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10/2017. (1.26.) számú 


határozata 


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, 


megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt 
álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint 
jóváhagyja. 

Felelős: Gazdasági Osztályvezető 
Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető 
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető 

Határidő: folyamatos 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Erről értesül nek: 

1./A Közgyűlés tagjai 

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



1. számú melléklet a 10/2017.(1.26.) számú határozathoz: 

Lezárás alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

1. 
CLEANRIVER - MEGVALÓsíTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉszíTÉSE A SZENNYVíZKEZELŐ 

LÉTESíTMÉNYEK FEJlESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN 

START-Danube Region Project Fund 

2. MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 

3. 
JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK 

SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA 

4. 

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsitésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására - Értékes 

Örökségeink címmel 

5. NyíREGYHÁZA ÉSZAKI TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ BÜSZKESÉGPONTOK FELÚJíTÁSA 

6. 
A Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése 

56748-28j2015jMUVESZ 

7. 
NyíREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

http:10/2017.(1.26


1. számú adatlap 

PROJEKT cíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

CLEANRIVER MEGVALÓsíTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉszíTÉSE 

SZENNyvíZKEZELŐ LÉTESíTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN 

START-Danube Region Project Fund 

A 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Valamennyi partnerre vonatkozóan: 21.765 EUR 

Igényelt támogatás 
összege: 

Valamennyi partnerre vonatkozóan: 19.500 EUR 

Támogatási 
intenzitás (%): 

90% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2015.11.01. 
Befejezés: 2016.06.30. 

Támogatási 
Szerződés Nem releváns. 
megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A projekt egy ún. START projekt, amely lényegében egy nagyobb,

(műszaki, szakmai) 
infrastrukturális jellegű projekt előkészítését jelenti. Az EU Duna Régió Stratégia 

tartalma: 
START-Duna Régió Projekttámogatás címmel pályázatot hirdetett 
projektrészek és kis projektek támogatására a Duna Régióban. Ez a konstrukció 
főként a csekély forrással rendelkezőket támogatja a projektek elindításában . 

A Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség (Ungvár, Ukrajna) 
mint Vezető Partner adta be a pályázatot egy megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére, amely a Munkács, Ungvár és Beregszász szennyvízkezelő 

létesítményeinek fejlesztését célzó infrastrukturális projekt előkészítésének 
tekinthető. A projektben partnerként vesz részt Nyíregyháza MJV 
Önkormányzata, Nagymihály Városi Tanácsa (Szlovákia), illetve a Bajorországi 
Környezetvédelmi Ügynökség (Augsburg, Németország). 

A projekt célja a külföldi tapasztalatok alapján a szennyvízkezelő létesítmények 
fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. 

Főbb megvalósítandó tevékenységek: 

1. A külföldi tapasztalatok és a legfrissebb technológiák tanulmányozása a 
szennyvízkezelés területén Bajorország és Szlovákia fejlett szennyvíztisztító 
telepeinél tett látogatások révén 

2. A szükséges rekonstrukciós beavatkozások meghatározása. A Magyarország
Szlovákia-Románia-Ukrajna EN PI Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013 keretében megvalósított "A környezetvédelem fejlesztése Munkács 
és Ungvár környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) 
felmérésével, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának 
kidolgozásával" clmű, HUSKROUA/ll01/068 azonosító számú projekt 
keretében elkészített tanulmány alapul szolgál a feladat elvégzéséhez. 

3. Az infrastrukturális beruházás finanszírozási lehetőségeinek kutatása, 
pályázati dokumentáció elkészítése. 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

A pályázatra vonatkozó 1. kiírás beadási határideje 2014.09.17. volt, s mivel a 
Közgyűlés 2015. november 27-én döntött a pályázat beadásáról, így a 2. kiírásra 
adta be a partnerség a pályázatát 2015.07.08-án. 

Az 1. kiírással szemben azonban a 2. kiírás az alábbiakban különbözött: 
- Egy projektre jutó támogatási összeg 10.000-40.000 EUR-ról 10.000

20.000 EUR-ra csökkent 
- Projekt végrehajtási időtartam 10-12 hónapról 6-8 hónapra csökkent 

A Vezető Partner a fentieknek megfelelően átdolgozta a pályázat 
költségvetését és a tevékenység ütemezését, illetve változást eszközölt a 
partnerségben is. A projekt költségvetéséről elmondható, hogy itt nem létezik 
partneri költségvetés, valamennyi költségért a pályázó (Kárpátaljai Befektetési, 
Innovációs és Fejlesztési Ügynökség) felel. 

Döntés 2015. október 22-én született, a pályázatot pozitívan bírálták el. A 
támogatási szerződés megkötése az EuroVienna Kft-vel (Program Titkárság) 
megtörtént. 

2016. április 25-én Nyíregyházán a Nyírségvíz Zrt. székházában projekt partneri 
találkozó került megrendezésre, melynek témája a projekt aktuális állásának 
bemutatása és egy terepszemle megtartása a Nyírségvíz Zrt. szennyvíztisztító 
telepén . 

2016. június l -én Szlovákiában, Nagymihályban tartottak projekt partneri 
találkozót, melynek témája szintén a projekt aktuális állásának bemutatása és 
egy terepszemle megtartása a helyi szennyvíztisztító telepen. 

A projekt eredményeként elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, mely a 
beregszászi vízellátás és szennyvíztisztítás lehetőségeit tárja fel. 

A záró jelentés 2016. augusztus 24-én került benyújtásra, melyet a Program 
Titkárság jóváhagyott 2016. szeptember 26-án. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



2. számú adatlap 

PROJEKT cíME! 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 

Projekt 
összköltsége: 

11 024 870 Ft 

Támogatás 
összege: 

10 OOO OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

90% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2015.08.0l. 
Befejezés: 2016.06.30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2015. július 30. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum Sóstói Múzeumfalu Tagintézményének, 
(műszaki, szakmai) mint kiállítási helyszínnek a kiállítási tárgyak, azaz épületek tetőszerkezetének 
tartalma : rekonstrukciója volt . 

A támogatásból megvalósult a besztereci lakóház, tiszadobi lakóház, pajta és 
istálló nádtetejének szegése, jánkmajtisi lakóház nádtetejének szegése és 
javítása, anarcsi pajta nádtetejének szegése és a tető felső részének újrafedése, a 
tirpák istálló nádtetejének szegése és részleges javítása, a jánkmajtisi csűr teljes 
átfedése új náddal, valamint a kéki istálló, kállósemjéni istálló, tirpák ház, anarcsi 
disznóól és tiszadobi disznóól tetejének ráfedése új náddal. 

Projekt jelenlegi A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 10000.000,- Ft támogatásban részesült 
állása (készültségi csökkentett szakmai tartalommal. 
fok, beszámolási 
időszakok, A szakmai célok megvalósításáért felelős kivitelező kiválasztását követően, 2015. 
kifizetési kérelmek szeptember 25-én a munkaterület átadása a vállalkozó részére megtörtént. Az 
stb.) épületek tetőszerkezetének rekonstrukciói megvalósultak, így a műszaki átadás

átvétel 2016. január 06-án lezajlott. 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és 

pénzügyi beszámolójának, majd 2016. augusztus l -én a hiánypótlás benyújtása is 

megtörtént. A projekt lezárásáról értesítést még nem kaptunk. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



3. számú adatlap 

PROJEKT CíME! 
JÁRÁSSZÉKHElY TElEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT

REGISZTRÁCIÓS 
MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA 

SZÁMA: 

Projekt 
1500 OOO Ft

összköltsége: 

Támogatás 
1500 OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
100%

intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2015.08.01.

kezdete és 
Befejezés: 2016.06.30.

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2015. július 14. 
módosításainak 
dátumai: 
Projektmenedzser 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
A "Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 

(műszaki, szakmai) 
szakmai támogatására" című pályázat célja, a Jósa András Múzeum 

tartalma: 
megvalósítási helyszín tekintetében a kulturális javakhoz való hozzáférés 
biztosítása érdekében a múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatása. 

A pályázatban a nyíregyházi Jósa András Múzeum a kulturális javakhoz való 
korszerű hozzáférését kívántuk bővíteni 

• 	 a meglévő gyűjteménykezelő rendszer (EMIR komplex múzeumi adatbázis és 
térinformatika keretrendszer) "auditképessé" fejlesztésével, számítógépen 
elérhető, online gyűjteményi katalógusok (Honfoglalás és Árpád-kori korpusz, 
templom katalógus és a Jósa András Múzeum aranyai) létrehozásával, továbbá 

• 	 a virtuális látvány tár (Jósa András hagyatéka) kialakítása meglévő és újonnan 
létrehozott digitális kulturális örökségi tartalmakkal. 

A szakmai célok elérése érdekben az alábbi tevékenységek kerültek 
megvalósításra a projekt során: 

- Adatbázis auditálásához szükséges optimalizálási eljárások fejlesztése 

- Online publikus felület kialakítása, a felvitt adatok online rendszerben 
történő publikálása, hiteles adatok kitakarása 

A pályázat lezárását követően nincs meghatározott kötelező fenntartási 
időszak. 

Projekt jelenlegi 
A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 1.500.000,- Ft támogatásban részesült 

állása (készültségi 
- csökkentett szakmai tartalommal. 

fok, beszámolási 
A szakmai célok megvalósításáért felelős vállalkozás kiválasztása megtörtént. 

kifizetési kérelmek 
időszakok, 

A szakmai célok megvalósítása két ütemben zajlott, melyből az első ütem 

stb.) 2015. december végén, míg a második ütem 2016. március 31-ig került 

végrehajtásra . 2016. július 21-én a projekt záró szakmai és pénzügyi 
beszámolójának, majd 2016. augusztus l-én a hiánypótlás benyújtása is 

http:2016.06.30
http:2015.08.01


megtörtént. A projekt lezárásról értesítést még nem kaptunk. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns . 



4. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására - Értékes 
Örökségeink címmel 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

3.000.000 Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

3.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016. január 15. 
Befejezés: 2016. augusztus 31 . 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

2016. február 15. 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

Projekt rövid A pályázati cél üzenete, hogy minden közösségnek vannak értékei, függetlenül 
(műszaki, szakmai) attól, hogy hány tagja van, hol, milyen vidéken található, milyen hírnévvel, vagy 
tartalma: vonzerővel rendelkezik. Ezen nemzeti értékeink összegyűjtése és 

népszerűsítése kiemeit fontosságú kultúránk számára. A programban résztvevő 

városok - Nyíregyháza és Szatmárnémeti - számára kiemelten fontos egymás 

megismerése és értékeik népszerűsítése a lakosság számára. 

A projekt legfőbb célja, hogy szakmai tapasztalatok átadásával segítsük 

Szatmárnémeti települési értéktárának létrehozását. A Nyíregyházi Települési 

Értéktára a felhalmozott tapasztalatai segítségével a külhoni értéktár 

megszervezése és az értékek gyűjtése szakszerűen történhet. A külhoni 

értéktár létrehozásában a nyíregyházi szakemberek módszertani segítséget 

tudnak nyújtani. A két település közötti meglévő testvérvárosi kapcsolat 

alapján az értéktár létrehozásához szükséges támogatással, ill. a 

partnerszervezet eddigi tevékenysége kapcsán az értékek gyűjtéséhez 

szükséges kapcsolatrendszerrel is rendelkezünk. A szervezet munkatársai 

között számos régész, történész, néprajzos szakember található, akik munkájuk 

során idáig is végeztek értékgyűjtő és népszerűsítő tevékenységet. 

- A pályázat 2016. évben Nyíregyháza Városnapi nagy rendezvényén került 

megvalósításra, Nyíregyháza és Szatmárnémeti magyar nemzeti értékeinek 

népszerűsítésével és nemzeti értékeink gyűjtésének módszertana tekintetében 

pedig egy a tapasztalatátadásra épülő kerekasztal bonyolítottunk le a partnerek 

és a települési múzeumaikban lévő szakemberek részvételével. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 

időszakok, 

kifizetési 

A projekt megvalósítása megtörtént a 2016. november 28-án kelt értesítés 
alapján a záró beszámoló elfogadásra került. 



kérelmek): 

Megva lósítást 
hátráltató 
problémák, 

Nem releváns 

nehézségek: 



5. számú adatlap 

PROJEKT cíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NYíREGYHÁZA 
FElÚJíTÁSA 

ÉSZAKI TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ BÜSZKESÉGPONTOK 

Projekt 
összköltsége: 

1000 OOO Ft 

Támogatás 
összege: 

1000 OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2016.07.25. 
Befejezés: 2016.11.30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. július 25. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

Projekt rövid A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot 
(műszaki, szakmai) méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett 
tartalma: "Büszkeségpontok" létrehozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a 

társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton 
és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez . 

A Nyíregyházi Északi temető területén több a magyar- és a világtörténelem hez 
kapcsolódó síremlék, emlékhely, emlékmű is található . A meghirdetett pályázati 
program lehetőséget biztosít az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó emlékhelyek 
felújítására és a megemlékezés méltó helyének megteremtéséhez. 

A Nyíregyházi Északi temető területén három emlékhely található, amely emléket 
állít az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak. A meghirdetett pályázati 
program keretében felújításra kerül Dandos Gyula mártír és diákvezér emlékére 
felállított kopjafa, Szilágyi László és Tomasovszky András síremlékeinek, valamint 
az 56'-os kopjafás emlékmű rendbetétele . 

A főbejáratnál található díszpark baloldalán található Dandos Gyula (1938-1957) 
mártír és diákvezér - a Megyei Forradalmi Bizottság valamint a Városi Forradalmi 
Bizottság tagja és a Nyíregyházi Forradalmi Diáktanács vezetője - emlékére 
állított kopjafa . A kopjafa egy gránit szegélykővel elkerített, díszkaviccsal felszórt 
területen, beton talapzatra fogatott vasszerkezetre állítva lett elhelyezve. Az 
elmúlt évek során a kopjafa állaga megromlott, a felületkezelés elveszítette 
hatását és a fa szerkezet is megrepedt. A vasszerkezet rozsdásodik, a beton 
talapzat valamint a díszkavics elkoszolódott. Az építés során nem lett teljesen 
kiépítve az emlékmű megközelíthetősége ezért kb . 10 méteren keresztül aparkon 
át sétálva tudunk hozzá eljutni. Szükséges az emlékmű teljes felújítása és a hozzá 
kapcsolódó környezet rendbetétele . 

A főbejáratnál a ravatalozó baloldalán lévő parkban található a "Nemzeti 



megbékélés parkjaI! ahova az 1958-ban jeltelen sírba eltemetett, majd 1989 
tavaszán exhumált és újratemetett két nyíregyházi mártír Szilágyi László (1924
1958) és Tomasovszky András (1923-1958) sírja lett elhelyezve. A két sír a 
Nemzeti sírkert része . A sírok egy sövénnyel körülvett területen találhatóak. A 
sírkövek mészkőből készült fehér síremlékek, melyeknek a fejrészei egy-egy 
talapzatból és a rajtuk elhelyezett bronz mellszoborból állnak. A két sír között 
található egy szintén mészkő tömb, melyet a Történelmi Igazságtétel Bizottság 
állíttatott a sírkőáll ítás emlékére. Az elmúlt évek során a mészkő síremlék 
bekoszolódott, a bronz szoborról lefolyó korrózió által foltokban elszíneződött . 

Szükséges a sírkövek és a köztük lévő tömb valamint a bronz mellszobrok teljes 
tisztítása és új sövény készítése . Ennek érdekében tervezzük a mészkő sírkövek 
tisztítását, az elszíneződések megszüntetését, a bronz felületek speciális 
tisztítását és új sövény készítését nagyobb tűrőképességge l rendelkező tujákból. 

A Korányi úti ravatalozótól nyugatra az új Papi parcella mögött található a 
kopjafás '56-os emlékmű. Az emlékhely egy díszcserjékkel körülvett, díszkaviccsal 
felszórt terület, ahol egy térbu rkolattal ellátott központi részen egy beton 
talapzatra van felállítva a kopjafa . 
Felújítás keretében szükséges a kopjafa meglévő, de lekopott felületkezelésének 
lecsiszolása, a repedések javítása, új felületkezelés-lakkozás, a talapzat tisztítása, 

a meglévő megsüllyedt térburkolat javítása és a díszkavics helyett az emlékműhöz 
illő új térburkolat elhelyezése. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

A szakmai és pénzügyi beszámoló 2016. november 30-án benyújtásra került . 

Megva lósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



6. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ A Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztése 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 56748-28j2015jMUVESZ 

Projekt 
8.572.500 Ft

összköltsége: 

Igényelt 

támogatás 5.000.000 Ft 
összege: 

Támogatási 
58,3 %

intenzitás (%): 
Projekt 

Kezdet: 2016. február 1.
(tervezett) 

Befejezés: 2016. június 30. 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

2015. december 29. 
megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó 
Séráné Agócs Anikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

(név, osztály): 

Projekt rövid Nyíregyháza városának rendelkezésére áll egy központban elhelyezkedő, 

(műszaki, kényelmes, korszerű mozi terem. A jelenleg tervezett fejlesztés megvalósításával 
szakmai) elérhetővé válik évtizedekre a digitális vetítés és hangzás. 
tartalma: 

A megye egyetlen "art" moziját üzemelteti a Váci Mihály Kulturális Központ, ami 

az egyetlen hely a megyében, ahol az érdeklődők "art" minősítésű filmeket 

láthatnak. A bevétel-orientált mozik egyáltalán nem, vagy igen csekély számban 

vetítenek ilyen alkotásokat (félévente 1-2). Nyíregyháza az egyetlen 

megyeszékhely az országban, ahol az art mozi még nem rendelkezik digitális 

vetítőberendezéssel. 

A teljes digitalizálás nyeresége: 


- a mozis hangeffektek pontos, visszhangzás mentes sugárzása, 


- tisztább hangzású, korszerűbb hangélmény elérést biztosít, 


- megszűnne az üzemeltető részéről az állandó feszültség, amit a jelenlegi 


hangtechnika évtizedes használtsága okoz, 


várható nézőszám-növekedés és nagyobb bevétel, 


alacsonyabb fenntartási költségek, 


a hangminőséget elérhetőbb áron kaphatják meg az érdeklődők. 


Teljes digitalizálás nélkül: 

elavult eszközök magasabb kockázatot jelentenek, 

egyre magasabb a technika nem üzembiztos működése, amely hatással 

lehet az újonnan beszerzett vetítő gépre is, 

a kiemelkedő képminőség mellé nem párosul megfelelő hangzás. 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

A pályázati elszámolás benyújtásra került . 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 

-
problémák, 
nehézségek: 

A pályázat alapján beszerzésre kerül a digitális vetítőberendezésekkel 

kompatibilis hangrendszer, és vetítő . 



l. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt 
támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt 
(tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, 

szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetés i 
kérelmek): 

NyíREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

2.098.000.000 Ft 

2.098.000.000 Ft 

100 

Kezdet: 2014. Ol. Ol. 
Befejezés: 2016.06 .30 

2014. március 5. 

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinet 

Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése 
érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk 
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 tartjuk indokoltnak. 

A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő 

fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó 
fejlesztéseket részesítjük előnyben. 

Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely 
2014 őszére készült el. 
A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési 
eljárás keretében kiválasztásra került . 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre 
vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került. 
A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok "újjáépítését". 
A műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen lezárásra került. 
A kivitelezés során olyan előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, 
amely miatt a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. A 
műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak önerőt szükséges a 
projektbe illesztenie. 
A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések 
megtörténtek. 
A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is sikeresen befejeződött. Az 

ünnepélyes átadó rendezvény egy nagyszabású, nemzetközi röplabdatorna 
megrendezésével került megvalósításra. 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének 
meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt. 
A projekt záróbeszámolója és záró kifizetési kéreime 2016. szeptemberében került 
benyújtásra a Minisztérium részére . Hiánypótlási felhívást még nem kaptunk. 

A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel 
nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalkozási szerződés többszöri módosítását 
tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata . 



2. számú melléklet a 10/2017.(1.26.) szám ú határazathaz: 

Megvalósítás alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

1. 
FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NyíREGYHÁZÁN 

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 

2. 

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BővíTÉSE, A TÖRZS 

UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTIYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA 

UTCA FELÚJíTÁSA RÉVÉN 

TOP-6 .1.5-15-NYl-2016-00001 

3. 

NyíREGYHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE 
ÉRDEKÉBEN 47 DARAB Új AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS 

MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESíTÉSE 

IKOP-3.2 .0-15-2016-00013 

4. 
TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCiÓJA NyíREGYHÁZA 

TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN 

TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001 

5. 
TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKíTÁSA NyíREGYHÁZÁN 

TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001 

6. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BővíTÉSE, FEJLESZTÉSE 

NYíREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. 

(HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT 

TO P-6.6 .2-15-NYl-2016-0000l 

7. 
"ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰsíTÉSE NyíREGYHÁZA MEGYEI 

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 

TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001 

8. 
"CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGíTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NyíREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001 

9. 
Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001 

10. NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM 

11. Új ÓVODA LÉTESíTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKORHÁZ TERÜLETÉN 

12. KÖZM ŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ 

13. 
JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 

14. EMLÉKTÁBLÁK KÖRNYEZETI REKONSTRUKCiÓJA NyíREGYHÁZÁN - GUl-15-D 

15. 

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására" c. pályázati 

felhívásra "Értékünk a család II. " címmel (program azonosító: CSP-CSBM-16
25244) 

16. 

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOsíTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE 
ÉRDEKÉBEN 

TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00001 

17. 

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPíTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKíTÁSA A NyíREGYHÁZI 

ÁLLATPARK TERÜLETÉN 

TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002 

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKíTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN18. 
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00003 



19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

GAZDASÁGFEJ LESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ 

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NyíREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN 

TO P-6.1.5-15-NYl-2016-00002 

NyíREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 

NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

"EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE" 

TOP-6 .6.1-15-NYl-2016-00001 
" , , ,

KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS EROSITESET 

SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NyíREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN 

TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001 

"URBACT III - TECHTOWN" 

TechTown 186 

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA 

ETT-16-0018 

HELYI FOGLAKOZTATÁS I EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS 

VÁROSTÉRSÉGBEN NyíREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 

TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001 

ERASMUS+ Silver Learners 

2016-1-DE02-KA204-003327 

ERASMUS+ Back to (Net)Work 

2016-1-N L01-KA204-023027 



1. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NyíREGYHÁZÁN 

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

1.500.000.000 Ft 

Igényelt támogatás 
összege : 

1.500.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016.08.01. 
Befejezés: 2018.10.31. 

Támogatási 
Szerződés 2016.09.16. 
megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Kocsis Tünde, Városfejlesztési Osztály 
Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópont jának, a Törzs utca három 

(műszaki, szakmai) 
csomópont jának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése, 

tartalma: 
hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az Örökösföld városrész, és a 
Kígyó utcától induló, Debreceni út - Tünde utca - Kállói út - Szent István utca 
Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya 
városrész kerékpárosbaráttá tétele. 

A Debreceni út - Kígyó utca jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból 
kedvezőtlen csomópont ja geometriailag kedvezőbbé módosul. A 
csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely 
létesül. A Kígyó utca Virág utcai útcsatlakozása szintén átépítésre kerül, 
megszüntetve ezzel a jelenlegi balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca 
szelvényezés szerinti baloldalán kétirányú kerékpárút épül. A kerékpárút 
kiépítése a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde 
utcáig folytatódik, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói 
úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a 
városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan 
kialakításra kerülő kerékpáros létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros 
vérkeringésébe bekapcsolódik Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi 
az érintett városrész kerékpárosbaráttá tételét. 

A Törzs utca Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a 
közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A 
kerékpáros barát módon kialakítandó Törzs utca - Semmelweis utca 
csomóponti átépítésével megszűnik az Oros településrész és Örökösföld közötti 
kerékpáros hálózat közötti szakadási pont, ezáltal biztosítva a kerékpárosok 
biztonságos eljutásának feltételeit fenti két településrész között . Ez járul hozzá 
majd az örökösföldi városrész kerékpáros alaphálózatának kibővítéséhez, és a 
vá rosrész kerékpá rosba ráttá vá Itoztatásá hoz. 

Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 

A pályázat 2016.04.1S-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 

2016.09.16-án került megkötésre. 



időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős 

vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.08.01-én került 
megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot adó vállalkozóval. 

A Kígyó utca - Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési munkálatok 
elvégzésére a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. A 
közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával a vállalkozási szerződés 

2016.09.06-án került aláírásra. A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvétel 
megtörtént. 

A közbeszerzési eljárás teljes dokumentációt 2016.08.26-án utólagos ellenőrzés 
céljából megküldtük a Magyar Államkincstár mint Közreműködő Szervezet 
részére. Az Államkincstár utólagos ellenőrzési jelentését 2017.01.04-én kaptuk 
kézhez, amelyben foglaltak alapján a közbeszerzési eljárás minden vizsgált 
pontban megfelelt, csupán egyéb észrevételek kerültek feltüntetésre. 

Az építési tevékenységre vonatkozóan sor került a vállalkozási szerződés 

módosítására . A módosítást és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat szintén 
megküldtük a Magyar Államkincstár részére 2017.01.04-én . Hiánypótlás 
egyelőre még nem érkezett. 

A Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a feladattal 
megbízott vállalkozó elkészítette. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. 

A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv 
készítésére az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016.09.19-én. A 
kerékpáros hálózati terv készítése folyamatban van. 

A kötelező nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat vállalkozási szerződést 
kötött, amelyben foglalt tevékenységek a projekt előrehaladásával 

párhuzamosan folyamatosan zajlanak. 

Az Önkormányzat, "Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni 
út (Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca 
közötti szakaszon" tárgyban Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárást indított 
2016.12.23-án. Az eljárás jelenleg folyamatban van. 



2. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ GAZDASÁGÖSZTÖNZÖ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BövíTÉSE, A 
REGISZTRÁCIÓS TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS 
SZÁMA: UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJíTÁSA RÉVÉN 

TO P-6.1.5-15-NYl-2016-00001 

Projekt összköltsége: 950.000.000 Ft 

Támogatás összege: 950.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016. augusztus Ol. 

Befejezés: 2018. július 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. szeptember 26. 

módosításainak 
dátumai: 

Projekt vezető: Kocsis Tünde, Városfejlesztési Osztály 

Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban, 
könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások 
számára. A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari 
területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP l. prioritási 
tengelye, amely a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását 
szolgálja, a magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra 
fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez 
azonban a két intézkedés közötti szinergia megteremtése elengedhetetlen, 
hiszen az önkormányzat által felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az 
önkormányzati tulajdonú iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való 
eljutást is. 
Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, 
tekintettel arra, hogya projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan 
iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis és 
középvállalkozásoknak is helyet adnak. 

A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca 
illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint: 

a) A Szegfű utca meglévő 2 sávos útburkolatának 2x2 sávosra történő 
szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása 

b) Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása 
(bővítéssel), irányhelyes kerékpársáv kijelölése, hiányzó 
járdaszakaszok kiépítése 

c) Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis 
utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása 



d) Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpársáv kijelölése, 
hiányzó járdaszakaszok kiépítése 

Projekt jelenlegi 
A pályázat 2016.06.03-án került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 

állása : 
2016.09.26-án került megkötésre. 

A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős 

vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.07.20-án került 
megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot adó vállalkozóval. 

A Szegfű utca 2x2 sávosra történő bővítése és a kerékpárút kialakításának 
kivitelezésére az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek 
eredményeként a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött 
2016.08.15-én . A kivitelezés lezárult a beruházás műszaki átadás-átvétele 
megtörtént. 

A Szalag utcához, Semmelweis utcához, Törzs utcához, Bottyán utcához és a 
Lujza utcához kapcsolódóan a tervdokumentáció leszállításra került, az 
engedélyeztetés folyamatban van. 

A kötelező nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat vállalkozási szerződést 
kötött, amelyben foglalt tevékenységek a projekt előrehaladásával 

párhuzamosan folyamatosan zajlanak. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



3. számú adatlap 

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE 
REGISZTRÁCIÓS 
PROJEKT CíME/ 

ÉRDEKÉBEN 47 DARAB Új AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS 
SZÁMA: MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESíTÉSE 

IKOP-3.2 .0-15-2016-00013 

Projekt 
5 OOO OOO OOO Ft

összköltsége: 

Támogatás 
5 OOO OOO OOO Ft

összege: 

Támogatási 
100%

intenzitás (%) : 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.09.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.08.31. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

2016. október 10.megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Ka pcso latta rtó Pató István, Városfejlesztési Osztály 
(név, osztály): Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153 
(műszaki, szakmai) kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton . Jelenleg Nyíregyházán 
tartalma: többségében dízel EUR02 és EUR03 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek 

nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az 
elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új 
buszokat vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a 
város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió 
közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi 
gazdasági élet kiemeit szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is. 

2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt 
közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 
41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élhető város 

elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett 
járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a 
járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla. 
A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az 
elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokkal szemben a CNG üzemű járművek 
zajterhelése jelentősen alacsonyabb. 

A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a MAN Kamion és Busz 

Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig. Az eljárásról 
készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF 
jóváhagyta. 

Az Önkormányzat 2015. november 4. napján 2015/S 213-388390 iktatószámon 
jelentette meg a közbeszerzési eljárását, az "Adásvételi szerződés az IKOP 
azonosító jelű projekt keretében, 6 darab + 30 % új, alacsonypadlós, kizárólag 
elektromos hajtással rendelkező, midi autóbusz beszerzése, kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása, és a be üzemeléshez szükséges 12 db 

http:2018.08.31
http:2016.09.01


Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

töltőoszlop/töltőállomás szállítása" tárgyában. Az eljárás 2016. 07. 29 . napján 
lezárult, nem támogató tartalmú szabályossági tanúsítvánnyal. így e tekintetben 
az Önkormányzat az új eljárás minősítését 2016.11.10-én elindította. A 
projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek 
között az új eljárás, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése . 

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra . A 2016. július 
OS-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A 
támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus OS-én 
érkezett. A támogatási szerződés 2016. október lO-én lépett hatályba. A 
projektben szereplő közbeszerzési eljárások állása az alábbi : Gyártásközi, 
járműbeszerzési tanácsadó kiválasztása 2016. november 17-én az MT, CBA, SUMP 
2016. december 21- én szerződéskötéssellezárult. 

Az elektromos buszok beszerzéséhez kapcsolódó eljárás KFF általi előzetes 

minőségellenőrzés van folyamatban . 

A CNG buszok gyártásközi ellenőrzésére 2016.12.05-07. között került sor 
Ankarában. 

Jelenleg szerződésmódosítás és előleg igénylés van folyamatban. 



4. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

TOP 6.3.1-15 BARNAMEZÖS TERÜLETEK REHABILITÁCiÓJA NYíREGYHÁZA 

TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN 

TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001 

Projekt 

összköltsége : 
1 774 798 OOO Ft 

Támogatás 

összege: 
1 740 OOO OOO Ft 

Támogatási 

intenzitás (%) : 
98,0393 % 

Projekt (tervezett) 

kezdete és 
Kezdet: 2016.09.01. 

befejezése: 
Befejezés: 2018.12.31. 

Támogatási 

Szerződés 

megkötésének, 2016. november 28. 

módosításainak 

dátumai: 

Kapcsolattartó 

(név, osztály): 
Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid 

(műszaki, szakmai) 

tartalma: 

A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó 

településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség 

megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt 

eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, 

ugyanakkor környezeti leg fenntartható városi környezet, települési arculat 

kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdaövezetek, 

barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve 

ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt 

használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint 

gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés 

hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye. 

Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak) 

Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján: 

• Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglevő volt parancsnoki 

épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati 

raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási 

munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát. 

• Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt 
részeként 

• Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe) 

• Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi 
rekreációs fejlesztés 

• Extenzív fenntartású zöldfelületek 

• Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület 

Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt 

keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél) 

• Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés 

Terület északi részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján: 

• Extenzív fenntartású zöldfelület (kereskedelmi fejlesztési terület) 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

kialakítása 
• P+R parkoló kialakítása minimum 12000 m2 területtel 
• Intenzív fenntartású (közpark, rekreációs célú) zöldfelület kialakítása 

• Extenzív fenntartású zöldfelületek 
• Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés 

• Sportolási célú zöldfelület kialakítása 

A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata 
többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi 
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes körű megvalósítása . 

A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május 
25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június Ol-én került benyújtásra. A 
támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK 
felületen 2016. június 06-án érkezett. 2016. augusztus 31-én megjelent az 
1474/2016. (VII1.31 .) Kormányhatározat, amely rendelkezik a támogatási 
szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016.november 28. napján 
hatályba lépett, jelenleg a tervezési program véglegesítése, illetve közbeszerzések 
előkészítése, van folyamatban . A projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 
Ft értékben. 

Nem releváns. 



5. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKíTÁSA NyíREGYHÁZÁN 
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001 

Projekt 
összköltsége: 

1 250 OOO OOO Ft 

Támogatás 
összege: 

1 250 OOO OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016.09.01. 
Befejezés: 2018.12.31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. december 13. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinet 

Projekt rövid A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet 
(műszaki, szakmai) biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a 
tartalma: helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen 

található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az 
önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a 
magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a 
városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését 
is eredményezheti. 
A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi 
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, 
hogya beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára 
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti 
fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet 
megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A 
beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint 
a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezeti leg fenntartható városi 
környezet, települési arculat kialakítása . 

Önállóan támogatható (mely területek még változhatnak tervezési program 
függvényében) : 

A.) Főtevékenység: 

- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, 
városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya). 
- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környékeL futópálya 
kialakítása. 
- Vörösmarty tér zöldfelületi fejlesztése, növényfelület megújítása, modern uniós 
szabványnak megfelelő, új játszótér létesítése. 
- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, 

növényesítéssel. 

- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megva lósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

ültetéssel. B.) 

B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a): 

- Bocskai u. 16. (hrsz.-76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési 

céllal : szolgáltató épület kialakítása és az alapműködéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz.- ú ingatlanon 

kerékpár kölcsönző (" Közösségi kerékpáros rendszer") kialakítása . 


Önállóan nem támogatható, választható : 


- Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utca bútorok beszerzése, teljes 

városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása, 

kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak 

esetében a közművek már ki vannak építve. 

- Bujtosi városliget: Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, 

esőbeállók, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz 


napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése.- Vörösmarty tér: Zöldterület 

használatot segítő parkoló-férőhelyek létesítése. 

- Pazonyi tér: A terület rendeltetésszerű használatához utcabútorok beszerzése. 

- Bocskai u. 16.: A 76/2 hrsz.- ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt 


számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása . 

- Egyéb: Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv 

kidolgozása . 


Kötelezően megvalósítandó: Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt 

mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása, 

Partnerségi tervezés, ,,50ft" tevékenység, stb. 


A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, 

feladata többek között a tervezési program, és valamennyi közbeszerzés, 

beszerzés előkészítése, a projekt szabályos megvalósítása . 


A pályázati dokumentáció 2016. június lS-én került benyújtásra . A 2016. június 
22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra . A 
2016. augusztus Dg-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én 
került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03
án érkezett. A támogatási szerződés 2016. december 13-án hatályba lépett, 
előleg igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben. Jelenleg a tervezési program 
véglegesítése, illetve közbeszerzések előkészítése van folyamatban . . 

Nem releváns. 



6. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BövíTÉSE, 
REGISZTRÁCIÓS FEJLESZTÉSE NYíREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE 
SZÁMA: KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT 

TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001 

Projekt 
összköltsége: 

224 731 353 Ft 

Támogatás 
összege: 

224 731 353 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016.07.01. 
Befejezés: 2017.12 .31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. november 11. 

módosításainak 
dátumai: 
Ka pcso latta rtó: Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály 
(név, osztály): Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és 
(műszaki, szakmai) gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi 
tartalma: felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös 

tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására. 

A pályázat tervezett fejlesztései: 
Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és 
gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül 
kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett. 

Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő 

gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 
m2-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny 
készül 140 m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés 
nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások 
kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával. 
Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és 
tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint 
új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása 
radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik. 

A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer 
telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik. 
Az épületek vonatkozásában elkészült az építési engedélyes, valamint a kiviteli 
terv is, mindkét épület jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Jelenleg 
kivitelezés van folyamatban . Mindkét projekt építése közben előre nem látható 
műszaki problémák jelentkeztek, emiatt a vállalkozási szerződések módosításra 

kerültek. 



Projekt jelenlegi A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra . A 2016. június 
állása (készültségi 09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június lS-én került a válasz benyújtásra . A 
fok, beszámolási 2016. július ll-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került 
időszakok, megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett. 
kifizetés i kérelmek Támogatási szerződés megkötésére 2016. november ll-én került sor. 
stb.) 

A két épület esetében megtörtént a kivitelező kiválasztása. Szerződéskötésre 
Körte utca vonatkozásában 2016. október 12-én, Május 1. tér vonatkozásában 
2016. október 07-én került sor. Jelenleg folyik a kivitelezés. 

1. kifizetési kérem benyújtásra került 2016. november 28-án, értesítés nem 
érkezett a kérelem hiánypótlásával, vagyelfogadásával kapcsolatosan. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



7. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁClÓS 

SZÁMA: 

"ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰsíTÉSE NyíREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 

TOP-6.5 .1-15-NYl-2016-00001 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

1 OOO OOO OOO Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

1 OOO OOO OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Tervezett kezdete : 2016. szeptember 01. 
Tervezett befejezése: 2017. december 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

2016.12.21. 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Horváth István, Vagyongazdálkodási Osztály 
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek 
(műszaki, szakmai) meghatározó része energetika ilag elavult, üzemeltetése költséges, így 
tartalma: korszerűsítésük elengedhetetlen . A beruházás elsődleges célja és eredménye az 

energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése . 

Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt 
során: 

• Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) 
• Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.) 
• Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula 
utca 32.) 

• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, 
Széchenyi utca 29-37.) 

• Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Árok u. 17.) 

• Nyíregyháza, Vécsey köz 2. Lsz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, 
Vécsey köz 2.) 

• Polgármesteri Hivatal "B" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 
A projekt szakmai-műszaki tartalma 

• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú 
fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső 

határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje) 
• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések 

korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek 
korszerűsítése . 

• Projektarányos akadálymentesítés; 
• Nyilvánosság biztosítása; 
• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; 

• Azbesztmentesítés 
• Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése. 



A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a 
pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges kiviteli tervek elkészítését 
követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

A pályázat 2016. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2016. július 
6-án hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2016. július 14-én teljesítésre került, 
majd július 22-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Augusztus 30-án 
tisztázó kérdés érkezett, melyre válaszunkat szeptember 7-én megküldtük. A 
támogatói döntés 2016. november 10-én érkezett meg, a Támogatási 
Szerződés 2016.12.21-én megkötésre került . Jelenleg a tervezésre irányuló 
beszerzési eljárások előkészítése van folyamatban . 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

NR 



8. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

"CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGíTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE 

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 

TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

700 OOO OOO Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

700 OOO OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Tervezett kezdete: 2016. november l. 
Tervezett befejezése: 2018. április 30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

2016.09.28. 

Projekt menedzser 
(név, osztály): 

Éva Péter, Polgármesteri Hivatal, Építésügyi Osztály 

Projekt rövid A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények 
(műszaki, szakmai) vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási 
tartalma: helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem 

műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. 
Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex 
felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében: 

• Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 
Nyíregyháza, Városmajor u. 1.) 

• Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert 
köz 8.) 

• Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza 
Fazekas János tér 25.) 

• Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, 
Kereszt u. 8.) 

• Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza 
u.17.) 

• Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (4400 Nyíregyháza, 
Ferenc krt . 1.) 

A projektről összességében elmondható, hogya gyermekek számára (beleértve 

a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) 

sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak 

az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell 

megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó 

nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai 

szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények 

leterheltségének kiegyenlítődéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen 

választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé 

válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által. 

A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra 

A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül: 



a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a 

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) 

b. udvar, játszóudvar felújítása 

c. szocia lizációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, 

szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek 

fejlesztése, kialakítása 

d. torna szoba építése 

B. Eszközbeszerzés, ezen belül: 

a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök 

b. informatikai eszközök, berendezések 

A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése 

B. akadálymentesítés 

C. szórt azbeszt mentesítés 

D. energiahatékonysági intézkedések 

E. nyilvánosság biztosítása 

Projekt jelenlegi A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én 
állása (készültségi hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május ll-én teljesítésre került, majd május 
fok, beszámolási 19-én megkezdték a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án 
időszakok, érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek 
kifizetési ítélte. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 28-án hatályba lépett. A 
kérelmek): tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott nyertes 

ajánlattevőkkel a tervezési szerződés 2017.01.ll-én megkötésre került . 
Jelenleg folyik a tervezés. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



9. számú adatlap 

PROJEKT cíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
TO P-6.3.3-15-NYl-2016-00001 

Projekt 
összköltsége: 

662869721 Ft 

Támogatás 
összege: 

662 869 721 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016.07.27. 
Befejezés: 2017.08.31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. szeptember 

módosításainak 
dátumai: 

Ka pcsolatta rtó 
(név, osztály): 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid A "Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz 
(műszaki, szakmai) elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése" cimű pályázat 

tartalma: fejlesztései az alábbiak: 

a.) a Tüzér utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 

kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb 

keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 

szerkezet bontással, helyreállítással; 

b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a 
meglévő csapadékátemelő mellett 3 db, összesen 329 m3 térfogatú záportározó 
létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték 
kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával; 

c.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 
kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb 
keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 
szerkezet bontással, helyreállítással; 

d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer 
kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb 
keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 
szerkezet bontással, helyreállítással. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 

stb.) 

A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, a szükséges 
hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a 
támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07.15-én megkaptuk 
az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés 

megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően 

lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

előleg igénybevételére. 

A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli 

tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást 

folytattunk, és 2016.07.27-én a megtörtént a kivitelezőkkel a vállalkozási 

szerződés aláírása és a munkaterület átadása is. Az említett két szakaszon a 

kivitelezése k és a műszaki átadás-átvételi eljárásai is - 2016. október 25-én 

lezárultak. 

A Lujza utca, Alma utca, valamint a Tünde utcai szakaszok kivitelezőinek 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások a Kbt. 117. § szerint folyamatban 

vannak. Ez utóbbi két szakaszon a kivitelezések már csak 2017. márciusában 

indulhatnak meg. 

A támogatási szerződés megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás 

bejelentést, melyek időpontjai: 

2016.09.23 


2016.09.26 


2016.09.30 


2016.11.24 


A változás bejelentések jóváhagyása megtörtént. Jelenleg módosítást alatt 

van a támogatási szerződés, amely az Irányító Hatóság döntése alapján a 

projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett kezdeményezzünk. 

Nem releváns. 

http:2016.11.24
http:2016.09.30
http:2016.09.26
http:2016.09.23


10. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2017.01.01. 
Befejezés: 2017.12.31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésé nek, 2016. december 

módosítása inak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Hornyák Enikő, Polgármesteri Kabinet 
Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az 
(műszaki, szakmai) úgynevezett "street  workout", azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, 
tartalma: parkok - "sportparkok" - használata, a pályázati program célja a helyi 

önkormányzatok bevonásával könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítmények 

megépítésével a szabadidős sportolási lehetőségek minél vonzóbbá tétele. A 

sportpark építtetője a Kormány döntése alapján a magyar sportélet egyik 

legfontosabb szervezete, a Nemzeti Sportközpontok. A beruházások a 

Sportközpontok koordinálásában valósulnak meg, a befejezést követően létrejött 

sportparkok ellenérték nélkül az illetékes önkormányzat tulajdonába kerülnek. 

A Program keretében 4 féle típusú kültéri sportpark valósítható meg, melyekből 

Önkormányzatunk a legnagyobb, azaz a 150m2 alapterületű és minimum 15 db 

eszközszámú gépparkkal rendelkező "D" típusú kategóriákat pályázta meg. Az 50 

001 fő feletti lakónépességű település lévén a maximálisan pályázható 

sportparkok száma 10 db. Pályázati feltétel, hogyasportparkok kialakítása az 

önkormányzat vagy az állam tulajdonában lévő ingatlanon lehetséges. 

A benyújtott kültéri sportpark igények meghatározásakor kiemeit szempont volt a 

város azon részeinek meghatározása, ahol jelenleg semmilyen kondipark nem 

került még kialakításra, valamint hogya helyi lakosság részéről jelentkeztek-e 

igények a szabadtéri sportolási lehetőségek biztosítására. Mivel akialakításra 

kerülő létesítménynek az ott élők sporttevékenysége mellett fontos szerepet kell 

betöltenie a közoktatási intézményrendszer tekintetében is, ezért fontos, hogy 

2000 méteres sugarú körben olyan nevelési-oktatási intézmények helyezkedjenek 

el, akik a mindennapos testnevelés keretében használhatják a sportparkokat. A 

lehetséges helyszínek konkretizálásában döntő tény volt az is, hogy az adott 

városrészben egyéb pályázati forrásból várható-e szabadtéri sportcélú 



létesítmények kivitelezése a közeljövőben . 

A fenti szempontok alapján az alábbi 10 db helyszín került benyújtásra: 

1. 	 Sóstóhegy - Igrice utca, helyrajzi szám : 12707 

2. 	 Érkert - Árpád u. 79., helyrajzi szám: 6592/40 

3. 	 Belváros - Rákóczi utca - Árok utca, helyrajzi szám : 393/20 

4. 	 Oros - helyrajzi szám : 12155 

5. 	 Nyírszőlős - Kollégium utca, helyrajzi szám: 16024 

6. 	 Malomkert - Szántó Kovács János utca - Ady Endre utca, helyrajzi szám: 

4080/63 

7. 	 Hímes - Északi krt. 26., helyrajzi szám: 551/6 

8. 	 Rozsrétszőlő - helyrajzi szám: 01123/2 

9. 	 Jósaváros - Ószőlő utca - Eperjes utca, helyrajzi szám: 2263/169 

10. Oros - Tiszafa utca, helyrajzi szám: 29619 

A fenti fejlesztés összhangban áll városunk sportkoncepciójának azon alapelvével, 

hogya város sportéletének fejlesztése során elsőbbséget élvez a szabadidős 

sportolási lehetőségek minél szélesebb körű biztosítása. Az elmúlt évek tudatos 

sportcélú fejlesztéseihez illeszkedve a pályázati program egyben kiváló 

lehetőséget is jelent a város több pontján már saját forrásból kialakított és nagy 

népszerűségnek örvendő szabadtéri kondiparkok építésének a folytatására. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi A pályázat 2016.08.15-én került benyújtásra. Az értékelő bizottság javaslata 

fok, beszámolási alapján a nemzeti fejlesztési miniszter első körben 1 db JJDJJ típusú sportpark 

időszakok, megépítését támogatta . 
kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 



ll. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Új ÓVODA LÉTESíTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKORHÁZ TERÜLETÉN 

Projekt 
összköltsége: 

240 590 070 Ft 

Támogatás 
összege: 

142833581 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

75% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016.09.30. 
Befejezés: 2017.12.31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. szeptember 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad 
(műszaki, szakmai) utca - Zalka Máté utca által behatárolt sarokban kerül megvalósításra, földszinti 
tartalma: un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündérkert Keleti 

Óvoda feladatellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a 
kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek 
biztosít férőhelyet. A Tündérkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 
fő/csoport az óvoda i átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén 
enyhítene a megépülő új óvoda . 

A jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek alapján az óvoda 3 db, egyenként 
25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel 
került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények 
tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI 
rendelet 2. sz. mellékletét. 
A tervezési program szerint 

- valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik, 
tornaszoba készül, sportszertárral, 
az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított, 
mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és 

akadálymentes WC kialakítása szükséges, 
sószoba kerül kialakításra, 
a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet 

biztosít. 

A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m 2 -re eső fajlagos költségek, 
valamint a 2015. szeptember l-étől hatályba lépő új szabályozás, amely 
kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást. 

Projekt jelenlegi A 2016.06.15-én benyújtott pályázat a 2016.09.05-én hozott döntés alapján 



állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

142.833.581,-Ft támogatásban részesült. A kiviteli tervek elkészültek, valamint 

elkészült a terület megosztás utáni állapotát tükröző megosztási vázrajza és 

folyamatban van annak földhivatali átvezettetése. 

A terület megosztásából adódó helyrajzi szám változás miatt szükséges az építési 

engedély módosítása. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A kiviteli tervek szerinti költségvetés jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló 
kereteket, így annak átdolgozására tettünk javaslatot a tervező felé. 



12. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ 

Projekt 
összköltsége: 

14557409 Ft 

Támogatás 
összege: 

555 OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

90% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet : 2016.10.30. 
Befejezés: 2017.06.30 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. október 6. 

módosítása i na k 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési 
(műszaki, szakmai) megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény 
tartalma: műszaki technikai eszközállományának, berendezései tárgyainak gyarapítására, 

épületének karbantartására, felújítására van lehetőség. A pályázat keretében 
Önkormányzatunk a Nyíregyháza, Borbányai Művelődési Ház (Nyíregyháza, 
Margaretta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati 
nyílászáróinak cseréjét kívánja megvalósítani. A projektcél megjelölésének egyik 
fontos szempontja volt, hogy olyan színteret jelöljünk meg beruházási célként, 
amely jövőbeni fejlesztési helyszínként nem került meghatározásra . 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege, ami 

alapján a végleges szakmai tartalom kialakítása van folyamatban. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



13. számú adatlap 

PROJEKT CíME! 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 

Projekt 
összköltsége: 

3127 OOO Ft 

Támogatás 
összege: 

3127 OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016.06.01. 
Befejezés: 2017 .12.31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. szeptember 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

Projekt rövid A pályázat célja, a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott 
(műszaki, szakmai) múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális 
tartalma : örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében . 

A Jósa András Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző 

műtárgyvédelemre, nemcsak az "anyaintézményben", de az állományvédelmi 
feladatok ellátása során valamennyi vidéki múzeumban, gyűjteményben és 
múzeumi kiállítóhelyen is. A múzeum szakemberei a program keretében 
tizennyolc helyszínen végzik támogató munkájukat folyamatosan (Máriapócs, 
Nagykálló, Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény, 
Szatmárcseke, Mátészalka, Csenger, Tiszacsécse, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárda, 
Hodász, Nagyecsed). A támogató munka folyamán, a helyszíneken 
hőmérsékletet, páratartaimat, ultraibolya sugárzást és infravörös sugárzást is 
mérnek. A megvalósítandó program keretében a tervszerűen végrehajtott 
bejárások során észrevételekkel, szakmai tanácsokkal látják el az intézményeket. 
Feltárják a műtárgybarát környezet kialakításának lehetőségeit, a megfelelő 

körülmények kialakításában szakmai tanácsokat nyújtanak. Kialakítják a helyszín 
adottságai alapján a helyes szellőztetési eljárás módját, a műtárgyak anyag fajták 
szerinti különválogatását, a káros fényhatások kiküszöbölésének módját. 
A beszerzésre kerülő mobil mérőműszerekkel és eszközökkel lehetőség nyílik 
azonnali páratartalom, UV és IR értékek mérésére az eredmények 
dokumentálásra és adminisztráció jára . 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 OOO Ft 
támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötésre került, a 
megvalósítás folyamatban van . 

Megvalósítást 
hátráltató 

problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



14. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

EMLÉKTÁBLÁK KÖRNYEZETI REKONSTRUKCiÓJA NYíREGYHÁZÁN - GUL-15-D 

Projekt 
összköltsége: 

400 OOO Ft 

Támogatás 
összege: 

400 OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016.06.01. 
Befejezés: 2017.02 .25. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. június 1. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

Projekt rövid Önkormányzatunk minden évben méltó módon megemlékezik az elhurcoltakról. 
(műszaki, szakmai) Városunk történelmének gyászos napja 1944. november 2-a . A városi 
tartalma: megemlékezéseket minden évben, ezen dátumhoz kapcsolódóan rendezzük meg 

az emlékműveknél. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén az elmúlt években, 
évtizedekben a méltó megemlékezések megtartására alkalmas emlékhelyek 
kerültek kialakításra . Ezeket a helyszíne ket szeretnénk még méltóbb környezetté 
alakítani, a szükséges állagmegóvásokat megtenni, és ezáltal is tiszteletet adva a 
az elhurcoltaknak és családtagjaiknak. A helyszíneken a még jobb olvashatóság 
érdekében a domborművek felületei felújításra kerülnek. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

2016.03.17-én érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 400 OOO Ft 
támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2016. június 1.-én aláírásra 
került. A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



15. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására" c. 
pályázati felhívásra "Értékünk a család 1/." címmel 
(program azonosító: CSP-CSBM-16-25244) 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

556.808 Ft 

500.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2016. augusztus 23 . 
Befejezés: 2016. augusztus 26. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

2016. november 25. 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Korpai Tibor, Szociális és Köznevelési Osztály 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, CSP-CSBM-16-25244 pályázati 
azonosítón nyilvántartásba vett, Értékünk a család II. című pályázati projektet a 
Támogató, 2016. július lS-én küldött (ID:241344) értesítése alapján, 500.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata módosítási kérelmet 
augusztus 18-án, a költségvetés és a szakmai program 
kérelmet a Támogató 2016. augusztus 22-én jóváhagyta. 

nyújtott be 2016. 
változása miatt. A 

A módosított 
terveztük: 

Családbarát program keretében egy program megvalósítását 

1. Nyári tábor megszervezése a nyári szünetben (4 nap). 

A projekt célcsoport ja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói illetve 
gyermekeik, összesen legfeljebb 25 - 30 fő gyermek jelentkezésével 
számoltunk (a 10 fő óvodáskorú, és 20 fő általános iskoláskorú gyermek közül). 

A projekt keretében akorosztályos megoszlásnak megfelelően 4 munkanapon 
keresztül napközis tábort szerveznénk, ahol gyermekfelügyeletet és étkezést 
biztosítunk. A szülők dolgát egyszerűsítve minden reggel az önkormányzatnál 
lenne a gyülekezés, majd a gyermekek élményprogramok segítségéve I 
hasznosa n tölthetik szabadidejüket. Célunk, hogy minél több időt töltsenek a 
gyermekek a természetben, ezért népi játékok tanulásával és lovassporttal 
egybekötött tanyalátogatás, és arborétum látogatás szerepel a terveink között 
a nyíregyházi érdekességek megismerése mellett. Elgondolásunk szerint a 
gyerekek megismerkedhetnek a nyíregyházi repülőtér működésével. Ezek 
megvalósításához szükségünk lesz szállítóeszköz bérlésére. Az utolsó nap a 
nyíregyházi kalandparkban tehetik próbára erejüket és bátorságukat, emellett 
pedig minden nap szerepet kapna a kreatív1 kézműves foglalkozások végzése. A 

gyermekek felügyeletére és a kreatív foglalkozások megtartására olyan 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

szakembereket kérünk fel, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek ezen a 
téren. 

A programok 2016. augusztus 23-26-a között megvalósultak, acélcsoportra 
vonatkozó létszámadatokat teljesítettük. 
A heti napirend a következők szerint alakult: 
08.23.: Nyírei Arborétum látogatás, kézműves foglalkozások. 
08.24.: a nyíregyházi Repülőtér megismerése, délután a Krúdy Art Moziban 
filmvetítés. 
08.25.: EI Vándorló Lovas-tanya program 
08.26.: Nyíregyházi Kalandpark program 
Minden nap a gyermekek számára meleg étkezést, ebédet biztosítottunk, 
valamint a programhelyszínekre való utazáshoz autóbuszt béreltünk. 

A Támogató 2016.09.03-i tájékoztatása szerint a Család,- Ifjúság és 
Népesedéspolitikai Intézet a 1312/2016. (VI. 13.) Karm. határozat értelmében 
jogutódlással 2016. szeptember l-jével megszűnt. A Pályázatkezelő Iroda 
feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) vette át. 

Az intézményi átalakulások miatt a támogatási szerződéscsomag kiküldésére a 
2016. november 22-én került sor. A szerződéscsomag az aláírások és a 
csatolandó mellékietek beszerzése után 2016. november 28-án lett 
visszapostázva . A Támogatáskezelő szóbeli tájékoztatása szerint a december 
02-ig beérkező szerződéseket lehetőség szerint december 31-ig kifizetik. 

Mivel a projekt utófinanszírozott, ezért a szakmai és pénzügyi beszámoló a 
Támogatási Szerződés aláírása után kerül benyújtásra, melyet 2017. április 30
ig kell teljesíteni. 

Nem releváns 



16. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNosíTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK 
REGISZTRÁCIÓS MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN 
SZÁMA: TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001 

Projekt összköltsége: 274.976.400 Ft + ÁFA 

Támogatás összege: 274.976.400 Ft + ÁFA 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.12 .01. 

kezdete és 
befejezése: 

Projekt fizikai befejezésének napja : 2018.01.31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08. 

módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Bencs Villa és 
(műszaki, szakmai) Vendégház (Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és 
tartalma: 

tartalmi megújulását tervezzük. Akiemelt turistaforgalom mentén 

elhelyezkedő Bencs Villa és Vendégház átalakításával, egy többfunkciós 

turisztikai attrakció jön létre. A projektben nagy hangsúlyt fektetünk a 

minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció 

létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új 

élményeiemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, 

illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben. 

A Bencs villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás, 

felmenő falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, 

vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső 

térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat, 

illetve energia hatékony működését javító beruházások. 

Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső 

tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű 

anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása, 

a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé 

teszik a helyiségeket. 

Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is 

kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt 

formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly 

módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását 

szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhű 



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

Megva lósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

borkóstoló terem is. 

A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került . 
A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a 
pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés 
2016.11.09. napján érkezett. 

A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én 
lehívásra került . A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új 
Közbeszerzési Törvénynek megfelelve, a közbeszerzési eljárást előkészítette 
a közbeszerző. 

Nem releváns. 



17. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPíTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKíTÁSA A 
NyíREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN 
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002 

Projekt 
összköltsége: 

nettó 381 775 OOO Ft 

Támogatás összege : nettó 371 907 388 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

97,42 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016. november 1. 
Befejezés: 2017. december 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

A projekt 2016.11.28. napjával hatályba lépett Támogatói Szerződéssel 
rendelkezik. 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Jakab Edina, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark 
Nyíregyháza egyik fő látványossága . A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, 
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét 

tekintve is példaértékű . A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az 
állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai 
háttérrel működik . A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és 
külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban 
a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, 
torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos 
feladat . 

A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum 
látvány fóka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza
Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi 
Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés 
nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely 
hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a 
tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát 
biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is 
javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének 
javításához. 

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

2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 
számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
című pályázati felhívásra. 2016. június 22-én hiánypótlási felhívást kaptunk, 
melyet 2016. június 30-án teljesítettünk. 2016. július 6-án kaptunk értesítést a 
kérelem jogosultságáról, majd 2016. szeptember 2-án tisztázó kérdés is 
érkezett, utóbbira a válaszadást 2016. szeptember 8-án teljesítettük. 

Támogatói döntés 2016.1O.17-én érkezett. A projekt 2016.11.28. napjával 
hatályba lépett Támogatói Szerződéssel rendelkezik. Előleg 2016.12 .02-án 



lehívásra került . 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 

Nem releváns. 

nehézségek: 



18. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKíTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN 
TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00003 

Projekt 
összköltsége: 

nettó 223.248.600 Ft 

Támogatás összege: nettó 223.248.600 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése : 

Kezdet: 2017. január 01. 
Befejezés: 2017. december 31 . 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

A projekt 2016.12.13. napjával hatályba lépett Támogatói Szerződéssel 
rendelkezik. 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark 
Jakab Edina, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő . A több mint 300 
(műszaki, szakmai) hektáros terület, jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a 
tartalma: városé, és egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el. 

Az erdő egésze Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is 

funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a 

Sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán. 

A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai séta út kialakítása 

Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi 

Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés 

nyújtásához. Egy térségi jelentőségű látogatóbarát fejlesztés a cél, mely 

hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, 

valamint a szezonalitás csökkentéséhez. A projekt közvetett célja Sóstófürdő 

turisztikai komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság 

életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon 

Hoteltől, az erdei tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres 

szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató 

nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató 

és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő 

flóráját és faunáját . így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz 

lehetővé . A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, 

melyen a KRESZ szabályait betartva áthalad unk a Blaha Lujza sétány gyalog

kerékpár útjá hoz. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalog

kerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárút jához csatlakozik. Az 

Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül 

beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a 

kialakításra kerülő 4 km-es séta úton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. A 



kihelyezett tájékoztató táblákon a Föld növény - és állatvilágával 

ismerkedhetnek meg. 

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

2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4
15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés cím ű pályázati felhívásra. 2016. szeptember 27-én 
hiánypótlási felhívást kaptunk, melyet 2016. október ll-én te ljesítettünk. 
2016. október 12-én kaptunk értesítést a kérelem jogosultságáról. Támogatói 
döntés 2016.11.16-án érkezett. A projekt Támogatói Szerződése 2016.12.13
án hatályba lépett, előleg 2016.12.14-én lehívásra került . Jelenleg a tervezés 
van folyamatban . 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



19. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ 
REGISZTRÁCIÓS KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYíREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI 
SZÁMA: TERÜLETEIN 

TO P-6.1.5-15-NYl-2016-00002 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

2.914.000.000 Ft 

Igényelt támogatás 
összege: 

2.914.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2017.01.01. 
Befejezés: 2019.06.30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016.12. hó 

módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Kocsis Tünde, Városfejlesztési Osztály 
Séráné Agócs Anikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópont jának 
(műszaki, szakmai) fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca 
tartalma: és a Tünde utca felújítását tartalmazza . 

A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új 
körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg 
geometriailag, és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen 

kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont 
forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok 
csomóponton keresztült történő biztonságos átvezetése. 

A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdődően felújításra kerül a 
Szélsőbokori út teljes hosszában . A Szélsőbokori út lakóövezeti részein a 
hiányzó járdaszakaszokat kiegészítjük, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos 
közlekedést. A Szélsőbokori út - Rókabokori út - Bottyán János utca 
csomópont jában körforgalmú csomópont kerül kialakításra . 

A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, és a Dugonics utca a Rozsnyó 
utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában 
bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó 
járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett 
irányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény t szintén kialakítanánk. 

A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól 
külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópont jának 
meglévő csomóponti ágig. 

Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó 
kerékpáros létesítmény t jelen projekt keretében kiépítjük. 

A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a 
Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos 
létesítmények felülvizsgálata is megtörténik. A már támogatói döntéssel 
rendelkező TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosítószámú projekt kertében a 
Tünde utca nyomvonalával párhuzamosan kerékpáros létesítmény t kívánunk 
megvalósítani. Az újonnan kiépítésre kerülő kerékpáros létesítmény révén 
Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik a Borbánya, 
Kistelekiszőlő és Malomkert településrész is. 

A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra . A Támogatási Szerződés 

2016.12.20-án került megkötésre. Jenleg a tervezési program van fejlesztés 
alatt. 

A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően 2016.12.29-én megérkezett 
a projekt elkülönített számlájára 728500 OOO Ft azonnali előleg . 

Nem releváns. 



20. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

NyíREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Projekt összköltsége: 500.000.000 Ft 

Támogatás összege: 500.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2014. Ol. Ol. 

Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került 
átvezetésre) 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

2014.05.16. 
TSZ l. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba . 
TSZ 2. számú módosítása : 2015. március 03. 

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 A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki 
állása (készültségi ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően . A tervező 
fok, beszámolási kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy 
időszakok, kifizetési szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, 
kérelmek) : többfunkciós "aréna" típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény 

lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett "nagy Stadion" 
megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe Új, a leírtaknak megfelelő 
tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti "C" 
kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási 
igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, 
modern, fenntartható, többfunkciós "aréna" típusú Stadion megvalósítása 
érdekében. 

Az " új" projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére 
irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január 
ll-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. 

Az Előterjesztés anyagát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kérésének 
megfelelően részükre megküldtük. 

Megvalósítást 
hátráltató 

problémák, 
nehézségek: 

Stratégiai támogatási szerződés módosítás van folyamatban . 



21. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

"EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE" 
TOP-6.6.1-15-NYl-2016-00001 

Projekt összköltsége: 160.520.819 Ft 

Támogatás összege: 125.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

77,8 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2017. január Ol. 
Befejezés: 2017. november 30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van . 

módosításainak 
dátumai : 

Kapcsolattartók: Dr.Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály 

Séráné Agócs Anikó, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma : 

A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének 

keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, 

épületrészek fejlesztése, hogya lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a 

megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi 

intézmények szolgáltatásai. 

A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban 

szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvasi, S 

fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti 

helyiségek kerülnek felújításra illetve kialakításra . Az épület felújítása 

alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe 

tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi 

rendelő, fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat 

korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil 

informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési 

engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek 

végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához 

elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, 

korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel 

jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás 

csökkentése érthető el. A felújítással megtörténik az épület teljes 

akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is. 



Projekt jelenlegi 
állása: 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A projekt során az előkészítési folyamatok lezajlottak, a kiviteli tervek 

elkészültek, a kivitelező kiválasztása kapcsán a közbeszerzési eljárás 

előkészítése folyamatban van . 

A kötelező nyilvánosság biztosítására az Önkormányzat vállalkozási szerződést 

kötött, amelyben foglalt tevékenységek a projekt előre haladásával 

párhuzamosan folyamatosan zajlanak. 

A pályázat benyújtásakor 2016. 05. 31-én az előzetes költségek alapján a 
projekt tervezett költségvetése 139 055 784 Ft volt, így a támogatási 
szerződésben is ez az összeg kerül szerepeltetésre. Később a tervezői 

költségvetés a projekt összköltségét 160 520 819 Ft-ban határozta meg. A 
támogatás összege függetlenül a költségvetéstől 125 OOO OOO Ft maradt. A 
projekthez szükséges önerő összege így a tervezett 14 055 784 Ft helyett 35 
520819 Ft-ra módosult. 



22. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI 
ERősíTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX 
POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN 
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001 

PROGRAM 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

NyíREGYHÁZA 

Projekt összköltsége: 50.000.000 Ft 
Támogatás összege: 50.000.000 Ft 
Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016.1O.0l. 
Projekt fizikai befejezésének napja : 2019.09.30. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10. 

módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály 

Projekt rövid A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a 
(műszaki, szakmai) szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű 

tartalma: lakosok tartós felzárkózásával. 

A tervezett beavatkozások - illeszkedve a felhívás előírásaihoz - a 
következők: 

1. Közösségfejlesztési programok: 

Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű 

célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha 

ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak. 

Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan 

közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi 

problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre. 

Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, 

események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg -

ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen 

előkészítik és lebonyolít ják az adott programot (pl. egészségnap, 

utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.). 

Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába 

járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik 

vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális 

oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is 

biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, 

mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai 

lemorzsolódás, nemi betegségek, droghasználat és prostitúció 

szempontjából egyaránt. 



Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel 

kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek 

megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi, 

környékbeli önszerveződő közösségek, kulturális csoportok 

bemutatkozására. 

2. Folyamatos szociális munka biztosítása: 


Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása : kötelező 


folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni 


fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére. 


Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok 

életminőségének javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos 

foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és 

saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk. A műhelyek tematikája 

folyamatosan az igényekhez alakítható: Háztartási életvezetési 

csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi 

praktikák, konyhakertünk termése i - kertgondozás, kertgazdálkodás), 

hagyományápolás. 

3. Gyermekek felzárkózását segítő programok: 

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül 

hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai 

előmenetelhez . Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az 

édesanyákban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program 

hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés 

alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális 

kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat. 

Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosít juk a 

szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára. 

4. Egészségügyi programok: 

Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi szemléletformáló 

előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a 

folyamatot, hogya szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon 

javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek 

többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok 

fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje 

alatt félévente, összesen 6 alkalommal- a helyi igényekhez illeszkedve. 

Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási 

lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon 

keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi 

állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost. 

Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 

alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége 

lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt 

venni az általános egészségi állapot javításának érdekében. 



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

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága a pályázatot 2016.08.15. napján támogatásba részesítette. 

A Projekt megvalósításának kezdete : 2016.10.01. 

Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amelynek keretében elkészül a 
Közösségi Beavatkozási Terv, amely a teljes megvalósítás megalapozását 
szolgálja . 

Megalakult a Támogatói Csoport, amelynek tagjai szervesen részt vesznek az 
előkészítésben, és tevékenységükkel támogatják, kiegészítik a megvalósítást. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



23. számú adatlap 

PROJEKT CíME! 
"URBACT 111- TECHTOWN"

REGISZTRÁCIÓS 
TechTown 186 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 50997,5 € 
összköltsége: ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 € 

Igényelt támogatás 
43347,875 €

összege: 

Támogatási 
85 %

intenzitás (%): 
Projekt tervezett Kezdete: 2016. május 3. 
kezdete és Befejezése: 2018. május 3. 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási 
megkötésének Szerződés aláírása folyamatban van. 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

(név, osztály) : 

Projekt rövid Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTIII (2014-2020) 
(műszaki, szakmai) pályázati felhívásra "TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé 
tartalma: partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be. 

A pályázat célja: 
A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, 
versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja 
mernl, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a 
munkahelyteremtő képességüket maximalizáini a digitális gazdaságon belül. A 
projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális 
gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városon belüli szereplők 

eredményesen együttműködni ezen a területen - akár klaszterek formájában -, 
és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, 
hogya szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a 
folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez. 

A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és 
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált 
terület, hogya kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni 
a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek 
teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter 
jellegű) együttműködését. 

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogya 
fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek 
kiaknázni a jövőben . A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb 
megértésére fokuszál : 

- a digitális gazdaság jobb megértése 
- digitális munkahelyek létrehozásajfejlesztése 

- kapcsolatépítési terek kialakítása 
- megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése 

A pályázat konzorciuma: 
1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) - Vezető Partner 
2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország) 
3. Cesis Önkormányzata (Lettország) 
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 
5. Gavle Önkormányzata (Svédország) 
6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország) 

7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság) 
8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország) 
9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország) 
10. Limerick Önkormányzata (írország) 
11. Loop City - Önkormányzatok Partnersége (Dánia) 

A TechTown projekt I. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, 
március lS-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról 
szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás 
kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis 
Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők 

képviselték városunkat. A találkozókon a digitális gazdaságfejlesztéssel 
kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül 
szakértők bevonásával előadásokat tartottak. 
Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének 
kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató 
Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi 
Támogató Csoport megbeszélésre került. Jelenleg a problémák, akadályok 
feltárása zajlik. 
2016. januárjában beadásra kerül a projekt 2. pénzügyi és szakmai jelentési az 
első szintű ellenőrző hatóság felé, majd annak elfogadása után a Vezető 
Partner felé az elektronikus rendszeren keresztül. 
A projekt 1. számú jelentését korábban elfogadták, azonban az elektronikus 
rendszerben felmerült hibák miatt nem történt meg a kifizetés. Az 
Önkormányzat részéről nem merült fel olyan tényező, amely hátráltat ja a 
kifizetést. 



24. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FElElŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
REGISZTRÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA 
SZÁMA: En-16-0018 

Projekt összköltsége: 5.888.889 Ft 

Támogatás összege : 5.300.000 Ft 
Támogatási 
intenzitás (%) : 

90% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016. július 1. 
Projekt fizikai befejezésének napja : 2017 . május 31. 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 5. 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, En igazgató 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

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

Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi 
együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás 
jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti 
közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által 
érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési 
program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és 
társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése 
a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, 
hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak 
átjárhatósága mellett. 
A projekt célja, hogya gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerős ítése 

érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók 
közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi 
Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti 
tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás 
keretében kapjanak támogatást. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi A pályázat az Európai Határvárosok En működési költségeinek fedezésére 
fok, beszámolási nyújt támogatást. 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási 



szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd, 
tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további 
lehetőséget biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer 
beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj 
megtérítésére. 

Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ 

menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, En műhely 
találkozókon képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első 

kézből történő hozzájutásához. Az elmúlt időszak alkalmai : 

2016. június 8-9. Mórahalom 
2016. szeptember 28-29. Kassa 

A Csoportosulás pályázatot tervez benyújtani a 2016. decemberében megnyílt 
Románia-Magyarország Határmenti program első pályázati felhívására. 
Jelenleg a projektfejlesztés zajlik. A pályázatok benyújtására 2017. január 25. 
és 2017. április 24. 16:00 között van l ehetőség . 

Készül a Csoportosulás a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország 
Románia Határ menti fejlesztési program, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA) 
határ-menti együttműködési program felhívása ira, amellyel nagyobb 
lépéseket tud majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi 

munkálatok folyamatosak. Jelenleg még nyitottá k meg a HUSKROUA program 
felhívásait . 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



25. számú adatlap 

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS 
PROJEKT CíME/ 

TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NyíREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI
REGISZTRÁCIÓS 

PAKTUM
SZÁMA: 

TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001 

Projekt összköltsége: 2.056.000.000 Ft 

Támogatás összege: 2.056.000.000 Ft 
Támogatási 

100% 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.10.04. 

kezdete és 
Projekt fizikai befejezésének napja : 2021.09.30. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó 
megkötésének, 
módosításainak 
dátuma i: 

Kapcsolattartó (név, Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
osztály): Puskás Ildikó, Paktumiroda Vezető 

Projekt rövid Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én 
(műszaki, szakmai) támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
tartalma: Program keretén belül "Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" címmel, TOP

6.8.2-15-NYl-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült . 

A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft 
Támogatás mértéke: 100% 

A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. 
Konzorciumvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Kormányhivatal. 

A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, 
jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön 
létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város 
foglalkoztatás problémáira . A pályázati program főtevékenységeként 

támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását, 
illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések 
megvalósítására, célcsoport támogatására. 

A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a 
gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek 
együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások 
koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási 
partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával. 

http:2021.09.30
http:2016.10.04


A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb 
munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási 
programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac 

bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni 
szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez. 

A konzorciumi partnerek közötti "munkamegosztás": a képzés és 
foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja 
el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet 
létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező 

nyilvánosság stb.) . 

Projekt jelenlegi A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
állása (készültségi Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette. 
fok, beszámolási A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04. 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3 
fővel. 

A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési 
megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen volt 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar 
Államkincstár képviselői is. 

Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően 

2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-S.l.l projektek 
összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés 
volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál. 

A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2 fővel 

(paktumiroda vezető, paktumiroda munkatárs). 

2016.12 .16-án megrendezésre került a projektnyitó rendezvénye a 
Városháza Krúdy termében. 

Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amely a teljes megvalósítás 
megalapozását szolgálja . Ez idő alatt kidolgozásra kerülnek az egész 
rendszert szabályzó előzetes igényfelmérések, elemzések, tanulmányok, 
stratégiák. Ahhoz, hogyapaktumszervezet és a paktumiroda megfelelően 
működjön, szükséges - a pályázati felhívás által kötelezően előírt - az 
alábbiakban felsorolt dokumentumok kidolgozása. 

A projektfejlesztésre előzetesen allokált idő nem lesz elegendő a teljes 
előkészítés befejezésére, így mindenképpen határidőhosszabbítást 

szükséges kérnünk a Közreműködő szervezettől. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



26. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

ERASMUS+ Silver Learners 
2016-1-DE02-KA204-003327 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

160155 € 

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 12 OOO € 

Igényelt támogatás 
összege: 

12 OOO € 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdete : 2016. szeptember 01. 
Befejezése: 2018. szeptember 30. 

Támogatási Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (Iserlohn Város; 
Szerződés Németország) köt a Német Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek 
megkötésének nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program 
dátuma: Irányító Hatóságával . 

A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési 

szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött 
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. A megállapodás még nem került 
aláírásra. 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A pályázat célja: 
(műszaki, szakmai) A projekt az általános és szakképzésre, valamint az ifjúságra és sportra kiírt 
tartalma: ERASMUS+ EU program keretén belül valósul meg. A projekt fő célja stratégiai 

partnerség kialakítása nemzetközi partnerekkel. A stratégiai partnerségnek az 
innovációk átadására, fejlesztésére és megvalósítására kell fókuszálnia, különös 
tekintettel a felnőtt médiaismeretek és az egészsegügYI oktatás 
szakterületekre. A projekt alapja a demográfiai változás és az ezzel járó 
megváltozott körülmények, a nyugdíj trendek, valamint a 60 év feletti 
generáció tanulási szokásai. A projekt során médiával és egészségüggyel 
kapcsolatos új koncepciókat kell kidolgozni a célcsoport számára, mely számos, 
a háttérben meghúzódó körülmény következtében az oktatási szempontból 
hátrányos helyzetűnek nevezett társadalmi réteghez tartozik. Részletesen be 
kell mutatni a tanulási motivációkat, az oktatási lehetőségeket és az oktatás 
útjában álló akadályokat, továbbá meg kell vizsgálni a társadalmi környezet 
oktatási tevékenységekre gyakorolt hatását, később pedig pedagógiai 
modelleket kell kidolgozni a 60 év feletti generáció oktatási helyzetének 
javítása céljából. További célok közé tartozik a volt és a jelenlegi résztvevők 
felnőttoktatási központ iránti elkötelezettségének növelése olyan, felnőtteknek 
szóló oktatási ajánlatok kidolgozása révén, melyek figyelembe veszik az 
életkörülményeiket, valamint a célcsoportnak és az egészen előrehaladott 

korúaknak nyújtott oktatási tevékenységek élénkítése révén. 

A pályázat konzorciuma: 

1. Iserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner) 
2. Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság) 



3. Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság) 
4. Kilcooley Központ (Egyesült Királyság) 
5. Learn for Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia) 
6. Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezetei nek Szövetsége 

( Lengyelország) 
7. Nemzeti Idősügyi Alapítvány (Hollandia) 
8. RBS Idősügyi Központ (Luxemburg) 
9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 
10. Chorzow Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Projekt jelenlegi A projekt ötletet Nyíregyháza német testvérvárosa, Iserlohn dolgozta ki, aki 
állása (készültségi egyben a projekt vezető partnere is. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a 
fok, beszámolási pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft . vett részt a 
időszakok, pályázat előkészítésében , valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. 
kifizetési szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. Jelenleg folyamatban 
kérelmek): van a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett Nyíregyháza 

Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként a megvalósításban. A vezető 
partner tájékoztatása szerint 2016. október OL-től az Önkormányzat vesz részt 
a megvalósításban. 

A projekt indító rendezvényére 2016. október 19-21. között került sor Iserlohn 
városában, ahol Nyíregyháza Város Önkormányzatának munkatársai vettek 
részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységei nek, ütemezésének 
megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése. 

A soron következő rendezvényre 2017. március 22-24. között kerül sor 
Nyíregyházán, melynek előkészületei 2016. decemberében megkezdődtek, 

valamint telefonos egyeztetés történt a vezető partner képviselőivel. 

A projektben kifizetés eddig nem történt. 
Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Jelenleg a partnercsere zajlik, amely várhatóan 2017. januárjában lezárul. 



27. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

ERASMUS+ Back to (Net)Work 
2016-1-NL01-KA204-023027 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

58960 { 
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17400 { 

Igényelt támogatás 

összege: 
17400 { 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100% 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdete : 2016. szeptember 01. 
Befejezése: 2018. augusztus 31. 

Támogatási Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MU Group - Társadalmi 
Szerződés Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a 
megkötésének partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a 
dátuma: program Irányító Hatóságával. 

A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési 

szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött 
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. A megállapodás Nyíregyháza 
részéről aláírásra került . A Vezető Partner a soron következő találkozón írja alá . 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A pályázat célja : 
(műszaki, szakmai) A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ 
tartalma : szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on és offline eszközök hatékony 

használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A 
projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi 
szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat . 

A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb, 
helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével 
kérdőíveken, interjú kon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális 
világhoz való csatlakozásuk akadályait. 

Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési 

intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés 
megoldására helyi szinten. 

A pályázat konzorciuma: 

1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner) 
2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 
3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália) 

Projekt jelenlegi A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt 
állása (készültségi partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit 
fok, beszámolási Kft . vett részt a pályázat előkészítésében , valamint a megvalósítás első 

időszakok, hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. 
kifizetési Jelenleg folyamatban van a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park 

kérelmek): helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként a 
megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október OL-től 



az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban. 

A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor 
Torres Ved ras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési és 
Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt 
tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek 
megismerése. 

A soron következő rendezvényre 2017 . január 18-21.. között kerül sor 
Middelburg-ban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai 
vesznek részt. 

A projektben kifizetés (előlegutalás) 2016. decemberében történt, a projekthez 
kapcsolódó elkülönített bankszámlára összesen 4640 EUR összegben. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



3. számú melléklet 010/2017.(1.26.) számú határozathoz: 

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

1. 

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJlESZTÉSE ÉS HElYI 

KÖZÖSSÉGFEJlESZTÉS A NyíREGYHÁZI HElYI KÖZÖSSÉG HElYI KÖZÖSSÉGI 

FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA 

TOP-7.1.1-16-2016-00067 

2. 

"Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 

KEHOP-5A.1-16-2016-00088 

3. 
"Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztése" 

G I NO P-7 .1.3-15-2016-00012 

4. 
A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra való 

méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán 

5. 
ElEKTROMOBllITÁSI TÖlTŐiNFRASTRUKTÚRA KIÉpíTÉSE NyíREGYHÁZA TERÜLETÉN 

GZR-T-Ö-2016-0004j2016 

6. 

Fenntartható, határon átnyúló kulturális együttműködés kialakítása Nyíregyháza és 

Nagykapos között a közös hagyományok megőrzése érdekében 

SKHU/1601/4.1/045 

7. 
EGYÜnMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA A KULTÚRA, GAZDASÁG ÉS DIGITÁLIS 

TÁRSADALOM FEJlESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 

8. 
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHElYBŐvíTÉSI 
PROGRAMJA 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

9. 
SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJlESZTÉSE 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

10. 
NyíREGYHÁZI ATlÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKíTÁSA 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

11. 
"A NyíREGYHÁZI SZABADTÉRI SZíNPAD FElÚJíTÁSA A MODERN VÁROSOK PROGRAM 

KERETÉBEN" 

12. 

NyíREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJlESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS 

SZÁLLODA ÉPíTÉSE 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

http:010/2017.(1.26


1. számú adatlap 

PROJEKT cíME/ KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI 
REGISZTRÁCIÓS KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉS A NyíREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI 
SZÁMA: FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA 

TOP-7.1.1-16-2016-00067 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

1.500.000.000 Ft 

Igényelt támogatás 

összege: 
1.500.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016.09.01. 
Befejezés: 2020.12.30. 

Támogatási 
Szerződés 2017.02. hó 
megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy 
átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe 
történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú 
gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy 
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében 
dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogya helyi 
társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek. 

A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat és 
a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb igény 
a fiatalok és a családosok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt 
mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi Közösség 
a stratégia célrendszerét. 

A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető 
város, ahol a városi közösségek erősek és befogadóak, ahol otthonos, élettel 
teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó 
közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza, a 
családbarát város - Al; Nyíregyháza, a fiatalok városa - A2) és négy stratégiai 
célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi közösségek által 
működtetett közösségi terek fejlesztése - Sl; A városi lakókörnyezetekben 
erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek támogatása - S2; 
Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása a városi lakosság
különösen a város kreatív és innovatív fiataljai - számára - S3; A városi 
polgárok - kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív bevonása - S4) 
fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség. 

A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első 

beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg összesen 1 340,5 
millió Ft értékben (ez magában foglalja a HACS együttműködési tevékenységeit 

is). Ezt egészíti ki 159,5 millió Ft működési költség a végrehajtás 52 hónapjára . 
A beavatkozásokat részben helyi pályázati felhívások keretében lehet majd 



megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett 
pályázatokat értékelni. A felhívásokra kizárólag helyi civil 
szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak. Városrészek kulturális és 
közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése - Ml (kulcsprojekt 
keretében 535 millió Ft; pályázati felhívás keretében 190,5 millió Ft); 

Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése - M2 (pályázati felhívás 
keretében 115 millió Ft); 

Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb 
programok szervezése - M3 (pályázati felhívás keretében 380 millió Ft); 

Lakosság szemléletformálása, tudatosítás - M4 (pá lyázati felhívás keretében 85 
millió Ft + HACS hazai és nemzetközi együttműködései 35 millió Ft). 

A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van . A szükségletorientált tervezést 
és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti 
egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra 
kiegyensúlyozottan képviselteti magát. Az előbbiekben ismertetett területeket 
részletesebben lásd a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában. 

Projekt jelenlegi 
A Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.03-án küldte meg regisztrációs kéreimét 

állása (készültségi 
a Nemzetgazdasági Minisztérium részére, amelyet a Minisztérium jóváhagyott. 

fok, beszámolási 
időszakok, A TOP-7.1.1-16 azonosító számú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 

kifizetési fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 

kérelmek): kapcsolódva c. felhívásra a pályázat 2016.07.06-án került benyújtásra, 
amelyhez kapcsolódóan 2016.08.03-án hiánypótlási fe lszólítás érkezett. A 
hiánypótlást 2016.08.11-én teljesítettük, 2016.08.12-án kaptunk értesítést róla, 
hogy pályázatunk megfelelt a jogosultsági kritériumoknak, így tartalmi 
értékelésre bocsátják. 

A támogatási döntésről értesítés egyelőre még nem érkezett. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



2. számú adatlap 

PROJEKT cíME/ IIEnergiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza 
REGISZTRÁCIÓS Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 

SZÁMA: KEHOP-5.4.1-16-2016-00088 

Projekt tervezett 
5119950 Ft

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
5 OOO OOO Ft

összege: 

Önerő összege: 119950 Ft 

Támogatási intenzitás 
100%

(%): 

Projekt tervezett 
2017.01.01. - 2017.12.31. kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
Nem releváns. 

megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

osztály) : 


Projekt rövid (műszaki, 
 A projekt fő célja szemléletformáló programok, médiakampányok, oktatási 
szakmai) tartalma: intézményekben vetélkedők és előadások megvalósítása, melyek eredménye a 

lakosság körében egy olyan gondolkodásmód és a kapcsolódó viselkedésminták 

és szokások elterjesztése, mely arra ösztönözi az itt élőket, hogy megismerjék 

az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív 

energiahasznosítási megoldásokat és lehetőségeket, illetve változzanak a 

lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beidegződései. 

Az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett, melyek részletesen kifejtésre 

kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban: 

- települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása 

- települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének 

terjesztésében való közreműködés ösztönzése 

- gya ko rlatorie ntá It ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos 

tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi 

tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása 

- a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz 

kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása 

- horizontális tevékenységek (tájékoztatás és nyilvánosság, 

projektmenedzsment tevékenység, esélyegyenlőség és fenntarthatóság 

biztosítása). 

Projekt jelenlegi állása A pályázat 2016. október 3-án került benyújtásra, ezt követően a 2016. 
(készültségi fok, november 16-án érkezett hiánypótlás teljesítését követően 2016. december 9
beszámolási időszakok, én született döntés értelmében megfelelt a felhívásban meghatározott 
kifizetési kérelmek): jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmet döntésre terjesztették 

fel. 

Megvalósítást hátráltató 
Nem releváns. 

problémák, nehézségek: 

http:2017.12.31
http:2017.01.01


3. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
"Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztése" 

REGISZTRÁCIÓS 
G INOP-7 .1.3-15-2016-00012 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
998 693 710 Ft

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
998 693 710 Ft 

összege: 

Támogatási 
100%

intenzitás (%): 

Projekt tervezett 
Kezdete: 2016. június 1.

kezdete és 
Befejezése: 2017. december 31.

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

Nem releváns. 
megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

(név, osztály): 

Projekt rövid Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
(műszaki, szakmai) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-.7.1.3-15 
tartalma: azonosítószám ú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című pályázati 

konstrukcióra. A kiírás célja azon gyógyhelyek önálló arculatának, 
nemzetközileg versenyképes környezetének és kínálatának megteremtése, 
melyek szerepelnek az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal által gyógyhelyként 
nyilvántartásában. Ezen nyilvántartásban Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő VI/17 
nyilvántartási számon szerepel. 
A projekt előkészítése 2016. február elején kezdődött el. A pályázat sikeressége 
érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek 
érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a 
Gyógyhelyfejlesztési stratégia, a gyógyhelyakcióterületének fejlesztési 
elképzeléseire vonatkozóan. 

Építési és eszközbeszerzési tevékenységek 

• Szökőkútpark kialakítása 
• Kerékpárkö!csönző állomás kialakítása 
• Interaktív pontok kialakítása 
• Parkolók kialakítása, csapadékvíz csatorna zárttá tétele 
• Nyilvános illemhelyek telepítése 
• Zöldfelület rekonstrukció 
• A Múzeumfalu mögötti sétány bővítése, kétirányú forgalom 

fogadására alkalmassá tétele 
Egyéb, a projekt megvalósításhoz szükséges tevékenységek 

• Projektmenedzsment 
• Közbeszerzés 
• Tájékoztatás és Nyilvánosság 
• Üzleti marketing 
• Tervezés (településképi engedélyes, kiviteli terv + engedélyek) 
• Műszaki ellenőrzés 

• Jogi szolgáltatás 
• Tartalék (a projekt keretében tartalékképzésre van lehetőség) 



• Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése 
Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

A pályázat 2016. március 17-én került benyújtásra. Ezt követően 2016. április 
18-án hiánypótlás érkezett, melyet 2016. május 10-én teljesítettünk. 2016. 
szeptember 9-én érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a 
felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási 
kérelmet döntésre terjesztették fel. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



4. számú adatlap 

PROJEKT CíME/
REGISZTRÁCIÓS A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra 
SZÁMA: való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán 

Projekt 
összköltsége: 

64349132 Ft 

Támogatás összege: 64349132 Ft 
Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2017.02.01 
Befejezés: 2017.09.15 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 
Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Tilki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid A pályázat célja az I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző 
(műszaki, szakmai) karbantartása és felújítása, hogy ily módon ébren tartsa az I. világháborúval 
tartalma: kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s hozzájáruljon a közös értékek, a 

történelem és a kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. 

A pályázati program keretében Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök 

Temetőjének rekonstrukciója valósul meg. 

Az első világháború kitörését követően, 1914 végén, Nyíregyházán egy kórházat 
létesítettek a frontról hazatérő sebesült katonák ellátására. A különböző 

járványok elterjedésének megakadályozására is hivatott, barakkrendszerű 

megfigyelő kórházban 1915-ben már 2700 katona ellátását végezték. Az 
elhunytakat a kórház mellett kialakított temetőben hantolták el. 1916-ban a 
temető hivatalosan a Hősök temetője nevet kapta. 14 nemzet több mint 2000 
hős katonája nyugszik itt. 

Napjainkban a sírkert kegyeleti parkként működik, és a város lezárt temetője. 
Sírköve i egyszerűek, nem különösebben díszitettek és betonból készültek. 
A temetőben található 325 db sisakos, 269 db párnaköves és 1530 db fejköves 
síremlék tisztítása, impregnálása, feliratozása, a párnaköves sírok esetében azok 
újra gyártása, lerakása valósul meg. A jelenlegi vörös salakkal borított sétány 
helyett, 572 m2-en, díszburkolattal ellátott sétány t alakítunk ki. A kerítés belső 
része köré több mint 20 éve telepített tujasor helyett, egybibés oszlopos 
galagonya kerül ültetésre, valamint elvégezzük az elöregedett fák gallyazását is. 
A kopjafás, turul és a megemlékezések központi helyéül szolgáló fő emlékmű 
szintén felújításra kerül. Tervezzük még a megemlékezések helyéül szolgáló fő 
emlékműhöz állandó áramvételi lehetőség kiépítését. 

A munkálatok elvégzése után a felújításra kerülő sírhelyek és emlékművek 
hosszú évekre biztosítják a méltó megemlékezés helyszínét. 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 
Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A 2016. november 23-án benyújtott pályázat 2016. november 28-án befogadásra 

került, a formai és t artalmi vizsgálat jelenleg folyamatban van. 

Nem releváns. 



5. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

ELEKTROMOBllITÁSI TÖlTŐiNFRASTRUKTÚRA KIÉpíTÉSE NyíREGYHÁZA 
TERÜLETÉN 
GZR-T-Ö-2016-0004/2016 

Projekt 
összköltsége: 

bruttó 26.215.200 Ft 

Támogatás összege: bruttó 24.660.000 Ft 
Támogatási 
intenzitás (%): 

94,0675 % 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2017. február 
Befejezés: 2017. december 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, A projekt jelenleg elbírálás alatt van 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Jakab Edina, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A támogatás általános célja, hogyaközlekedésből származó üvegházhatású 
(műszaki, szakmai) gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal 
tartalma : történő átjárhatóságának megteremtése. A támogatás közvetlen célja az, hogy 

a töltőoszlopok a felhasználók mindennapi életteréhez a lehető legközelebb 

kerüljenek. A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban 

terjedjenek el először. 

A program keretében az Önkormányzat 10 db töltőberendezésre pályázhat. A 
jogcímen a pályázati célra rendelkezésre álló 1.250 millió Ft-os keretből 

Önkormányzatunk a következő 10 helyszínen valósítja meg a projektet: 

ll. Nyíregyháza, Búza tér nagy parkoló helyrajzi szám :386/7 (ldb) 

12. Nyíregyháza, Szent István út a Jósa András Oktatókórházzal szembeni 

parkoló helyrajzi szám : 4080/63 (1 db) 

13. Nyíregyháza, Szabadság tér (Krúdy Ház mögötti parkoló) helyrajzi szám : 

119/4 (ldb) 

14. Nyíregyháza, Stadion köz (városi Stadion hátsó parkoló) helyrajzi szám: 

1390/1 (ldb) 

15. Nyíregyháza, Május 1 tér (Északi temető hátsó bejárata) helyrajzi szám : 

2263/128 (ldb) 

16. Sóstófürdő, Berenát u. (Parkfürdő bejárata melletti parkoló) helyrajzi 

szám:15098 (ldb) 

17. Sóstófürdő, Állatpark bejárata melletti parkoló helyrajzi szám:15008/4 



(ldb) 

18. Hősök tere 9. (CIB Bank felőli parkoló rész) helyrajzi szám : 232 (ldb) 

19. Nyíregyháza, Bujtos u. 12 szám melletti parkoló helyrajzi szám: 82/3 (ldb) 

20. Nyíregyháza, Szabadság tér (Könyvtár mögötti parkoló) helyrajzi szám:47/4 

(ldb) 

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

2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a GZT-Ö
2016 "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram helyi 
önkormányzatok részére című kiírásra . 2016. október 19-én hiánypótlási 
felhívást kaptunk, melyet 2016. október 24-én teljesítettünk. Támogatói 
döntésre várunk. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 



6. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ Fenntartható, határon átnyúló kulturális együttműködés kialakítása 
REGISZTRÁCIÓS Nyíregyháza és Nagykapos között a közös hagyományok megőrzése 

SZÁMA: érdekében 
SKHU/1601/4.1/045 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

197568 EUR 
Nyíregyháza teljes költségvetése: 103 354 EUR 

Igényelt támogatás ERFA: 167 932,8 
összege: Nemzeti társfinanszírozás: 19 756,8 EUR 

Nyíregyháza támogatás megoszlása 
ERFA: 87 850,9 EUR 
Nemzeti társfinanszírozás: 10335,4 EUR 

Támogatási 
intenzitás (%): 

ERFA: 85% 
Nemzeti társfinanszírozás: 10% 
Önerő : 5% 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdete: 2017. szeptember Ol. 
Befejezése: 2018. november 31 . 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

A pályázat 2016. november 02.-án postai úton benyújtásra került a Szakmai 
Titkárság felé. Jelenleg ellenőrzés és értékelés alatt áll. A döntés eredményét 
várhatóan 2017. nyarán közlik. 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az 
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program első pályázati 
felhívásának 4. "Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon 
átnyúló együttműködésének javítása" nevű prioritására. 

A pályázat célja: A határon átnyúló kulturális együttműködések 

sztenderdizálása és közös kulturális szolgáltatások kialakítása a tirpák 

hagyományok megőrzése és a komplex vidékfejlesztés céljából. 

A projekt főbb tevékenységei: 

- Közös kulturális stratégia a tirpák hagyományok határon átnyúló 

megőrzése és kapcsolattartás céljából 

- Kulturális pontok létrehozása 

- Közös kulturális szolgáltatási protokollok kidolgozása 

- Közös kulturális-gasztronómiai tematikus utak kijelölése 

- Copus Expo megrendezése Nagykaposon (Szlovákia) 

- A Tirpák fesztivál keretében két napos konferencia megszervezése 

A projekt várt eredményei: 

- a közös kulturális szolgáltatások kialakításával javul az együttműködés a 

kultúra területén érintett szervezetek között - mind mennyiségileg 

(több szervezet bevonása), mind minőségileg (gyakoribb, formalizált és 

több területre kiterjedő együttműködés); 

- lehetővé válik a tirpák hagyományok megőrzése és terjesztése, a tirpák 



Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

identitás megerősítése; 

- erősödik az emberek közötti (people-to-people) határon átnyúló 

kapcsolat, elfogadás és megértés - mindez újabb együttműködéseket 

generálhat; 

- a két térségben (Nagykapos és a nyíregyházi bokortanyák) lehetővé 

válik a hagyományosan fontos vidéki élet jellegzetességeinek 

megőrzése, a vidék értékeinek és lehetőségeinek jobb kihasználása . 

A projekt partnersége: 

Vezető partner: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Projekt partner: Nagykapos Város Önkormányzata (Szlovákia) 

A pályázat 2016. november 02.-án postai úton benyújtásra került a Szakmai 
Titkárság felé . Jelenleg ellenőrzés és értéke lés alatt áll. A döntés eredményét 
várhatóan 2017. nyarán közlik. 

A program közös szakmai titkársága 2016. november 30.-án tájékoztatta 
Nyíregyháza Várost (mint Vezető partner), hogyapályázatot formailag 
leellenőrizték és elfogadták, tovább küldik adminisztrációs ellenőrzésre , majd 
pedig értékelésre. 

A pályázatok értékelése jelenleg a hiánypótlási szakaszban van. Nyíregyháza 
Önkormányzata a beadott pályázathoz kapcsolódóan sem elektronikus, sem 
postai úton nem kapott hiánypótlásra felszólító levelet. 



7. számú adatlap 

PROJEKT CíME! 
EGVÜnMűKöDÉSI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA A KULTÚRA, GAZDASÁG ÉS

REGISZTRÁCIÓS 
DIGITÁLIS TÁRSADALOM FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
49895 EUR 

összköltsége: 

Igényelt támogatás Visegrádi Alap támogatás : 44 855 EUR 
összege: 

Nyíregyháza támogatás: 11135 EUR 

Támogatási 
Visegrádi Alap : 90% 

intenzitás (%): 

Projekt tervezett Kezdete : 2017. február 01. 
kezdete és Befejezése: 2018. január 31. 
befejezése: 

Támogatási 
A pályázat 2016. november 30.-án elektronikus úton benyújtásra került a 

Szerződés 
Visegrádi Alap Irányító Hatósága felé . Jelenleg ellenőrzés és értékelés alatt áll. 

megkötésének 
A döntés eredményét várhatóan 2017. januárjában közlik. 

dátuma: 

Kapcsolattartó 
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

(név, osztály): 

Projekt rövid A pályázat célja, egy olyan (elsődlegesen civil) szervezetek közötti partnerségi 
(műszaki, szakmai) hálózat létrehozása, melyek közös koncepciót kialakítva képesek hozzájárulni a 
tartalma: bevont térségek gazdasági, kulturális és digitális fejlesztéséhez. A hálózat 

alapját az egymás közötti tapasztalatcsere és a szervezetek megismerése adja, 

melynek eredményeként kialakíthatók a jövőbeni fejlesztési irányok, kiemelten 

a 2018-2020-as időszak vonatkozásában. 

A szervezetek megismerését összesen 5 db rendezvény biztosítja, melyek közül 

3 workshop foglalkozik 1-1 előre meghatározott témával, úgy mint kultúra, 

gazdaság, digitális társadalom. A résztvevők megosztják egymással az 

esetlegesen rendelkezésre álló fejlesztési terveket, tapasztalataikat, jó 

gyakorlataikat, majd ezek mentén kialakítják a fejlesztési irányokat és projekt 

koncepciókat határoznak meg. Feltérképezik a lehetséges forrásokat, melyek 

alkalmasak lehetnek a meghatározott tervek megvalósítására . 

Kulturális, gazdasági és digitális koncepció kialakítása a szervezetek között a 

jövőbeni együttműködés érdekében. A koncepciók kidolgozásara a 2017-es év 

áll rendelkezésre . 

Min . 2-2 db projekt koncepció kidolgozása a három területre vonatkozóan, 

amelyet együttműködési megállapodásban kívánunk rögzíteni a 2018-2020-as 

időszakra. 

Partnerség: 
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vezető Partner) 

- Első Nyírségi Fej lesztési Társaság (HU) 


- Eperjes Város Önkormányzata (SK) 


- Rzeszów Város Önkormányzata (PL) 


- "Kárpátaljai Panoráma" Kulturális Alapítvány" Társadalmi Szervezet 




(UA) 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

A pályázat 2016. november 30.-án elektronikus úton benyújtásra került a 
Visegrádi Alap Irányító Hatósága felé. Jelenleg ellenőrzés és értékelés alatt áll. 
A döntés eredményét várhatóan 2017. januárjában közlik. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

NR 



8. számú adatlap 

PROJEKT CíME NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
SZÁLLÁSHELYBövíTÉSI PROGRAMJA 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

Projekt tervezett 4289982 OOO Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek 
összköltsége: értéke adja) 

Igényelt támogatás 
összege 3 999 982 OOO Ft + ÁFA 
(tervezett): 

Támogatási 
intenzitás (%) 93 % 
(tervezett) 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdete: 2016. január l. 
Befejezése: 2018.04.01 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére) 

dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Loványi Ágnes, portfólió referatúra 

Projekt rövid A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő 

(műszaki, szakmai) területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit 
tartalma: bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és 

fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb 

fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan 

turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely 

versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó 

helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is. 

A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogya már meglévő attrakciók mellett, 

egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonalitás 

megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében 

hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, 

professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel 

biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók 

kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének 

erősítését. 

A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai 

komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének 

javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparűzési 

adóbevételek növelése. 

A 116 - 120 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti 

piaccal rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen 

keresztül. 



A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel, a terveink szerint. 

Projekt jelenlegi 2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a 
állása (készültségi Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály 
fok, beszámolási Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak 
időszakok, jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai 
kifizetési Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is "belépett" , az egyeztetések 
kérelmek): folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása érdekében. Hétről 

hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat, dokumentumokat küldünk az 
imént említett szervezetek számára. 

A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogya támogatás 10 millió 
forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek 
pontosítása, az önerő megteremtésére vonatkozó elképzelések egyeztetése 
jelenleg is zajlik házon belül és egyéb szervezetekkel is. 

Szeretnénk nemzetgazdasági szempontból is kiemeit beruházássá nyilváníttatni 
a projektet, az erre vonatkozó NFM előterjesztést több alkalommal 
véleményeztük, pontosítottuk. 

Az előkészítési tevékenységek keretében még tavaly ősszel kötöttünk 
szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek 
eredményeképpen január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az Önkormányzat, 
az építési engedély a napokban került megszerzésre. 

Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Előkészítés 

alatt van az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is. A projekt 
előkészítése folyamatos, remélhetőleg hamarosan meg tudjuk indítani a 
kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



9. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

Projekt összköltsége: 1.500.000.000 Ft 

Támogatás összege: 1.500.000.000 Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016. január 1. 
Befejezés: 2017. december 31. 

Támogatási 2016.01.15. 
Szerződés E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő 

megkötésének, költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az 
módosításainak előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Sóstói 
dátumai: Múzeumfalu fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg bruttó 70 

millió Ft. 

Projektvezető: Gajdos László 

Projekt rövid A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai 
(műszaki, szakmai) vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk 
tartalma: megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik. A 

növekvő látogatószám megköveteli a kiszolgáló létesítmények fejlesztését. 

Múzeumfalu, mint turisztikai látványosság még nem tudott igazán 
kiteljesedni. Az itt végzett szakmai munka a legjobbak között jegyzett, 
ugyanakkor alkalmazkodni kell a modern kor követelményeihez, és 
figyelembe kell venni a térségbe érkező turisták szokásait. Hogy ne sérüljön az 
a korhű néprajzi gyűjtemény, ami évtizedek alatt itt felhalmozásra került, de a 
jövőben azok számára is vonzó legyen ez a gyűjtemény, akik eddig nem 
érdeklődtek a népi építészet és népi hagyományok iránt, a Múzeumfalu 
fejlesztésénél és egyben bővítésénél figyelembe kell vennünk a turisztikai 
hasznosítás prioritásait. A fejlesztést magát tehát két nagy részre oszthatjuk. 

Egy felől feladat a 9 hektáros területen lévő szabadtéri múzeum felújítása, az 
itt lévő tárgyi emlékek megőrzése, a modern kornak megfelelő, korszerű 

ismeretterjesztés kialakítása, az infrastrukturális fejlesztés, az itt dolgozó 
muzeológusok munkájának segítése, a korszerű kutatásai feltételek 

biztosítása, és az itt őrzött több ezer műtárgy megfelelő tárolása az utókor 
számára . 

A másik, ettől a fejlesztéstől jól elkülöníthető cél, egy olyan turisták tömegeit 
csalogató látványosság létrehozása, aminek a vonzereje az átlag, csak 
kikapcsolódni akaró nyaraló számára kedves, és kedvelt célpont, de ennek 
eléréséhez fontos a múzeumfalu meglátogatása. így megvalósul észrevétlenül 

is az ismeretterjesztés és a szórakoztatva nevelés fontos eszméje. A klasszikus 
Múzeumfalu mellett, egy jelenleg szabad területen felépülne a "Meseország" 



munkacímet viselő fejlesztés, ahol elsősorban a magyar mesevilágból, de 
természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és 
mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön 
utcájában felelevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges 
játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül 
megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza . 

A hagyományok fontosak. A szórakoztató falu elkülönül, de vannak olyan 

elemek, mint például a " Betyárvilág Magyarországon", vagy a korabeli a 
térségben jó ismert Sas Fogadó, ami funkcionálisan is szerves részévé válik az 
egységnek. A magyar mesevilág és a nemzetközi mesevilág jól ismert 
mesealakjai, Csipkerózsika, Jancsi és Juliska, Hófehérke, a magyar 
mondavilágból táplálkozó installációk játékosa n, szórakoztatva oktatnak is. 

A fejlesztés elemei az alábbiak: 

1. Új látogató központ kialakítása 
2. Szabadtéri színpad kialakítása 
3. Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és 

múzeumtechnológiai feladatokat kiszolgáló területek fejlesztése 
4. Oktatási és kutatási központ 
5. Meglévő műtá rgyépületek és környezete műszaki állapotának 

rendezése 
6. Infrastrukturális és digitális fejlesztés 
7. Meseország infrastrukturális fejlesztése 
8. Fekete Sas Fogadó Meseországban 
9. Szórakoztató játékelemek Meseországban 
10. Közönségforgalmi kiszolgáló létesítmények 

Projekt jelenlegi 
állása : 

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: 
GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. 
Egyes megyei jogú városok fejlesztés i célú támogatása jogcímcsoport terhére 
mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást 
kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési 
tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztésének előkészítésére elkü lönített összeg bruttó 70 millió Ft. 

A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei 
jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési 
megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) 
Korm . határozat 1. mellékiete XIII. 9. és 12. sor értelmében Magyarország 
Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016-ra a Sóstói 
Múzeumfalu fejlesztésére irányuló program támogatására bruttó 150 millió 
forint . 

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztésével kapcsolatban megküldésre került 2016. február 17-én az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi 
Főosztálya részére a Fejlesztési koncepció, amelyet a Minisztérium a Kormány 
elé terjeszt. 

Az Önkormányzat a felelős akkred itált közbeszerzési szaktanácsadó 



kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, 
melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én 
megbízási szerződést kötött. 

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek 
eredményeként 2016.06.29-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A 
tervdokumentáció illetően az engedélyes tervek elkészültek, a kiviteli 

tervdokumentáció készítése jelenleg folyamatban van. Az építési engedélyek 
2017.01.09-én kiadásra kerültek. 

A tervdokumentáció készítése során sor került a koncepció egyes fejlesztési 
elemeinek átgondolására, hangsúlyt helyezve a nagyobb látogatószámot 
előidéző attrakciófejlesztésre. 

A projekt várhatóan TOP forrásból fog megvalósulni, a pályázat beadásának 
előkészítését megkezdtük. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



10. számú adatlap 

PROJEKT CíME/ 
NyíREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKíTÁSAREGISZTRÁCIÓS 
MODERN VÁROSOK PROGRAMSZÁMA: 

Projekt összköltsége: 3.000.000.000 Ft + ÁFA 

Támogatás összege: 3.000.000.000 Ft 

Támogatási 
100%

intenzitás (%) : 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016. január 1.

kezdete és 
Befejezés: 2018. március 31. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem 
megkötésének, térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, 
módosításainak melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít . 
dátumai : 

Projektvezető: Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető 

Az Atlétikai szakosztálynak jelenleg a Városi Stadionban van a bázisa, azonban 
Projekt rövid 

a stadion tervezett fejlesztése keretében az atlétikai pálya megszűnik, így
(műszaki, szakmai) 

átkerül a jelenleg is üzemelő NYVSC területére.
tartalma: 

A tiszavasvári úti atlétikai sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó, 
súlyemelő, cselgáncs, amerikai focisták, ökölvívók, tollaslabdázók, tájfutók), 
amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A 
sportolók további fejlődéshez, felkészüléshez szükséges infrastrukturális 
feltételek színvonala jó néhány területen már nem éri el azt a szintet, amely 
egy nemzetközi eredményes szereplésre való felkészüléshez szükséges. 

Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése 

21. A jelenlegi 6 sávos atlétikai pálya te ljes körű átalakítása megvalósul. Az 
atlétikai pálya nyugati oldalán, előregyártott szerkezettel épített lelátó 
épül, ahol a nappali a TV közvetítés feltételei biztosítottak. A 
közönségforgalmi szociális helyiségek és a raktározási területek a nézőtér 
alatti térrészben kerülnek elhelyezésre. A pálya körül 2 sávos, szabadidős 
futókör épül, amelyen üzemi út létesül. Az atlétikai pálya nyugati oldalán 
lévő sportterületek versenyszintű megvilágítása a többi részen általános 
megvilágítás készül. 

Dobópálya 

A szabadtéri dobópálya az új atlétikai centrum épületegyüttese és a meglévő, 

megmaradó földszintes épület között helyezkedik al. A pálya geometriai 
kialakítása, műszaki felszereltségek az edzéslehetőségeit biztosítja. A pálya 
élőfüves, automata öntözőrendszerrel felszerelt. 

Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése 

22 . A fedett atlétikai csarnok és sportcentrum épületegyüttese két fő 

http:2016.01.15


építészeti elemből áll. A 200 méteres, IAAF minősítésű atlétikai 
pálya rendszer nagy belmagasságú, acél áthidalószerkezettel, 
könnyűszerkezetes függönyfalakkal határolt épületrész. A csarnok nyugati 
részén előregyártott vasbeton szerkezetű lelátó készül, a csatlakozó 
fejépület 1. emeleti szintjén a kiszolgáló helyiségcsoportok találhatók. A 
csarnoképülethez épül a 4 szintes, előregyártott vasbeton 
tartóvázszerkezetű fejépület ahol dobó és erősítőtermek, 

öltözőcsoportok, az irodai, igazgatási helyiségek, közönségforgalmi 
kiszolgáló helyiségcsoportok, sportszálló, orvosi és rehabilitációs 
helyiségek, a TV közvetítéshez szükséges helyiségcsoportok, ezen kívül 
vívó, a tollaslabda és az általános erősítőterem, valamint szertárak 
kerülnek kialakításra. 

A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése 

A területen megvalósítani kívánt fejlesztés a belső közműhálózat  víz, 
csatorna, szennyvíz és gáz - bővítését igényli. A telken belül épül meg a 

funkcióhoz méretezett parkolófelület és az egyes funkcionális egységeket 
kiszolgáló üzemi úthálózat. A belső közműhálózat valamint a külső 

csatlakozási kapacitások átalakításánál a szakági műszaki leírásokban 
foglalt fejlesztési programokat kell megvalósítani. 

Projekt jelenlegi 
állása : 

Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. 
(1.13.) Korm. határozat 3. pontja és 2. mellékiete alapján Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére 500 millió Ft támogatás nyújtásáról 
rendelkezett. A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat 
(iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. 
Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú 
támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, 
melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a 
Nyíregyházi Atlétikai sportcentrum kialakítására elkülönített összeg 
85.273 .624. Ft. A Modern Városok Program keretében Magyarország 
Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben 
kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 
1038/2016. (II. 10.) Korm . határozat 1. mellékiete XIII. 11. sor értelmében 
Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. 
évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program 
megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. 

A fejlesztés támogatására irányuló előterjesztés elkészült, azt a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium mint a projekt főfelelőse benyújtotta a Modern 
Városok Bizottsága részére . A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
nettó 250 millió forint támogatás nyújtásáról döntött. 

A projekt irányításáért a projektmenedzsment team felel. A közbeszerzési 
feladatok ellátására felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval az 
Önkormányzat szerződést kötött . A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és 
kiviteli tervdokumentáció elkészült, az építési engedély 2016.11.28-án 

kiadásra került . Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével 
tervellenőrt bízott meg, aki jelenleg feladatát végzi. 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, Nem releváns. 
nehézségek: 



11. számú adatlap 

PROJEKT CíME "A NYíREGYHÁZI SZABADTÉRI SZíNPAD FELÚJíTÁSA A MODERN VÁROSOK 
PROGRAM KERETÉBEN" 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

1 098 OOO OOO Ft + ÁFA 

Igényelt támogatás 
összege: 

1 098 OOO OOO Ft + ÁFA 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Kezdete: 2016. január 1. (előkészítési szakasz) 
Befejezése: 2017. november 30. (megvalósítási szakasz) 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek 
tekintetében), a megvalósításra vonatkozó támogatási szerződés még nem 
lépett hatályba 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Az "Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása" megnevezésű 
fejezet i kezelésű előirányzatán 500.000.000,- Ft összegű forrás áll 
rendelkezésre, melynek jogosult ja Nyíregyháza MJV Önkormányzata. Ennek 
megfelelően 2016. január lS-én a Miniszterelnökség és Nyíregyháza MJV 
Önkormányzata között Támogatói Okirat jött létre vissza nem térítendő 

költségvetési támogatás nyújtására. A támogatás a Modern Városok Program 
keretén belül fejleszteni kívánt egyes projektek előkészítési munkáinak 
finanszírozására irányul. Ezen belül a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad 
előkészítése is megkezdődik. A 1038/2016. (11.10.) Kormány határozat alapján 
100.000.000 Ft támogatás vált elérhetővé a projekt megvalósítására, melyet a 
2016-os évben szükséges felhasználni. A projekt megvalósításának teljes 
költsége várhatóan 1.098.000.000 Ft +ÁFA lesz. 

A felújítás szükségessége: a területen lévő építmények a jelenlegi formájukban 
sem funkcionalitásukat tekintve sem műszakilag nem felelnek meg a nézők, a 
fellépők, műszaki kiszolgálók valamint a technikai igényeknek. 

Felújításra kerülő épületek, építmények: 

• Gépházépület 
• Kapuépítmények 
• Büfé építmények 
• Fénytornyok 
• Szökőkútsétányok 

Átalakításra kerül : 
• Nézőtér - színpad 
• Zenekari árok 

Új építés: 

• Raktárak, tárolók 
• Üzemi épület 
• Állandó, időjárás álló színpadi fedés 
• Hangterelő a környezeti zajártalom ellen 

• Kerítés építése 



Eszközbeszerzés: 
• Színpadtechnikai felszerelések 
• Világítástechnikai berendezések 
• Hangtechnikai berendezések 

Projekt jelenlegi A Szabadtéri színpad felújításával kapcsolatban az EMMI kulturális szakterülete 
állása (készültségi felvette a kapcsolatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és 
fok, beszámolási 2016. február 17-ig háttéranyag megküldését kérte, melyet Nyíregyháza MJV 
időszakok, Önkormányzata teljesített . Ezt követően 2016. április 4-én az EMMI 
kifizetési véleményezésre megküldte a kormány részére készített előterjesztést 

kérelmek): Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, melyet 2016. április 7-én az EMMI-nek 
visszaküldött az Önkormányzat. 2016. július 25-én ismét beérkezett a Kormány 
előterjesztés véleményezésre, melyet július 27-én teljesítettünk, azóta az az 
információnk, hogy az Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál van véleményezés 
alatt. Időközben a tervezésre irányuló tervezési szerződés aláírásra került 2016. 
július 28-án, így a tervezési munka folyamatos egyeztetések mellett zajlik. 
A Kormány 1562/2016. (X.13.) határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata esetében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról 
rendelkezik, mely alapján 5 Mrd Ft áll rendelkezésre az egyes Modern Városok 
Program keretében megvalósítani tervezett projektek TOP forrásból történő 
megvalósítására - köztük a Szabadtéri Színpad rekonstrukciójára . Az Irányító 
Hatósággal jelenleg zajlanak az egyeztetések, várhatóan a TOP-6.3.2 Zöld város 
kialakítása c. felhívás keretében kerül benyújtásra és megvalósításra a 
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója. Tehát a projekt forrása várhatóan itt is a 
TOP lesz. 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 



12. számú adatlap 

Projekt címe! 
regisztrációs száma: 

NyíREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM 
ÉS SZÁLLODA ÉPíTÉSE 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

Projekt 
összköltsége: 

nettó 1 500 OOO OOO Ft 

Támogatás összege: nettó 1 500 OOO OOO Ft 

Támogatási 
intenzitás (%): 

100% 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Kezdet: 2016. január 
Befejezés: 2018. április 

Támogatási 2016.01.15. 
Szerződés E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő 

megkötésének, költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a 
módosításainak Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások 
dátumai: előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít . Ebből az összegből a 

Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 
110331920 Ft, amely módosulhat. 

Projektvezető: Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. igazgatója 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark 
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, 
az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét 
tekintve is példaértékű. Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani 
az ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos, 
oktatási tevékenységeinek kereteit biztosító épületegységet. Szükséges 
létrehozni egy olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai 
szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény és 
konferencia terem, valamint a rendezvényt látogatók elhelyezésére alkalmas 
szállodai szobák is. 

A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a 
sóstói tó partján helyezkedne el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark 
belső területéről történő megközelítési lehetőséggel. Olyan élmény teret 
szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, alkalmas 
konferenciák szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény és 
állatbemutató látványosságként is funkcionálna. Célunk, hogy az ide érkező 
látogatók az állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai 
élményben részesülhessenek. 

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

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: 
GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. 
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére 
mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást 

kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési 
tevékenységek fedezetére fordít . Ebből az összegből a Nyíregyházi Állatpark 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 110331 920 Ft. A 
Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt előkészítésére az előbbi 
összegből nettó 45826920 Ft került elkülönítésre. 

Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, 
melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én 
megbízási szerződést kötött . 

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek 
eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A 
tervdokumentáció készítése jelenleg folyamatban van, a teljesítési határidő 
2017. február, mely időpontra engedéllyel rendelkező kiviteli 
tervdokumentációt kell szállítania a tervezőnek. 

A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés 
érdekében 2016. október lD-én kötöttünk szerződést üzemeltetési 
tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos. 

A beruházásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon 
elemzés készítésre 2016. október 20-án kötöttünk szerződést. A 
dokumentumok 2017. januárban elkészültek. A tanulmányban foglalt 
számítások szerint az 1,5 milliárd forint MVP költségvetési forrásból 2017
2018-ban megvalósítandó Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetése 
jövedelmező, és a 15 éves referenciaidőszak alatt pozitív halmozott cash- flow
t biztosít az azt működtető Állatpark - ezen keresztül az Önkormányzat 
számára. Ez biztosítékot jelent a kormányzati támogatásból megépülő 

Ökocentrum és Szálloda értékének megtartására, illetve növelésére. 

A megvalósítási költségek további, kormányzati forrásból történő támogatása 
érdekében 2016. októberben elkészítettük az előterjesztést a Modern Városok 
Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében a 
Nyíregyházi Állatpark fejlesztése érdekében támogatás biztosításához 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címmel. Az 
előterjesztéssel kapcsolatos feladatokat jelenleg az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Kulturális Kapcsolatokért és 
Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága koordinálja, akikkel 
folyamatos kapcsolatot tartunk, az általuk tett módosításokat véleményezzük, 
azokkal kapcsolatban - szükség esetén- javaslatokat teszünk. Az előterjesztés 
vonatkozásában eddig döntés nem született. 

Terveink szerint a kivitelezés re vonatkozó, feltételes közbeszerzési eljárás 
indítására 2017 első hónapjaiban kerülhet sor. 

Nem releváns. 




