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l.számú melléklet a 6/2015. (1.29.) számú határozathoz 

lezárás alatt lévő projektek 

Projekt címe és kód száma 

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. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése 

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064 

5. 
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 

ÉAOP - 3.1.3/A-1l-2011-0015 

6. 
A Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése 

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

7. 
"From Integration to inclusion" (Integrációtól az inklúzióig) 

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

8. 
KULTÚRSZIGET-AGÓRA NyíREGYHÁZA 
TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008 

9. 
A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének 
javítása érdekében 
ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006 

10. A Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja 
ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002 

11. A nyíregyházi Örökösföldi lakótelep rehabilitációja 
ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 

12. A Gyermekek Átmeneti Otthona korszerűsítése 
TIO P-3.4.2-11/1-2012-0091 

13. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, 
társadalmasítása 
ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002 

14. Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése Nyíregyházán 
ÉAOP-4.1.2/ A-12-2013-0004 

15. Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 
ÁROP-1 .A.5-2013-2013-0077 

16. 
Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése 
Nyíregyházán 
KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026 

17. Modellkísérleti program Nyíregyházán 
T ÁMOP-5 .4.9-11/1 -2012-0048 



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 
TSZ megkötésének ideje: 2009.október 22. 

Szerződés 
TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 01. 

megkötésének, 
TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 14. 

módosításainak 
TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2012. május 23. 

dátumai: 
TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2012. július 31. 

TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2012. október 25. 

TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2013. február 25. 

TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2013. március 05. 

TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2013. október 02. 

TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2013. december 02. 

Kapcsolattartó 

(név, osztály): Hagymási Gyula, NYIP Kft. 

Projekt rövid 
A fejlesztés tartalmi elemei a következők : 

(műszaki, szakmai) 
- Ügyfélszolgálati centrum kialakítása: Ügyfélszolgálati centrum és az ezt 

tartalma: 
kiszolgáló objektumok kialakítása 

- Református templom környezetének rekonstrukciója : Református 

templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása 

- 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 csomópontjának 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 sza kasz új forgalmi 
rendjének kialakítása (kétirányú forgalom) 
Kerékpárút kialakítás: Az akcióterület és a város ke rékpáros forgalmi 
kapcsolatának megteremtése 
Hősök tere rekonstrukciója : Hősök terének és az Országzászló tér 

járdáinak rekonstrukciója, parkrendezése és szökőkúté pítés a Kossuth 
téren 
Mártírok tere rekonstrukciója : Az Izraelita templom előtti köztér 
rendezése, rekonstrukciója 
Luther tér rekonstrukciója : Luther tér burkolatának fel újítása 
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 Keré k 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 (ÉARF Ü Nonprofit Kft .) 

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

kifizetési kérelmek július 09. napján. A helyszíni ellenőrzések során felvett jegyzőkönyvekben 

stb.): rögzített hiányosságok pótlása megtörtént. 

Megvalósítást 
A pályázat benyújtása kor és a Támogatási Szerződés megkötésekor válla ~tuk,

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 
(Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Aud it). 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 törvényelőírá sait követi, és 
amelyet az ÉARFÜ Nonprofit Kft ., mint Közreműködő Szervezet is elfogad . 
Jelenleg ennek a megállapodásnak a jogi előkészületei folynak. 

A projektet helyszíni ellenőrzése során feltárt hiányosságokat pótoltuk, jelenleg 
az ÉARFÜ Nonprofit Kft ., mint Közreműködő Szervezet részéről történő zárás 
van folyamatban . 



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: 2015.06.15. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
lejáratának és 
módosításainak 
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. 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 

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

(műszaki, szakmai) 
zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki 

tartalma: 
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 kétoldal i 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 áthelyezésre 

kifizetési kérelmek 
került a Kincs utcára. A NIF beruházásában elkészült híd valamint a vasúti átjáró 

stb.) 
forgalomba helyezése is megtörtént. A csapadékvíz elvezető árkok 
keresztmetszetének bővítésére is sor került, jelenleg a lehatárolási terv 
egyeztetése folyik a Magyar Közút és a NvíRVV Nonprofit Kft között. A teljes 
kerékpárút szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyét 2014. november 
B-án, a korrekciós határidő 2015. június 15-ig történő módosítását pedig 2014. 
december 15-én kértük meg. 

Megva lósítást 
hátráltató 
problémák, 

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 



nehézségek: 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 (N IF beruházás) nem készült 
el időben, melynek oka, hogya kivitelező (HEDO Kft .) szerkezet és 
anyagmódosítási kérelmet nyújtott be (új tervekL melyek eredményeként 
vissza kellett vonni a forgalomba helyezési kérelmet. 

Szintén problémát jelentett a vasúti átjáró forgalomba he lyezése 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 
2015. június lS-ig történik meg. 

3. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME! 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NYíREGYHÁZA ÉS SZATMÁRNÉMETI ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 
FEJLESZTÉSE 
H U RO/1001/228/2 .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 
összege: 

80.257,30 EUR (52.905,50 EUR Nyh, 27.351,80 EUR Sm) 
21.268.184,5 HUF (14.019.957,5 HUF Nyh, 7.248.227 HUF Sm) 

Támogatási 
intenzitás (%): 

96 % (95 % Nyh, 98 % Sm) 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2012.03.01 
Befejezés: 2013.07.31. 

Támogatási 
Szerződés ERFA Támogatási Szerződés : 2012 .05.16. 
megkötésének, Hazai Társfinanszírozási Szerződés : 2012.09.07. 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A projekt lényege Nyíregyházán és Szatmárnémetiben induló és már működő 

(műszaki, szakmai) 
(mikro, - kis, -közép, továbbiakban KKV- k) munkatársainak egy átfogó szakmai 

tartalma : 
támogatást nyújtó programsorozat megva lósítása. 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, pá lyázati 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) . 

Projekt jelenlegi 
A projekt hivatalos zárása 2013. július 31-én törté nt meg. A 



állása (készültségi 
fok, beszámolási 
i dőszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

szatmárnémetiekkel közös záró kifizetési kérelem és záró jelentés benyújtása is 
megtörtént 2013. november lS-én. A hiánypótlást is te ljesítettük 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, megálla pította, 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 Ön kormányzat 2013. 
december 30-án megkapta . Ezen támogatási összeg Partnerre eső részével 
még 2014. januárban elszámoltunk Szatmárnémeti felé . Az elő leggel történő 
elszámolás megtörtént, így a projekt lezárult és fenntartási id őszakba lépett. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

4. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜlETI CSAPADÉKVíz 
RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE 
ÉAOP-5.1.2jD2-11-2011-0064 

Projekt 
összköltsége: 

338.080.098 Ft 

Támogatás összege: 272.720.663 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

80,66 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2013. 06. 12. 
Befejezés: 2014. 01. 29. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, Támogatási Szerződés hatályba lépése 2012. december 12. 
módosításainak 
dátumai : 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer 

( műszaki, szakmai) 
hiányosságai következtében fellépő elöntésekkel, ami mindennapi problémát 

tartalma : 
jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. A városban megva lósított 
fejlesztések jelentősen megnövelték a burkolt felületek ará nyát , 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 megvalósított beavatkozások: 

1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna mederbőv ítése az Igrice 

befogadótól az Ibolya utcáig; 



2. A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban 
található gyalogos áteresz és teherbejáró áteresz ka pacitásbővítésére 
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 vízhoza mok 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 
elb írálásban részesült. A támogatás összege 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 a projekt 
fizikai zárása is megtörtént 2013 . december 30-án. A projekt pénzügyi 
zárásához minden feltételt teljesítettünk, a benyújtott elszámolások 
jóváhagyásra kerültek, de a Közrem ű ködő Szervezet levele még nem érkezett 
meg a lezárásról. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

5. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

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

Projekt 
összköltsége: 

583 632 894 Ft 

Támogatás összege: 574988003 Ft 
Támogatási 
intenzitás (%): 

98,52 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 

befejezése: 

Kezdet: 2013. szeptember 3. 
Befejezés: 2014. július 3l. 

Támogatási 

Szerződés 
megkötésének, 

2012 , június 13-án került aláírásra a Támogatási Szerződés, amely 2012 , 

december 18-án lépett hatályba, a beruházással érintett ingatlanok tulajdoni 



lejáratának és 
módosításainak 
dátuma i 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

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 aláírása: 2014. július 24., oka 
a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítása. 

A Támogatási Szerződés 6. számú módosításának aláírása: 2014. december 10., 
oka, hogy az utolsó kivitelezési számlá hoz kapcsolódó fordított ÁFA 
elszámolhatósága miatt a projekt f izikai befejezését 2014. jú lius 31-re volt 
szükséges módosítani. 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A kerékpár a mindennapok közlekedésének fontos eszköze, ezért 
elengedhetetlen a biztonságos kerékpárút-hálózat kialakítása. A pályázat célja 
ezért olyan komplex projektek támogatása, majd megvalósítása volt, 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 ke rékpárforgalmi 
hálózat fejlesztésével további célunk az volt, hogya már meglévő települési, 
helyi-helyközi nyomvonalszakaszokat felhasználva regio ná lis 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 érdekében Önkormányzatunk az alábbi utakon 
alakított ki kerékpárutat, egyéb kerékpárforgalmi létesítmény t: 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 kapcsolódott 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 (kerékpá rozásra kijelölt 

kisforgalmú utca, nyitott kerékpársáv) : 1.210 m 

A biztonságos kerékpáros közlekedés érdekében az Önkormá nyzat saját erőből 



finanszírozta a Kemecsei úti gyalogátkelőhely megépítését is, mellyel a Blaha 
Lujza sétányról a Korányi Frigyes útra történő szabályos áthaladás lehetőségét 
teremtette meg. 

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

állása (készültségi 
szerződés, a kerékpárutak az alábbiak szerint készültek el: 

fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 2013. december 20-án átadásra került a Törzs utcai szakasz 

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

A projekt záró beszámolója és elszámolása jóváhagyásra került, az aktiválási 
dokumentumok megküldését követően kerüllezárásra a projekt. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

6. sz. projekt adatlap 

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) 
kezdete és 
befejezése: 

2014.01.02.- 2014.06.30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
lejáratának és 
módosításainak 
dátumai 

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

Kapcsolattartó 

(név, osztály): 
Sarkady Nóra, 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 é rdeklődők "art" 
tartalma : minősítésű 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 a digitá lis korszerűsítés, 

a mozi a korszerűsítés nélkül már biztosan nem üzemelne, mert a 35 mm-es 
filmek forgalmazása mára gyakorlatilag megszűnt. A digitalizálás nyeresége: 

- bővülő filmkínálat, 
- kapcsolat több forgalmazóva l, 
- 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 beszerezni kívánt 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 je lenleg meglévő 

berendezések párhuzamosan használhatók maradnak, a megfelelő Dolby Digital 
hangrendszer ki van építve. 

Projekt jelenlegi A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság a 161/2013. (IX.26.) számú 
állása (készültségi határozatával jóváhagyta a pályázat benyújtását, így az 2013. szeptember 30-án 
fok, beszámolási beadásra került a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
időszakok, Igazgatóságához. 2013. november 6-án pályázatunk 10 millió Ft támogatásban 
kifizetési kérelmek részesült, amelynek következtében a támogatási intenzitás 60 % lett. A szükséges 
stb.) önerőt a Közgyűlés 262/2013 . (XI.28.) számú határozatával biztosította. A 

beszerzés és oktatás lezárult, az eszköz átadásra került, használata folyamatos. 
Beszámoló benyújtásra került 2014.06.30-án. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

7. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

"FROM INTEGRATION TO INCLUSION" (INTEGRÁCIÓTÓl AZ IN KLÚZIÓIG) 

CITIZENSHIP EACEA 528483 // 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 átalányd íjas tarifa szerint
az EACEA támogatási feltételeinek az értelmében) 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2012. 09. 05. 
Befejezés: 2014. 08. 30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 

Megállapodás megkötve a projektvezetö Iserlohn várossal : 

2012 . szeptember 5. 



módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

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

Megvalósítást 

Véghné Sinkovicz Ágnes, Polgármesteri Kabinet 

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), Presov/Eperjes Város Önkormányzata 

(Szlovákia), Rzeszów Város Önkormányzata (Lengyelország), Szatmárnémeti 
Város Önkormányzata (Románia), 

Az )NKLUZIÓ" lényege: a fogyatékkal élők bevonása a tá rsadalom 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 ala pon 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 speciá lis témakörben és 
egy záró találkozóval kerül megrendezésre: 

1. 	 2012. szeptember 5-7. Iserlohn - lakhatási körülmények, lakás 
feltételek 

2. 	 2013. május 22 - 24. Nyíregyháza - oktatás, képzés, 
3. 	 2014. május 14 - 16. Chorzów - foglalkoztatás, munka 
4. 	 2014. augusztus 25 -27. Iserlohn - záró, összegző talá lkozó 

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. 

A záró találkozóra augusztus 25-27-én került sor Iserlohnban. A projekt 
keretében ez év végéig elkészítésre kerülnek a projekt rendezvényeit 
dokumentáló és népszerűsítő eszközök: egy 10 oldalas 4 nyelvű (német, 
lengyel, magyar, román) színes kiadvány, egy internetoldal, és egy CD
ROM/DVD, melyek elkészítését a projekt-vezető - Iserlohn város 
önkormányzata - vállalta . Az ehhez szükséges anyagok, dokumentumok a 
részünkről továbbítva lettek. A támogatás végösszegének kifizetése ennek 
elkészítését követően, az EU Bizottság döntése alapján, 2015 év első 

negyedében várható . 

A projektben résztvevők egységesek voltak abban, hogya továbbiakban is 
fontos lenne hasonló szakmai programokat, konferenciákat szervezni, teret 
adni annak, hogy az érintett szakemberek között folya matos legyen a 
kommunikáció, a tapasztalatcsere úgy nemzetközi, mint nemzeti szinten, 
melyhez meg kell keresni a pályázati forrásokat. 

Nem releváns. 



PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

KULTÚRSZIGET-AGÓRA NyíREGYHÁZA 
TIOP-1.2.1-08j2-2009-0008 

Projekt 
összköltsége: 

2026747067 Ft 

Támogatás 
összege: 

1 764 308 863 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

87,05 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2012. október 
Befejezés: 2014. november 

Támogatási 2010. május 14. Támogatási Szerződés aláírása 
Szerződés 2012. október 8. Támogatási Szerződés 1. számú módosításának aláírása 
megkötésének, 2013. június 4. Támogatási Szerződés 2. számú módosításának aláírása 
lejáratának és 2014. július 15. Támogatási Szerződés 3. számú módosításának aláírása 
módosításainak 2014. október 9. Támogatási Szerződés 4. számú módosításának aláírása 
dátumai 2015. január 8. Támogatási Szerződés 5. számú módosításának aláírása 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A projekt célja a Váci Mihály Kulturális Központ épületének rekonstrukcióján túl 

(műszaki, szakmai) 
közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetése,

tartalma: 
funkcióinak bővítése és átszervezése volt. 

A projektbe a Kodály Zoltán Általános Iskola egy része, a "Kölyökvár", a Városi 
Galéria és a Pál Gyula Terem is bevonásra került. A projekt fent említett öt 
megvalósulási helyszínének átalakításával az alábbi funkciók megvalósulásával 
számolhatunk: közönségforgalmi terek (1757 m 2 

), multifunkciós tér (1170 m2 
), 

mobiltér (659 m\ konferencia funkció (161 m\ kiállítási funkció (466 m\ 
képzési funkció (550 m2 

), közművelődési funkció (768 m2 
), média funkció (431 

m\ vendéglátó funkció (228 m2 
), ifjúsági szórakozás funkció (402 m2 

), 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 
történt meg. 

Projekt jelenlegi 
2013. december 31-én aláírásra került a kiviteli terv készítésére, kivitelezésre és 

állása (készültségi 
az eszközbeszerzés egy részére irányuló vállalkozási szerződés. A kiviteli tervek 

fok, beszámolási 
elkészültek, a Kodály Zoltán Általános Iskola egy részének, a "Kö lyökvár"-nak, a 

időszakok, 
Városi Galériának és a Pál Gyula Teremnek a felújítási munkálatai megtörténtek. 

kifizetési kérelmek 
stb.) A beruházás keretében sor került informatikai eszközök, bútorok, 

gyermekjátékok és konyhai, vendéglátási eszközök beszerzésére. A projekt záró 
rendezvényére 2014. november 12-én került sor, azt követően pedig 2 db 
konferenciát is szerveztünk a Váci Mihály Kulturális Központ épületében. A 

hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

8. sz. projekt adatlap 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

projekt 2014. november 15-én fizikailag befejeződött, és megkezdődött az épület 
próbaüzeme, elkezdődtek a visszaköltözések. Ezt követően pedig a garanciális 
hibák meghatározására is sor került, amelyek javítása elkezdődött. December 9
én helyszíni ellenőrzés történt a Közreműködő Szervezet által, ahol mindent 
rendben találtak. A Központ első nyilvános rendezvénye 2015. ja nuár 16-án volt. 

2014. december 15-én küldtük be a Közreműködő Szervezetnek a záró 
elszámolást, melynek jelen leg folyamatban van a hiánypótlása. Eddig a projekt 
kapcsán 1345988629 Ft támogatás lehívására került sor, amely összeg önerő 
támogatást is tartalmaz. 

Nem releváns. 

9. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

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

Projekt 
összköltsége: 

459.731.384 Ft 

Támogatás 
összege: 

459.731.394 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2014. 04. 09. 
Befejezés: 2014. 12. 31. 

Támogatási 
Szerződés Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013. május 17. 
megkötésének, Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása : 2014. szeptember 29. 
módosításainak Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása : jelenleg aláírás alatt 
dátumai : 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály) : 

Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A projekt komplex felúj ítást irányozta elő, ennek megfelelően kiemelten kezelte a 

(műszaki , szakmai) 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat is. 

tartalma : 
A hőtechnikai problémák kezelése kapcsán sor került a meglévő fa és fém 
homlokzati nyílászárók cseréjére, a homlokzati pane l felületek külső 

hőszigetelésére (kőzetgyapot alkalmazásával), és alapostető újraszigetelésére. A 
felújított l apostetőre napelemek telepítését terveztük, melyek biztosítani tudják 
az iskola működtetésének folyamatos villamos energia ellátását. Az 
iskolaépületen belül szükséges volt 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 volt az épület komplex akadálymentesítése, melynek 



során - többek között - új személyfelvonó is beépítésre került. A mindennapos 
testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében sor ke rült az iskola 
tornaterme padlóburkolatának cseréjére, melynek során sportpadló került 
beépítésre, illetve a jelenlegi légfűtéses rendszer radiátoros fűtésre való 
kiváltására . 

Az iskola udvarán lévő , je lenleg salakborítású futópálya esetében pedig a mai kor 
igényeinek megfelelő rekortán burkolat került beépítésre. A jelenleg is fennálló 
eszköz-elhelyezési problémák kezelésére a tornaterem mellett egy fűtéssel nem 
rendelkező, zárható raktárépület kialakítása is megtörtént. A felújítási, építési 
feladatokon túl indokolt volt eszközök beszerzése is, melynek során a tanulók 
testneveléséhez elengedhetetlen eszközök vásárlását valósítottuk meg. 

Projekt jelenlegi 
2013 . március 8-án érkezett meg hivatalunkba a támogató levél. 2013 . május 17

állása (készültségi 
én lépett hatályba a Támogatási Szerződés . 

fok, beszámolási 
időszakok, A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes 

kifizetési kérelmek ajánlattevőjével 2014. április 9-én az Önkormányzat szerződést kötött. 

stb.) A vállalkozási szerződés szerint a teljesítési határidő 255 nap, melynek napja 
2014. december 20. A Támogatási Szerződés szerinti befejezési határidő 2014. 
09. 30., ezért kérelmeztük a szerződés 1. sz. módosítását, amelyet a 
Közreműködő Szervezet jóváhagyott az alábbiak szerint: 

- projekt megvalósulásának tervezett kezdő időpontja: 2014.04.09. 
- projekt fizikai befejésének tervezett határideje : 2014.12.31. 

A közbeszerzési eljárás során a becsült értéknél magasabb összegű ajánlatot 
adott a nyertes ajánlattevő . Ennek fedezésére plusz forrást igényeltünk (bruttó 
24.599.894 Ft) szerződésmódosítási kérelem formájában a Közreműködő 

Szervezettől. A jóváhagyás 2015. január 16-án hivatalunkba megérkezett. 

2014. szeptember 26-án benyújtottuk a Közreműködő Sze rvezet felé a 3. sz. 
kifizetés igénylésünket és időszakos beszámolónkat, 2014. október 27-én kaptunk 
értesítőt a támogatás utalásáról. 

A kivitelező 2014. augusztus 18-án elérte a 75%-os készültséget , benyújtotta 3. 
részszámláját, amely kifizetése megtörtént. 

A mindennapos testnevelés biztosítása érdekében eszközöket szerzett be az 
Önkormányzat. Három gazdasági szereplőtől kért árajánlatot az 
Önkormányzatunk, a legalacsonyabb árajánlatot adóval szerződést kötöttünk. Az 
eszközök beszerzése megtörtént, leszállításra kerültek az iskola részére. 

2014.10.29-én a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzést tartott a projekt 
eddigi megvalósításához kapcsolódóan, amelyen mindent rend ben találtak. 

Az épület felújítása kapcsán az önkormányzat energiahatékonysági tanácsadást is 
igénybe vett, amelyre vonatkozóan 2014.12.12-én került megkötésre a 
szerződés . 

A felújítás megvalósult, 2014.12.18-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. 
Jelenleg a pénzügyi zárás van folyamatban. 

Megvalósítást 
hátráltató 

problémák, 
nehézségek: 



10. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA 
ÉAOP-5.l .l/B-09-2F-2012-0002 

Projekt 
összköltsége: 

489.170.056 Ft 

Támogatás 

összege: 
452.576.157 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

92,51 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdés: 2012. 12. 31. 
Befejezés: 2014. 11. 30. 

Támogatási 
A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés 

Szerződés 
aláírása 2012. november 29-én történt meg. 

megkötésének, 
módosítása ina k 1. szerződésmódosítás: 2013.április 05. 

dátumai: 2. szerződésmódosítás: 2013. június 05 . 
3. szerződésmódosítás: 2014. március 28. 
4. szerződésmódosítás: 2014. április 07. 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) • Szociális bérlakások felújítása 

tartalma: A tevékenység keretében megvalósult 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 valósult meg. 

A fejlesztések összesen 82 lakást érintettek. 

• Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása 

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

szolgáltatás nyújtására kerülhetett sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, 
jogi ("nép ügyvédje") szolgáltatás. 

A tevékenység keretében megvalósult a helyiségek kialakítása, felújítása. 

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

A tevékenység keretében megtörtént az egy épületben működő Kincskereső 
Óvoda Dália utcai tagóvodájának, a Napsugár Bölcsődé nek, és az Idősek 
Klubjának a külső felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófödém 
szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósu lt 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 felújítása. 

Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként 
megvalósult a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított 
lakóépületek és intézmények környezetében. 

• A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett 
maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának 
köszönhetően megvalósult a területen 19 db kamerával kamerarendszer 
telepítése és a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. 
elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése. 

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

Projekt jelenlegi 
A támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. A kivitelezési 

állása (készültségi 
projektelemek közül az utak és a közterületek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói 

fok, beszámolási 
szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így e hónapban megkezdődhettek

időszakok, 
a kivitelezési munkálatok. Az út és közterület fejlesztés kivitelezési munkálatai 

kifizetési kérelmek 
2013. december 31-én megvalósultak. 2013 decemberében megtörtént a 

stb.): 
szociális bérlakások, Dália u. 1. sz. alatti óvoda és nonprofit szolgáltató helyiség 
felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés aláírása. E projektelem kivitelezési 
munkálatai 2014. július 10-én fejeződtek be. A területen a 19 db kamerával 
történő kamerarendszer telepítése 2014. szeptember 10-én, míg a projekt 
keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz 
közvilágításának kiépítése 2014. október 06-án megtörtént. 

A projekt kapcsán Önkormányzatunk 36.781.612 Ft önerő támogatást nyert. 

A projekt ünnepélyes átadása 2014. szeptember 02-án megtörtént. 

A projekt fizikailag lezárult. Változás bejelentés során 2015. február 27-ig kértük 
meghosszabbítani a pénzügyi zárás időpontját. 

Megvalósítást 
A projekt megvalósítását követően 2 alkalommal voltunk kénytelenek rendőrségi

hátráltató 
feljelentést tenni a projekt során megvalósított egyes projektelemek

problémák, 
megrongálása és eltulajdonítása miatt. Megrongálásra került a "B" típusú

nehézségek: 
hirdetőtábla, a játszótéri eszközök közül a hinta és a játszóterek kerítése, továbbá 
eltulajdonítottak és megrongáltak több lombhullató fát, magas és alacsony 
cserjét. Az eljárásokat a rendőrség ismeretlen tettes gyanúja miatt lezárta. 

11. 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. Ol. 
Befejezés: 2014. ll. 30. 

Támogatási 
Szerződés 

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

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A szociális városrehabilitációs projekt általános, átfogó célkitűzése : Az Örökösföld 

(műszaki, szakmai) 
lakótelepen megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az 

tartalma : 
épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások 
fejlesztésével. 

A célkitűzések megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolód nak: 

- Az Örökösföld által nyújtott életminőség javítása a lakásállomá ny megújításával. 
Ennek során az volt a cél, hogy az itt élő lakosság közvetlen életminősége javuljon 
azáltal, hogy az iparosított technológiával épült panelházak lakói kihasználják a 
megújuló energia előnyeit . Mindezek a - teljes egészében energetikai -
korszerűsítések hozzájárulnak a költséghatékonyabb fenntartáshoz és a lakások 
értékének növekedéséhez, ami megakadályozza az akcióterület társadalmi 
szegregációját. A fejlesztés során a lapostetőn déli tájolással, 235-250 WP 
polykristályos napelemes modulok kerültek 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, 15., 16., 19., 20., 23 . Az érintett társasházak konzorciu mi partnerként 
vettek részt a pályázatban. 

- A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, m inőségének 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 szolgálta . A tevékenység során a Margaréta 
Tagintézmény külső hőszigetelése , és a korábban elmaradt nyílászárók cseréje, 
illetve a Kikelet Tagintézmény esetében nyílászárócsere és a gázrendszer 
átalakítása valósult meg. 

- Az Örökösföld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és 
zöldfelületek részleges rehabilitációjával. 

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

A fentieken túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket is, melyek egy részét 

közvetlenül bevont konzorciumi partnereink segítségével, más részét pedig 
közvetett módon, programalap felhasználásával valósítottuk meg. 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Az építőipari kivitelezési munkálatok 2013. december 6-ra elkészü ltek. 
A konzorciumi partnerek (a Gyermekjóléti Központ és a Szociális Gondozási 
Központ) tevékenységei befejeződtek . 

A Programalap keretében 18 pályázat érkezett be. A nyertes min i projektek száma 
9 db. A mini projekteket a pályázó szervezetek megvalósították, az elszámolások 
ellenőrzése befejeződött . 

A projekt megtakarításának terhére kamerarendszer kialakítása megtörtént. 
Jelenleg a projekt pénzügyi zárása van folyamatban. 

Nem releváns. 

12. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

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

Projekt 
összköltsége: 

83904540 Ft 

Támogatás 
összege: 

73157600 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

87,19 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2013.07.01. 
Befejezés: 2014.10.31. 

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

megkötésének, l. szerződésmódosítás : 2013. november 08. 
módosításainak 2. szerződésmódosítás : 2014. október 7. 
dátumai : 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Szegedi Edit, Szociális és Köznevelési Osztály 

Projekt rövid 
A projekt közvetlen célja az intézmény korszerűsítése, modernizálása, az 

(műszaki, szakmai) 
életviszonyok humanizálása, a zsúfoltság megszüntetése volt. A pályázat

tartalma : 
eredményeként 8 db kétágyas szoba kialakítása, szintenként vizes blokk, étkező, 
konyha, nappali, ügyeletes szoba, 1 látogatói és csoportszoba valamint igazgatói 
és nevelői iroda került kialakításra. Közvetett célunk volt a megfelelő funkciójú 
helyiségek kialakításával a mindennapi, szakmai munka görd ülékenyebbé és 
színvonalasabbá tétele. A gyerekek napirendje hatékonyabban megszervezhető 

és nagyobb hangsúly helyezhető a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és 
egyéni fejlesztésre (amely az egyéni gondozási tervben megfogalmazott feladatok 
megva lósulását segíti). 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi A projekt fiz ikai zárása 2014. október 31-én megtörtént, a záró elszámolást 2014. 

fok, beszámolási november 30-án benyújtottuk, hiánypótlás megküldésére pedig 2015. január 7-én 

időszakok, került sor. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során kapott ajánlat 

kifizetési kérelmek meghaladta a rendelkezésre álló összeget, így a többletköltség 



stb.) elszámol hatóságát, támogatási összeg megemelését kértük a 2013. december 30
án benyújtott szerződésmódosítási kérelmünkben, ami 2014. a ugusztusba n 
elutasításra került. A módosítási kérelmet 2014. október 31-én és 2015. január 7
én ismételten beküldtük a Közreműködő Szervezetnek, mely kérelemben a 
Támogatási Szerződésben szereplő összege n felül további 10 383842 Ft forrást 
igényeltünk a megnövekedett kivitelezési költségek fedezésére . A projekt kapcsán 
eddig 31 893 988 Ft támogatás kifizetése történt meg. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

13. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI 
PROGRAMJÁNAK ELŐKÉszíTÉSE, TÁRSADALMASíTÁSA 
ÉAOP-5.1.1jH-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 

Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2013.06.07. 

módosításainak 
dátumai 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Veres István, főépítész 

Projekt rövid 
A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált 

(műszaki, szakmai) 
Európa 2020 stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó

tartalma: 
Európa megva lósítását. A jövőbeni kohéziós politika ösztönözni kívánja az 
integrált várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés 
megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós pol itikában betöltött 
szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy a 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 



Projekt jelenlegi 
állása 

Megvalósítást 

megvalósításához. 

A fent leírtaknak megfelelően a projekt keretében sor ke rül 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 álta li 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 településfej lesztési koncepció 
készítéséről a 314/2012. (XI. 8.) Korm . rendelet 30. § szerint az egyezetési 
eljárásban résztvevő valamennyi szervezetnek. A szervezete ktő l visszaérkezett 
javaslatok, vélemények és adatok összegzésre kerültek, melyeket szem előtt 

tartottunk a koncepció készítésénél. 

Megtörtént a településfejlesztési koncepció és stratégia megalapozó 
vizsgálatának kidolgozása . 

Elkészült a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó 
fejlesztési dokumentum, és a kapcsolódó projektcsomagok. 

A közgyűlés által jóváhagyott tervezési dokumentációknak államigazgatási 
szervek felé történő társadalmasítása megtörtént, ezt követően 2014. 07. 31-én 
az előírtaknak megfelelően megküldésre került az Irá nyító Hatóságnak 
véleményezésre a Településfejlesztési Koncepció; Integrált Településfejlesztési 
Stratégia illetve a Megalapozó Tanulmány. 

A Közgyűlés szeptemberi ülésén elfogadta a végleges dokumentumokat is, ezzel a 
projekt befejeződött szeptember 30-án . A záró beszámolót október 30-án 
beküldtük a Közreműködő Szervezetnek. Jelenleg a KSZ jóváhagyására várunk. 

Nem releváns. 



hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

14. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE 
NyíREGYHÁZÁN 
ÉAOP-4.1.2j A-12-2013-0004 

Projekt 
összköltsége: 

65.908.179 Ft. 

Támogatás 
összege: 

65.908.179 Ft. 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2014. 06. 30. 
Befejezés: 2014. 10. 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének , 
módosításá na k 

TSZ megkötésének ideje: 2014. március 6. 
TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2015. január 

dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A beruházássa I az önkormányzat célja volt az orvosi rendelők felújítása, 
átalakítása, korszerűsítése és akadálymentesítése. A projekt végrehajtásával az 
orvosi rendelők megfelelnek 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 alap infrastrukturális ellátottsága elavult volt. 
Mindezen elavult, energiapazarló, a mai kor követelményeinek nem megfelelő 
infrastruktúra megkövetelte a fejlesztést. 

A Vay' Ádám körút 5. és 7. szám alatti ingatlanon lévő rendelőkben az alábbiak 
valósultak 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 rendelőkben és egy'éb 
hely'iségei újultak 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 korszerűs ítése 

8. Tetőtéri összefolyó javítása beázás miatt. 
A fentieken kívül az Ungvár sétány 37. szám alatti ingatlan lapos tetőszerkezetére 
napelemek kerültek telepítésre . 

A beruházás hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez a 

környezetkímélő technológia alkalmazása (megújuló energia) és a szigetelés 
révén . 

Projekt jelenlegi A vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdődtek a felújítási munkák, majd 
állása (készültségi 2014. szeptember 22-én megtörtént az épület műszak i átadás átvétele . 
fok, beszámolási Beszerzésre kerültek a defibrillátorok. 
időszakok, Benyújtásra került a Záró kifizetési kérelem, és a felmerülő pl usz költségekre, 
kifizetési plusz forrás igénylése került benyújtásra, amely pozitívelbírá lásban részesült . A 
kérelmek) : TSZ módosítása előkészítés alatt van és az aláírást követően ki fizetésre kerül a 

maradvány pénzösszeg. így a projekt 100%-os támogatási intenzitása biztosítva 
lett. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

15. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ SZERVEZETFEJLESZTÉS NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
REGISZTRÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 
SZÁMA: ÁROP-1 .A.5-2013-2013-0077 

Projekt 
összköltsége: 

30.999.999 Ft 

Támogatás 
összege: 

30.999.999 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100 % 

Projekt kezdete és Kezdet: 2013 . december 
befejezése: Befejezés: 2014. december 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2013.11.21. 
módosításának 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid Kötelezően megvalósított tevékenységek: 
(műszaki , szakmai) - ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfe j lesztése című 

tartalma: pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felü lvizsgálata. 
- 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 szociál is, 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 megvalósított 
tevékenységek, amelyek választhatóak voltak : 

- 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 kivála sztott folyamat 
átszervezése, optimalizálása . 

Projekt jelenlegi 
állása: 

A szervezetfejlesztés keretében az előadások és workshopok megrendezésre 
kerültek. A tanulmányokat a nyertes ajánlattevő elkészítette. A projekt pénzügyi 
zárása folyamatban. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 



II problémák, 
nehézségek: 

16. 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 (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2012. november 
Befejezés: 2014. december 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
lejáratának és 
módosításainak 
dátumai 

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 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Veres István, főépítész 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

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. számúú 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 közös felvételi épület kialakításának vizsgálata 

Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 

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 



időszakok, kifizetési uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le . NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti 

kérelmek stb.) Főosztálya a lefolytatott eljárást megvizsgálva 2013 . július 3-á n megküldte a 
"Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványt". A tanúsítvány alapján 2013 . július 
S-én a 73/2013. (VII.OS) Kb számú határozattal kiválasztásra kerü lt a nyílt eljárás 
nyertes ajánlattevője . 

2013 . augusztus OS-én aláírásra került a nyertes aján l attevővel a vállalkozói 
szerződés . 

2013. október 14-én módosításra került a Támogatási Szerződés, melynek 
értelmében a projekt megvalósításának tervezett befejezési i dőpontja 2014. 
szeptember 30-ra módosult. A határidő módosítást a Közreműködő Szervezet 
kérésére tettük meg, azon okból kifolyólag, hogya projekt keretében elkészülő 
Megvalósíthatósági Tanulmány átvizsgálására a Közreműködő Szervezet 
szakembereinek legyen elég ideje. 

2013.december S-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 . 

A támogatási Szerződésben rögzített véghatáridő módosításra került 2014. 
december 29-re. 

A nyertes konzorcium MÁV-tól történt adatkérésére a MÁV által vállalt 
határidőben nem érkezett válasz, amely akadályozta a sze rződéses határidő 
betartását. A vállalkozói szerződésmódosítás előzetes ellenőrzésre megküldésre 
került a KSZ/KFF részére . A KSZ jóváhagyását megkaptuk, jelenleg a KFF ellenőrzi 
a dokumentációt. 

A nyertes konzorcium leszáll ította az RMT-t . 

Jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



17. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

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

Projekt 
összköltsége: 

21.797.840 Ft 

Támogatás összege: 21.797.840 Ft 

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. 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és 
fenntartását terveztük, valamint több, az intézmények, szo Igá Itatások 
szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás 
kidolgozását valósítottuk meg. 

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

A projekt megvalósítása befejeződött . Költségvetés módosítás elfogadásra 
került. Záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása folyamatban van. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



2. számú melléklet a 6/2015. ( I. 29. ) 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. 
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja 

KEOP-1 .2.0/2F-2008-000s 

3. 
Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása 

ÉAOP-s.1.1/B-09-2F-2012-0001 

4. 
Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn 

ÉAOP-2.1.1/E-12-kl-2012-000s 

5. 

A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező 

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

rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával 

HUSKROUA/ll01/068 

6. 

Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás létrehozása 

ETI-14-A-0001 

7. 
Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése 

ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-00s2 

) 

8. 

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

KEOP-1.1.1/C/13-2013-000s 

9. 
Nyíregyháza kilenc közintézményének épületenergetikai fejlesztése 

KEOP-s.s.O/ A/12-2013-0364 

10. 
Nyíregyházi Városi Stadion fejlesztése 

Nemzeti Stadionfejlesztési Program 

11. 
Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztési támogatása 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

12. 
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban 
KEOP-4.10.0jN/14-2014-0468 



1. sz. projekt adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

NyíREGYHÁZA-BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ 

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

SZENNYEZÉS 

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: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A Nyíregyháza-Borbánya felhagyott hulladéklerakó területe az egykori Ököri-tó 

(műszaki, szakmai) medrében található, ahova a legkülönbözőbb ismeretlen eredetű és fajtájú
tartalma: 

hulladékokat szállították 25 éven keresztül. A hulladékok lerakása műszaki 
védelem nélkül történt, így jelen állapotában veszélyforrást jelenthet a térség 
felszín 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/10. kódszámmal meghirdetett 
programra, amely pozitívelbírálásban részesült. A városnak ezzel lehetősége 
nyílt a borbányai hulladéklerakó által okozott szennyezettség miatti 
kármentesítés előkészítésére. A 2. forduló megvalósítási szakaszára 2012. 
június 4-én nyújtottunk be pályázatot. 

A projekt átfogó célja az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és 
megőrzés. A sze n nye zése k mértékének csökkentése hozzájáru l egyrészt a 
megfelelő életminőséghez szükséges környezeti 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 hosszabb távon 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 feloldhatóak. 



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

2013. december 31-én aláírásra került a kármentesítés kivitelezésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés . Az északi területen megtörtént a hulladék 
kitermelése és kezelése, a déli területen több száz növény kerü lt elültetésre, 
melynek folytatása tavasszal várható . A víztisztító berendezés ideiglenes 
üzemelése folyamatos, a végleges üzemeltetési engedélyezési eljárás 
folyamatban van . A t isztított víz mennyisége a szerződésben rögzített 
mennyiséghez viszonyítva időarányos . 

A projekt kapcsán eddig 956217835 Ft támogatás került kifizetésre, a 
kivitelezés közel 85 %- os készültségben van . 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

2. sz. projekt adatlap 

PROJEKT cíME! 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA ÉS TÉRSÉG ESZENNyvíZELVEZETÉSI ÉS SZENNyv íZTISZTíTÁSI 
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. május 31. 

Támogatási 
Sze rződés 

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. 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. 

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

(műszaki, szakmai) 
csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A megvalósítandó 

tartalma : 
szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érint, me ly területeken 
195 km szennyvízcsatorna és 104 új szennyvíz átemelő épü l 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 ra cionalizálásával 
összefüggésbe n 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 
Mérnök, műszaki felügyelet:

fok, beszámolási 
Szerződéskötés : 2008.05.13. 

időszakok, kifizetési 
II. sz. Szennyvíztisztító telep és Komposztáló telep építése a FID IC Sárga könyve

kérelmek stb.) 
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 próbaüzemi eljárás lezárult. 
Itt a készültségi fok 100 %-os. A FIDIC szerinti átadás-átvéte li igazolás kiadása 
megtörtént. 

A II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek a műszaki 
átadása 2013. év november 27-én megtörtént és a próba üzem is sikeresen 
2014. év végén lezárult. 

Meglévő és új szennyvízátemelők szaghatás-kezelésének munkái is 

befejeződtek . 

Jelen időpontig a 193 km csatorna kiépítésére került sor, ami teljes 
csatornahálózati munkák mintegy 98,6 %-át jelenti. 

A program támogatási szerződése szerint eddig 11 Projekt Előrehaladási 

Jelentés és 56 db kifizetési kérelem került benyújtásra. A Projekt Előrehaladási 
Jelentést a KSZ elfogadta . 

A két telep építési, valamint a szaghatás kezelési és a LOT 3 csatornahálózati 
munkák vonatkozásában már a végszámlák benyújtására is sor került . A LOT 4
es csatornarekonstrukciós munkák, ill. a LOT 1-2 csatornahálózati munkák 
estében a 8. számú számlák kerültek benyújtásra . 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A csatornahálózati munkák esetében az átemelők ene rgiaellátásának 
biztosítása, valamint j ogszabályváltozás eredményezett késedelmet a 
részteljesítési, illetve végteljesítési határidők vonatkozásában. 

3. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

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

Projekt összköltsége: 1.551.374.251 Ft 

Támogatás összege : 
1.321.084.988 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

85,15 % 

Projekt (tervezett) 

kezdete és 
befejezése: 

Kezdés: 2012. 12. 31. 
Befejezés: 2015. 02 . 28. 



Támogatási 
A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés 

Szerződés 
aláírása 2012. november 30-án történt meg.

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

dátumai : 2. sz. szerződésmódosítás : 2013. június 05. 
3. sz. szerződésmódosítás : 2013. december 09 . 
4. sz. szerződésmódosítás : 2014. március 31. 
5. sz. szerződésmódosítás : 2014. május 12. 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
Fő cél: Az érkerti lakótelep épületállományának és közte rei nek megújítása, 

(műszaki, szakmai) 
közszolgáltatások fejlesztése . 

tartalma : 
Tevékenységek: 

• Az iparosított technológiával épült panelházak közös részeinek (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/J, valamint a Nyírségi Civilhá z és az Érkerti 
Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja . A tevékenység során az 
oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócsere, illetve 
tetőfelújítás/szigetelés van tervben, míg a Civil ház/rendőrő rs közös épülete 
kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti fel újítás is szükséges. 

• Elengedhetetlen az akcióterület köztereinek megúj ítása is, amelyek 
elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető vá ros megteremtése 
szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása 
keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor 
fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-fel újítást, 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 (ingatlanvásárlásJ, 
projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem 
kalkulálható kiadásokra vonatkozóan . 

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

állása (készültségi 
fok, beszámolási A kivitelezési projektelemek közül a 4 intézmény fejlesztésére vonatkozó 

időszakok, kifizetési vállalkozói szerződés 2013 . augusztusban alá írásra került, így a 

kérelmek stb.): nevelési/oktatási intézményekben a kivitelezési munkák megkezdődhettek. Az 
intézményekben végzett munkálatok 2014 februárjában fejeződtek be. 

2013. december 30-án aláírásra került a t ízemeletes 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 kivite lezési munkálatok, 
melyek 2014 októberében befejezésre és átadásra is kerültek. 

A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett 

maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

köszönhetően kerültek megvalósításra az alábbi, a projekt keretében 

elszámolható tevékenységek: 

I. Térfigyelő kamera-rendszer 

16 db kamera beszerzése és az annak működéséhez szükséges rendszer 

kiépítése . 

II. Intézményi- és infrastruktúrafejlesztés 

• 	 Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény: la postető felújítás és 
homlokzati hőszigetelés . 

• 	 Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly 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 légzá rású műanyag nyílászá rókra, udvari 
térburkolat rekonstrukciós munkái, iskola telekhatára melletti K-Ny 
irányú sétány rekonstrukciója. 

A projekt kapcsán Önkormányzatunk a 2014. évben 69.907.434,-Ft önerő 
támogatásban részesült, 2015. évben 14.312.713,-Ft önerő támogatásban fog 
részesülni, melynek köszönhetően javul a projekt támogatási intenzitása . Ez 
összesen 84220147 Ft. 

A projekt keretében kerülnek megva lósításra a mini-projektek (civil szervezetek 
számára az Önkormányzat által kiírt pályázati lehetőségek) . Mivel a 
rendelkezésre álló pénzügyi keretnek csekély összege kerü lt lekötésre, így 4. 
alkalommal is pályázati felhívás került közzétételre a Programalap 
felhasználására . A benyújtott pályázatok alapján két szervezettel került a 
Támogatási Szerződés megkötésre, mely alapján 2015. január 31-ig kell a 
projekteket megvalósítani. 

A projekt fizikai zárása a hatályos Támogatási Szerződés szerint 2014. november 
30., melyet meghosszabbítattunk 2015. február 28. napjáig, a minél magasabb 
forrásfelhasználás érdekében. 

4. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJ LESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐvíTÉS 
SÓSTÓ-GVÓGVFÜ RDŐN 
ÉAOP-2 .1.1jE-12-Kl-2012-0005 

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 : 2015. augusztus 31. 
Projekt megvalósulásának tervezett napja : 2015. szeptember 30. 

Támogatási 

Szerződés 

megkötésének, 

TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. 

TSZ 1. sz. módosításának ideje : 2013. április 05. 
TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2013. szeptember 09. 



módosítása ina k 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. 

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 fej lesztés ezen cél 
elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő

rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk t erü letre 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 időtartam ra szóló, tartalmas 
utazást nyújtó helyszín lehet. 

A fejlesztés tartalmi elemei a következők: 
l. projektelem - Pálinka Főváros kialakítása 
2. projektelem - Múzeumfalu infrastrukturális elérésének javítása 
3. projektelem - Egyedi gyógyászati profil kialakítása 
4. projektelem - Állatpark fejlesztése - Andok világa 
5. projektelem - Sóstó központi park kialakítása, tó körü li sétány ill. Sóstó 
revitalizáció sétány a parkfürdő mellett; 
6. projektelem - Turisztikai kiszolgá ló infrastruktúra fejlesztése 
7. projektelem -Igrice sétány és futópálya kialakítása; 
8. projektelem - Sóstói játszópark kialakítása; 
9. projektelem - Sóstói sziget és híd rekonstrukció; 
10. projektelem - Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kié pítése; 
ll. projektelem - Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése; 
12. projektelem - Csónakház rekonstrukció; 
13. projektelem - Mobil medence liftek beszerzése; 
14. projektelem - Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése. 

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

TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2013 . december 04. 
TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2014. március 03. 
TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2014. október 17. 

A projekt keretében 2014. novemberben Támogatási Szerződésmódosítási 

kérelem került benyújtásra, mely az alábbiak miatt vált szükségessé: 

• 	 a projekt projektelmei változnak. 
A projekt részét képezte a " Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása" 
(Sportpálya katlan) projektelem megvalósítása. A projektelemet érintő 
ingatlanok, így a Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi 
számú ingatlanok tulajdonviszonyait nem tudtuk rendezni, így annak 
megvalósításától mind az építési vállalkozási szerződésben, mind a 
Támogatási Szerződésben el kellett állnunk. Figye lemmel a 
megtakarításként keletkezett építési tartalékra, a projekt céljának 
megfelelő, a területen további szükséges tevékenységeket kívánunk 
megvalósítani, melyek az alábbiak: 
l. Igrice sétány és futópálya kialakítása 
2. Sóstói játszópark kialakítása 
3. Sóstói sziget és híd rekonstrukció 
4. Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése 

5. Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése 

6. Csónakház rekonstrukció 



7. Mobil medence liftek beszerzése 
8. Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése 

• 	 a projektelemek változása miatt a projekt f izika i megvalósítására 
rendelkezésre álló idő meghosszabbítása 2015. augusztus 31. napjáig. 
A Közreműködő Szervezet a Szerződésmódosítási kére lemre hiánypótlási 
felh ívást küldött, melynek határidőben, 2015. január 07. napján eleget is 
tettünk. Jelenleg a Szerződésmódosítási kérelem jóvá hagyására várunk, 
mely a Közreműködő Szervezet általi elfogadás mellett az Irányító 
Hatóság általi elfogadást is igényli. 

A kivitelezési munkák végzése során az alábbi építési tevékenységek 
megvalósítása vált szükségessé, melyeket a projekt keretében az építési 
tartalék keret terhére kívánunk elszámolni : 

1. 	 2014. március hónapban a csónakázó tó északi pa rtja kb. 50-80 fm . 
hosszan a sétány 1 m-es vonalában megsüllyedt. A partfal megerősítése 
elkerülhetetlenné vált, mivel ezen a területen ke resztül érhető el 
anyagbeszállításra a központi park és a tó körüli sétány. 

2. 	 A revitalizációs sétány nyomvonalán olyan szennyvízvezeték található, 
mely kedvezőtlen meglévő és előre nem látható adottságai miatt nem 
képes megfelelően a szennyvízelvezetésre. Aszennyvízvezeték aknái a 
terepszinttő l 50 cm-re ki vannak emelve, a Projekt keretében 
kialakításra kerülő revitalizáció sétány építése során az aknákat a 
Vállalkozónak le kell süllyeszteni a terepszintre . Az egyik akna 
elbontását követően a Vállalkozó szennyvízkiöntést t apasztalt, melynek 
oka, hogya közeli átemelőből érkező szennyvíz és a strand 
medencéinek visszamosató vize egyidejűleg akkora vízterhelést jelent, 
mely csak a kiemeit aknák esetén vezethető el a meglévő 

szennyvízvezetékben. Megoldásként a Parkfürdő területén megfelelő 
kapacitású új szennyvíz vezeték kiépítése szükséges, mely többek között 
az új revitalizációs épületek szennyvízeleveztését is megoldja a 
Parkfürdő szennyvizeivel egyetemben, így a revita lizációs sétány 
megépíthetővé és kivitelezhetővé válik. 

3. 	 Az állatpark fejlesztése projektelem keretében megépítendő kalandpark 
az eredeti tervek szerint a meglévő fákra telepített állomásokon 
keresztül vezetett volna, azonban a meglévő fák a kivitelezési munkák 
megkezdésére olyan állapotba kerültek, mely nem teszi lehetővé az 
eredeti koncepció szerinti kialakítást, így új önálló teherhordó 
szerkezeteken és új nyomvonalon kell megvalósítani. 

4. 	 Az egyedi gyógyászati profil kialakítása (Élményfürdő ) projektelem 
kialakítása során az előre nem látható helyszíni körü lmények - statikai 
okok - miatt vált szükségessé az építési engedély és a vállalkozási 
szerződés módosítása, melyek je lenleg folyamatban vannak. 

Az 1. számú kifizetési kérelem 2013 . szeptember 20-án ke rült 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. j úlius 08-án került jóváhagyásra . Értéke 

17.763 .925,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit 


tartalmazta. 


A 4. számú kifizetési kérelem 2014. szeptember 25-én ke rült jóváhagyásra . 

Értéke nettó 183.119.765,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák 




költségeit tartalmazta. 
A 5. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra . Értéke 
nettó 145.489.704,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák 
költségeit tartalmazta . 
A 6. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra . Értéke 
nettó 121.241.420,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák 
költségeit tartalmazta . 
A 7. számú kifizetési kérelem 2014. december 12-én került jóváhagyásra . Értéke 
bruttó 161.670.567,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák 
költségeit tartalmazta . 

A 8. számú kifizetési kérelem 2014. december ll-én került jóváhagyásra. Értéke 
nettó 181.862.131,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségét 
tartalmazta . 

A projekt megvalósításához szükséges szolgá ltatások, 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 
gyógyturisztikai eszközök, bútorok és elektronikai cikkek beszerzése van 
folyamatban . Beszerzésre és átadásra a senior park eszközei kerültek. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Az új projektelemek beszerzését és megvalósítását csa k a Támogatási 
Szerződésmódosítás alá írását követően tudjuk megkezdeni, így bízunk abban, 
hogy rövid időn belül megérkezik a kérelem jóváhagyása . 

5. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK 
KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VíZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (Ivóvíz ÉS SZENNyvíz) 
FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ 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: 2015. június 17. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Támogatási Szerződés megkötése: 2013. október 17. 
Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása : 2014. december 30. 

Kapcsolattartó (név, 

osztály): 
Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

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



(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

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

felmérését, feltérképezését foglalja magában, majd ezt követi egy tanulmány 
kidolgozása, 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 tago lható: 

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 jogszabá lyi 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 víziközm ű rendszereinek 
fogyasztóival. 

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 Befektetési, Innovációs és 
Fejlesztési Ügynökség elkészítette munkácsi és ungvári v íziközmű-hálózat 
jelenlegi állapotának felmérését a NvíRSÉGvíz Zrt. szakmai segítségéve I. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a két ukrán városra 
készítendő fejlesztési tanulmány készítőjének kiválasztása tárgyában 
közbeszerzési eljárást indított. A legalacsonyabb összegű ajá nlatot tevővel az 
Önkormányzat 2014. március 17-én kötött szerződést . Munkács városára a 
tanulmány elkészült, annak anyaga 2014 októberében átadásra került az 
Önkormányzatunk és a NvíRSÉGvíz Zrt. részére . A dokumentum áttekintése, 
illetve a szükséges kiegészítések után Önkormányzatunk áta dta azt az ukrán 
partnerszervezetnek, aki jelenleg annak ukrán jogszabá lyi környezetbe 
történő adaptációját végzi. 

Az Ungvár városára vonatkozó fejlesztési tanulmány várhatóan 2015. áprilisra 
készül el, amely még számos egyeztetést és helyszíni bejárást is igényel a 
tervezői csapat és az ungvári szakértők részéről. 

2014. május 14-15-én Munkácson, illetve Ungváron lakossági fórumokat 
rendezett az ukrán partner szervezet, a Kárpátaljai Befektetési, Innovációs 
ésFejlesztési Ügynökség, amelyek során tájékoztatták a résztvevő ket a projekt 
céljairól, eredményeiről, annak fontosságáról. A fórumok lebonyolításában 
szakmai segítséget nyújtott a NvíRSÉGvíz Zrt. 

2014. jún ius 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 működéséről, 
eredményeiről, illetve kilátogattak a vállalat telephelyeire is. 

A projekt végén egy kiadványt szeretnénk megjelen íteni, amelyben 
részletese n bemutatásra kerülnek a projektben résztvevő partnerek, a 

projekt tartalma, céljai, víÍrható eredményei. A kiadvíÍny elkészítésére 3 
gazdasági szereplőtől kértünk árajánlatot, a legalacsonyabb összegű 



árajánlatot adóval az Önkormányzatunk 2014. 09. 30-án szerződést kötött. 

2014. 08. 12-én benyújtottuk az Önkormányzat tevékenységére vonatkozó 
Partneri Jelentést a hitelesítést végző szervezet felé (Széchenyi Programiroda 
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.). A hiánypótlás teljesítése után 2014. 
09. 30-án kaptuk kézhez a költségeinkre vonatkozó hitelesítési nyilatkozatot. 
2014. október 13-án érkezett meg az ukrán partnerszervezet költségeire 
vonatkozó hitelesítési nyilatkozat, amely birtokában készítettük el az 
összesített jelentést. Az összesített jelentést 2014. október 20-án küldtük meg 
a hitelesítést végző szervezet részére. Az összesített hitelesítési nyilatkozatot 
2014. november 6-án kaptuk kézhez, amelyet birtokában kérelmeztük a 
következő időszakra vonatkozó támogatási összeg folyósítását. Az összeg 
átutalása várhatóan 2015 januárjában történik meg. 

2014 novemberében kérelmeztük a támogatási szerződés módosítását, a 
végrehajtási időszak 14 hónapról 20 hónapra való kiterjesztését. A Közös 
Szakmai Titkárság a kérelmünket jóváhagyta, 2014. december 30-án aláírásra 
került a támogatási szerződés 1. sz. módosítása . 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

6. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
REGISZTRÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA 
SZÁMA: ETT-14-A-0001 

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 31. 

Támogatási 
Szerződés 

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

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatósa (terület, bevont települések szóma): 
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 



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

Megfigyelő tagként Beregszász/ 6eperoBo Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Jelen pályázat célja, hogy olyan - magyarországi székhellyel rendelkező -
Európai Területi Társulás (továbbiakban En) 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 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 előseg ítését. 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 adta k 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 
nincs. 

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

A pályázatot ismét benyújtottuk. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
pályázatunkat 2014-ben ismét támogatásban részesítette (1,5 millió Ft). 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 . 



Az alakuló ülés 2014. szeptember 18-án megtartásra került. 

Az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás közgyűlése dr. Kovács Ferencet választotta meg a Csoportosulás 
elnökének és Dr. Dorel Coica-t Csoportosulás társelnökének. 

A közgyűlés határozatlan időtartamra igazgatónak Pató István Pá lt választotta . 

A Fővárosi Törvényszék jogerős végzésével bejegyezte az Európai Határvárosok 
EIT-t . 

Megvalósítást 

hátráltató 
Jelenleg nem releváns. 

problémák, 
nehézségek: 

7. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜlETI ÚTJAINAK 
FEJLESZTÉSE 
ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 

Projekt összköltsége: 564.717.737 Ft 

Támogatás összege: 394.753.428 Ft + 42.907.302 Ft önerő-támogatás = 437.660.730 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

77,5% (önerő-támogatással együtt) 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2014.01.01. 
Befejezés: 2015.06.30. 

Támogatási 
Szerződés Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 10. 18. 
megkötésének, Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása : 2015. január 13. 
módosításá na k 
dátumai : 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
Az Arany János és Garibaldi utcán, illetve a Csaló közben a meglévő út és 

(műszaki, szakmai) 
járdaburkolatok felújítása történik meg. A geometriai kiala kítás a Garibaldi 

tartalma : 
utcán és a Csaló közben a meglévőhöz igazodik, az Arany Já nos utcán a 
meglévő két forgalmi sávos kialakítás helyett egy forgalmi sáv és leállósáv 
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 fentieke n t úl 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 jelzőtáb l ákkal szabályozott, a meglévő burkolatok állaga leromlott, a 

csomópont kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen . A 
gyalogosok biztonságos áthaladása csak két ágon biztosított, a tervezett 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 

kérelmek) : 

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 kerü l 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 pa rkolóhely 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 kerü l 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, míg a Vécsey utca - Vécsey köz közötti szakaszon a NY-i oldalon 
halad . 

A Támogatási Szerződés 2013. október 18-án lépett hatályba . 

Az Önkormányzat - tekintve, hogya kivitelezés három része egymástól 
függetlenül is végezhető, s figyelembe véve azt is, hogy ezálta l idő takarítható 
meg - az tervezett közbeszerzési 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 eredményes volt, a legalacsonyabb összegű aján latot adóval az 
Önkormányzat szerződést kötött . A kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás
átvétel 2014. szeptember 19-én megtörtént. A közbeszerzési eljárás kapcsán 
utólagos ellenőrzéskérési kötelezettségünknek tettünk eleget a Közreműködő 
Szervezet felé . 2014. 07. 31-én kaptuk meg az utóellenőrzés i jelentést, amely 
szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. 

A Garibaldi utca te ljes útburkolat és járda felújítása tárgyban indított 
közbeszerzési eljárás keretében az eljárás eredményes volt, a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot adóval az Önkormányzat szerződést kötött. A munkálatok 
befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. szeptember 19-én 
megtörtént. A közbeszerzési eljárás kapcsán utólagos ellenőrzéskérési 

kötelezettségünknek tettünk eleget a Közreműködő Szervezet felé . 2014. 
július 31-én kaptuk meg az utóellenőrzési jelentést, amely szerint az eljárás 
minden vizsgált pontban megfelelt. 

Az Arany János utca teljes útburkolat és járda fe1új ítása, zöldfelület 
rendezése, Arany János utca - Szarvas utca - Kígyó utca körforgalmi 
csomópont létesítése és Szarvas utcán gyalog-kerékpárút építése tárgyában 
az Önkormányzat 2014. június 06-án hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárásra részvételi 
jelentkezés nem érkezett, így az eljárás eredménytelenül záru lt. Az eljárás 

során keletkezett dokumentumokat utólagos ellenő rzés céljából 
elektronikusan a Közreműködő Szervezet részére bocsátottuk. 2014. július 
18-án kaptuk kézhez az utóellenőrzési jelentést, amely szerint az eljárás 



minden vizsgá lt pontban megfelelt. 

A tárgyban 2014. július 3-án az Önkormányzat új közbeszerzési eljárást 
(hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást) ind ított, melyben 4 
céget kért fel ajánlattételre. Tekintve, hogy az eljárásban kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtotta k be, az eljárás ismét eredménytelenül zárult . 
2014. szeptember 9-én kaptuk kézhez a Közreműködő Szervezet 
utóellenőrzési jelentését, amely szerint az eljárás minden vizsgált pontban 
megfelelt. 

2014. szeptember l -jén nyílt közbeszerzési eljárás indult, melynek becsült 
értéke nettó 50.247.558 Ft-tal megnövekedett. A nyílt eljárás ismét 
eredménytelenséggel zárult. 2014.1O.07-én elektronikusan feltöltésre 
kerültek az eljárás dokumentumai az Pályázói Ügyintézés fe lületen utólagos 
ellenőrzéskérési kötelezettségünknek eleget téve. 2014. november 3-án 
került kiállításra a közbeszerzési utóellenőrzési jelentés, amely szerint az 
eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. 

2014. október 20-án megjelent az újabb eljárás ajánlattétel i felhívása . Az 
ajánlattételi határidő 2014. november 6. volt . A nyertes ajánlattevővel 

Önkormányzatunk 2014. december lS-én szerződést kötött, a 
munkaterületet a kivitelezőnek ugyanazon a napon átadtuk. 

Könyvvizsgálat tevékenység ellátására 3 gazdasági sze replőt kért fel 
Önkormányzatunk árajánlattételre. A legalacsonyabb összegű árajánlatot 
adóval 2014. október 14-én szerződést kötöttünk. 

2014. október 17-én nyújtottuk be a 2. sz. kifizetés igénylésünket és 
időszakos beszámolónkat a Közreműködő Szervezet felé, amely elfogadásra 
került. A támogatási összeg az önkormányzat bankszámlájára megérkezett. 

2014. december 9-én nyújtottuk be 3. sz. kifizetés igénylésünket és időszakos 
beszámolónkat, amely szintén elfogadásra került, a támogatási összeget az 
önkormányzat részére a Közreműködő Szervezet átutalta. 

Szerződésmódosítási kérelem formájában kértük a projekt kezdési és 
befejezési időpontjának módosítását az alábbiak szerint: 

új kezdési időpont : 2014. 07. ll. (A vállalkozási szerződések aláírásának 
időpontja a Csaló köz és Garibaldi utcai felújításokra vonatkozóa n) 

új befejezési időpont : 2015. 06. 30. 

A szerződés módosítási kérelmünket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, 
2015.01.13-án lépett hatályba . 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

8. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA TELEPULESI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰsíTÉSE 
KEOP-1.1.1jCj13-2013-000S 



Projekt tervezett 
összköltsége : 

nettó 1.020.595.000 Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

nettó 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 szállító, 1 db multiliftes, 
továbbá 1 db darus-platós gyűjtőjármű, 1 db homlokrakodó és 1 db villás és 
bálafogó adapterrel ellátott targonca . A pályázat céljai között szerepel RFID 
chip rendszer bevezetése és a gépjárművek optimalizáló re ndszerrel való 
ellátása . A program fontos eleme a megelőzés, erre a célra a teljes pályázati 
költségvetés S %-a fordítódik. 

Projekt jelenlegi A pályázat 2013 . június 22-én került benyújtásra. A Támogatási szerződés 
állása: 2014. április 3-án került aláírásra . 

Az eszközbeszerzés tárgyú nyílt uniós közbeszerzési eljárás előzetes KFF 
ellenőrzése lezajlott. A beérkezett ajánlatok bírálata van jelenleg 
folyamatban . 

A külső projektmenedzsment kiválasztásra került. (Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft .) 

Megvalósítást 
A Támogatási Szerződés 2014. április 3-án került aláírásra. A támogatási 

hátráltató 
problémák, 

szerződés 3.3.1 pontja alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 
2015. június 30. A projekt fizikai befejezésének módosítására 

nehézségek: 
szerződésmódosítást kezdeményeztünk, a módosítás alapján vá rhatóan az új 
befejezési határidő 2015.09.30. 
A pá lyázat tárgyát képező fejlesztés keretében beszerezni kívánt eszközök 
szállítójának kiválasztása, nyílt uniós közbeszerzési eljárás keretében valósul 
meg. A közbeszerzési dokumentációt előzetes ex-ante ellenőrzésre 

megküldtük a Minisztere lnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának . A 

támogató minőségellenőrző tanúsítvány 2014.09.24-én került kiállításra . A 

tanúsítvány alapján 2014. október 9-én elindítottuk a közbeszerzési eljárást. A 



jóváhagyott ajánlati dokumentációban a leendő nyertes szá llítónak 7 hónap 

áll rendelkezésre a szerződés szerinti megvalósításra . Jelen leg az ajánlatok 

hiánypótlása zajlik. A beérkezett ajánlatok alapján az eljá rás és a projekt 

sikeres végrehajtásához a rendelkezésre álló pályázati összköltség nem nyújt 

fedezetet . (Az eljárás keretében a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 

Főosztálya által jóváhagyott közbeszerzési felhívásra érkezett 2. részre 

vonatkozó egyetlen ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló fedezeti 

összeget.) 

Az eljárás lezárásához nettó 180.063 .000 Ft többletforrást igényeltünk, mely 

igényünket a KSZ felé benyújtottuk és jelenleg elbírálás alatt áll. 

A projektet nagymértékben veszélyezteti a közbeszerzési eljárás elhúzódása. 

A nyertes ajánlattevővellegkésőbb február 27-én szerződést kell kötni, hogya 

2015.09.30-ára a projekt fizikai befejezése megvalósuljon. 


PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

9. sz. projekt adatlap 

NyíREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜlETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 
KEOP-5.5.0j Aj12-2013-0364 

586.432.569 Ft 

498.467.684 Ft 

85% 

Kezdés : 2014.06.01 
Befejezés: 2015.05.31 

2014. május 22. 

Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 
közintézmény épületenergetikai korszerűsítését végezte el az alábbi 
intézményeknél, a következők 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 cse re, homlokzat, 

lábazat, födém hőszigetelés, lapostető szigetelés, fűtéssza bá Iyozás, 

fűtőtest csere +csövezés; 

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

http:2015.05.31
http:2014.06.01
http:KEOP-5.5.0j


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

Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, részleges födém 
copolit csere, fűtésszabályozás, fűtőtest csere + csövezés; 

hőszigetelés, 

- Városi Rendelő Intézet (KIS SZTK) (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 
14.): Nyílászáró csere, homlokzat, lábazat, födém hőszigetelés, tető 
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 be lső 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 hőszigetelés, 

fűtőtest csere, szabályozó beépítés 

A beruházások elsődleges célja az energia megtakarítás. 

A támogatási szerződés 2014. május 6-án aláírásra ke rült . Az épületek 
energetikai korszerűsítése megvalósult. 

A kivitelezési munkálatok az alábbiak szerint valósultak meg: 

• 	 Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, 
Stadion32 .) : 2014. július 29-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, 

október 2-án befejeződtek a munkálatok. 

• 	 Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8/A): 2014. július 
14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés, szeptember 17-én 
megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. 

• 	 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, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki 
átadás átvétele. 

• 	 Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.) 
2014.augusztus 6-án aláírásra került a vállalkozói szerződés, október 
22-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele. 

• 	 Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Tőke utca 3.): 2014. július 14-én aláírásra került a 
vállalkozói szerződés, szeptember 17-én megtörtént az épület műszaki 
átadás átvétele. 

• 	 Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán 

Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény, (4400 Nyíregyháza, 
Krúdy Gyula utca 29.) : 2014. július 14-én aláírásra kerü lt a vállalkozói 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

szerződés, október 7-én megtörtént az épület műszaki átadás átvétele . 

• Városi Rendelő Intézet, 4400, Nyíregyháza, Szent István utca 14.) : 
2014. július 14-én aláírásra került a vállalkozói szerződés, november 4
én megtörtént az épület műszaki átadás-átvétele. 

• Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephelye, (4400, Nyíregyháza, 
Rozsrétbokor utca 17.) 2014. június 27-én aláírásra került a vállalkozói 
szerződés, augusztus 31-én befejeződtek a munkálatok. 

A hosszú bírálati szakasz miatt a projekt megvalósítása a tervezetteknek 
megfelelően nem tudott időben megkezdődni. 
A Bem József Általános Iskola korszerűsítésével kapcsolatos első közbeszerzési 
eljárás sikertelenül zárult, így később kezdődtek el a munkálatok. A 
Közreműködő szervezet az átszervezések miatt július óta ellenőrzi a 
közbeszerzési eljárásokat, így még pénzügyi elszámolás nem került beadásra. A 
Közreműködő Szervezetet minden eszközünkkel sürget jük a minél hamarabbi 
kifizetési kérelem benyújtása érdekében. 

10. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME! 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Projekt összköltsége: 1.000.000.000 Ft 

Támogatás összege: 500.000.000 + 500.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2014. 01. 01. 
Befejezés: 2015.12.31. 

Támogatási 
Szerződés 2014.05.16. 
megkötésének TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba . 
tervezett dátuma : 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető 

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 
stadion ként 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 tennivalókat eredményeznek. 

Projekt jelenlegi Jelenleg a projektben szereplő tervező kiválasztásának előkészítése van 

állása (készültségi folyamatban . A BMSK Zrt. -vel került megkötésre szerződés a beruházás 

fok, beszámolási bonyolítást, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását 

időszakok, kifizetési illetően. 



kérelmek): 

Megvalósítást 

hátráltató 
-

problémák, 
nehézségek: 

11. 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) 

kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2014. 01. 01. 
Befejezés: 2015.06.30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

2014.04.30 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Kósa Árpád Ügyvezető Igazgató, Nyíregyházi Sportcentrum 

Projekt rövid Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése 

(műszaki, szakmai) érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk 
tartalma: indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl 

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-hűtésko rszerűsítési és 
az épületvillamossági munkák elvégzését tartottuk indokoltnak. 
A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a ka pacitást bővítő 
fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását 
célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben. Jelenleg a kivi teli tervezési 

munkafázisban tartunk. 

Projekt jelenlegi Támogatási Szerződés aláírásra került. Az építési hatóság kiadta az építési 

állása (készültségi engedélyt, amely jogerőre emelkedett. Az I. ütem kivitelezése befejeződött, a 2. 

fok, beszámolási és 3. ütem kiviteli terveinek készítője kiválasztásra került. , 

időszakok, kifizetési Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásainak előkészítése folyamatban van . 

kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 

-
problémák, 

nehézségek: 



12. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME! 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKíTÁSA A NyíREGYHÁZI POLGÁRMESTERI 

HIVATALBAN 

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

22.393.900 Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

22.393.900 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2015.01.01 
Befejezés: 2015.05.31 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

A támogatási szerződés megkötésének előkészítése zajlik. 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A Polgármesteri Hivatal (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér L, Hrsz.: 202) 
(műszaki, szakmai) épületének napelemmel történő fejlesztésére az alábbi műszaki tartalmú 
tartalma: pályázatot nyújtottunk be: 

v' Az "A" jelű épületrész északi szárnyának déli hajlású magastetős 

szerkezetén 72 db 100/165 cm geometriai méretű napelem tábla kerül 
elhelyezésre. A napelem táblák tartóvázszerkezeteként a meglévő fa 
fedélszerkezet osztásához igazodva új acél szerkezetű tartóvázszerkezet 
készül. 

v' A "B" jelű épületszárny lapostetős felületén új acél vázszerkezetre 

terhelve, 100 db 100/165 cm geometriai méretű, fektetett napelem 

tábla kerül elhelyezésre. A napelem tábla súlya 18,50 kg, az új alátét 

acél vázszerkezet a terhek viselésére alkalmas, azokat a meglévő 

függőleges tartószerkezetekre továbbítja. 

v' A tervezett napelemes rendszer 2 db háromfázisú inverterrel és 1 db 

egy fázisú inverterrel rendelkezik; ez 1 db 15 kW-os, 1 db 17 kW-os ill., 1 

db 2 kW-os berendezést jelent. Összteljesítmény: 43 kWp. 

v' A rendszer összesen 172 db, egyenként 250 W névleges teljesítményű 

polikristályos napelem egységből épül fel. A rendszer várható éves 

villamosenergia-termelése: 48.200 kWh/év. 

Projekt jelenlegi 
állása: 

A projekt pozitív támogatásban részesült, amelyről a döntés 2015 januárjában 
megtörtént. Aláírt szerződéssel rendelkezünk a kivitelezővel , így a munka 
elindul hat. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



3. számú melléklet a 6/2015. (1.29.) számú határozathoz 

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

1. 
"Egészség lépésről lépésre" - Az egészség-műveltség fejlesztése egészségkészségek 
megerősítése az óvoda i színtér szereplői között 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402 

2. 
Harminc éva polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában 
ÉAOP-2.1.1/A.1.-12-2012-0096 

3. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodafejlesztési programja 
T ÁMOP-3 .1.11-12/2-2012-0126 

4. 
Komplex Huszár lakótelep-program 
T ÁMOP-5.3.6-11/1 -2012-0080 

5. 
Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése 
4/2014. (1.31.) BM rendelet az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

6. 
Térfigyelő kamerarendszer bővítése a Jósavárosban 
28/2014. (IV.1. ) BM rendelet A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatásáról 

7. 
A Dryvit program keretében, pályázat önkormányzati fenntartású óvodák külső 

homlokzati felújítására 

8. 
Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes 
helyreállításának, felújításának támogatása 
A2008/N7381 

9. 
Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása 
HUNG-2014 C 

10. 
"NYíR-GÉP" Versenyképes gépi par Nyíregyházán és a térségben 
TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv 

11. 
Területi együttműködést segítő programok a Nyíregyházi járás területén 
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059 



1. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME! 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

"EGÉSZSÉG LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE" AZ EGÉSZSÉG-MŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE 

EGÉSZSÉG KÉSZSÉGEK MEGERŐsíTÉSE AZ ÓVODAI SZíNTÉR SZEREPLŐi KÖZÖn 

T ÁMOP-6.1.2-11!1-2012-2402 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

9.913.600 Ft 

Igényelt 
támogatás 
összege: 

9.913.600 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt Kezdet: 2013. szeptember 
(tervezett) Befejezés: 2014. szeptember 
kezdete és A pályázat beadása kor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén 
befejezése: felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
Az egészségnek egyik fő alapja a jó hangulat, testi-lelki egyensú ly, harmónia. A 

(műszaki, 
) pályázati program az egészség főbb determinánsait célozza meg, úgy mint 

szakmai) 
) egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, fizikai aktivitás, lelki egyensúly

tartalma: 
megteremtése, az életkészségek (kommunikáció, empátia, önérvényesítés, 
kreatív problémamegoldás, agressziómentes 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 az ide járó óvodás 
korosztály, szüleik, óvónőik és a színtér egyéb fontos szereplői. 

A projekt megvalósítási helyszíne a Tündérkert Óvoda (Nyíregyháza, Kert kőz 
8.). Az intézmény kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelést 250 
gyermek és 30 felnőtt részvételével. Az egészségműveltség, az életkészségek, 
egészségmagatartás megalapozására 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 kialakítása, új mozgásformák megismerése. 

A lelki egészség fejlesztését szolgálva - a mindennapi élethelyzetek 
megoldásához - beszélgető körök alakulnának. Óvónők és szülők 
csoportfoglalkozásai segítenék a kihívások hatékony kezelését, krízisek 
felismerését, korai beavatkozást, megelőzést, a szülői-nevelői készségek 
erősítését. Mindez hozzájáruina a gyerekprogramokkal együtt az aktuális 
problémák feldolgozásához, a konfliktusok erőszakmentes kezeléséhez, közös 

megoldásához, a csoport erősítéséhez. 

A program során fő cél az óvodás korúak egészségkészségeinek fejlesztése, 



megerősítése, egészséges életmód kialakítása a mindennapjaikban. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 

Tartaléklistára került. 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 

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: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

2. sz. projekt adatlap 

HARMINC ÉV A POLGÁROSODÓ NyíREGYHÁZA SZOLGÁLATÁBAN 
ÉAOP-2.1.1/ A.I.-12-2012-0096 

157.470.488 Ft 

157.470.488 Ft 

100% 

Kezdet: 2013 . április 01. 

Befejezés: 2014. március 31. 

A pályázat beadása kor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén 

felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor. 


A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Az ÉAOP-2.1.1/ A.I-12 kódszámú Turisztikai attrakciók és sZD Igá Itatások 
fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott projekt célja nem más, mint 
hogya helyi védelem alatt álló Bencs villa fizikai és tartalmi megújulása 
megtörténjen. A kiemeit turistaforgalom mentén elhelyezkedő villa 
átalakításával egy többfunkciós turisztikai attrakció jönne 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 
ösztönzi a látogatókat, illetve további tu risztika 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 legyen képes közvetíteni a mai 
kor embere számára. Fontos, hogy a 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 adna helyet, valamint a villa parkjának 
bevonásával egy tematikus útvonal is kialakításra kerülne. 

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

rendezvényeket, felolvasóesteket, kamaraszínházi előadásokat lehet 
szervezni. 

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

fürdőszoba) . 

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

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

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

rekonstruálása . 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

2014. 09.16-án tisztázó kérdések megválaszolását kérte az ÉARF Ü Nonprofit 
Kft. A tisztázó kérdések megválaszolása 2014.09.19-én megtörtént, 2014. 
november 4-én a projektet a Közreműködő Szervezet ismét tartaléklistára 
helyezte, forráshiány miatt. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

3. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÓVODAFEJlESZTÉSI PROGRAMJA 

TÁMOP-3 .1.11-12j2-2012-0126 

Projekt tervezett 
összköltsége : 

99.999.326 Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

99.999.326 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2012 . október 1. 
Befejezés: 2013 . november 30. 
A pályázat beadása kor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén 

felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor. 

Támogatási A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés . 



Szerződés 

megkötésének 

tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó 

(név, osztály): 
Szikszainé Kiss Edit Intézményvezető, Eszterlánc Északi Óvoda 

Projekt rövid 
A program mind a négy nyíregyházi központi óvodát és azok egy-egy 

(műszaki , szakmai) 
tagintézményét vonja be a fejlesztésbe az alábbiak szerint: 

tartalma : 
1. Az Eszterlánc Északi Óvoda, mint székhelyintézmény mellett an nak Napsugár 

Tagintézménye került be 25 óvoda pedagógus részvételével (pedagógiai 

módszerek, testnevelés/sport és környezettudatosságra nevelés 

témakörökben) . Fentieken túl focipálya kialakítása, mászopIramis, 

kerékpártárolók és díszburkolatok kialakítása szerepel a tervek között. 

2. A Búzaszem Nyugati Óvoda, mint székhely mellett annak Benczúr téri 

Telephelye kapcsolódik be a programba, összesen 27 fő óvodapedagógus 
bevonásával (tehetséggondozás, pedagógiai módszerek, testnevelés/sport és 

környezettudatosságra nevelés témakörökben) . E két intézmény 

vonatkozásában udvari játékok beszerzése került a projekttervbe. 

3. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény mellett annak Bóbita 

Tagintézménye szerepel a projektben összesen 21 fő részvételével (pedagógiai 
módszerek, testnevelés/sport, környezettudatosságra nevelés témakörökben). 

Ezen intézmények építési, eszközbeszerzési tervei az alábbiak: műfüves pálya 

kialakítása, ütéscsillapító gumilapok lerakása, gyöngykavics burkolat, térkő 

burkolat lerakása, füvesítés, mászóház és árnyékoló telepítése . 

4. A Tündérkert Keleti Óvoda, mint székhely mellett pedig annak Nefelejcs 

Tagintézménye kapcsolódik be a programba 25 fő óvodapedagógus 
bevonásával. Ezen felül a két intézmény vonatkozásá ban füvesítés, 
díszburkolat kialakítása, ütéscsillapító gumilapok és többfun kciós udvari 
mászókészlet beszerzése szerepel. 

Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 

időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Tartaléklistára került, 2013 januárjában fellebbezést nyújtottunk be. 

Megvalósítást 

hátráltató 

problémák, 

nehézségek: 

4. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

KOMPLEX HUSZÁR LAKÓTELEP-PROGRAM 

TÁMOP-5.3.6-11/1 -2012-0080 

Projekt tervezett 

összköltsége: 
149.963.650 Ft 

Igényelt támogatás 149.963.650 Ft 



összege: 

Támogatási 

intenzitás (%) : 
100 % 

Projekt (tervezett) Kezdet: 2013.01.01. 
kezdete és Befejezés: 2014. 06.30. 
befejezése: A pályázat beadásakor tervezett időpontok, melyek pozitív döntés esetén 

felülvizsgálatra kerülnek a Támogatási Szerződés megkötésekor. 

Támogatási 

Szerződés 

megkötésének 

tervezett dátuma : 

Jelen fázisban nem releváns, döntésmechanizmus függvénye. 

Ka pcsolatta rtó 
(név, osztály): 

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztályvezető 

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 partnerként bevonásra kerülne a Gyermekjóléti Központ és az 
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb .) 

A pályázat újra tartalmi értékelésre került, döntésről értesítés még nem 

érkezett. 

Megvalósítást 
hátráltató -
problémák, 
nehézségek: 

5. 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 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Nyíregyháza esetében 80 %. 

Projekt 

(tervezett) 
kezdete és 

befejezése: 

A pályázat beadása kor tervezett időpontok: 

Kezdet: 2014. 12.19. 

Befejezés: 2015.12.31. 

Támogatási A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. 



Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Ka pcso latta rtó 

(név, osztály): 
Geréné Varga Beáta, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Projekt rövid 
(műszaki, 

szakmai) 

tartalma: 

Infrastrukturális fejlesztés: 

A pályázatunk benyújtásával a Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori 
Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) költségeit csökkentő 

infrastrukturális fejlesztést kívánunk megvalósítani, elavult nyílászárók 
cseréjével, illetve hőszigetelés munkálatainak elvégzésével. 

Eszközbeszerzés: 

A csoportszobákban lévő bútorok régi típusúak, a lakk-, és festékréteg 
folyamatosan pereg, az asztalok és szekrények lábai töredezettek (már többször 
voltak javítva). A pályázat lehetőséget biztosítana a feladatellátáshoz szükséges 
eszközök beszerzésére. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 

időszakok, 
A benyújtott pályázat nem részesült támogatásban. 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 

6. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

TÉRFIGYElÖ KAMERARENDSZER BövíTÉSE A JÓSAVÁROSBAN 

28/2014. (IV.l .) 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 
(tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

A pályázat beadása kor tervezett időpontok : 

Kezdet: 2014.12.19. 
Befejezés: 2015.12 .31. 

Támogatási 

Szerződés 

megkötésének 

tervezett dátuma: 

A projekthez még nem kapcsolódik támogatási szerződés. 

Kapcsolattartó Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 



(név, osztály): 

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, 

A benyújtott pályázat nem részesült támogatásban. 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 

7. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A DRYVIT PROGRAM KERETÉBEN, PÁLYÁZAT ÖN KORMÁNYZATI 
FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK KÜLSŐ HOMLOKZATI FELÚJíTÁSÁRA 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

4.826.000 Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

4.777.740 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

99% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

A pályázat beadása kor tervezett időpontok : 

Kezdet: 2014. október 22. 
Befejezés: 2015. május 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma : 

A projekthez nem kapcsolódik támogatási szerződés. 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be külső 
homlokzat szigetelési és színezési munkálatokra, a Trilak Festékgyártó Kft. által 
meghirdetett, önkormányzati fenntartású óvodák részére szóló programban. 
A benyújtott pályázók közül 10 nyertes és 5 pótnyertes kerül kiválasztásra. 

Támogathatók az egyszintes, beton- vagy tégla szerkezetű , hősz igetelő rendszer 



fogadására alkalmas, maximum 300 m 2 homlokzati felülettel (beleértve a 
nyílászárók felületét is) rendelkező önálló épületek. A 300 m 2-t meghaladó 
homlokzati felülettel rendelkező épületek esetében a 300 m2 feletti rész 
munkadíját az önkormányzat köteles viselni. Az anyagköltséget korlátlanul 
fedezi a Trilak Festékgyártó Kft . 

A benyújtott pályázati adatlap mellett csatolásra került: 

- Fotók az épületrő l (min. 5 darab digitális fénykép, max 300 kB/fotó) 
- Épület műszaki alaprajza és homlokzati rajza 

A nyertes pályázó köteles a kivitelezés előtti helyszíni bejárás során az óvoda 
vagy üzemeltetője képviselőjének, valamint a település építésért felelős 

szakemberének részvételét biztosítani, valamint az építési, te rületfoglalási 
engedélyek, ill. az esetleges szakhatósági engedélyeket beszerezni. 

AVagyongazdálkodási Osztállyai történt előzetes egyeztetés alapján a 
Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima, Hosszúháti u. 59. sz. alatt található 
telephelye nevében került a pályázat benyújtásra. 

A felújítás bekerülési költsége bruttó 4.826.000,-Ft, mely tarta lmazza az anyag 
és munkadíjat. A felsősimai óvoda homlokzati felülete 304 m2 

, mely alapján a 
szükséges önerő a munkadíj fedezésére 48.260,-Ft. Ezen felül az 
önkormányzatnak tervező i munkadíjat szükséges biztosítania, amely kb. 
200 OOO Ft. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 

A pályázat 
részesült . 

2014. október 22-én került benyújtásra . Támogatásban nem 

kérelmek) : 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

8. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPíTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES 
VAGY TEUES HELYREÁLLíTÁSÁNAK, FELÚjíTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 
A2008/N7381 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

14.000.000 Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

7.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

50% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 

befejezése : 

Kezdet: 2015. április 1. 

Befejezés: 2015 . december 31. 

Támogatási 2015. március 



Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
(műszaki, szakmai) Nemzeti Kulturális Alap által - az Építőművészet és Örökségvéde lem Kollégiuma 
tartalma: nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki 

nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői részére 
műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes 
helyreállításának, felújításának támogatására . 
A pályázat keretében a Nyíregyháza, Hősök tere 3. szám alatti műemlék 
bejegyzésű ingatlan - védési száma : 470/1981- kerülne felújítá sra . 

A projekt keretében felújításra kerülne a bejárati ajtó, dufart és a l épcsőház, 

amelynek keretében festési, védőcsövezési, valamint a vörös mészkő lépcső és 
a korlát felújítása valósulna meg maximum 14 millió forintos összköltségből. Az 
összköltség a maximum 7 millió forint saját forrás és 7 millió forint támogatási 
összegből áll össze. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

A pályázat 2014. december l -én került benyújtásra . A pályázat elbírálásának 
határideje 2015. február vége. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

9. projekt adatlap 

NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰsíTÉSÉNEK, 
REGISZTRÁCI6s 

PROJEKT CíME! 
MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA, 

SZÁMA: l-ES TÁMOGATÁSI CÉL 

HUNG-2014 C 

Projekt tervezett 
1.500.000 Ft 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
1.500.000 Ft

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás (%) : 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2015. május 1. 

kezdete és 
Befejezés: 2015. augusztus 31. 

befejezése : 

Támogatási 
Szerződés 

2015. április 
megkötésének 
te rvezett dátuma: 



Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid Nyíregyháza város 2014-ben pályázatot nyújtott be a helyi értékek feltárására, 
(műszaki, szakmai) azonban az azóta eltelt időszakban  2014-ben beadott pályázat forráshiány 
tartalma : miatt elutasításra került - feltárásra és megállapításra kerültek Nyíregyháza 

helyi értékei, hiszen mindezt a helyi vezetés is igen fontosnak tartotta, mivel 
mindezek meghatározzák a település múltját és jelenét. Az értéktárból 
szükséges meghatározni azon értékeket, amelyek a nemzeti értéktárba is 
bekerülhetnek, vagy megkapják a Hungarikum védjegyét. 

Nyíregyháza az elmúlt években szemmel láthatóan komoly fej lődésnek indult, 
mind infrastrukturálisan, mind a turisztikai beruházások terén, hiszen 
felismerte a helyi vezetés, hogya gazdasági fellendüléshez az értékek feltárása, 
megörzese és újabbak gyarapítása is hozzájárul. Mindezeknek az 
előrelépéseknek köszönhetően Nyíregyháza 2013-ban a Nemzetközi utazási 
kiállítás belföldi díszvendége volt, valamint 2014. februárjában megkapta az Év 
turisztikai városa címet. 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata vezetésével alakult meg a Települési Értéktár 
Bizottság. Fennállása fontos, hiszen a városnak számos, a magyar nemzetnek is 
fontos értékkel rendelkezik, melyek kutatások, adatgyűjtések eredményeként 
bekerültek a helyi értéktárba. Ilyen például Krúdy Gyula irodalomtörténeti 
munkássága, Bokortanyák, Tirpák népi építészet, Nyíregyházi Cantemus Kórus, 
Szabolcs Néptáncegyüttes, Nyírség Néptáncegyüttes munkássága. A pályázat 
időtartamára szükségesnek tarjuk egy szakértői munkacsoport felállítását, 
amelyek tagjai tervezetten a bizottsági tagok mellett egyéb, az értéktárban 
szereplő értékek ismeretében jártas szakemberek. A munkacsoport felállítását 
követően szükségesek a szakmai konzultációk, a nemzeti (országos) értékek 
gyűjtésében jártas személy bevonásával, így biztosítva a szakma i alapokat. 

Mindezzel párhuzamosan megindul a módszertani segédlet összeá llítása, amely 
segítségül szolgálhat a megye egyéb településeinek, valamint tájegységeinek a 
helyi, illetve a nemzeti értékek összegyűjtésében . 

Végezetül az eredményekről tájékoztatást ad az Önkormányzat a település 
lakosságának sajtómegjelenéseken, valamint záró-konferencián ke resztül. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

A pályázat benyújtása 2015. január 8-án megtörtént. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



10. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME! 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

"NyíR-GÉP" Versenyképes gépipar Nyíregyházán és a térségben 

TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv 

Projekt tervezett 

összköltsége: 
396122 OOO Ft 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat költsége 101147500 Ft. 

Igényelt támogatás 

összege: 
396 122 OOO Ft 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat igényelt támogatás 101147 500 
Ft. 

Támogatási 

intenzitás (%) : 
100% 

Projekt (tervezett) 

kezdete és 
befejezése: 

2015.március 1- 2015. október 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A pályázat célja az innováció területén az állami-önkormányzati, a felsőoktatási
(műszaki, szakmai) kutatási intézmények és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység 
tartalma: (triple helix) modell elterjesztése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők 

bevonásával a négyes egység (quadruple helix) modellre. További célja a 
pályázatnak az adott térségben jelen lévő felsőoktatási és helyi önkormányzati 
kapacitásokra épülő együttműködések, non-profit tudás és 
technológiatranszfert elősegítő szervezetek kialakítása, átalakítása és 
fejlesztése, amelyek multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió gazdasági 
versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában. 
A pályázat keretében megvalósuló fejlesztések összhangban kell , hogy álljanak 
a 2014-2020-as programozási időszak tervezési alapjait jelentő, kidolgozás alatt 

lévő Intelligens Szakosodási Stratégiával (53). 

A fenti célra elnyerhető támogatás összege pályázatonként 280-650 millió Ft, 
melyhez önerő biztosítása a pályázók részéről nem szükséges. 

A pályázatot kizárólag konzorcium formájában lehet benyújtani és 
megvalósítani, amely konzorciumot felsőoktatási intézmény és megyei jogú 
városok önkormányzatai, vagy az önkormányzat által megbízott vagy felkért  a 
konzorcium ban az önkormányzatot képviselő - non-profit szervezet 

alkothatnak. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyházi 
Főiskolával kötött konzorciumi szerződést a pályázat benyújtására. A 

konzorcium vezetését kizárólag a felsőoktatási intézmény láthatja el. 

A pályázat pozitív támogatói döntés után, ún. tagi finanszírozás formájában 
valósul meg, azaz a konzorciumi tagok önállóan használják fel és számolnak el a 
részükre megítélt támogatási összeggel. 

Várható feladatmegosztás: a projekt megvalósítása során a konzorciumban 
résztvevő felsőoktatási intézmények azonosítják a növekedési zónában 

meglévő, nagy hozzáadott értéket előállító ipari vagy szolgáltatási 

tevékenységeket. Ezt követően az intézményi K+F portfóliójukban azokhoz a 



kutatási projektekhez tudástranszfer kapacitásokat alakítanak ki, és erősítenek 
meg az érintett önkormá nyzatokka I együttműködésben, amelyek 
hozzájárulhatnak a növekedési zóna magas hozzáadott értéket produkáló ipari 
és szolgáltatási tevékenységeinek minőségi továbbfejlesztéséhez. 

A fejlesztés fő irányként a gépipar iparágra irányul. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

A pályázat 2015. január 12-én került benyújtásra . 

Megvalósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 

11. sz. projekt adatlap 

PROJEKT CíME! 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGíTŐ PROGRAMOK A NYíREGYHÁZI JÁRÁS 
TERÜLETÉN 
ÁRO P-l.A.3-2014-2014-0059 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

19.670.000 Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

19.670.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdete: 2015.01.01. 
Befejezés: 2015.09.30. 

Támogatási 
Szerződés 

-
megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztályvezető 

Projekt rövid 
A pályázat célja a Nyíregyházi járás települési önkormá nyzatai között 

(műszaki, szakmai) 
együttműködés kialakítása és fenntartása, annak érdekében, hogya lakosság

tartalma: 
számára minél magasabb színvonalú, gördülékeny feladatellátás valósuljon 
meg, egyrészt a hivatali működés, másrészt a közszolgáltatások szervezése 
terén. A projekt keretében többek között kerekasztal létrehozása, 
esélyteremtő programterv készítése, tréningek, csoportfoglalkozások, 
szociológiai felmérés, tájékoztatók készítése valósul meg. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

A pályázat 2014. október 31-én került benyújtásra. Hiánypótlásra 2014. 
fok, beszámolási 

decemberben került sor. Apályázat elbírálás alatt áll. 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 


