejezés: 2014.12.31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításá na k 
dátumai: 

Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 10. 18. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Az Arany János és Garibaldi utcán, illetve a Csaló közben a meglévő út és 
járdaburkolatok felújítása történik meg. A geometriai kialakítás a Garibaldi 
utcán és a Csaló közben a meglévőhöz igazodik, az Arany János utcán a 
meglévő két forgalmi sávos kialakítás helyett egy forgalmi sáv és leállósáv 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

kialakítása történik. 

A Csaló közben felújításra kerül - a Sóstói út, Ószőlő utca közötti szakaszon - a 
meglévő elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút. Az Ószőlő utca és a Csaló 

köz csomópont jában mind az Ószőlő, mind pedig a Csaló közi ágat keresztezve 
gyalog-kerékpáros átvezetés létesül. A fentieken túl felújításra kerül a két 

meglévő autóbuszöböl és 12 állásos parkoló is. 

A projekt további részét képezi az Arany János és Szarvas utca csomópont jának 
körforgalmúra történő átépítése, amely a térség közlekedésbiztonságának 
jelentős javítását célozza meg. Forgalmi rendje jelenleg jelzőtáblákkal 

szabályozott, a meglévő burkolatok állaga leromlott, a csomópont kialakítása 
közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen . A gyalogosok biztonságos 
áthaladása csak két ágon biztosított, a tervezett fejlesztés pedig mind a négy 
csomóponton biztosítja a gyalogos átkelést. Minden fejlesztési szakaszon a 
gyalogos közlekedést érintő legfontosabb célok közé tartozik az akadálymentes 
közlekedés biztosítása. A körforgalmú csomópont minden ágán 3 m szélességű 
gyalogátkelőhely kerül kijelölésre. Két ágon a gyalogos átvezetés mellett a 
tervezett gyalog-kerékpárút is átvezetésre kerül. Az Arany János utca két 
oldalán 31 db parkolóállást alakítunk ki. Ezen felül 14 db parkolóhely épül a 
Szarvas utcán. Az Arany János utcán 2 db buszmegállóhely a felújítást követően 
a leállósávon kerül elhelyezésre, illetve a Szarvas utcai meglévő 2 db autóbusz 
megállóhely új építésű öbölben kerül elhelyezésre. 

A kiépítendő kerékpárút a Szarvas utca mentén jelenleg a Kereszt utcáig 
meglévő gyalog-kerékpárút folytatásaként szolgál majd a Vécsey közig, ezzel az 
Érkert is bekapcsolódik a város kerékpáros közlekedésébe. A Kereszt utca és a 
Kígyó utca közötti szakaszon a gyalog-kerékpárút a K-i oldalon kerül 
kialakításra. A Vécsey utca - Vécsey köz közötti szakaszon a gyalog-kerékpárút a 
NY-i oldalon halad. 

2013. szeptember 12-én érkezett értesítés a támogatói döntésről. A 
Támogatási Szerződés 2013. október 18-án lépett hatályba. 

Az építési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása előtt a 
közbeszerzési dokumentációt előzetes minőségellenőrzésre bocsátottuk 2014. 
március 18-án. A Közreműködő Szervezet elvégezte a dokumentumok műszaki
szakmai minőségellenőrzését, azokkal szemben kifogást nem támasztott. A KSZ 
támogathatósági nyilatkozat birtokában elindítottuk a dokumentumok jogi 
ellenőrzését a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál 2014. március 25-én. A 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálytól 2014.05.05-én kaptuk meg a 
minőségellenőrzési jelentést. Időközben az Önkormányzat - tekintve, hogya 
projekt három része egymástól függetlenül is végezhető, s figyelembe véve azt 
is, hogy ezáltal idő takarítható meg - az eljárás szakaszokra való szétbontásáról 
döntött. A három szakaszra (Arany János utca út- és járdaburkolat felújítása, 
zöldfelület rendezése, Arany János utca - Szarvas utca csomópont körforgalmú 
csomópontra történő átépítése, Csaló köz út- és járdaburkolat felújítása, 
zöldfelület rendezése, Csaló köz - Ószőlő utca útcsatlakozás átépítése, Garibaldi 
utca út- és járda burkolat felújítása, zöldfelület rendezése) az Önkormányzat 3 
közbeszerzési eljárást indított. 

Csaló köz teljes útburkolat és járda felújítása tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás keretében 3 céget kért fel az Önkormányzat ajánlattételre 2014. OS. 28
án. Az eljárás eredményes volt, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adóval az 



Önkormányzat szerződést kötött. A kivitelezés folyik, a munkálatok várhatóan 
2014 szeptemberére fejeződnek be . A közbeszerzési eljárás kapcsán utólagos 
ellenőrzéskérési kötelezettségünknek tettünk eleget a Közreműködő Szervezet 
felé . 2014. 07. 31-én kaptuk meg az utóellenőrzési jelentést, amely szerint az 

eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. 

A Garibald i utca teljes útburkolat és járda felújítása tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás keretében 3 céget kért fel az Önkormányzat ajánlattételre 
2014. 05. 28-án . Az eljárás eredményes volt, a legalacsonyabb összegű 

ajánlatot adóval az Önkormányzat szerződést kötött. A munkálatok zajlanak, a 
felújítás várhatóan 2014 szeptemberére fejeződik be. A közbeszerzési eljárás 
kapcsán utólagos ellenőrzéskérési kötelezettségünknek tettünk eleget a 
Közreműködő Szervezet felé . 2014. 07. 31-én kaptuk meg az utóellenőrzési 

jelentést, amely szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. 

Az Arany János utca teljes útburkolat és járda felújítása, zöldfelület rendezése, 
Arany János utca - Szarvas utca - Kígyó utca körforgalmi csomópont létesítése 
és Szarvas utcán gyalog-kerékpárút építése tárgyában az Önkormányzat 
2014.06.06-án hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított. A közbeszerzési eljárásra részvételi jelentkezés nem érkezett, 
így az eljárás eredménytelenül zárult. Az eljárás során keletkezett 
dokumentumokat utólagos ellenőrzés céljából elektronikusan a Közreműködő 
Szervezet részére bocsátottuk. 2014. 07.18-án kaptuk kézhez az utóellenőrzési 
jelentést, amely szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. 

A tárgyba n 2014. 07. 03-án az Önkormányzat új közbeszerzési eljárást 
(hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást) indított, melyben 4 
céget kért fel ajánlattételre. Tekintve, hogy az eljárásban kizá rólag érvénytelen 
ajánlatot nyújtotta k be, az eljárás ismét eredménytelenül zárult . 

Az Önkormányzat a projekthez kapcsolódóan önerő-támogatás iránt kérelmet 
terjesztett elő , amely 42.907.302 Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban 

részült. 

Az elnyert önerő támogatásnak köszönhetően a projekt támogatási intenzitása 
90%-ról 99,78%-ra nőtt . 

2014.04.30-án nyújtottuk be a projekthez kapcsolódó 1. sz. kifizetés 
igénylésünket és időszakos beszámolónkat, amelyet a Közreműködő Szervezet 
2014. 06.17-én jóváhagyott. 

Megvalósítást Tekintve, hogy az Arany János utcán végezendő munkálatok vonatkozásában 
hátráltató ind ított közbeszerzési eljárás több ízben eredménytelenséggel zárult, az 
problémák, eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében a beruházás becsült 
nehézségek: értéke nettó 50.248 e Ft-tal megemelésre került. Megjegyzendő továbbá, hogy 

mind a Csaló köz, mind pedig a Garibaldi utca teljes útburkolat és járda 
felúj ítása tárgyban indított közbeszerzési eljárás során a pályázatban 
meghatározott összegnél magasabb összegű ajánlat lett a nyertes. 

17. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPEllÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK FEJlESZTÉSE 
REGISZTRÁCIÓS NyíREGYHÁZÁN 

SZÁMA: ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004 



Projekt tervezett 
összköltsége : 

59.993.500-, Ft. 

Igényelt támogatás 
összege: 

59 .993 .500-, Ft. 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2014. 04. 01. 
Befejezés: 2014. 08. 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

2014. március 6. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A beruházással az önkormányzat célja, az orvosi rendelők felújítása, átalakítása, 

(műszaki , szakmai) 
tartalma : 

korszerűsítése és akadálymentesítése. A projekt végrehajtásával az orvosi 
rendelők meg fognak felelni a kor jelenlegi előírásainak, és egyaránt biztosítják 
mind az egészséges emberek, mind a sérült emberek számára az egészségügyi 
közszolgáltatás egyenlő esélyű hozzáférését. 

Az alábbiakban felsorolt rendelők jelenlegi alap infrastrukturális ellátottsága 
elavult. Az orvosi rendelők statikailag elfogadható állapotban vannak, azonban a 
jelenlegi műszaki, építészeti megoldások és eszközparkjuk nem megfelelő . 

Mindezen elavult, energiapazarló, a mai kor követelményeinek nem megfelelő 
infrastruktúra megköveteli a fejlesztést. 

A Vay Ádám körút 5. és 7. szám alatti ingatlanon lévő 3 rendelőben az alábbiak 
valósulnak meg: 
1. A homlokzati nyílászárók, üvegfalak cseréje 
2. Pihenők és rámpa kialakítása a rendelők bejáratáig 
3. Akadálymentes WC kialakítása 
4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje 
5. Hidegburkolat csere 
6. Az összes helyiség tisztasági festése 
7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése . 

Az Ungvár sétány 35. és 37. szám alatt aberuházással 6 rendelő és egyéb 
helyiségei újulnak meg: 
1. A még nem hőszigetelt homlokzati nyílászárók cseréje 
2. Közterületi akadálymentesítés megoldása 
3. Akadálymentes WC kialakítása 
4. Bejárati ajtók és a rendelő ajtók cseréje 
5. Hidegburkolat csere 
6. Az összes helyiség tisztasági festése 
7. Fűtési rendszer szabályozó szelepeinek korszerűsítése 
8. Tetőtéri összefolyó javítása beázás miatt. 
A fentieken kívül az Ungvár sétány 37. szám alatti ingatlan lapos tetőszerkezetére 
napelemek kerülnek telepítésre . 

A beruházás hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez a 
környezetkímélő technológia alkalmazása (megújuló energia) révén. 



A vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdődtek a felújítási munkák. A 

állása (készültségi 
Projekt jelenlegi 

praktizálás zavartalansága érdekében egyszerre csak a Vay Á. krt . 7. és az Ungvár 

fok, beszámolási stny. 37. alatti rendelők lettek átadva a Kivitelezőnek . Ha ezekkel elkészülnek 

időszakok, (várhatóan 2014.08.15-ig), akkor adja át a Megrendelő a másik két címen lévő 

kifizetési épületrészt. 

kérelmek) : Zavartalanul folynak a munkák mindkét helyszínen, így elkészültek már az alábbi 
munkák: belső burkolatok bontása, meglévő épületgépészeti alapvezetékek 
cseréje, aljzatbetonozás. Folyamatban van a gipszkarton válaszfalak készítése, 
valamint a burkolás, és a falak glettelése . 

Megvalósítást 
Két közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően került kiválasztásra a nyertes 

hátráltató 
kivitelező . A rendelkezésre álló keretnél nettó 5,4 millió forinttal magasabb lett 

problémák, 
így is a legkedvezőbb árajánlat, melyet az önkormányzat sahját forrásból biztosít. 

nehézségek: 

18. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME! 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

SZERVEZETFEJLESZTÉS NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 
ÁROP-1 .A.5-2013-2013-0077 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

30.999.999 Ft. 

Igényelt támogatás 
összege: 

30.999.999 Ft . 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2013. december 
Befejezés: 2014. november 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

2013 .11.21. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
(műszaki, szakmai) - ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című 

tartalma : pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata . 
- Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató 

infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a 
kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az 
új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási 
modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok 
tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti 
javaslatok kidolgozása és megvalósítása. 

- A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését 
szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az 
önkormányzat rövid - és középtávú költségvetési helyzetének, 
finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, 
hatékonyságnövelés rövid, közép és hosszú távú opcióinak és 



stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező 

opciók meghatározása . 
Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel 
- különösen köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, 

gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által 
üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó 
intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell 

kidolgozása. 

- A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő 

igényekről. 

Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri 
hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói 
humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri 
és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, 
átszervezése. 

- A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának 
folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, 
szakértői támogatás biztosítása . 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt 
választható tevékenységek: 

- A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári 
szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati 
szolgáltatásnyújtók bevonásával . 

- Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató 
intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer 
alkalmazása . Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói 
döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet 
kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas 
eszköz bevezetése. 

- Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és 
támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó 
szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat 
átszervezése, optimalizálása . 

Projekt jelenlegi 
állása : 

A szervezetfejlesztési tevékenység megvalósítás alatt van. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

19. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME! 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA 
o. I 

SZILÁRDHUlLADÉK-GAZDÁlKODÁSITElEPULESI 
RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJlESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰsíTÉSE 
KEOP-l .1.1jCj13-2013-0005 

Projekt tervezett 
összköltsége : 

1.020.595.000 Ft 



Igényelt támogatás 
összege: 

969.565.250 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

95 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2014. március 

Befejezés: 2015 . június 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma : 

2014. április 3. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A pályázat tárgyát képező fejlesztés révén Nyíregyháza város családi házas 
(műszaki, szakmai) övezeteiben 22 .000 háztartásban a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére a 
tartalma : zsákos gyűjtési rendszer helyett bevezetésre kerül a fenti hulladékok gyűjtésére 

használandó 240 l-es gyűjtőedényzet (22.000 db). 

Gépek beszerzése: 6 db tolólapos, 4 db forgódobos tömörítő felépítménnyel 
rendelkező hulladékszállító gépjármű, 2 db konténer száll ító, 1 db multiliftes, 
továbbá 1 db darus-platós gyűjtőjármű, 1 db homlokrakodó és 1 db villás és 
bálafogó adapterrel ellátott targonca . A pályázat célja i között szerepel RFID 
chip rendszer bevezetése és a gépjárművek optimalizáló rendszerrel való 
ellátása . A program fontos eleme a megelőzés, erre a célra a teljes pályázati 
költségvetés 5 %-a fordítódik. 

Projekt jelenlegi 
állása: 

A pályázat 2013. június 22-én került benyújtásra . A Támogatási szerződés 
2014.április 3-án került aláírásra. Jelenleg az eszközbeszerzés tárgyú nyílt uniós 
közbeszerzési eljárás előzetes KFF ellenőrzése zajlik. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A KFF ellenőrzés elhúzódik, amely hatással lehet a projekt megvalósítására . 

20. sz. projekt adatlap 

PROJEKT cíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜlETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 
KEOP-5 .5.0jAj12-2013-0364 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

586.432.569 Ft 

Igényelt 
támogatás 
összege: 

498.467.684 Ft 



Támogatási 

intenzitás (%) : 
Projekt (tervezett) 

kezdete és 

befejezése : 

Támogatási 

Szerződés 

megkötésének 

tervezett dátuma : 

Projektben 

nevesített 

menedzser (név, 

osztály): 

Projekt rövid 

(műszaki , szakmai) 

tartalma : 

Projekt jelenlegi 

85% 

Kezdés : 2014.04.01 

Befejezés: 2015.03.31 

Nem releváns 

Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pá lyázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 

közintézmény épületenergetikai korszerűsítését kívánja elvégezni az alábbiak 

szerint : 

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, 
Stadion utca 32/a): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém 

hőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; 

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Tőke utca 3.) : Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém 

hőszigetelés, lapostető szigetelés fűtésszabályozás, fűtőtest csere + 
csövezés; 

Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gyula utcai Telephely (4400 Nyíregyháza, 
Krúdy Gyula utca 27.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém 

hőszigetelés, lapostető szigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + 
csövezés; 

Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.): 
Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, részleges födém hőszigetelés, 

copolit csere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; 

Városi Rendelő Intézet (KIS SZTK) (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 

14.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, lapostető 

szigetelés, kazáncsere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés 

Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye (4400 Nyíregyháza, 
Rozsrétbokor 17.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém 

hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó beépítés; 

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán 
Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy 

Gyula u. 29.) : Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, 

lapos tetőszigetelés, fűtésszabályozás, fűtőtest belső tisztítás + csövezés; 

Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A) : Nyílászáró 

csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó 
beépítés 

Védőnői szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 

8/A) : Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hősz i getelés, 
fűtőtest csere, szabályozó beépítés 

A beruházások elsődleges célja az energia megtakarítás. 

A pályázat 2013 . február 13-án került benyújtásra a Nemzeti Környezetvédelmi és 



állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 

stb.) 

Energetikai Központ Nonprofit Kft . részére. A formai elbírálás megtörtént, a 

hiánypótlást Önkormányzatunk a megadott határidőig teljesítette . A pályázat 

szakmai bírálata még 2013. október 31-én megtörtént. Az NKEK Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2014. március 24-én postai 

úton küldte meg a Támogatói döntést. A támogatási szerződés aláírásra került . 

A kivitelezési munkálatok megkezdődtek, az alábbiak szerint : 

• 	 Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény: 2014. július 29-én 

aláírásra került a vállalkozási szerződés, a bontási munkálatok zajlanak. 

• 	 Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): Nyílászáró 

csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, fűtőtest csere, szabályozó 

beépítés: 2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, 

zajlanak a bontási munkák és a nyílászáró csere is folyamatban van. 

• 	 Védőnői szolgálat és terhes gondozás (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 

8/A) : Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, 

fűtőtest csere, szabályozó beépítés: 2014. július 14-én aláírásra került a 

vállalkozási szerződés, zajlanak a bontási munkák és a nyílászáró csere is 

folyamatban van. 

• 	 Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.) 

Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, copolit csere, fűtésszabályozás . 

2014.augusztus 6.-án aláírásra került a vállalkozói szerződés, zajlanak a 

bontási és állványozási munkák. 

• 	 Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Tőke utca 3.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém 
hőszigetelés, lapostető szigetelés fűtésszabályozás, fűtőtest csere + 
csövezés; 2014. július 14.-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, 

zajlanak a munkálatok, a nyílászárók cseréje a homlokzat és tetőszigetelés 
folyamatban van. A fűtési rendszer cseréje folyamatosan történik. 

• 	 Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán 
Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Krúdy 
Gyula utca 29., 
Műszaki tartalom : homlokzat hőszigetelése, lábazat hőszigetelése, födém 
szigetelés (lapostető hő- és vízszigetelése), nyílászáró csere, 
termosztatikus radiátor szelep csere. A beruházás folyamatban van, 
várhatóan október közepére fejeződik be. 

• 	 Városi Rendelő Intézet, 4400, Nyíregyháza, Szent István utca 14., 
Műszaki tartalom : homlokzat hőszigetelése, lábazat hőszigetelése, 

födém szigetelés (lapostető hő- és vízszigetelése) nyílászáró csere, 
gépészeti rekonstrukció (radiátorok cseréje, kazáncsere, csőcserék). A 
beruházás szeptember végére befejeződik. 

• 	 Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye, 4400, Nyíregyháza, 
Rozsrétbokor utca 17., Műszaki tartalom : homlokzat és lábazatszigetelés, 
nyílászárócserék, fűtésszabályzás, fűtőtestek csere. A fejlesztés heteken 
belül befejeződik . 

Az intézmények kivitelezési munkái még ebben az évben befejeződnek . 



Megvalósítást 
hátráltató A hosszú bírálati szakasz miatt a projekt megvalósítása a tervezetteknek 
problémák, megfelelően nem tudott időben megkezdődni. 
nehézségek: 

21. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NYíREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

500.000.000 Ft 

Igényelt 
támogatás 
összege: 

500.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100 

Projekt 
(tervezett) Kezdet: 2014. 01. 01. 
kezdete és Befejezés: 2015.12.31. 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma : 

2014.05.16. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási

(műszaki, 

szakmai) 
területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el. 

tartalma: A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld 
stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult, . 
A létesítmény fejlesztése időszerű . A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, 
azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további 
tenn ivalókat eredményeznek. 

A Stadion a jelenleg érvényben lévő szabályozási terv alapján fejleszthető, új 
épületekkel beépíthető , illetve az rekonstrukcióra kész. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Jelenleg a projekt előkészítése van folyamatban. 

Megva lósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 



22. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

2.098.000.000 Ft 

Igényelt 

támogatás 
összege: 

2.098.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100 

Projekt 
(tervezett) Kezdet: 2014. 01. 01. 
kezdete és Befejezés: 2015.06.30. 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Batizi Tamás 

Projekt rövid Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése 
(műszaki, érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk 
szakmai) indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl 
tartalma : csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a Fejlesztési csomag első 

ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan 
energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett 
cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést, 

vízelvezetési, továbbá épületgépészeti, ezen belül fűtés-hűtéskorszerűsítési és az 
épületvillamossági munkák elvégzését tartjuk indokoltnak. 
Továbbá a fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást 
bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg 
kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben. Jelenleg a tervezési 
munkafázisban tartunk. 

Projekt jelenlegi Támogatási Szerződés aláírásra került. Az építési hatóság kiadta az építési 
állása (készültségi engedélyt, amely időközben jogerőre emelkedett. Az I. ütem kivitelezése 
fok, beszámolási elkezdődött, a 2. és 3. ütem kiviteli terveinek készítője kiválasztása alatt van, 
időszakok, nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolításán keresztül. Az eszközbeszerzés 
kifizetési közbeszerzési eljárásainak előkészítése lekezdődött. 
kérelmek) : Az I. ütem kivitelezése az ütemtervnek megfelelően halad. 
Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Jelenleg nem releváns. 



3. szám ú melléklet a 164/2014. (VIII.21 .) számú határozathoz: 

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek 

1. 


2. 


3. 


4. 


5. 


Projekt címe és kódszáma 

"Egészség lépésről lépésre" - Az egészség-műveltség fejlesztése egészségkészségek 

megerősítése az óvodai színtér szereplői között 
T ÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402 

Harminc éva polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában 

ÉAOP-2.1.1/ A.I.-12-2012-0096 

Komplex Huszár lakótelep-program 
TÁMOP-S.3.6-11/1-2012-0080 
Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése 
4/2014. (1.31.) BM rendelet az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

Térfigyelő kamerarendszer bővítése a Jósavárosban 
28/2014. (IV.1.) BM rendelet A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 

fejlesztések támogatásáról 

1. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ "EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE" AZ EGÉSZSÉG-MŰVElTSÉG FEJLESZTÉSE 

REGISZTRÁCIÓS EGÉSZSÉGKÉSZSÉGEK MEGERŐsíTÉSE AZ ÓVODAI SZíNTÉR SZEREPLŐi KÖZÖn 
SZÁMA: T ÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

9.913.600 Ft 

Igényelt 
támogatás 9.913.600 Ft 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100% 

Projekt 
(tervezett) Kezdet: 2013. szeptember 
kezdete és Befejezés: 2014. szeptember 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés . 

tervezett dátuma: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, 

szakmai) 
tartalma : 

Az egészségnek egyik fő alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensúly, harmónia. A 
pályázati program az egészség főbb determinánsait célozza meg, egészséges 
táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki egyensúly megteremtése, az 
életkészségek (kommunikáció, empátia, önérvényesítés, kreatív 
problémamegoldás, agresszió mentes konfliktuskezelés, támogató kapcsolatok 
kialakítása) . A tervezett programok illeszkednek a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz, igényeihez, szükségleteihez, sok újszerű elemet tartalmazva a 
korábbi jó gyakorlatokra is építenek. Célcsoport ja az ide járó óvodás korosztály, 



szüleik, óvónőik és a színtér egyéb fontos szereplői. 

A projekt megvalósítási helyszíne a Tündérkert Óvoda (Nyíregyháza, Kert köz 
8.) . Az intézmény már a kezdetektől kiemelten kezeli az egészség életmódra 
nevelést 250 gyermek és 30 felnőtt részvételével. Az egészségműveltség, az 
életkészségek, egészségmagatartás megalapozására pont az óvodai korszak a 

legideálisabb. 

A program során egészségnapok, egészséghetek kerülnének megszervezésre, 
benne gyakorlati bemutatókkal, kóstolókkal, játékos-interaktív 
ismeretterjesztéssel. Rendszeres sportfoglalkozások során cél a mozgás 
megszerettetése, a mozgásigény felkeltése, új mozgásformák megismerése. 

A lelki egészség fejlesztését, a mindennapi helyzetekkel való sikeres 
megküzdésre beszélgető körök alakulnak. Óvónők és szülők csoportfoglalkozásai 
segítik a kihívások hatékony kezelését, krízisek felismerését, korai beavatkozást, 
megelőzést, a szülői- nevelői készségek erősítését . Hozzájárulnak a 
gyerekprogramokkal együtt az aktualitások feldolgozásához, a konfliktusok 
erőszakmentes kezeléséhez, közös megoldásokhoz, a csoport kohézió és 
támogatás erősítéséhez . 

A program során fő cél az óvodás korúak egészségkészségeinek fejlesztése, 

megerősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban . 

Projekt jelenlegi 
állása (készü Itségi 
fok, beszámolási 

Tartaléklistára került. 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Megva lósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Projektmenedzser 

2. sz. projekt adatlap 

HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NyíREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN 
ÉAOP-2.l.1/A.I. -12-2012-0096 

157.470.488 Ft 

157.470.488 Ft 

100 % 

Kezdet: 2013. április Ol. 
Befejezés: 2014. március 3l. 

A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés . 

Mikléné Lőrincz Csilla, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 



(név, osztály) : 

Projekt rövid 
Az ÉAOP-2.1.1jA.I-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és szolgáltatások

(műszaki , szakmai) 
fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtandó projekt célja nem más, mint 

tartalma : 
hogya helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása 
megtörténjen. Akiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa 
átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre, mely egyrészről a 
nagyközönség által látogatható kulturális központként, másrészről pedig 
zártkörű konferenciák, rendezvények helyszíneként funkcionálna . 

A projekt nagy hangsúlyt fektet a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására 
és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság 
és programkínálatát, új élményeiemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre 
ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztika i fejlesztéseket generál a 
térségben . Alapvető cél, hogya villa tükrözze a múlt századi polgári élet 
mindennapjait a 21. századi technika felhasználásával, igényes kialakításával, 
így a hagyományokat, értékeket észrevétlenül képes közvetíteni a mai kor 
embere számára. Fontos, hogya kialakított kiállítói terek üzenete és érzelmi 
tartalma tükrözze a Bencs életüzenetet, azaz az értékteremtés és a korral való 
haladás fontosságát. 
A villa állandó és ideiglenes kiállításoknak, emlékszobáknak, történelmi 
kávézónak és alkotóműhelynek ad helyet, valamint a villa parkjának 
bevonásával pedig egy tematikus útvonal is kialakításra kerül. 

Az átalakítással érintett területek: 
- Földszinti nagy terek kialakítása, ahol kiállítások megnyitóját, zenei 

rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi előadásokat lehet 
szervezn i. 

- Korhűen berendezett történelmi kávéház. 
- Fogadótér kialakítása . 
- Korhűen berendezett két emlékszoba (társalgó, női és férfi hálószoba, 

fürdőszoba) . 

- A kor kulturális, tudományos és művelődési emlékeit kiállító könyvtárszoba, 
kutatószoba és pihenőszoba kialakítása . 

- A padlástérben egy 10ft-műterem kialakítása valósulna meg. 
- A ház aktív működéséhez, a rendezvények, események méltó kiszolgálást 

biztosító szervizkonyha és háttérfunkcióinak megteremtése. 
- Teljes körű akadálymenetesítés. 
- Teraszok felújítása . 
- Történelmi emlékút létesítése a kertben, eredeti erdei ösvény 

rekonstruálása . 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Ismét tartaléklistára került . Újabb fellebbezést nyújtottunk be a döntés ellen . 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



3. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
KOMPLEX HUSZÁR LAKÓTElEP-PROGRAM 

REGISZTRÁCIÓS 
TÁMOP-S.3.6-11/1-2012-0080

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
149.963 .650 Ft 

összköltsége : 

Igényelt támogatás 
149.963.650 Ft

összege: 

Támogatási 
100 % 

intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2013.01.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2014. 06.30. 

befejezése : 

Támogatási 
Szerződés 

Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye . 
megkötésének 
tervezett dátuma: 

Projektmenedzser 
Nincs még kiválasztva . 

(név, osztály): 

Projekt rövid 
A pályázat célja a Huszár lakótelepen (célterület a Viola utca) oktatási, 

(műszaki, szakmai) 
szociális, képzési, egészségügyi szolgáltatások megvalósítása . A pályázatban 

tartalma : 
résztvevő konzorciumi partnerek: Human-Net Alapítvány, Türr István Képző és 
Kutató Központ, Hajdúdorogi Egyházmegye, Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
Együttműködő pa rtnerként bevonásra kerül a Gyermekjóléti Központ, 
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság. 

Projekt jelenlegi A pályázat 2012 . október lS-én került benyújtásra . 2013. június 17-én érkezett 
állása (készültségi értesítés szerint a pályázat tartalmi értékelési szempontok alapján elutasításra 
fok, beszámolási került, de kifogást nyújtottunk be a döntés ellen. 2014. augusztus 8. napján 
időszakok, kifizetési érkezett I-l/ME/J F/1362/2 (2014) iktatószámú értesítő alapján a 
kérelmek stb.) Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága helyt adott 

kifogásunknak, így a pályázat újra tartalm i értékelésre kerül. 

Megva lósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 

4. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA VÁROSMAJORI TAGINTÉZMÉNY 
INFRASTRUKTURÁLIS FEJlESZTÉSE 

4/2014. (1.31.) BM RENDELET AZ EGYES ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKHOZ 
KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES 
SZABÁLYAIRÓL 

Projekt tervezett 
összköltsége : 

33.263.392 Ft 

Igényelt 

támogatás 
összege: 

26.610.713 Ft 

http:2013.01.01


Támogatási 
intenzitás (%) : 

Nyíregyháza esetében 80 %. 

Projekt 
(tervezett) Kezdet: 2014. 12.19. 

kezdete és Befejezés: 2015.12.31. 

befejezése: 

Támogatási 

Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma : 

A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés . 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Mikléné Lőrincz Csilla 

Projekt rövid 
Infrastrukturális fejlesztés : 

(műszaki , 
A pályázatunk benyújtásával a Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori

szakmai) 
Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) költségeit csökkentő 

tartalma: 
infrastrukturális fejlesztést kívánunk megvalósítani elavult nyílászárók 

cseréjével, illetve hőszigetelés munkálatainak elvégzésével. 

Eszközbeszerzés: 

A csoportszobákban lévő bútorok régi típusúak, a lak és festék - réteg 

folyamatos pereg, az asztalok és szekrénye k lábai töredezettek (már többször 
voltak javítva). A pályázat lehetőséget biztosít a feladatellátáshoz szükséges 
eszközök beszerzésére. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

A benyújtott kérelem az előirányzat erejéig történő döntés alapján nem 

részesült támogatásban. 
A maradvány, illetve a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. 
december 10-éig várható eredmény. 

Megva lósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 

5. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER BővíTÉSE A JÓSAVÁROSBAN 

28/2014. (IV.1.) BM RENDELET A KÖZBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ 
ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRÓL 

Projekt tervezett 
összköltsége : 

13.963.650 Ft 

Igényelt 
támogatás 
összege: 

13.963 .650 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

Nyíregyháza esetében 100 %. 

Projekt Kezdet: 2014.12.19. 



(tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Befejezés: 2015.12.31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés . 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A térfigyelő kamera rendszer bővítése során 3 db forgó és 12 db fix kamera 
(műszaki, kerülne elhelyezésre a Jósavárosban . 

szakmai) A megvalósítás helyszínei Nyíregyházán: 
tartalma : Garibaldi u. 27-29. 

Ószőlő u. 97 vagy 99. 
Ószőlő u. 176. vagy 109. 
Ószőlő u. - Csaló-köz sarok 
Korányi F. u. 32 vagy 34. 
Ungvár stny. 12. 
Korányi u. 74/A 
Jósavárosi Piac épülete 
Ferenc krt . 24 vagy 26 vagy 28. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

A benyújtott kérelem az előirányzat erejéig történő döntés alapján nem 
részesült támogatásban. 
A maradvány, illetve a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2014. 
december 10-éig várható eredmény. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 


