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1. számú melléklet a 70/2018.(IV.25.) számú határozathoz 

Lezárás alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

1. Új Óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén 

2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

3. 
A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra való 

méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán 

4. JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 
ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1. 

s. NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
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l.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatá si 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN 

240 590 070 Ft 

142 833 581 Ft 

75 % 

Kezdet: 2016.09.30. 
Befejezés: 2017.12.31. 

2016. szeptember 27. 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad 
utca - Zalka Máté utca által behatárolt sarokban kerül megvalósításra, földszinti 
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 óvodai 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.(Vlll. 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 m2-re eső fajlagos költségek, 
valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely 
kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

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

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 az építési engedélyt 

módosítani kellett. 

A külső és belső eszközök beszerzése megtörtént. Jogerős használatbavételi 

engedéllyel is rendelkezünk. 

A pályázat elszámolása benyújtásra került és a hiánypótlás is teljesítve lett. 

A pályázatban 11.239.500 Ft-ot állítottunk be eszközbeszerzésre, melyből csak a 

belső eszközök elszámolhatóak. Így az eszköz soron keletkezett 5 074 460 Ft 

támogatást vissza kellene fizetni. Viszont a pályázathoz jelentős összegű saját 

forrást biztosított Önkormányzatunk, ezért az elszámolással együtt kérelmeztük a 

Nemzetgazdasági Minisztériumot az eszköz soron keletkezett megtakarítási 

összeg átcsoportosítását az építési sorra, ezzel is csökkentve a biztosított saját 

erő mértékét és a támogatás teljes felhasználását. 

A projekt megvalósításához szintén a saját forrás csökkentése érdekében TOP 

forrást is igényeltünk több mint 72 millió forint összegben, amely összeg az 

eszköz szintén csökkent az eszköz soron keletkezett megtakarítás miatt. 

Hazai forrás: 142 833 581 Ft 

TOP forrás: 68 433 296 Ft 

Saját erő : 111130 282 Ft 

Mindösszesen: 322 397 159 Ft 

A fentiek szerint állna össze így a projekt forrás összetétele. 

A zárásról értesítést még nem kaptunk. 
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2. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 
SZÁMA: 

Projekt 
2 214 943 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
555 OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
25,06% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.10.30. 

kezdete és 
Befejezés: 2017.12.31 

befejezése: 
Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. október 6. 

módosításainak 
dátumai: 
Projektmenedzser 

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

Projekt rövid A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési 
(műszaki, szakmai) megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény 
tarta lma: műszaki technikai eszközállományának, berendezései tárgya inak 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. 

Projekt jelenlegi A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege. A végleges 
állása (készültségi szakmai tartalom átalakítása megtörtént. A megváltozott műszaki tartalom 7 db 
fok, beszámolási külső nyílászáró cseréjét és a nyílászárók körüli javítási munkákat tarta lmazza, 
időszakok, valamint az épületben található színpad elhasználódott deszkázatának cseréjét, 
kifizetési kérelmek amely összességében bruttó 2.214.943,-Ft. 
stb.) 

A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás alapján a vállalkozási 

szerződést megkötésre került, a kivitelezés lezajlott és 2017. november 30-án 

megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A pályázat megvalósulásáról a pénzügyi és 

szakmai beszámoló benyújtásra került, a zárásról értesítést még nem kaptunk. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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3. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatá si 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 

A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az 1. világháborúra 
való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán 

80 516 988 Ft 

80 516 988 Ft 

100% 

Kezdet 2017 .05.01 
Befejezés: 2017.11.30 

Tilki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 23-án nyújtotta 
be pályázatát a Magyarországon található 1. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítása témában. Mivel a pályázati felhívá s alapján pályázatot a 
rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig van lehetőség benyújtani, a kiíró 
lehetőséget biztosított plusz forrás igénybevételére, ami alapján a projekt 
szakmai tartalmának bővítésére került sor. 
A Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök Temetőjének rekonstrukciója az új 
szakmai tartalom mellett tartalmazza a tavaly novemberében benyújtott 325 db 
sisakos sírkő felújítását, amiből 150 db cserére szorul, valamint 15 db új sírkő 
kerül elkészítésre, a sírkövekhez 340 db alap készül, és további 165 db fémtába is 
felirattal. Az ehhez kapcsolódó tereprendezési munkálatok mellett a sírkövek 
tisztítása is megvalósul. A 269 db párnaköves/ferde lapú sírok a szükséges 
talajmunkák elvégzését követően egységesen új beton alapokat kapnak, 
megtörténik további 139 új sírkő legyártása alappal együtt, és 339 db fémtábla és 
annak feliratozása. A fejkövek legyártásán kívül, megvalósul azok lerakása és 
tisztítása magasnyomású mosóval és vegyszerrel, a betűk vésése és festése és 
impregnálása kézi erővel. 
A temetőben 1791 db kettős keresztes fejköves síremlék található, melyből 4 db
ot cserélni kell, és további 102 sírkövet alappal együtt le kell gyártani. 1787 db 
fejköves síremlék tisztítása, impregnálása, feliratozása is megvalósul. 
A sírkövek legyártásához összesen 9 db öntőformára van szükség. 
A jelenlegi vörös salakkal borított sétány helyett, 572 m2-en, díszburkolattal 
ellátott sétányt alakítunk ki. A kerítés belső része köré több mint 20 éve telepített 
ciprus helyett, egybibés oszlopos galagonya kerül telepítésre, valamint 
megtörténik az elöregedett fák gallyazása is. A kopjafás, turul és a 
megemlékezések központi helyéül szolgáló fő emlékmű szintén felújításra kerül. 
A munkálatok elvégzése után a felújításra kerülő sírhelyek és emlékművek hosszú 
évekre biztosítják a méltó megemlékezés helyszínét. 

A 2017. április 13-án kelt támogatási döntésről szóló határozat alapján 
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állása (készültségi Önkormányzatunk 100%-os támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 
fok, beszámolási 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezővel 2017. szeptember 22-én 
időszakok, megkötöttük a vállalkozási szerződést, majd a kivitelezést követően 2017. 
kifizetési kérelmek 

december 11-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel. 
stb.) 

A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló benyújtása megtörtént. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 
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4. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1. 

3 127 OOO Ft 

3 127 OOO Ft 

100% 

Kezdet: 2016.06.01. 
Befejezés: 2017.12.31. 

2016. szeptember 

Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

A pályázat célja, a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott 
múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális 
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, páratartalmat, 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 adminisztrációjára. 

2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 OOO Ft 
támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt 
megvalósítása folyamatos volt és 2017. december 31-ig megvalósult, melyrő l 

pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtottunk be 2018. januárban. A zárásról 
értesítést még nem kaptunk. 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

---
\ I .> Ny 

Nem releváns. 
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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, 

kifizetési 
kérelmek) : 

NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA 
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

2.098.000.000 Ft 

2.098.000.000 Ft 

100 

Kezdet: 2014. 01. 01. 
Befejezés: 2016.06.30 

2014. március S. 

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 fej lesztés 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 kiv itelező 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. 
Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének 
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meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt. 

A projekt záróbeszámolója és záró kifizetési kérelme 2016. szeptemberében került 
benyújtásra a Minisztérium részére. Hiánypótlási felhívást megkaptuk augusztus 
végén, amelyet szeptember első felében teljesítettünk. Ezt követően volt egy 2. 
körös hiánypótlás is, amelyet szintén határidőben teljesítettünk. 

Várjuk a projekt lezárását tartalmazó levelet. 

Megvalósítást 
hátráltató A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel 
problémák, nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalkozási szerződés többszöri módosítását 
nehézségek: tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata. 
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2. számú melléklet a 70/2018.{IV.25.) számú határoazthoz 

Megvalósítás alatt lévő projektek 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Projekt címe és kódszáma 

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN 

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS 

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

UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN 

TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI 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 

TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA 

TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN 

TOP 6.3.l-15-NYl-2016-00001 

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN 

TOP 6.3 .2-15-NYl-2016-00001 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE 

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

(HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATI 
TOP-6.6.2-15-NYl-2016-00001 

„ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI 

JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 

TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001 

„ CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 

TOP-6.2.l-15-NYl-2016-00001 

NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ 

9 . ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁS! CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE 

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001 

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE 
10. ÉRDEKÉBEN 

TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00001 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI 

ÁLLATPARK TERÜLETÉN 

TOP-6.1.4-15-NYl-2016-00002 

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ 

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN 

TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002 

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 

NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE" 

TOP-6.6.l-15-NYl-2016-00001 

KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTIMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT 
SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN 
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TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001 

16. 
„URBACT 111 - TECHTOWN" 

TechTown 186 

EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT 
„ , „ 

EURÓPAI TERÜLETI AZ FELELOSSEGU 
17. EGYÜTIMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE 

ETI-17-0009 

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTIMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS 
18. VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM 

TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001 

19. 
ERASMUS+ Silver Learners 

2016-1-DE02-KA204-003327 

20. 
ERASMUS+ Back to (Net)Work 

2016-1-NL01-KA204-023027 

21. 
ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN 

GZR-T-Ö-2016-0004/2016 

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) 

22. NYÍREGYHÁZÁN 

GF/SZKF/26/7/2017 

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ 

23. SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN 

GF/SZKF/75/6/2017 

„ A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők" 
24. területének funkcionális bővítése" 

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI 
25. PROGRAMJA 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

26. 
„ INTERREG DANUBE - CityWalk" 

DTPl-045-3.1 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP 
27. KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

KÖFOP-1.2.1-VEKO P-16-2017-01217 

28. 
ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN 
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004 

29. 
NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

30. 
„ Bölcsőd efe j lesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 
TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001 

31. 
Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén 

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001 

32. 
Önkormányzati épület ek energetikai korszerűsítése II. ütem 

TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00003 

33. „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)" 

34. 
VESZÉLYEZTETETI HELYZETŰ ÉPÍTETI MŰEMLÉKEK VESZÉL YELHÁRÍTÁSÁNAK, 
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI 
35. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA 

WWW~~"flR(C,,YHAZ.A .HU 
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TOP-7.1.1-16-2016-00067 

36. 
„MTMI Élményközpont Nyíregyházán" 

EFOP-3.3.6-17-2017-00016 

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS 

37. SZÁLLODA ÉPÍTÉSE 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV 

38. ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA 

MODERN VÁROSOK PROGRAM 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. 
39. ÜTEM 

TO P-6.6.2-15-NYl -2017-00001 

40. 
NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN 
EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN 

41. 
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán 
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001 

42. 
Közösen a kiút ért 
TOP-6.9.1-16-NYl -2017-00001 

43. 
SÓSTÓI M ÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE 
TOP-6.1.4-16-NYl -2017-00002 

44. 
„ Szociális városrehabilit áció Nyíregyháza szegregált területein" 
TOP-6.7.l-16-NYl-2017-00001 

45. 
India ház és Madárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén 
TOP-6.1.4-16-NYl -2017-0000 

46. 
KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM 
TOP-6.4.l-16-NYl-2017-00002 

„ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI 
47. JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- IV. ütem" 

TOP-6.5. l-16-NYl -2017-00004 

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI 
48. JOGÚ VÁROS ÖNKORM ÁNYZATÁNÁL - Ill. ÜTEM 

TOP-6.S.l-16-NYl -2017-00002 

49. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II . ÜTEM" 
TOP-6.6.l-16-NYl -2017-00001 

50. „ Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban 

körforga lom kiépítése és a Szarvas utca felújítása" 

TOP-6.1.5-16-NYl -2017-00003 

"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés 

51. Nyíregyháza hat pontján" 

TOP-6.l.5-16-NYl -2017-00002 

52. 
„ Óvodafej lesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem" 
TOP-6.2.1-16-NYl -2017-00003 

53. 
TISZAVASVÁRI ÚT - DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE 
TOP-6.1.S-16-NYl-2017-00001 

54. 
Értékünk a család programsorozat" 
CSP-CSBM-17-0052 

55. 
„ Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése" 

KAB·KEF-17-A-26004 
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1. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 
Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás {%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátuma: 
Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN 

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 

1.500.000.000 Ft 

1.500.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2016.08.01. 
Befejezés: 2018.10.31. 

Megkötés: 2016.09.16. 
1. sz. módosítás: 2017.03.14. 
2. sz. módosítás: 2017.10.27. 

Veczánné Repka Jolán szakmai vezető, Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Osztály 
Batizi Tamás Projektmenedzser 

A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca 
három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek 
megteremtése, 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 közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen 
csomópontja 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 
balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán 
két-irányú 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 Ká llói 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 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

alaphálózatának kibővítéséhez és a városrész kerékpárosbaráttá 
változtatásához. 

A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 

2016.09.16-án került megkötésre. 

A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős 

vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.08.01-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 Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a 
feladattal megbízott vállalkozó elkészítette, a jogerős engedélyek kiadásra 
kerültek. 

A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv 
készítésére az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016.09.19-én. A 
kerékpáros hálózati terv elkészült, amelyet a pályázati felhívásnak való 
megfelelés érdekében tervzsűri elé terjesztettünk. A tervzsűri a 
kerékpárforgalmi hálózati tervet jóváhagyta. 

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 eredményeként 2017.03.06-án 
vállalkozási szerződéskötésre került sor a nyertes ajánlattevővel. 

A közbeszerzési eljárás dokumentumait utólagos ellenőrzésre bocsátottuk, a 
Közreműködő Szervezet utóellenőrzési jelentését 2017 .03.08-án vettük 
kézhez. A jelentés szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt . Két 
alkalommal került sor szerződésmódosításra, mindkét esetben tájékoztattuk 
a Közreműködő Szervezetet a módosítás tényéről. Az 1. sz. 
szerződésmódosítás esetében megkaptuk a jogi állásfoglalást és 
nyilatkozatot, mely szerint a módosítás a Kbt. rendelkezéseinek megfelel. A 
2. sz. módosítás esetében még nem került sor a jogi állásfoglalás kiadására a 
Közreműködő Szervezet részéről. 

A felhívás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a megbízási 
szerződés került megkötésre közúti biztonsági audit elvégzésére, aki az 
egyes szakaszokra vonatkozó tervdokumentációk auditálását elvégezte. 

A kiviteli tervdokumentáció leszállításra került. 

A projekt keretében megvalósítandó Törzs utcai csomópontok fejlesztése, 
fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító 
számú, Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a 
Törzs, a Szalag, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca 
felújítása révén c. pályázatunkban szereplő Törzs, Szalag, Semmelweis utcák 
fejlesztésével, így a jelen projektben a Törzs utcai csomópontok fejlesztése 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

esetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
együttesen kerül kiírásra a TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 azonosító számú 
projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszámítási 
szabályok miatt. 

A fentiek okán a kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás 
keretében terveztük kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési 
dokumentumok előzetes minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 
2017.10.19-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án 
kaptuk meg az ellenőrzési jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra 
került 2017.11.22-én, tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámítandó a 
„ Debreceni út - Tünde utca - Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények 
kialakítása" tárgyban elkészült tervdokumentáció tervezői 

költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt eljárás (Kbt. Második rész 
81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás 
dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes ellenőrzése 2017.11.22-én a 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását 
követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok 
bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok értékelése jelenleg tart, 
várhatóan májusban lesz eredményhirdetés. 

A TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt keretében, 
" Kerékpáros létesítmény kivitelezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó 
utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói út - Csárda utca közötti 
szakaszon" tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás a fentiekben 
részletezett összeszámítási szabályok miatt a Kbt. Második rész 81. § szerinti 
eljárás szabályainak megfelelően kerül lefolytatásra. Az elkészített 
közbeszerzési dokumentumokat előzetes ellenőrzésre bocsátottuk 
2017.11.29-én a Közbeszerzési Felügyeli Főosztály reszere. A 
dokumentumok jóváhagyását követően 2018.03.09-én az ajánlati felhívás 
közzé lett téve, a közbeszerzés feltételesen elindult (hiszen több helyen 
ingatlan problémák vannak), az ajánlatok bontására 2018.04.27-én kerülhet 
sor. 

2018.03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 2-
5. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel 
arra, hogy a Kerékpáros létesítményhez kapcsolódó területrendezési 
problémák miatt (kisajátítás) a közbeszerzés csak feltételesen indulhatott 
meg, így a 2. mérföldkőben előírt tevékenységek (pl. közbeszerzés 
lebonyolítás és vállalkozói szerződés megkötése) időben nem biztosított. A 
2. mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli eltolódás maga után vonja 
több mérföldkő elérésének módosulását. A mérföldkő módosuláshoz 
benyújtott alátámasztó dokumentumokat a Közreműködő szervezet jelenleg 
értékeli. 

A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló 
kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek. 

W1.„W. Jrtr1Al,YKAIA.HU 
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2. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Ka pcso latta rtó: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A 
TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS 
UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN 
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00001 

950.000.000 Ft 

950.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2016. augusztus 01. 
Befejezés: 2018. október 31. 

Megkötés: 2016.09.26. 
1. sz. módosítás: 2017.10.16. 

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban, 
könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások 
számara. A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari 
területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP 1. 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, hogy a 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 
szé lesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása 

b) Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása 
(bővítésse l), irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó 
járdaszakaszok kiépítése 

c) Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis 
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Projekt jelenlegi 
állása: 

utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása 
d} Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros 

létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése 

A pályázat 2016.06.03-án került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 

2016.09.26-án került megkötésre. 

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 János utcához 
és a Lujza utcához kapcsolódóan a tervdokumentáció leszállításra került, a 
jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. A kerékpáros fejlesztést 
tartalmazó tervdokumentációt tervzsűri elé terjesztettük. A pályázati felhívás 
rendelkezéseinek megfelelően közúti biztonsági auditort választottunk ki, aki 
elvégezte a tervdokumentáció auditálását. 

A projekt keretében megvalósítandó Törzs utca, Szalag utca, Semmelweis 
utca fejlesztése fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.4.l-15-NYl-2016-00001 
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán c. pályázatunkban 
szereplő Törzs utcai fejlesztéssel {Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi 
út és Törzs utca-Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a 
Semmelweis és Orosi út között} , ezért a jelen projekt keretében a Törzs, 
Szalag, Semmelweis, Bottyán, Lujza utcák fej lesztése esetében a kivitelező 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás együttesen került kiírásra a 
TOP-6.4.l -15-NYl-2016-00001 azonosító számú projekt Törzs utcai 
csomópontjainak fejlesztésével az összeszámítási szabályok miatt. 

A kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás keretében terveztük 
kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes 

minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2017.10.19-én a Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án kaptuk meg az ellenőrzési 

jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra került 2017.11.22-én, 
tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámítandó a „Debreceni út - Tünde utca 
- Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények kialakítása" tárgyban elkészült 
tervdokumentáció tervezői költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt 
eljárás (Kbt. Második rész 81. § szerinti} szabályainak megfelelően kell 
lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes 
ellenőrzése 2017.11.22-én a Közbeszerzési Fe lügyeleti Főosztály részére. A 
dokumentumok jóváhagyását követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás 
közzé lett téve, az ajánlatok bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok 
értékelése jelenleg tart, várhatóan májusban lesz eredményhirdetés. 

2017.09.20-21-én a Magyar Államkincstár he lyszíni ellenőrzést tartott a 
projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, 
ahol az ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást. 

2018.03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 2-
7. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel 

arra, hogy a „Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi út és Törzs utca-
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Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a Semmelweis és 
Orosi út között" tárgyban az ajánlatok értékelése még folyamatban van, és 
várhatóan 2018. április végén lesz eredményhirdetés, így a mérföldkőben 
vállalt közbeszerzési folyamatok lezárása tevékenység nem biztosított a 
jelenlegi határidőben . A 2. mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli 

eltolódás maga után vonja több mérföldkő elérésének módosulását. A 
mérföldkő módosuláshoz benyújtott alátámasztó dokumentumokat a 
Közreműködő szervezet elfogadta és a módosított Támogatási szerződés 

aláírásra került. 

Egyéb problémák: A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló 
kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek . 

3. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE 
REGISZTRÁCIÓS 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 
7 OOO OOO OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
7 OOO OOO OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.09.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2019.12.31. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. október 10. 

módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó Dr. Podlovics Roland Projektvezető 
(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 kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is. 

2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt 
közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre ke rüljön 
41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élhető város 
elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett 

www."'"''"''Y"AlA.tfU 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
idősza kok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

járműállomány végezze a személyszállítást , jele ntősen csökkentve ezzel a 
járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szi lárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla. 
A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az 
elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbuszokka l szemben a CNG üzemű járművek 
zajterhelése jelentősen alacsonyabb. 

A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajá nlattevő, 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. 

A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek 
között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése, 
szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés e lőkészítése stb. 

A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július 
05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. jú lius 14-én került benyújtásra a válasz. A 
támogató döntésről szóló értesítés EPTK felü leten 2016. augusztus 05-én 
érkezett. A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A 
projektben szereplő közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi, 
járműbeszerzési tanácsadó kivá lasztása, 2016. november 17-én az MT, CBA, 
SUMP 2016. december 21-én, jogi szolgá ltatások ellátására való szakember 
kiválasztása 2016.december 22. napján szerződéskötéssel lezárult. 

Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG tö ltőá l lomás engedélyes és 
kivitel i tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása, - 2017. március 30. 
napján szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG 
kivitelezőjének kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A 
kivitelezésre rendelkezésre álló határidő 120 nap. A kivitelezés befejeződött 

műszaki átadás-átvételle l 2018.01.19. napján, 2018.02.23. napján üzemeltetésre 
történő átadás történt az ÉMKK részére . 

A 1691/ 2016 (Xl.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak 
szerint: „ Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése 
érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) 
beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása." Tehát 
a projekttartalom kibővült az előzek szerint. 

Az 1145/ 2017. (1 11.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK 
módosításáról, benne a projekt összkö ltségvetésének 7.000.000.000 Ft-ra való 
emelésérő l. A t ámogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett 
megnövekedett projekttartalommal, módosított költségvetéssel és 
megvalósítási időtartammal, így a projekt megvalósítása 2019.12.31-ig 
esedékes. 

2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekttartalom vonat kozásában 
előleg igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz 
te lephely tervezéshez kapcsolódó eljárás e lőkészítése van folyamat ban. 

Az új autóbuszokat szá llító MAN adásvételi szerződésének módosítása is 
megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forga lomban 
tartásának műszaki feltéte l ei ről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. § 
rende lkezései módosít ásra ke rültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet útján. 
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Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától". 107. § (5) A városi forgalomban közösségi 
közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas {M3 1. osztályú) 
autóbuszt - a {2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell 

látni az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező önműködő, 
tűzoltótechnikai termékkel. A beszerzett 41 db CNG kút üzem behelyezésre került, 
próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018. 02.14. napján került átadásra az 
ÉMKK részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 

4. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA 
REGISZTRÁCIÓS TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN 
SZÁMA: TOP 6.3.1-15-NYl-2016-00001 

Projekt 
1 774 798 OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
1 740 OOO OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
98,0393 % 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.09.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.12.31. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2016. november 28. 

módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó Dicső Péter Projektvezető 
(név, osztály): Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid A pályázat legfőbb célja, a vá Ila 1 kozásba rát, népességmegtartó 
(műszaki, szakmai) településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség 
tartalma : megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt 

eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, 
ugyanakkor környezetileg 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 ~rogram ala~ján: 

e) Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglevő volt parancsnoki 
'WW W .k'/1tU . .:.."ttfAlA .H'1 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati 
raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási 
munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát. 

f) Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt 
részeként 

g) Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe) 
h) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi 

rekreációs fejlesztés 
i) Extenzív fennta rtású zöldfelületek 
j) Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület 

Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt 
keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél) 

k) Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés 

Terület északi részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján: 
• Extenzív fenntartású zöldfelület (kereskedelmi fejlesztési terület) 

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 zöldfelü let kialakítása 

A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata 
többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi 
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja. 
A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május 
25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június 01-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. (Vlll.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezett a támogatási 
szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016. november 28. napján 
hatá lyba lépett. A projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 Ft értékben. 

A tervezési program elfogadását követően 2017. február 08. napján megindult a 
Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. április 07. napján zárult, 
szerződéskötésre 2017. május 3-án került sor. A tervezéshez kapcsolódóan 
megtörtént a területen lévő ingatlanok belterületbe vonása, valamint a 
szabályozási terv módosítása is. Lezajlottak a szükséges telekalakítások, mellyel 
összefüggésben a Tervezői szerződés módosítása is megtörtént. A kiviteli tervek 
alapján megindult 2018. április 11. napján a kivitelezésre irányuló uniós nyílt 
közbeszerzési eljárás. A beruházáshoz kapcsolódóan energetikai szakmérnök, és 
rehabilitációs szakmérnök beszerzése zajlik. 

Nem releváns. 
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5. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 
Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN 
TOP 6.3.2-15-NYl-2016-00001 

1197 241 535 Ft 

1197 241 535 Ft 

100% 

Kezdet: 2016.09.01. 
Befejezés: 2018.12.31. 

2016. december 13. 

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet 
biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a 
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 fej lesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi 
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, 
hogy a 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 környezetileg fenntartható városi 
környezet, települési arculat kialakítása. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a): 
- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, 
városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya). 
- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya 
kialakítása. 

- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, 
növényesítéssel . 

- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, 
ültetéssel. B.) 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

- A Szegfű utcától északra található Kiserdők fejlesztése, ütemezett fakivágás, 
növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek 
létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. - ez a projektelem a Zöld 
Város program II. ütemének pályázotába került áthelyezésre, annak érdekében, 
hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II. 
ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat 
2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projektelem 
áthelyezése a projektelem megvalósítási, valamint járulékos költségeinek 
(tervezési dij, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a 
támogatási összeg 1.250.000.000 Ft-ról 1.197.241.535 Ft-ra csökkent a 
támogatási intenzitás változatlanul hagyása mellett. 

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 tevékenységek: 
- Benczúr-Bessenyei tér: Sétányok kialakítása, utcabútorok 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, „Seft" tevékenység. 

A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, 
feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi 
közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja. 

A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 
22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A 
2016. augusztus 09-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. 

A Benczúr - Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15. napján a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása 

megtörtént, az eljárás je lenleg is folyamatban van. A további projektelemek 
tekintetében - a tervezési program elfogadását követően - 2017. május 3. napján 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. május 22. 
napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. A kivitelezési 
tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 135 nap. A 
Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett mosdói 
építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént minden 
projektelem vonatkozásában, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás minőségbiztosítása lezajlott, az eljárások 2018. április 13. napján 
elindultak. A Pazonyi tér és az Arany János utcai fasorra vonatkozó kivitelezési 
közbeszerzési eljárás ugyancsak elindult. 

Nem releváns. 

6. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 1 NFRASTRUKTÚ RÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, 
REGISZTRÁCIÓS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/ A. {HRSZ: 2263/131}, ILLETVE 
SZÁMA: KÖRTE UTCA 41/A. {HRSZ: 1640/1}" SZÁM ALATT 

TO P-6.6.2-15-NYl-2016-00001 

Projekt 
224 731353 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
224 731 353 Ft 

összege: 

Támogatási 
100 % 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.07 .01. 

kezdete és 
Befejezés: 2017 .02.28. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés Kezdet: 2016.07.01. 
megkötésének, Befejezés: 2018.05.31. 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály) : 

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 12ályázat fejlesztései: 
Nyíregyháza, Május 1. tér 10/ A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és 
gyermekjóléti központtá alakítása a cé l, 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 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

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. 
A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 
09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 
2016. július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került 
megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett. 
Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor. 

A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A 
projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren 
elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudtunk elvégeztetni. 

1. kifizetési kérem benyújtásra került 2016. november 28-án, melynek 
elfogadásáról 2017.április 25-én érkezett értesítés. 

A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek 
használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások 
közül a sporteszközök beszerzése van folyamatban. A projekt ezt követően 
fizikailag lezárható. 

Nem releváns. 
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7. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összkö ltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA 
M EGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 
TOP-6.5.1-15-NYl-2016-00001 

1 022 003 083 Ft 

1 OOO OOO OOO Ft 

100% 

A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12. 
Tervezett befejezése: 2018. szeptember 30. 

Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21. 
1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02. 
2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28. 
3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22. 
Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 2018.04.03-
án (jelenleg bírálat alatt van). 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek 
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így 
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 Pá l Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.) 
• Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Középiskola, Szakiskola és Ko llégium (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. 1.sz. 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, kü lső határoló szerkezete ik korszerűsítése által (külső 

határoló szerkezetek utó lagos 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; 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

• 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 engedélyes és kiviteli 
tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban. 

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. A tervezésre irányuló beszerzési 
eljárások lezajlottak, a tervezési szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes 

minőségbiztosítása megindult a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál 2017. 
szeptember 13-án, a támogató tanúsítványt megkaptuk, így a közbeszerzési 
eljárás megindult. Az ajánlatok 2017. november 24-én beérkeztek, bírálatuk 
megtörtént, így a 3 nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződések 2018. 
február végén aláírásra kerültek. 
A kivitelezések 2 ütemben zajlanak: 

• 1. ütemben a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (ahol a munkaterült 
2018. március S-én átadásra került), a Polgármesteri Hivatal B épület, 
az 1. sz. Idősek Klubja, valamint a Mustárház Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere) 
valamint a fűtés korszerűsítése történik. 

• II. ütemében további három intézmény - a Sipkay Barna Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma, a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézmény, valamint a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium -
energetikai korszerűsítése kezdődik meg a tervek szerint júniusban, 
szintén az épületek homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere) 
va lamint a fűtés korszerűsítése történik meg. 

Az 1. és 2. mérföldkövek vonatkozásában a beszámoló és kifizetési kére lem 
benyújtásra került, az 1. mérföldkőhöz kapcsolódó beszámoló elfogadásra 
került (a többi bírálat alatt van). 

NR 
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8. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE 
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL" 
TOP-6.2.1-15-NYl-2016-00001 

700 OOO OOO Ft 

700 OOO OOO Ft 

100 % 

A projekt megvalósításának kezdete : 2018. január 19. 
Tervezett befejezése: 2019. szeptember 30. 

A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28. 
1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14. 
2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.03.03. 
3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.07.06. 
4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10. 
A projektfejlesztés végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került 
2018. április 11-én. 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények 
vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási 
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 
felúj ítását 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 Telephe ly (4400 Nyíregyháza, 
Ferenc krt. 1.) 

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve 

a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) 

sokkal élvezhetőbbé vá lik 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 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

9 .számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt 

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 infrastrukturá lis fejlesztése, ezen belül: 

a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a 

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) 

b. udvar, játszóudvar felújítása 

c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, 

szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek 

fejlesztése, kialakítása 

d. tornaszoba 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 

A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én 
hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május 11-én teljesítésre került, majd május 
19-én megkezdték a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án 
érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek 
ítélte. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 28-án hatályba lépett. A 
kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása elindult 2017. 
szeptember 27-én, majd a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Tanúsítványának 
kézhezvételét követően a közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlatok 
beérkeztek. Bírálatot követően a nyertes 3 kivitelezővel megkötésre kerültek a 
Vállalkozási Szerződések. A munkálatok kezdete: 2018. május 1. 
A projekt 1., 2. és 3. mérföldkövéhez kapcsolódóan a beszámoló és elszámolás 
benyújtásra került. Az 1. és 2. mérföldkövek beszámolói és elszámolásai 
elfogadásra kerültek, a 3. mérföldkőhöz kapcsolódóak pedig bírá lat alatt 
vannak. 

Nem releváns. 

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető 
hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése 

TOP-6.3.3-15-NYl-2016-00001 

662 869 721 Ft 
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összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%}: 

Projekt (tervezett) 

kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály} : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

662 869 721 Ft 

100 % 

Kezdet: 2016.07.27. 
Befejezés: 2018.06.30. 

2017.04.28 

2017.07.03 

2018.04.12 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz 

elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése" című pályázat 

fejlesztései az alábbiak: 

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

kapacitásának növelése a meglévő beton esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 

keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, 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 esőcsatornák elbontásával és a nagyobb 
keresztmetszetű műanyag esőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya 
szerkezet bontással, helyreállítással; 

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

A projektben keletkezett megtakarítás terhére új műszaki tartalom került 
bevonásra: 

e.) A Virágfürt utca területén új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli 
részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó 
Napsugár úti kereszteződésig. 

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 
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kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

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

lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező 
előleg igénybevételére. 

A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli 

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

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

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

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

lezárultak. 

A Lujza utca, Alma utcán a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése lezárult. A 

munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént, időközben a kivitelezési 

munkálatok befejeződtek és lezárt a műszaki átadás-átvételi eljárás is 

2017 .08.14-én. 

A Tünde utcai szakasz kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési 

eljárást követően 2017. április 21-én megtörtént a munkaterület átadása is. A 

műszaki átadás-átvétel lezárása 2017. november 27-én megtörtént. 

A támogatási szerződés megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás 

bejelentést, amelyek időpontjai: 

2016.09.23 

2016.09.26 

2016.09.30 

2016.11.24 

Jóváhagyásra került a 3. sz. támogatási szerződés módosítása, amelyet Irányító 

Hatóság döntése alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett 

kezdeményezzünk. A projektben keletkezett további megtakarítás miatt 

612.494.148,-Ft-ra módosult a támogatási összeg. Hét alkalommal nyújtottunk 

elszámolást és szakmai beszámolót. Ezek feldolgozása a Közreműködő Szervezet 

részéről folyamatos. 

A Virágfürt utcán a munkaterület átadása 2018.03.26-án megtörtént. Az azóta 

eltelt időszakban a kivitelezési munka folyamatos. Várható befejezés 2018. június 

eleje. 

Nem releváns. 
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10. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK 
MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN 
TOP-6.l.4-15-NYl-2016-00001 

Projekt összköltsége: 274.976.400 Ft+ ÁFA 

Támogatás összege: 

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

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 
Kapcsolattartó (név, 
osztály): 
Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

274.976.400 Ft+ ÁFA 

100% 

Kezdet: 2016.12.01. 
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.09.30. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08. 

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Benes Villa 

(Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi 

megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő 

Benes Villa 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 élményelemekkel gazdagítja, és 

hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai 

fejlesztéseket generál a térségben. 

A Benes 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 a Villa energiahatékony működését javító beruházások is 

megvalósulnak. 

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 
WV.W.N '- HAZA H 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását 

szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhű 

borkóstoló terem is. 

A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került. 
A hiánypót lási 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 . 

A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1) 
bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény 
közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, 
tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. 
Az ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25. napja. 
A közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le. 
Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó lmbrex'95 Kft.-vel 
2017.04.03. napján szerződés megkötésére került sor. 
A munkaterület átadása 2017.04.03. napján megtörtént. 
A kivitelezés a felvonulást követően 2017.04.05. napjától kezdődött, a 
műszaki átadás átvétel sikeresen lezárult. 
A bútorbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján 
megindult, az ajánlatok bontására 2017.08.15. napján került sor. A 
közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja alapján eredménytelenül 
zárult. A bútorbeszerzésre irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018 január 8. 
napján megindult. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.02.05. napján 
megtörtént. Jelenleg az ajánlatok bírálata folyik. A konyhatechnológia, 
evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és audió 
eszközök szállítói szerződései megkötésre kerültek. A konyhatechnológia, az 
evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése megtörtént. A 
számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén megtörtént, az 
eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe helyezésükre, az épület 
teljes berendezettségét követően kerülhet sor. A textíliák beszerzése 
folyamatban van. A kivitelezési szerződés 2 alkalommal, pótmunka igény 
miatt szerződésmódosításra került sor. A villamos áram bekötésének hiánya 
miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő 

kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban 
került meghatározásra. A műszaki átadás-átvétel 2017.11.29. napján 
megkezdődött, amely 2018.12.19. napján zárult le. 
Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló (TSZ szerinti) forrást, de 
az eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, jelenleg zajlik a 
költségek racionalizálása projekt szinten, illetve a projektfejlesztés szakasz 
végi támogatási szerződés módosítás folyamatban van. 

Nem releváns. 
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\.1 ./ 



11.számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 
Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 

LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A 
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN 
TOP-6. l.4-15-NYl-2016-00002 

nettó 381 775 OOO Ft 

nettó 371907 388 Ft 

97,42 % 

Kezdet: 2016. november 1. 
Befejezés: 2018. június 30. 

2016.11.28. napjával hatályba lépett a Támogatási Szerződés . 

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark NKft. 
Karóczkai Adrienn és Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és 
Projektmenedzsment Referatúra 

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark 
Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlőd i k, 

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 
háttérre l 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. 

2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 
számú, Társada lmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 
című pályázati felhívásra, amelynek Támogatói döntését 2016.10.17-én kaptuk 
meg. A Támogatási Szerződés 2016.11.28. napjával lépett hatályba. 
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kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A közbeszerzés előzetes minőségellenőrzése megkezdődött 2017.03.10-én, 
mely eredményeképpen 2017.05.08-án került kiállításra a Minőség ellenőrzési 
tanúsítvány. 

2017.05.26-án közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztása 
tekintetében, melynek eredményeképpen a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017.09.04-én 
vállalkozási szerződést kötöttünk. 

2017.09.05-én a kivitelező részére átadásra került a munkaterület, amelytől 
számított 180 nap áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására. Az építés a 
tervezettnek megfelelő ütemben haladt és a beruházás 2018. márciusban 
elkészült. Az épületek ünnepélyes keretek között átadásra kerültek 
2018.03.28-án. 

A projekt fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása van jelenleg folyamatban, 
amelyhez minden tevékenység szerződése rendelkezésre áll. A tevékenységek 
közül jelenleg még a marketing tevékenység és a nyilvánosság feladatok 
vannak folyamatban, melyek 2018.06.30-ával kerülnek teljesítésre. 

Nem releváns. 

WWW.frrtlflltlGYtt.A.?A.HU 
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12.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

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

Támogatási 
Szerződés 

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

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ 
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI 
TERÜLETEIN 
TOP-6.1.5-15-NYl-2016-00002 

2.914.000.000 Ft 

2.914.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2017.01.01. 
Befejezés: 2019.06.30. 

2016.12.20. 

Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának 
fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca 
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 keresztül 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 
csomópontjában kerül kialakításra. 

A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, 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 létesítményt szintén kialakítanánk. 

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

Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti 
szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

kerékpáros létesítményt 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 pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra. A Támogatási Szerződés 

2016.12.20-án került megkötésre. 

Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a 
megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra. 

2017.05.08-án került megindításra a tervező kiválasztására vonatkozó Kbt. 117. 
§-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt 
közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalkozási szerződés 

került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a 
Tiszavasvári út - Szélsőbokori úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út, 
Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére 
vonatkozik. 

A közbeszerzési eljárás dokumentumait 2017.06.13-án megküldtük a 
Közreműködő Szervezet részére utóellenőrzés céljából. Az ellenőrző szerv két 
alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást, melyek teljesítése után kiadásra 
került az utóellenőrzési jelentés. A jelentés tartalmát tekintve támogató 
tartamú, kisebb észrevételek kerültek megállapításra. 

Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedély kiadásra került. 

2017.11.27-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt 
szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az 
ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást. 

Nyilvánosság biztosítására árajánlatkérést folytattunk le, melynek 
eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk. A kivitelező 

kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás - előzetes minőségbiztosítást 

követően- 2018. április 13-án megindult. Műszaki ellenőr szolgáltatás 
tekintetében eredményes beszerzési eljárást folytattunk le. A Tiszavasvári úti 
csomópont fejlesztése a 36. sz. főúton (Nyíregyháza, Tiszavasvári út) a 
Szélsőbokori útnál tervezett. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a 
Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát 
és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 29.§ (1) bekezdését, a 
Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építtetői feladatok ellátására a NIF 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte 
ki. A tárgyalások elkezdődtek, a konzorciumi szerződés és együttműködési 
megállapodás egyeztetés alatt van. 

A Tünde utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra 
(Dugonics - Bottyán) vonatkozó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 
elindult. 



13 .. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM A: 

NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE 
NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Projekt összköltsége: 500.000.000 Ft 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
tervezett dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

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

500.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2014. 01. 01. 
Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került 
átvezetésre) 

2014.05.16. 
TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. 
TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03. 

Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető 

A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási 
területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el. 

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

A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítást, a műszaki 
ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező 

kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy 
szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, 
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 
11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek 
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros 
együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra 
került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek. 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúra
fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének 
biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 mrd Ft biztosított 
egy 8000 fős stadion építésére és kedvezményezettnek a Nemzeti 
Sportközpontot {NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási 
tervek NSK által történő megvétele folyamatban van. 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a 
Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014-

ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként 
kapott 80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM 
kérésére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az 
előleg elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyhez 
kapcsolódóan hiánypótlás még nem érkezett. 

Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási 
kérdésekben folyamatosak az egyeztetések. 
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14. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartók: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

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

183.079.463 Ft 

125.000.000 Ft 

A támogatás intenzitása: 100% 

A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 68,28 % 

A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17. 
A projekt tényleges befejezése: 2018. február 13. 

Támogatási Szerződés megkötése: 2017. január 26. 

1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás : 2017.08.28. 

Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 
2017.09.28-án (jelenleg bírálat alatt van) 

dr. Kása Brigitta, Projektvezető 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szo lgáltatások fejlesztésének 

keretében a háziorvosi, a fogorvosi szolgá latnak, az alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, 

épületrészek fejlesztése, hogy a 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 gyermekorvosi, 5 

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, 

ko rszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel 

jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás 

csökkentése érthető el. A felújítással megtörténik az épület te ljes 
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akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is. 

Projekt jelen legi 
A projekt során az előkészítési folyamatok lezajlottak, a kiviteli tervek 

állása: elkészültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadás 

2017. április 21-én rendben lezajlott, a munkálatok befejeződtek. A műszaki 

átadás-átvétel 2017. szeptember 11-én megkezdődött, október S-én hiba és 

hiánymentesen átadásra került. Az intézmény használatba vételi 

engedélyének megszerzése lezajlott. A működéshez szükséges minden 

engedély megérkezett 2018. február 13-ig. A projekt záró kifizetési 

igénylésének benyújtási határideje 2018. május 14. 

Megvalósítást 
A pályázat benyújtásakor {2016. 05. 31-én} az előzetes költségek alapján a 

hátráltató 
projekt tervezett költségvetése 139 055 784 Ft volt, így a támogatási 

problémák, 
szerződésben is ez az összeg kerül szerepeltetésre. A nyertes kivitelező 

nehézségek: 
ajánlata, valamint a felmerült pótmunkák okán a projekt összköltsége nőtt 
183.079.463 Ft-ra (a támogatás változatlanul 125.000.000 Ft}. 

15. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜITMŰKÖDÉS 
ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA 

REGISZTRÁCIÓS 
POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN 

SZÁMA: 
TOP-6.9.1-15-NYl-2016-00001 

Projekt összköltsége: 50.000.000 Ft 

Támogatás összege: 50.000.000 Ft 

Támogatási 
100% 

intenzitás {%} : 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2016.10.01. 

kezdete és 
Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

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

Kapcsolattartó (név, 
Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály 

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 
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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 lebonyolítják 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 nyomon követése 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 termései - 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. 
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Projekt jelenlegi 
állása {készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

16.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 

Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a 

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

4. Egészségügyi programok: 

Szemléletformáló előadássorozat: az egészsegügy1 szemléletformáló 

előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a 

folyamatot, hogy a 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. 

A projekt első és második mérföldköve megvalósult. A tervezett programok 
megvalósítása az ütemezésnek megfelelően zajlik. Folyamatos a szociális 
munkások jelenléte az akcióterületen. 
Az első mérföldkő szakmai beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra 
került. A második mérföldkő elszámolása folyamatban van. 

Nem releváns. 

„URBACT 111 - TECHTOWN" 
TechTown 186 

50 997,5 € 
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 € 

43 347,875 € 

85% 

Kezdete: 2016. május 3. 
Befejezése: 2018. május 3. 

2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási 
~ -WW . a.ii 1ll G'rMA, A . 
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Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

Szerződés aláírása folyamatban van. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTlll (2014-2020) 
pályázati felhívásra „TechTown" néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé 
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 
merni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a 
munkahelyteremtő képességüket maximalizálni 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, 
hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a 
folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé téte léhez. 

A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és 
feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált 
terület, hogy a 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 szereplő inek (k laszter 
jellegű) együttm űködését. 

Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a 
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 
- digitál is munkahelyek létrehozása/ fejlesztése 
- kapcsolatépítési terek kialakítása 
- megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket 
- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése 

A pályázat konzorciuma: 
1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Kirá lyság) -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 1. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, 

március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról 
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fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

17 .számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 

dátumai: 

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. A 2017. évben 4 db 
partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint 

2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság 

2017. június: Gave, Svédország 
2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország 
2017. november: Koppenhága, Dánia 

Nyíregyháza részéről a projektmenedzser, külső szakértők, illetve a Helyi 
Támogató Csoport 2 tagja vett részt a találkozókon. 

A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország 
fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került 
bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt a 
Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt. 

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 (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS 
megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22. 
között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy 
Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen . Jelenleg az akcióterv 
véglegesítése van folyamatban, valamint a projekt szakmai és pénzügyi 
zárására kerül sor 2018. májusában. 

AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰ KÖDÉSTÁMOGATÁSI 
PROJEKTJE 
ETT-17-0009 

3.333.333 Ft 
3.000.000 Ft 

90 % 

Kezdet: 2017. július 15. 
Projekt fizikai befejezésének napja : 2018. május 31. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2017. november 9. 
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Kapcsolattartó (név, 
osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

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

Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETI igazgató 

Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések 
száma): A Társulás 2 város {Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, 
mely mintegy 424,69 km2 -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 Társu lás 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, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése 
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. 

A pályázat az Európai Határvárosok ETI működési költségeinek fedezésére 
nyújt támogatást. 

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. 

A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését 

Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető 
a csoportosulás honlapján. 

Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ 

menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETI 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 
- 2017. március 7-8. Esztergom 
- 2017. október 4-5. Győr 
- 2017. december 12. Tatabánya 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

18.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

2018. március 8-9. Tótszerdahe ly 

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 felhívásaira, amellyel nagyobb 
lépéseket tud majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi 

munkálatok folyamatosak. 

A 2017. évi pályázat támogatási szerződése aláírásra került. 

Az ETI 2018. évi pályázati támogatásának előkészítése folyamatban van, 
továbbá a társulás pályázatot tervez benyújtani a ETI középtávú 
stratégiájának elkészítésére. 

Nem releváns. 

HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI 
PAKTUM 
TOP 6.8.2-15-NYl-2016-00001 

Projekt összköltsége: 2.056.000.000 Ft 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

2.056.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2016.10.04. 
Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30. 

A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én 
támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
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-
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

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. 

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 
foglalkozta tás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja 
el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet 
létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező 

nyilvánosság stb) . 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette. 
A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04. 

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 voltak 
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-5.1.1 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). 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

19. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

2016.12.16-án megrendezésre került a projektnyitó rendezvénye a 
Városháza Krúdy termében. 

A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig 

az alábbi dokumentumok készültek el: 
Előkészítési dokumentumok 

• Ügyrend 
• Szervezeti- és Működési szabályzat 

• Kézikönyv 
• Munkaprogram 
• Együttműködési megállapodás 
• Projekttervek (S db) 

- Foglalkoztatási stratégia és akcióterv 
- Megvalósíthatósági tanulmány 
- Igényfelmérések 

Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került 
megrendezésre: 

1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25. 
2. partnerségi rendezvény: 2017. április 26. 
3. partnerségi rendezvény: 2017. április 28. 

A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32 
taggal. 

Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar 
Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a 
projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés 
módosítást. 
Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a 
Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a 
megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár vizsgálta 
2017. szeptember 13-14.-én. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény 

bejelentés folyamatosan zajlik. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb 
tevékenységek előkészítése és indítása folyamatos. 

A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai 
és pénzügyi elszámolások benyújtása. 

Nem releváns. 

ERASMUS+ Silver Learners 
2016-1-DE02-KA204-003327 
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Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

160155 
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 12 OOO€ 

12 OOO€ 

100% 

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

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

A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési 

szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött 
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja: 
A projekt az általános és szakképzésre, valamint az ifjúságra és sportra kiírt 
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 egészségügyi 
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 
vizsgáln i 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: 
l. lserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner) 
2. Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság) 
3. Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság) 
4. Kilcooley Központ (Egyesült Királyság) 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

20.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

S. Learn for Life {Nonprofit Szervezet; Hollandia) 
6. Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége 

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

A projekt ötletet Nyíregyháza német testvérvárosa, lserlohn dolgozta ki, aki 
egyben a projekt vezető partnere is. Nyíregyháza részéről projekt 
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park 
Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás 
első hónapjában {2016. szeptember) partnerként részt vett a 
megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október ül.
tői az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban. 

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

A projekt 2. partnertalálkozójára 2017. március 22-24. között került sor 
Nyíregyházán. A találkozó témája a jó gyakorlatok megismerése az idősebb 
korosztály tanulási lehetőségei. Nyíregyháza ebben élen jár, tekintve, hogy 
működik egy Idősek Tanácsa az Önkormányzat támogatásával, valamint a 
Debreceni Egyetem Egészségügyi karának szervezésében megrendezésre 
kerül a Szépkorúak Akadémiája minden évben. Ezen felül a város kiemelt 
hangsúlyt fektet az idősebb korosztály támogatására . 

A projekt 1. szakmai beszámolója megküldésre került a Vezető Partnernek 
2017. május 02.-án, amelyet a Német Nemzeti Hatóság el is fogadott. 

A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. június 28-30. között került sor 
Luxemburgban 

A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került 
megrendezésre Middelburgban (Hollandia) .. 

A projekt S. partnertalálkozójára 2018. március 14-16. között került 
megrendezésre Stockportban (Anglia) 

A következő partnertalálkozó 2018. június 20-22. között kerül 
megrendezésre Cambridge-ben (Anglia) 

ERASMUS+ Back to (Net)Work 
2016-1-NL01-KA204-023027 
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Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

S8 960 € 
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 € 

17 400 € 

100% 

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

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

A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési 

szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött 
szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja: 
A projekt az SS év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ 
szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony 
használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélkü liség 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 SS év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével 
kérdőíveken, interjúkon 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 tárgya lt 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) 

A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt 
partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park 
Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás 
első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a 
megvalósításban. Megvolt 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 01.
től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban. 

A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor 
Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési 
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21. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt 
tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek 
megismerése. 

A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor 
Middelburg-ban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat 
munkatársai vettek részt. 

A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor 
Nyíregyházán. 

A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres 
Vedras (Portugália) városában. 

A projekt 5. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor 
Middelburg (Hollandia) városában. 

A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között kerül sor 
Nyíregyházán. 

ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA 
TERÜLETÉN 
GZR-T-Ö-2016-0004/ 2016 

bruttó 26.215.200 Ft 

bruttó 24.660.000 Ft 

94,0675 % 

Kezdet: 2017. június 26. 
Befejezés: 2018. június 

A projekt megvalósítási szakaszba került. 
Támogatói döntés született: 2017.04.07. 
Támogatási szerződés aláírása : 2017.06.26. 

Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
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Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

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

A támogatás általános célja, hogy a közlekedésből származó üvegházhatású 

gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal 

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 keretbő l 

Önkormányzatunk a következő 10 helyszínen valósítja meg a projektet: 

1., Búza tér (nagy parkoló TR állomás felőli rész); helyrajzi száma: 386/7 (ldb) 

848872,60- 294020,62 47° 57' 33,67" 21° 42' 38,62" 

2., Jósa András Oktatókórházzal szemben - Szent István u. parkoló; helyrajzi 

száma: 4080/63 (ldb) 850282,96 - 293019,43 47° 56' 59,69" 21° 43' 44,89" 

3., Krúdy Ház mögötti parkoló (Szabadság tér) helyrajzi száma: 119/ 4 (ldb) 

849518,63 - 293791, 79 47° 57' 25,55" 21° 43' 09,37" 

4., Bujtos u. 12., a parkoló helyrajzi száma : 82/3 (ldb) 849796,01-

293627,85 47° 57' 19,93" 21° 43' 22,44" 

5., Hősök tere 9. CIB Bank felőli parkoló helyrajzi száma: 232 (ldb) 

849164,35-293858,16 47° 57' 28,07" 21° 42' 52,37 

6., A Samassa József tér, a Könyvtár mögötti parkoló Helyrajzi szám: 47 /4 (1 

db) 

849501,03 - 293675,73 47° 57' 21,81" 21° 43' 08,31" 

7., Univerzum Üzletház mögötti rész 

849250,7615 - 294083,9628; 47*57'35,29" - 21 *42'56,94" 

8., Selyem u. - Tavasz u. sarkán 

849543,3441 - 294021,8832; 47*57'32,96" - 21 *43'10,90" 

9., Búza utca Bethlen Gábor utca sarok 

848667,1468 - 293647,6445; 47*57'21,83" - 21 *42'28,09" 

10., Vasvári Pál u. - Dob u. - Holló u. (SZÜV} mögötti rész 

848999,3652 - 294186,4947; 47*57'38,87" - 21 *42'44,96" 

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 

döntés született: 2017.04.07. A Támogatási Szerződés 2017. 06.26-án került 

aláírásra. 24.660.000 Ft támogatási összeget 2017.08.28-án kaptuk meg. A 10 
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db 11 A" típusú elektromos töltőberendezés villamos energia ellátásának 

tervezése, engedélyeztetése megtörtént. A töltőoszlop beszerzési eljárás 

2018. március 02-án eredménytelenül zárult. Jelenleg folyamatban van egy új 

beszerzési eljárás részleteinek kidolgozása. 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 

22. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) 
REGISZTRÁCIÓS NYÍREGYHÁZÁN 
SZÁMA: 

GF/SZKF/26/7/2017 

Projekt tervezett 
Bruttó 1.882.190.000 Ft 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
Bruttó 1.882.190.000 Ft 

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017 .01.27. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.08.31 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 2017.01.27. 
megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó Gál István, Városfejlesztési Osztály 
(név, osztály): Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Projekt rövid A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak 
(műszaki, szakmai) és járdák felújítására, kerékpárút építésre. 
tartalma: 

A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott. 
Jellemző burkolathibák pl. az út kopórétegének elöregedésére utaló 
repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsalékos felületi kipergések, 
hosszirányú gyűrődések, valamint nyomvályúk és letöredezett 
útburkolatszélek, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírási elégtelenségre 
utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint 
kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző 
burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett 
burkolatszélek, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírási elégtelenségre 
utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. - Mogyoró utca 
közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy 
ezen keleti településrész, valamint Jósavá ros/Ko rá nyi kertváros közötti 

1 

településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására. 

A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyaik létrehozása, illetve a 
meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése, 
korszerűsítése . 

A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor: 
lakóutcák fejlesztése (útépítés}: Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca, 
Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecsei szervizút. 
Járdák felújítása: Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal), 
Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi 
u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u. - Pazonyi 
u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi u. -
Inczédy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között, 
Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u. 54-60. előtt és 
Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczédy sor (Bocskai utcától-Belső körutig), 
Nagykállói út (Butykai u. - Benkő 1. u. között), Stadion utcai járdák 
Utak felújítása: Sóstói út és Színbád sétány (Kemecsei felüljáró- Berenát utca), 
Bocskai u. (Hunyadi u - Inczédy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag 
u. - Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor -
Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. - Dózsa György u. között), 
Meggyes utca (41. sz. főút - Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó 
utca, Mogyoró utca (Templom u. - Sóstóhegyi u. között), Kosbor u. 
Kerékpárút építése: Sóstóhegyi út (Korányi F. utca - Mogyoró utca között) 

A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása, 
közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés. 
A beruházás intézkedés(eke)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a 
gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők - illetve a 
kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is. 

A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik 
a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható 
közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő 

Sóstóhegyi kerékpáros létesítmény reven Nyíregyháza kerékpáros 
vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is, 
növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán. 

A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az 
érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe 
venni. 

A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a 
gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket. 

A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség 
Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 
2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 

2017.01.27-én került megkötésre. 

Az útépítés projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a 
jogerős építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre 
irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési 
engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre áll. 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A Kemecsei szervizút terveztetése megvalósult. 

Az Önkormányzat a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás 
nyújtására irányulóan beszerzési eljárást indított. 

A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, 

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.02.10.-én egyetértett, a 43/2017 
{11.10.) számú határozatával jóváhagyta. 

Az ajánlattételi felhívás 2017.02.10. napjával került kiküldésre. 

Az ajánlattételek benyújtási határideje hosszabbítást követően 2017.02.17. 
napja volt. 

Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ 
Közbeszerzés Kft.-vel 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés. 

A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján indult meg, a beérkezett 
ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. Az eljárás keretében az 
Önkormányzat a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel kötött kivitelezési vállalkozási szerződést 
2018.03.13. napján, nettó 1.377.401.670.- Ft vállalkozói díj ellenében. 
Munkaterület átadása megtörtént. A munkafolyamat megindításáról sajtó 
nyilvános Polgármesteri helyszíni szemlére került sor 2018.04.04. napján. A 
munkálatok várható befejezése 2018.08.31. napja. 
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23. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 

összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt (tervezett ) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai ) 
tartalma: 

TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ 

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN 

GF/SZKF/75/6/2017 

nettó 117.810.000 Ft 

nettó 117.810.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2017.01.27. 
Befejezés: 2018.06.30 

2017.01.27. 

Márkus Eleonóra, Városfejlesztési Osztály 
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésre kerül sor az alábbi 
nyíregyházi utcákban: Nárcisz utca, Csabagyöngye utca, Felhő köz, Bottyán 
János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Zsálya utca, Szamóca utca, 
Mezsgye utca. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unió 
Kohéziós Alapjának támogatásából valósította meg Nyíregyháza és térsége 
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programját, amely 2015-ben 
fejeződött be. A program 2008. évi jóváhagyásakor a - jelen szennyvízhálózat
fejlesztéssel megcélzott - utcák beépítettsége nem indokolta a 
hálózatfejlesztést, így beruházás ott nem valósult meg. Az elmúlt évek során az 
utcában sok ingatlan beépült, így vízbázis- és a környezetvédelem érdekében 
számos utcában indokolttá vált a csatornahálózat megépítése. A fejlesztés 
megvalósítására jogerős vízjogi létesítési engedéllyel és kiviteli 
tervdokumentációval rendelkezünk. 
A fejlesztés által érintett területek többsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában van. A magántulajdonban lévő területek 
esetében a jogerős vízjogi létesítési engedély alapján a vízügyi hatóság 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szolgalmi jogot 
alapított. A megvalósítandó projekt öná lló, azaz más projekttől egyértelműen 
leválasztható, melynek célja új műtárgyak létrehozása. Jelen támogatási 
kérelemben igényelt támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztés a Modern 
Városok Program keretében nem támogatott és támogatni nem tervezett. Ezen 
felül a projektben elszámolni kívánt költségek nem irányulnak más forrásból 
finanszírozott projektre, illetve más projektek nem elszámolható költségeinek 
finanszírozására . A projekt közvetlen célja a nyíregyházi szennyvízcsatorna
hálózat fejlesztése révén a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, 
vízminőség javítása, talajszennyezés csökkentése. A szennyvízcsatornázás 
hiányában a keletkező szennyvíz jelentős része a talajba kerül, ahol az 
elszikkad, elszivárog. Ennek környezetvédelmi, és közegészségügyi veszélyei is 
vannak. 

A fejlesztés hozzájárulásával a környezet terhelése csökken, nő a vízbázis-
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Projekt jelenlegi 

állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

védelem, és ez által javul az életminőség. A beruházás hozzájárul Nyíregyháza 
infrastrukturális feltételeinek javításához. A projekt által létrehozott 
eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai, 
közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások 
veszik igénybe. Nyíregyháza területén a szennyvízhálózat üzemeltetést a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi, akivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közmű bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a szennyvízelvezetés és tisztítási 
tevékenységre. 

A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség 

Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 
2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 

2017.01.27-én került megkötésre. A projekt keretében megvalósítani kívánt 10 
db utca szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozóan az engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációk, illetve jogerős vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre 
állnak. 

A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányuló 
ajánlatkérések 2017.02.23. napjával kiküldésre kerültek, amelyre az ajánlatok 
2017 .03.01.-én érkeztek be. 

Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ 
Közbeszerzés Kft.-vel, 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés. 

A 10 db utcát érintő közüzemi szennyvízcsatorna hálózati vezeték-hosszabbítás 
kivitelezési munkálatainak elvégzésére vonatkozóan a Kbt. 115. § {l) bekezdés 
szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi 
Bizottsága 2017.03.29.-én egyetértett, a 97/2017 {111.29.) számú határozatával 
jóváhagyta. 

A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 
2017.05.08. napján 11 órakor ajánlattételi bontásra került sor, amely 
alkalmával 4 db érvényes ajánlat érkezett be. 2017.09.04. napjával az eljárás 
kerethiányra való tekintettel eredménytelenül zárult. 

Az eredménytelen eljárást követően ln-house beszerzési eljárás lefolytatására 
került sor, amely keretében a piaci ár alátámasztása érdekében 3 db piaci 
szereplőtől kértünk be indikatív árajánlatot, illetve a rendelkezésre álló keret 
terhére árajánlatot adó NyírségVíz Zrt.-vel 2017.11.30. napján kivitelezésre 
vonatkozó vállalkozási szerződés került aláírásra. A teljesítési határidő a 
szerződés aláírásától számított 7 hónap. 2017. év december hónapjában a 
Vasút utca kivitelezői munkálatai befejeződtek, 2018. év március 7. napján 
megtörtént a Csabagyöngye, a Bottyán és a Zsálya utca munkaterület átadása, 
amelyek kivitelezése jelenleg folyik. 
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24. számú adatlap 

PROJEKT CÍM E 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%}: 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály}: 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai} 
tartalma: 

„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők" 
területének funkcionális bővítése" 

TOP-6.3.2-16-NYl-2017-00001 

1 218 575 663 Ft 

1150 758 OOO Ft 

100% 

Kezdete: 2017. október 10. 
Befejezése: 2018. december 31. 

Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2017. október 6. 

Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők" 
területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek 
környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy a 
beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára 
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság 
követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik. 

Jelenleg a Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban van, a mai 
kor követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felel meg, így teljes körű 
felújítása évek óta indokolt. Igen frekventált helyén áll, a városi szövetben való 
elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a területen 
lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti megfogalmazása, a 
vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen jellegzetes, fontos 
intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a „ Kiserdők", mely szintén 
központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való elhelyezkedéséből 

adódóan frekventált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni kívánók körében. 

Szabadtéri Színpad 
Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki 

tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad 
műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló 
hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési 
szempontok figyelembevéte lével egy korszerű, minden igényt kielégítő, 

széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és 
a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai 

berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

„ Kiserdők" 

A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítés, 
városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését, 
öko-akadálypálya és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló 
tervezés projektfejlesztési szakaszban történik meg, a pontos műszaki tartalom 
meghatározásával együtt. 

A támogatási kérelem 2017. augusztus 31-én került benyújtásra, majd 
hiánypótlást követően a támogatói döntés 2017. október S-én érkezett meg. A 
támogatás szerződés 2017. október 6-án hatályba lépett. 
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 
kiválasztott nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződés 2017. október 10-én 
került aláírásra, ezen a napon a munkaterület átadás is megtörtént. A bontási 
munkálatok 2017. november 10-éig zajlottak, ezt követően indultak meg az 
alapozási munkák. Az építés jelenleg is folyik. 
A „ Kiserdők" projektelem vonatkozásában a Tervezési szerződés 2018. március 
28-án megkötésre került, a kiviteli tervek birtokában elkezdődhet a kivitelező 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. 
A Szabadtéri Színpad projektelem vonatkozásában megkötött Vállalkozási 
Szerződés szerződéses összege, valamint a jelentkező pótmunkák alapján nőtt a 
projekt összköltsége 1 218 575 663 Ft-ra. A szükséges forrás a TOP-6.3.3 
konstrukció során jelentkező megtakarításból átcsoportosításra kerül jelen 
projekt költségvetésébe. 
Az eszközbeszerzés (Szabadtéri Színpad) közbeszerzési eljárása is már 
folyamatban van. 
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25. számú adatlap 

PROJEKT CÍME 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege 
(tervezett): 

Támogatási 
intenzitás (%) 
(tervezett) 

Projekt (tervezett ) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ 
SZÁLLÁSHEL YBÖVÍTÉSI PROGRAMJA 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

4 289 982 OOO Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek 
értéke adja) 

3 999 982 OOO Ft + ÁFA 

93% 

Kezdete: 2016. január 1. 
Befejezése: 2018.04.01 

2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére) 
Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28. 
Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint 

Loványi Ágnes, portfólió referatúra 

A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő 

területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit 

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 szá llodafejlesztés közvetlen célja, hogy a 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 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal 

rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
ké relmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel. A projekt a teljes 

hotel eszközbeszerzését is tartalmazza. 

2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) , Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály 
Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak 
jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai 
Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett" , az egyeztetések 
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, hogy a támogatás 10 millió 
forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek 
pontosítása befejeződött, a Minisztérium (NFM) 10 millió euróban 
maximalizálta a támogatást. 

Az előkészítési tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk szerződést 
az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen 
2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az Önkormányzat, az építési 
engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak. 

A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. 
január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az 
Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők. A kivitelezési 
szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án 
megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a 
kivitelezői szerződés a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte a 
munkát, a várható befejezés 2018. második félévére tehető . 

Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Az 
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás zárásához közelít, a 
szerződéskötés várható időpontja április vége. Az eszközbeszerzési tenderek 
előkészítése is folyamatban van. A projekt megvalósítása folyamatos. 

Jelenleg a Támogató Okirat mellékletét képező Kormány előterjesztésben 

rögzített projekt befejezési határidő 2018.04.30, amelyet 2018. december 31-ig 
szeretnénk meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy az építés közben előre 
nem látható körülmények következtek be, illetve az építési tevékenység 
befejezésével, és az eszközbeszerzések elindításával célszerű megvárni a leendő 
üzemeltetőt is. 

Mindezekre tekintettel szeretnénk a támogatási szerződés határidejét, 2018. 
december 31. napjára módosítani, amelyről a módosítási kérelmet már 
benyújtottuk a kezelő szerv felé. 

Nem releváns. 
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26. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma : 

Kapcsolattartó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„INTERREG DANUBE - CityWalk" 
DTPl-045-3.1 

2 229 590,5 € 

ERFA: 1 669 430,16 € 

ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata: 185 635 € 
ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt önerő : 9 281,75 € 

43 347,875 € 

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

Kezdete: 2016. december 8. 
Befejezése: 2019. május 31. 

2017. február 14. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez, 

illetve egy biztonságosabb, élhetőbb környezet kialakításához úgy, hogy erősíti 

a " fenntartható" közlekedési formák szerepét a helyi közlekedésbe, kiemelve a 

a közlekedés aktív formáit, mint a séta és a kerékpározás. Ennek érdekében a 

projekt fő fókusza a séta városi feltételeinek fejlesztése. 

A városi fejlesztések egyik kulcskérdése, hogy hogyan lehet egy olyan helyi 

közlekedést fejleszteni, amely szem előtt tartja a környezettudatosságot és az 

elérhetőséget. A projekt várt eredményként létrejöhet egy olyan korszerűsített 

helyi közlekedési rendszer alapja, mely hozzájárul a károsanyagok 

kibocsátásának csökkentéséhez, illetve egy é lhetőbb, biztonságosabb város 

kialakításához. 

Bár a projekt fő terü lete a séta, mint aktív közlekedési mód vizsgá lata, szeretné 

kombinálni más, aktív és egészséges közlekedési formákkal. 

A projektben létrejön egy ún. Walkability Plan (mennyire járható egy város és 

hogyan lehet azt fejleszteni) amely tartalmaz egy részletes felmérést a városra 

vonatkozóan, hogy az mennyire "sétálóbarát". Különböző felmérésekkel és 

számításokkal kimutatható, hogy egy adott városrész mennyire jól kapcsolódik 

a város többi részéhez. Ennek mentén pedig kido lgozható egy terv a mutatók 

javítására. 

Megvalósításra kerülnek továbbá Pilot intézkedések, melyeknek cé lja a sétá lás 
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Projekt jelenlegi 
állása {készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

népszerűsítése kampányokon keresztül, illetve az iskolás biztonságos 

közlekedésre való nevelése. 

Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Város az elmúlt években jelentős energiát 
fordított a projekthez szorosan kapcsolódó fejlesztésekre (kerékpárutak, járdák 
fejlesztése), a Város nem csak tanulhat a többi partnertől, de ugyanakkor 
átadhatja tapasztalatát a partnerségnek. 

A pályázat konzorciuma: 
ERFA Partnerek 

1. First Hungarian Responsible lnnovation Association (HU) 
2. Development centre of the Heart of Slovenia (SI) 
3. Nyíregyháza lndustrial Park Ltd. (HU) 
4. Cassovia Life Sciences (SK) 
5. City municipality Varazdin (HR) 
6. Municipality of Oradea (RO) 
7. Varna Free University "Chernorizets Hrabar" {BG) 
8. Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ) 
9. Municipality of Weiz (A) 
10. Varna Municipality {BG) 

IPA Partnerek 

11. City of Valjevo {SRB) 
12. Chamber of Commerce and industry of Serbia {SRB) 

Társult partnerek 

13. City municipality Ptuj {SI) 
14. City of Stríbro (CZ) 
15. Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HU) 
16. Ministry of Construction, Transport and lnfrastructure (SRB) 

A projekt indító találkozójára 2017. február 7-8. között került sor Szegeden. A 
rendezvény célja a projekt ütemezésének ismertetése, feladatok 
meghatározása. A 2. találkozóra 2017. június 5-9. között került sor Belgrádban 
(Szerbia), ahol a partnerek megismerték az elszámolással és kommunikációval 
kapcsolatos követelményeket, valamint Belgrád közlekedésfejlesztési terveit, 
illetve tapasztalatot cseréltek. 

A 3. partnertalálkozóra 2017. november 27.-29. között került sor a vezető 
partner szervezésében Ptuj {Szlovénia) városában. A rendezvény alatt sor került 
egy képzésre, amelyen bemutatásra kerültek azok a követelmények és 
útmutatók, amelyek alapján valamennyi partnernek elkészítenie a saját 
városára vonatkozó helyi sétálhatósági tervét. Ezen felül sor került egy 
szimpóziumra, ahol a helyi szakértőkön kívül, a témában elismert külföldi 
szakértők is bemutatták a témával kapcsolatos kutatásaikat. 

A projektben Nyíregyháza a 3. munkacsomag vezetését látja el, amely a 
sétálhatóság tervezésével foglalkozik. A munkacsomagban elkészített 
dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseihez, 
irányaihoz. Készül a sétál hatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató, 
amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket. 
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27. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%}: 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektvezető : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A soron következő, partnertalálkozóra 2018. első félévében kerül sor Weiz 
(Ausztria} városában. 

A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési 
osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják 
el. 

2018. január 30.-án sor került a Helyi Támogató Csoport ülésére, amelyen 

bemutatásra kerültek a szakmai anyagok, a projekt célja és ütemezése. A 
következő ülésre előreláthatólag 2018. májusában kerül sor. 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP 
KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217 

9 OOO OOO Ft 

9 OOO OOO Ft 

100 % 

Kezdet : 2015.05.07. 
Befejezés: 2019.06.30. 

2017.05.03. Támogatói Okirat aláírása 

Dr. Kása Brigitta aljegyző 

A 257/2016. (VIII. 31.} Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP 
rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását 
támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást 
nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP 
Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A 
Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott 
ügyek száma meghaladta a 200.000-et. 

Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, 
ezért az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport. 

- A fejlesztés során beszerezzük az ASP felhasználói authentikációhoz 
szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére . Összesen 252 

db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az 
önkormányzat saját forrásból szerzi be. 

- Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ, 
Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni 

külső erőforrást is. 

- Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő 
útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus 
Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény S. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati 
rendelet módosítása. 

- A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás 
formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert. 

- Belső erőforrások segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek 
adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan 
alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek 
megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek. 

- Belső erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a 
kialakításra kerülő szolgáltatások és rendszerek megfelelőségét, megtörténik 
azok élesítése. 

- Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel 
rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik 
projekt keretében megtörtént. 

Várhatóan a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettségünk nem 
keletkezik. 

A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán 
erőforrást biztosítani fogja . Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a 
belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június 
30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely 
még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.: 
kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az 
önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását, 
legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig . 

2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május 
3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Uniós 
Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a 
Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon. 

A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május 
12-én megkaptuk. Az előleg nem került még felhasználásra . 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2019.06.30-ra módosult. 

Nem releváns 
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28. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regiszt rációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN 
TOP-6.1.4-16-NYl-2017-00004 

bruttó 298.107.435 Ft 

bruttó 298.107.435 Ft 

100 % 

Kezdet: 2017. november 01. 
Befejezés: 2018. október 31. 

A támogatási szerződés 2017. 12.15-én került aláírásra. 

Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonp.Kft 
Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment 
Referatúra 

Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő. A több mint 300 

hektáros terület, jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a 

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 sétaút 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 áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog-
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

kerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalog

kerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog- kerékpárútjához 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 sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. A 

kihelyezett tájékoztató táblákon a Föld növény - és állatvilágával 

ismerkedhetnek meg. 

Előzmény : Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében 
benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő 

pályázat újbóli beadása. 

A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017. szeptember 29- én kerül benyújtásra 
a támogatási kérelem, amely 2017 .11.27-én pozitív elbírálásban részesült, 
majd a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra. A szerződés 
aláírását követően felállt a projekt team és megkezdődött a fejlesztési szakasz 
tevékenységeinek előkészítése, amely tevékenységek egyrészt már 
megvalósultak a korábbi, visszavont pályázat keretében, így főként azok 
aktualizálása szükséges. Fentiek alapján elkészültek a kiviteli tervek, szerződést 
kötöttünk a műszaki ellenőrrel, a nyilvánosságot biztosító vállalkozóval és a 
közbeszerzési szakértővel is, aki lebonyolította a kivitelezőre irányuló 
közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen szerződést kötöttünk a 
Közmű-Generál Kft-vel 2018. 02.27-én. A kivitelezés 2018.05.07-én meg is 
indult és folyamatosan zajlanak a munkálatok. Aktualizálva lett a marketing 
stratégia, és folyamatban van az üzleti terv készítése is. Az Állatparkon belüli 
térkőburoklat változtatása miatt a kivitelezési határidőt módosítani szükséges. 

Nem releváns 
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29. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 

kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 

Szerződés 

megkötésének, 

módosításainak 
dátumai: 

Projektfelelős : 

Projekt rövid 

(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

3.818.078.070 Ft+ ÁFA 

3.818.078.070 Ft 

100% 

Kezdet: 2016. január 1. 
Befejezés: 2019. május 31. 

2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, 
melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. 

2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 mill ió Ft vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a 
projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan. 

Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

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 

A jelenlegi 6 sávos atlétikai pálya teljes 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. 

Dobó pálya 

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 

A fedett atlétikai csarnok és sportcentrum épületegyüttese két fő építészeti 
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Projekt jelenlegi 
állása: 

elemből áll. A 200 méteres, IAAF minősítésű atlétikai pályarendszer nagy 
belmagasságú, acél áthidalószerkezettel, könnyűszerkezetes függönyfalakkal 
határolt épületrész. A csarnok nyugati részén előregyártott vasbeton 
szerkezetű lelátó készül, a csatlakozó fejépület l. 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 
kiszolgá ló üzemi úthálózat. A belső közműhálózat valamint a külső 

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

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 
500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott 
Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési 
tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai 
sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft. 

A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei 
jogú városok önkormányzatai között e lső ütemben kötött együttműködési 
megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. {II. 10.) 
Ko rm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország 
Ko rmánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai 
sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 
250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az 
Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján 
kiállított Támogatói Okirat keretében. 

A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kivitel i tervdokumentáció elkészült, az 
építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani 
kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős 
módosított engedély 2017.02.09-én kiadásra került. 

Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott meg, 
aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr előírásainak 

megfelelően módosította. 

A 200/2017 (Vll.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás 
lebonyolítójának. 

A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (Vlll.28.) Korm. határozat a 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére 
nyújtott támogatás biztosításáról. 

A 3 482 4SO 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra 
került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december 23. 
napján kiállított Támogatói Okirat keretében. 

Jelenleg egyeztetés zajlik a BMSK Zrt.-vel a projekt megvalósításának 
részleteit illetően . 

30.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

TOP-6.2.1-16-NYl-2017-00001 

Projekt 
237 92S OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
237 92S OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
100 % 

intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017.11.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.12.31. 

befejezése: 
Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2017.10.31. 

módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó(k) Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály 
(név, osztály) : Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 
Projekt rövid A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában 
(műszaki, szakmai) lévő bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bö lcsőde került kiválasztásra: 
tartalma: - 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde 

- 9.sz Micimackó Bölcsőde 

- S.sz Őzike Bölcsőde 
- 6. sz Napsugár Bölcsőde 

Közülük 1 intézményben (16.sz. Aprajafalva Bölcsőde-Nyh . Fazekas J. tér 13.) 
komplett felújítás valósul meg, energetikai korszerűsítés (homlokzat szigetelés, 
fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás formájában. 
2 intézményben pedig {9.sz Micimackó Bölcsőde-Nyh . Stadion u.8/A és az S.sz 
Őzike Bölcsőde-Nyh . Vécsey köz 31.) belső felújításra kerül sor, mert itt már az 
épületenergetikai fejlesztések megvalósultak. 
A belső felújítás során a főzőkonyhák korszerűsítésére és a részleges 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

akadálymentesítésre is sor kerül. 

Az intézményekben eszközfejlesztést is megkívánunk valósítani, amelybe az 
említett 3 intézményen túl a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.l.) került 
bevonásra. Az eszközbeszerzésre, az igényelt 237 millió forint támogatási 
összegből 27 millió forintot kívánunk elszámolni. 

A pályázat 2017. 04. 30-án került benyújtásra. 2017.09.15-én kelt értesítés 
keretében tájékoztatást kaptunk a támogatási kérelem támogatásáról, melynek 
összege 237.925.000 Ft. A Támogatási szerződés 2017.10.31-én került aláírásra, 
melyet követően felállt a projekt team és megkezdődött az előkészületek, a 
fejlesztési szakasz tevékenységeihez. A fejlesztés során szerződést kötöttünk a 
közbeszerzési tanácsadóval, kisgyermekellátás területén jártas szakértővel, a 
nyilvánosság, rehabilitációs és energetikai szakértővel, tervezővel. Folyamatban 
van a műszaki ellenőr kiválasztása, továbbá 2018.04.13-án a kivitelező 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás is elindult, az ajánlatok bontása 
várhatóan 2018.04.27. 

31. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00001 

Projekt 
685 112 500 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
685 112 500 Ft 

összege: 

Támogatási 
100 % 

intenzitás{%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2018.01.01 

kezdete és 
Befejezés: 2020.06.30 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2017.12.29. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser Pató István, Gál István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, Bozán 
(név, osztály): Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra, Horváth Tímea - Gazdasági 

Osztály 

Projekt rövid A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és 
(műszaki, szakmai) erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek 
tartalma : hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás 

csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és 
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a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre 

és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. 

A pályázat tervezett fejlesztései : 

a.) Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának 

átépítése: 

A széthúzott, nagy burkolatfelületű, s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági 

szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden 

közlekedő (és így a gépjárművezetők számára is} biztonságosabb 

közlekedési körülményét teremti meg. A beavatkozás nemcsak az utak 

között biztosítana kapcsolatot, hanem az azok mellett található 

kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a 

COOP kiszolgálása} és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő 

Intézet, Mentő bejárat} biztonságos megközelíthetőségét is hivatott 

megoldani. 

A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalom lefolyást, 

biztonságosabb közlekedési feltételeket valósítana meg, egyben 

sebességcsökkentő és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő 

úthálózatnak. 

A Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcai csomópont, és a 

Kórházi gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a 

Czuczor Gergely utca irányából lenne biztosítva. Oly módon, hogy a 

kialakítandó körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem 

érintő, egyirányú, megállási lehetőséget is biztosító szervizút jellegű 

nyomvonal tervezett a Kállói út Kórház felőli oldalában. 

A beavatkozási szakasz a Kórház jelenlegi főbejáratát, annak 

forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos 

kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett 

kialakítás során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság, 

ezért a meglévő csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen 

projekt keretében. 

A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és 

csi llapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése. 

A csomópont kialakításához kapcsolódóan átépülnének továbbá a 

környező utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával 

együttesen. 

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos 

átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható 

közlekedési módok közlekedés biztonságának a növeléséhez. 

b.) Kállói út - Tünde utca csomópontjának átépítése: 

A Kállói út - Tünde utcai útkereszteződés forgalmi rendje jelzőtáblákkal 

szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen . A 

, ....-..... ) N y 
\ / REGYHÁZA 



Kállói úton napközben is jelentős a forga lom, de a reggeli munkába 

indulási és az esti hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kállói útra történő 

balra és jobbra kanyarodások az elsőbbségadások miatt nehézkesek, így a 

járművek rendszeres feltorlódása egyre elviselhetetlenebb, 

balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási 

sebesség a Kállói út érintett szakaszai a csúcsidőszakon kívüli időszakban 

gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba történő becsatlakozása az 

által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való 

tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde 

utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan 

gyorsulni képes tehergépjármű. A tehergépjárművek közlekedési 

feltételeinek javítása érdekében korábban megépített nagy 

burkolatszélesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, nagy sebességű 

kanyarodó mozgás lehetséges. 

A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felől érkező, és Centrum felé 

balra kanyarodó jelentős közúti forgalom biztonságos levezetése 

érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett. 

A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és 

kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló 

öbölbe történő helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbuszmegálló 

részleges áthelyezése tervezett. 

Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén 

megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő 

kerékpáros átvezetések tervezésével lehetővé teszik az érintett 

városrészek kerékpáros baráttá tételét. 

A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon 

kívül jelentős sebességgel közlekedő forgalmat egy körforgalmi 

csomópont kialakítása biztonságosabbá tudja tenni. 

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos 

átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható 

közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez. 

A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett 

utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és 

ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen. 

e.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése: 

A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként 

jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt 

egyik fő célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid 

kibocsájtásának csökkentéséhez és az élhető városi környezet 

kialakításához. 

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhe lés) 
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és pénzügyileg {működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá 

tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások 

esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 

közlekedési módot választók részaránya" prioritási eredményindikátor 

értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. 

A projekt keretében az alábbi utcákat kívánjuk kerékpáros baráttá 

alakítani: 

Megvalósítási hely (Utca nevel 

létesítmény hossza 

Tervezett kerékpárforgalmi 

Arany János utca 

Jósa András utca 

Honvéd u .-Serház u. 

Nádor u.-Szilfa u. 

Széchenyi u. {Toldi utcától - Petőfi utcáig) 

Toldi utca {Széchényi - Damjanich u között) 

Árpád utca {Széchényi - Kiss Ernő u között) 

Kiss Ernő utca {Árpád utca - Benczúr gyula tér között) 

Malom utca 

Színház utca {Bessenyei tér- Széchényi u között) 

Garibaldi utca 

Ószőlő utca {Garibaldi u.-Eperjes u. között) 

Fészek utca 

700m 

200m 

1000m 

lOOOm 

llOm 

820m 

300m 

600m 

490m 

685m 

740m 

780m 

1000m 

A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai: 

1. lrányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése {nyom/sáv), 30-
as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése . 
Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti 
jelzőtáblák kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és 
szegély átépítésekkel megvalósíthatóak. 

II. Meglévő burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt 
gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a 
burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti 
forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek. 

A pályázat 2017. június 30. napjával beadásra került . A költségbecslés alapján a 

pályázat költségvetése a következőképpen alakul : 

A becsült építési költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

Kállói út - Adv Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának 

átépítés: 300.000.000 Ft 

Kállói út- Tünde utca csomópontjának átépítése: 

250.000.000 Ft 

Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése: 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

45. 750.000 Ft 

A beruházás becsült összköltsége az alábbiak szerint alakul: 

• Csomópont fej lesztések tervezett költsége: 

632.500.000 Ft 

• Utcák ke rékpáros baráttá fejlesztésének költsége: 

52.612.500 Ft 

• A projekt tervezett összköltsége: 

685.112.500 Ft 

• Az igénye lendő támogatás tervezett összege: 

685.112.500 Ft 

• Saját erő: 0 Ft 

A vissza nem térítendő támogatáshoz elő leg igénylése lehetséges a támogatás 

100%-ig. 

A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés 

hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. 

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott 

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült. A 

támogatási szerződés hatá lyba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program 

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely 

eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége . A 

tervezői feladatok ellátása tekintet ében, a beszerzési eljárás keretében az 

ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett 

ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az 

Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018.04.05. napján. 

Teljesítési határidő 180 nap. Jelenleg a tervezés folyik. 

Nem releváns. 
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32. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem 
TOP-6.5.l-16-NYl-2017-00003 

156 432 161 Ft 

156 432 161 Ft 

100% 

Kezdet: 2018.01.01 
Befejezés: 2019.08.31 

2017. december 12. 

Projektmenedzser Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 
(név, osztály) : 

Projekt rövid A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai 

(műszaki, szakmai) korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása: 
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; 

• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer 

kialakítása saját villamosenergia -igény kielégítése céljából. 

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul 

meg: 

1. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Sóstóhegy, 

Jázmin u. 10., 13043/1 hrsz.) 

2. Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, 

Állomás u.6., 0176/1 hrsz.) 

3. Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyírszőlős, 

Kollégium u. 50., 16004 hrsz.) 

4. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 

Nyíregyháza-Mandabokor, 13723 hrsz.) 

5. Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Tünde utca 2., 8245 hrsz.) 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

6. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza

Felsősima, Hosszúháti utca 59., 13551/2 hrsz.) 

7. Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 

Butykatelep, Bajcsy-Zs. utca 12., 17096 hrsz.) 

A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul: 

• a projekt tervezett összköltsége: 156 432 161 Ft. 

• az igényelendő támogatás tervezett összege: 156 432 161 Ft. 

• saját erő: várhatóan 0 Ft 

A pályázat benyújtása 2017. július 31-én megtörtént, a hiánypótlás teljesítésre 
került. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartam a a támogatási 
szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. A projekt 
megvalósításának kezdete: 2018.01.01. 

A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban 

kerül kidolgozásra, ezt követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a 
tervezett költségek is pontosításra kerülnek. 

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott 
jogosultsági feltételeknek. 2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, a 
Támogatási Szerződés 2017.12.12-én lépett hatályba. 

A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői 

szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező 

szakmérnök. 

2018. március 26-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló 
és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt van. A kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. 

A tervezői költségvetések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A 
megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek . 

( _....._, ) N Y R E G Y H Á Z A 
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33. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)" 
SZÁMA: 

Projekt 
29 724 350 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
26 751915 Ft 

összege: 

Támogatási 
90% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017 .07 .01. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.12.31. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2017. október 26. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Szabó Tamás, Kulturális Osztály 

(név, osztály): 

Projekt rövid A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített 
(műszaki , szakmai) „emlékszoba" (állandó kiállítás) felújítása és bővítése . 2018-ban 150 éves 
tartalma: évfordulóját ünnepli a Jósa András Múzeum. Ebből az alkalomból egy 

nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek 

mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a 

meglévő kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által 

Jósa András munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal. 

A pályázati kiírás 1.a) pont szerinti pályázati cél esetén a támogatási igény, 

valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió 

forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a 

települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani. 

A támogatás felhasználása során kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi 

tevékenység", a „ Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység", 
a „Múzeumi kiállítási tevékenység", valamint a „Múzeumi közművelődési, 

közönségkapcsolati tevékenység" kormányzati funkciókon elszámolt kiadások 
vehetők figyelembe". 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

A 2017. május 24-én benyújtott pályázat 6.000.000,-Ft támogatásban részesült, a 
fok, beszámolási 
időszakok, 

támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat megvalósítása folyamatban 

kifizetési kérelmek 
van. A megvalósítás határideje 2018.12.31. 

stb.) 

Egyéb Problémák: Nem releváns 

WWW.,..VUU,GY14AZA.HU 
~~~~~~~~~~ 
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34. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

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

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

VESZÉLYEZTETETI HELYZETŰ ÉPÍTETI MŰEMLÉKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, 
ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

8 595 632 Ft 

2 OOO OOO Ft 

23,26 % 

Kezdet: 2017.04.01. 
Befejezés: 2018.06.30. 

2017. november 20. 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Kulturális Alap által - Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján 
- meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok 
tulajdonosai, vagyonkezelői épített műemlékek veszélyelhárításának, 
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására . 

Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű 
ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be. A projekt keretében végzendő 
felújítási munkák az épület külső homlokzatán valósulnak meg. 

Az épületnél problémát jelent a falszerkezetbe bejutó talajnedvesség, továbbá a 
fő párkány és az eresznél található tagozatok rossz állapota, lehullása. 

Ennek megszüntetése érdekében szükséges a megrongálódott vakolat 
eltávolítása, ezt követően a beavatkozási terület minimum 1 hónapig tartó 
szellőztetése, majd falszárító vakolat elkészítése. 

A teljes homlokzat új vakolatot és műemléki festést kap a régi, eredeti műemléki 
színek visszaállításával, ezáltal vonzóbb utca-, és városkép kialakítását célozva. 

A projekt keretében tehát a külső homlokzatok teljes körű eredeti állapotba 
történő visszaállítása, a lehulló vakolatok, stukkók, helyreállítása, a lábazat 
rehabilitációja, eredeti állapotba történő visszaállítása valósulna meg 

A pályázat 2017.02.15-én került benyújtásra. A 2017. 07.27-én született döntés 

alapján Önkormányzatunk 2.000.000,-Ft támogatásban részesült, mely lábazat 

szigetelésére használható. A kivitelező kiválasztása megtörtént, és 2018. március 

29-én megtörtént a munkaterület átadása a vállalkozó Nyír-Raska Kft. részére. A 

szerződés teljesítési határideje 2018.06.30., melyet követően 2018.08.29-ig 

elszámolást és szakmai beszámolót kell benyújtani. 

( ----.., ) N y 
\. ./ REGYHÁZA 



Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

Nem releváns. 

35. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

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 

Projekt összköltsége: 750.000.000 Ft 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

750.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2017.09.01. 
Befejezés: 2020.12.30. 

2017. 10. 03. 

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

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, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél 
nagyobb mértékben beépülhessenek. 

A HKF5 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 - 51; A városi 
lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek 
támogatása - 52; 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 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek) : 

történő aktív bevonása -$4) 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, mindezt 
összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS 
együttműködési tevékenységeit is) . Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési 
költség a végrehajtás 40 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. 

Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások): 

Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális 
fejlesztése - Ml 

Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése - M2 

Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb 
programok szervezése - M3 

Lakosság szemléletformálása, tudatosítás - M4 

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. 

A támogatási döntésről szóló értesítést 2017. augusztus l -én kaptuk meg. A 
Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár vezetője 750 millió Ft 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A HKFS megvalósítására 
felhasználható támogatási keretösszeg: 750 millió Ft, melyből 79,75 millió 
forint fordítható a HACS működési költségeinek finanszírozására. 
Kulcsprojektre fordítható maximális összeg: 268.1 millió Ft. 

A Támogatási Szerződés 2017. október 3-án lépett hatályba. 
Az elmúlt időszakban beszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek 
kommunikációs és marketing szakemberek, valamint szakértők kiválasztása 
is megtörtént, akik a pályázati felhívások tervezésében közreműködnek. 
Létrehoztuk a Felhívás Előkészítő Munkacsoportokat, akik munkájukat még 
januárban kezdték el. 

Az elmúlt hetekben megtörtént az első művelethez tartozó, kulcsprojektekre 
(Kölyökvár és Alvégesi Művelődési Ház felújítása, Robinson domb 
revitalizációja) vonatkozó pályázati felhívás elkészítése, melyet 2018. január 
31-én küldtünk meg az Irányító Hatóságnak tanúsításra, s mely folyamat 
jelenleg is tart. A pályázati felhívás meghirdetésének tervezett ideje 2018. 
második negyedéve. 
Április végéig elkészülnek a maradandó műveletek keretében meghirdetésre 
kerülő felhívás tervezetek, melyek tanúsítását követően szakaszos 
meghirdetésre kerül sor. Elképzeléseink szerint minden művelet pályázati 
felhívásának meghirdetése megtörténik 2019. első félévéig. 

Megvalósítást -
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11 hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

36. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Megítélt 
támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„MTMI Élményközpont Nyíregyházán" 

EFOP-3.3.6-17-2017-00016 

bruttó 499 901 332 Ft 
NYHMJV: 200 025 612 Ft 

bruttó 499 901 332 Ft 
NYHMJV: 200 025 612 Ft 

100 % 

Kezdet: 2017.11.01. 
Befejezés: 2020.10.31. 

Aláírás időpontja: 2017. szeptember 27. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Az átfogó cél a természettudományos és műszaki pályát végzettek 

számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák 

keretében biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és 

hozzáférésének biztosításán keresztül, melyek képesek a 

természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére, 

valamint a természettudományos alapképességek fejlesztésére a 

hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében. 

A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek: 

- Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és 

eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával, 

amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre) . 

- Természettudományos élménypedagógiai programok 

programtervének kidolgozása; 

- A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése; 

- A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak 

fej lesztése és alkalmazása; 

- A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, 

szakemberek bevonása, felkészítése; 

- Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

37. számú adatlap 

Projekt címe/ 
regisztrációs száma: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás (%): 

tevékenységek; 

Programok kiajánlása, csoportok szervezése; 

Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez 

kialakított honlap fejlesztése; 

- A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat, 

természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, 

valamint tábor formájában . 

- Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék 

megvalósítása; 

A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat kialakítására, és 
iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása. 

A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017. 
november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a 
közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A 
konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy 
bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről 

bevonásra kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a 
tervezés folyamat gördülékenységét. 

Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli terveket elkészültek, 
a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.
án megindításra került. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. április 
27. 

Folyamatban van az épület berendezéséhez szükséges eszközök 
beszerzésének előkészítése, valamint a kapcsolódó marketing és 
nyilvánossági szolgáltatások. 

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM 
ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

nettó 1 642 623 840 Ft 

nettó 1 642 623 840 Ft 

100% 
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Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Kapcsolattartó : 
Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

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

Kezdet: 2016. január 
Befejezés: 2018. június 

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

költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a 
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások 
előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a 
Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 
54 122 880 Ft. 
2017.07.31. 
E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a 
Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti 
beruházások fedezetére fordít. Ebből az összegből a Pangea Ökocentrum 
fejlesztésének megvalósítására elkülönített összeg nettó 1 588 500 960 Ft. 
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

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 szá llás a 
sóstói tó partján helyezkedik el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark 
belső területéről történő megközelítési lehetőséggel. Olyan élményteret 
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. 

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 e. törvény 1. melléklet Xl. 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 fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési 
projekt előkészítésére nettó 54 122 880 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 
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megbízási szerződést kötött. 

A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés 
érdekében 2016. október 10-én kötöttünk szerződést üzemeltetési 
tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos volt. 

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 a költségvetési forrásból 2017- 2018-ban megvalósítani 
tervezett 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. 

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 
kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedély kiadásra került. 
A kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítására 2017. február 27-én nyílt, 
feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, mely eredményesen zárult. 2017. 
május 9-én aláírásra került a feltételes vállalkozási szerződés, amely június 19-
én lépett hatályba, ekkor kaptunk értesítést a támogató döntésről. A Blaha 
Lujza sétányon június 23-án megkezdődött a kivitelezés, szeptember 12-én 
pedig megtörtént az alapkőletétel is. A beruházás befejezésének tervezett 
ideje 2018 nyara. A beruházás készültsége elérte az 50 %-ot. 

A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételesen megkötésre 
került a szerződés a generál műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezettel 
2017. május 5-én. Ez a szerződés is június 19-én lépett hatályba. 

A megvalósítási költségek 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 eredetileg 
nettó 1,5 milliárd Ft-os projekt összköltséget a kivitelezésre és 
eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes, legalacsonyabb 
összegű ajánlata miatt szükséges volt emelni, nettó 142.623.840 Ft-al. A 
költség növekmény fedezete szintén kormányzati támogatás lenne, ezért az 
előterjesztésünket ebben a tekintetben áprilisban módosítottuk. A támogatási 
igényünk vonatkozásában június 19-én pozitív döntés született. A 
Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: 
GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. 
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen S 200 millió Ft 
vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV 
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A 
Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt megvalósítására nettó 1 588 
500 960 került elkülönítésre, mely összeg szeptember 4-én támogatási előleg 
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formájában utalásra került. 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatokra 
szeptember 6-án kötöttünk szerződést, a feladatok ellátása a projekt 
befejezéséig folyamatos, 2018. februárban sajtónyilvános helyszíni bejárásra 
került sor az építkezés helyszínén. 

Megvalósítást 
hátráltató -
problémák, 
nehézségek: 

38. számú adatlap 

Projekt címe/ 
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV 
ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA 

regisztrációs száma: 
MODERN VÁROSOK PROGRAM 

Projekt 
nettó 3 557 376 160 Ft 

összköltsége: 

Támogatás összege: nettó 3 557 376 160 Ft 
Támogatási 

100% 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017.október 

kezdete és 
Befejezés: 2019. szeptember 

befejezése: 
Támogatási 2017.07.31. 
Szerződés E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő 
megkötésének, költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a 
módosításainak Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti 
dátumai: beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít. 

Ebből az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének 
előkészítésére és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 557 376 160 Ft. 

Projektvezető: Loványi Ágnes, Portfólió Menedzsment Referatúra 

Projekt rövid 
A Jégkorszaki interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern 

(műszaki, szakmai) 
technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme 

tartalma: 
egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények 
érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, 
és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, 
patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, 
interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló 
módon mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valósághű 
modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a 
jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a 
rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. 
Ezeket a bemutatókat valósághű, műgyantából készült demonstrációkból 
hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt 
egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark, 
mely hangsúlyozottan eltartja saját magát, versenyképes maradjon. 

A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, kifizetési 
kérelmek stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés 
projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket, 
továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan 
halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: 
GF/SZKF/ 562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet Xl. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. 
Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft 
vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV 
Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A 
Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és 
megvalósítására nettó 3 557 376 160 Ft került elkülönítésre, mely összegből 
szeptember 4-én 171 499 040 Ft előkészítési költség támogatási előleg 

formájában utalásra került. 

A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017. 
november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a 
megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is, 
amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A 
tanulmány megállapításainak birtokában ezt követően megkezdődött az uniós 
nyílt építészeti tervpályázat előkészítése, amelynek felh ívása 2018. április 17-
én jelent meg az EU hivatalos lapjában (TED). Az ajánlattételi határidő 

tervezetten 2018. június. 

39. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, 
REGISZTRÁCIÓS FEJLESZTÉSE II. ÜTEM 
SZÁMA: TOP-6.6.2-15-NYl-2017-00001 

Projekt 
574 OOO OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
564 009 932 Ft 

összege: 
Támogatási 

98,2595% 
intenzitás(%): 
Projekt (tervezett) 

Kezdet: 2017.11.01. 
kezdete és 

Befejezés: 2019.10.31. 
befejezése: 
Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2017.12.08. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 
AWYl . lroi ,„ H 
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{név, osztály) : 

Projekt rövid 
{műszaki, szakmai) 
tartalma: 

A projekt keretében kettő telephely {külö nböző alapszolgáltatások) fejlesztése a 
cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben 
található. 
A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám alatt álló épület a hatvanas években épült és a 
nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember l-től, a 
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig 
Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött. 

2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság 
nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését, 
csupán nyitva álló helységként üzemelhetett. 2011. novembertől három házi 
gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben. 
Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda 
helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt 
található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső 
nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, 
és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület 
üzemeltetése nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt 
üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az 
ingatlan lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások 
kerülnek elhelyezésre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, leromlott épület jelenleg üresen áll. 

A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti épület a több évtizedes fennállása 
alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rende l ő, nővédelmi és 
terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek 
alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször 
átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcafronton lévő épületrészben 
korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a 
körzeti megbízott is itt vo lt e lérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a 
Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt, 
megosztva az épület részt a református egyházzal, akik a szociális étkeztetés 
kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociá lis Gondozási 
Központ házigondozói körzet működik ebben az épületrészben, amely egy 
nagyobb kb. 25 m2 -es irodából és egy 6m2 -es konyha, vizes helységből és 
előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a padló burkolata hajópadló, amely 
felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik épületrészt a Posta helyi 
kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m2 alapterületen. A zárt udvar felőli 
épületrészben jelenleg 2013. május l-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási 
Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős emberek 
számára. 

A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek: 
A) A szolgá ltatások infrastrukturális fejlesztése : 
a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén 
b) felújítás {beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti 
fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) - A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. 
szám alatti ingatlanban működő Nyírsző lősi Idősek Klubja és a házi 
segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása; 
c) új szolgáltatás létrehozása - a projekt keretében elsősorban a már működő 
szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a 
Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása, 
ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek 
nappali ellátása új telephelyen; 
d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem 
felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő 
szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek 
nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) 
pontban említett új szolgáltatásokkal; 
e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati 
rendszerek kiépítése; 
f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) 
kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén 
releváns. 

B) Eszközbeszerzés: 
a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az 
IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés, 
részletezésre az eszközlistákban kerül sor; 
b) kü lső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik 
c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg. 

A pályázati dokumentáció 2017. július 31-én került benyújtásra. A 2017. 
augusztus 09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz 
benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosu ltságáról szóló értesítés 
2017.09.01. napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017. 12.08. napján 
került sor. A tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november 
24-én indult, szerződéskötésre 2018. január 5. napján került sor, a tervezési 
szerződésben foglalt határidő 2018. április 30. Beszerzésre került a rehabilitációs 
szakértő is. 

Nem releváns. 

40.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN 
REGISZTRÁCIÓS EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN 
SZÁMA: 

Projekt 
200 OOO OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
200 OOO OOO Ft 

összege: 

Támogatási Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 57% 
intenzitás(%): Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 43% 
Projekt (tervezett) 

Kezdet: 2017 .03.01. 
kezdete és 

Befejezés: 2020.09.30. 
befejezése: 

W\YW.JtrCYlllttG.YHA,A.WU 
~~~~~~~~~~ 
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Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

2017. november 24. 

Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján 
támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel 
konzorciumban az 11EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen" pályázati 
felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon. 

Magyarországon a nők fogla lkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól 
(2015-ben 70,3%). Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban 
keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen 
később térnek vissza a munkaerőpiacra , ugyanakkor a különbséget az is 
meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős 
hozzátartozókat. 

A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar 
munkaerőpiac nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének 
kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása 
vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata . 

Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív 
szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit 

kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és 
család harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése, 
a kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése, 
sztenderdizálása. 

Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás 
keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt 
projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések, 
felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női 

Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított 
informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és 
tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását. 
A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban 
jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása 
érdekében. A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a 
kedvezményezettek részére. 

A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják, 
hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak: 

• Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásához és 
működtetéséhez, 

• a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus 
foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez, 

• a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 

család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében, 

• a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató 
szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek 
működési feltételeinek megteremtéséhez. 

A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka 
összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és 
együttműködésekkel. 

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll: 

1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a 
költségvetés maximum 30%-a) 
- Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, 

érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal 
összhangban 

- Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport 
számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi 
szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel: 
foglalkoztatási kerekasztalok szervezése 

- Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok 
helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának 
erősítése 

- tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok, 
események, akciók szervezése, online tartalmak készítése 

2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával 
együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) 
létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, 
fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-
1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, 
oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés 
maximum 60%-a) 
- A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása 

és működtetése 
- Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések 

lebonyolítása 

- Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt 
konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, 
fejlesztéseken, felkészítéseken. 

- kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, 
szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása 

3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ 
létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése 
(költségvetés 10%-a) 
- informatikai háttér és mobilitás biztosítása 

- a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos 
eszközök beszerzése 

A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017. július 
04-én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra. A 

támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27. 
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időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

41. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 
Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály} : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai} 
tartalma: 

napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a 
válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely 
hatálybalépésének dátuma 2017. november 24. Jelenleg a projekt előkészítési 
tevékenysége zajlik. 2018. március 1. napjától felállt a projektmenedzsment 
szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, illetve koordinálása . A Női 
Információs és Szolgáltató Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család 
és Karrier Pontra (CSAK} módosult. Jelenleg a „CSAKpont" auditálásához, 
működésének megkezdéséhez szükséges előkészítő munka zajlik (igényfelmérés 
és SZMSZ készítés}, a „CSAKpont" munkatársainak bevonásával. 

Nem releváns. 

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán 
TOP-6.3.3-16-NYl-2017-00001 

1 036 OOO OOO Ft 

1 036 OOO OOO Ft 

100 % 

Kezdet: 2017.10.01. 
Befejezés: 2018.12.31. 

2017.10.19. 

Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak: 

1/ a.} Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a 
Rezeda utca között zárt esőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő 
nyomvonalában sávos helyreállítással. 

1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését 
mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, 
padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója. 

1/c.} A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca 
kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és 
záportározó műtárgy építése. 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

42. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 
Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 

2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és 
átemelőkkel. 

2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcsatorna építése záportározókkal és 

átemelőkkel. 

3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, 
záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. 

4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a 

befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész 
Westsik Vilmos út felőli részének. 

S.) Az Igrice (Vlll/1. ) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás 
növelése mederburkolással, és mederkotrással. 

A hét szakasz vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és a 
Nyulastó kivételével jogerős vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk. A 
kiviteli tervek készítésére 2018.04.06-án az eljárást megindító felhívás feladásra 
került. 

A 0386/150 hrsz kapcsán a NIF tulajdonosi hozzájárulására van szükségünk, 
aminek a megszerzése folyamatban van. Az engedélyezési eljárás a NIF 
tulajdonosi hozzájárulásának megszerzését követően indítható meg. 

„Közösen a kiútért" 
TOP-6.9.1-16-NYl-2017-00001 

830 OOO OOO Ft 

830 OOO OOO Ft 

100 % 

Kezdet: 2018.01.01 
Befejezés: 2021.12.31 

2017.11.30. 

Dr. Krizsa i Anita Szociális és Köznevelési Osztály 

A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a 

hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság 
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tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, 

az életminőség j avításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként 

megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett 

városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek 

eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása. 

A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, 

és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát 

célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg. 

Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen 

élő lakosság komplex és integrált felzárkózására: 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából (azaz közösségfejlesztés, pl. közösségfejlesztési 

koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok, 

mediáció); 

B) Folyamatos szociális munka megteremtése (pl. 

foglalkoztatása, egyem fejlesztési tervek készítése 

háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok); 

szociális munkások 

és felülvizsgálata, 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes 

programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása); 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli 

fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés); 

E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok), 

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász); 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok (pl. 
drogprevenció). 

A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében 
benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai 
rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt 
keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett, 
ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását 
segítik a beavatkozási helyszíneken. 
A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros 
partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes 
megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben 
bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási 
kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal. A Gyermekjóléti 
Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió 
forintos költségvetésből gazdálkodhat. 

A projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment kijelölésre került. A 
közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik. Megalakult a Támogató 
Csoport, kidolgozás alatt áll a Közösségi Beavatkozási Terv. 

~ 
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kifizetési kérelmek 
stb.) 
Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

43. számú adatlap 

PROJEKT CÍM E/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektvezető : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

-

SÓSTÓI M ÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE 
TOP-6.l.4-16-NYl-2017-00002 

688.000.000 Ft 

688.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2018. január l. 
Befejezés: 2019. március 31. 

Egyelőre nem releváns 

Kovácsné Szatai Ágnes, Vagyongazdálkodási Osztály 

A projekt során célunk a Múzeumfalu mint meglévő attrakció fenntartható 
turisztikai vonzerővé való alakítása a kulturális örökségi elemek 
felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcso lódva a látogatóbarát- és 
élményelemekkel való bővítése . A fejlesztés eredményeként megteremtjük a 
lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb időt tudjanak 
eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdőn, Nyíregyházán. 

A projekt keretében a Múzeumfalu által bemutatott kulturális örökség 
turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, 
felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók 
kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási 
háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések 
történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak 
szerint: 

l. Új látogatóközpont: 
A meglévő főbejárati épület a funkcioná lis elrendezése, a terek 
szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált 
kiszolgálására alka lmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület 
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Projekt jelenlegi 
állása: 

átalakításával és bővítésével valósu l meg. Az épület funkcionális 
tartalma gazdagodik, helyet kap a kiál lítóterem és múzeumshop is. 

2. Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási
igazgatási központ kialakítása: 
A Múzeumfalu meglévő műtárgy épületeinek hangulatához, 

építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő 
műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű 

műszaki feltételek között valósulhat meg. Az épületben a 
Múzeumfalu igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a 
kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak. 

3. Szabadtéri Színpad megújítása: 
A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri 

elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőtér 
megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősorok 
létesüljenek. A közönségforgalom kiszolgálására központi 
illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek 
infrastruktúrája kiépül. 

4. Műtárgyépületek rekonstrukciója 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt kisebb tájegységéről a 
Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési 
tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját 
mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van, 
rekonstrukciójuk - tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése, 

homlokzatfelújítások - feltétlenül szükséges. 
5. Infrastrukturális fejlesztések 

- út- és parkolóhálózat, 
- meglévő utak felújítása, 
- víz, szennyvíz, csapadélvíz és gázhálózat rekonstrukciója, 
- térvilágítás kiépítése, 
- bemutathatóságot szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések. 

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a 
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó 
fej lesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fej lesztése projekt előkészítési 
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein 
belül. 

A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása 
érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a 
Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai 
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 
1562/2016. (X.13.) Korm. határozata érte lmében kijelentette, hogy a Modern 
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek 
költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai 
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. 

A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a 
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a 

fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a 
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Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati 
elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem 
támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése 
projektünk szétválasztásra került: 

o a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális 
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16, 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
tu rizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra; 

o a „ Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretein belül kívánná finanszírozni. 

A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit 
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli 
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni. 

A TOP-as felhívásra 2017.09.29-én benyújtásra került a pályázat 688.000.000 
Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási felszólítást. A 
hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én kaptunk értesítést a 
pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő megfelelésről. 2017.11.28-
án a Közreműködő Szervezet értesített minket arról, hogy a benyújtott 
pályázatunk támogatásban részesült. 

A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez 

kapcsolódóan üzleti terv és CBA, marketingstratégia, illetve 
energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést 

kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek. 

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési 
engedélyek kiadásra kerültek. 

A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
folyamatba épített minőségbiztosítás mellett zajlik, hamarosan sor kerülhet 
az eredményhirdetésre is. 

Előkészítés alatt van a projekthez kapcsolódó marketing tevékenységek 
elvégzésére irányuló beszerzési eljárás. 

WW'W~YfAlGYHAZA ,HU 
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44. számú adatlap 

PROJEKT CÍME 

Projekt tervezett 
összköltsége: 
Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 
Projekt kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
(név, osztály) : 
Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 

„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein" 
TOP-6. 7.1-16-NYl-2017-00001 

1 726 OOO OOO Ft 

1 726 OOO OOO Ft 

100% 

A projekt tervezett kezdete : 2018.01.01. 
A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31. 

2017. december 29. 

dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály 
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken 
koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex 
módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében. 

A pályázat cé lterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, 
úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi 
infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell megvalósítani: 

- szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül, 
- minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül, 
- szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált 

környezetben, ún. beavatkozási helyszínen - ebben az esetben oda kell 
költöztetni családokat a szegregátumból, 

- lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit később 
teljesen fel akarnak számolni), 

- közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása, 
- polgárőrség épületének felújítása, 
- térfigyelő rendszer kialakítása, 
- közösségi kert kialakítása, illetve 
- egyéb kiegészítő tevékenységek (pl. közüzemi, közlekedési 

infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése). 

A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14 
önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen 
184 lakás található. A 184 lakásból mintegy 42 kerül belülről felújításra . A 
lakásfelújításon felül infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhat (új járda-, új út 
építése, burkolt út felújítása, szennyvízcsatorna felújítása) . Ezen kívül sor 
kerülhet a cé lterületen működő Gyermekjóléti Központ új épületbe történő 
költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel és 
közparkkal kialakítva. 

A támogatási kérelem 2017. szeptember 4-én került benyújtásra, majd 
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állása (készültségi hiánypótlást követően 2017. november 23-án érkezett meg a hivatalos értesítő 
fok, beszámolási a támogatói döntésről. A Támogatási Szerződés 2017. december 29-én lépett 
időszakok, hatályba, ezt követően alakult meg a projektmenedzsment szervezet, valamint 
kifizetési megkezdődött a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 18 
kérelmek): lakóegység felújítására vonatkozóan. Az ajánlatok bontása 2018. április 16-án 

megtörtént, bírálatuk folyamatban van. A további projektelemek 
vonatkozásában a tervezési program előkészítése folyamatos, a további 
épületek tekintetében a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
megindítása júniusban tervezett. 

Megvalósítást 
hátráltató -
problémák, 
nehézségek: 

45. számú adatlap 

PROJEKT CÍM E/ 
lndiaház és M adárröpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén 

REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 
TOP-6. l.4-16-NYl-2017-0000 

Projekt 
820 117 565 Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
820 117 565 Ft 

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2018.01.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2020.06.30 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2018.01.05. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser Gajdos László projektvezető 
(név, osztály): Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 
Projekt rövid A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az india i állatvilág 
(műszaki, szakmai) bemutatására szolgáló India ház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika 
tartalma: madárvilágát bemutató Madár röpde létesítése. 

A projekt fejlesztési elemei: 

lndiaház: 

Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy 

központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India 

állatvilágában. 

- Központi közösségi tér 

- Állatparki dolgozók szociális egysége 

- Indiai rinocérosz bemutató 

- Szirtcápa-mangrove bemutató 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

- Karantén medencék 

- Vidra bemutató 

- lOdb belső madár röpde 

- Tigrispiton terrárium 

- Szalagos varánusz hely 

- Mókus hely 

- 4 db rágcsáló hely 

- Indiai mókuscickány hely 

- Látogató tér 

- Teknős bemutató 

Afrikai madár röpde 

Indiai nagymacska kifutó 

Több funkciós raktár épület 

A pályázati dokumentáció benyújtása 2017. szeptember 29. napján megtörtént. 

A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés 

hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. 

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott 

jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A 

támogatási szerződés hatályba lépett 2018.01.05. napján. A projekt keretében a 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program 

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, továbbá a Kbt. 

szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak 

interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a 

Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a tervező 

kiválasztására. Az eljárás megindításához előzetes minőségbiztosítás 

lefolytatására került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó 

tanúsítvány 2018.04.12. napján kiállításra került, ami alapján a közbeszerzési 

hirdetmény 2018.04.12. napján feladásra került. 

Nem releváns. 
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46. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt 
összköltsége: 

Támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás (%) : 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
(név, osztály): 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem 
TOP-6.4.1-16-NYl-2017-00002 

821 887 500 Ft 

821 887 500 Ft 

100% 

Kezdet: 2018.01.01. 
Befejezés: 2020.06.30. 

2017 .12.29. 

Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és 

erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek 

hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás 

csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és 

a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre 

és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. 

A pályázat tervezett fejlesztései: 

Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok 

kialakítása: 

Körforgalmak létesítése: Család utcán, a Szalag utca és Belső körúti 

csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros 

átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe 

történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett. 

Belső körút - László utca csomópont kialakítása: 

A Nagykörútról balra kanyarodások tiltása tervezett, jelzőlámpás 

forgalomszabályozás bevezetése mellett. 

Kerékpáros létesítmények: 

A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő 

településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes 

szakaszán történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a 

Berenát utcától északra, Kemecsei úttól pedig nyugatra eső belterületi 
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Projekt jelenlegi 
állása {készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

tömbrészlet csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével. 

Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése, 

gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal 

átellenes oldali tovább vezetése mellett: 

Az autóbusz öbölpár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés 

kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok 

által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi 

szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas 

létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek. 

Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont 

kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások 

szabályozása: 

A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út 

között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka 

Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé eső szakaszának 

forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út -

Nagyvárad utca, és a Kállói út - Zimony utca csomópontokat. Elsődleges 

szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát 

átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az 

autóbuszmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett. 

A pályázati dokumentáció 2017. szeptember 29. napján benyújtásra került. 

A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés 

hatályba lépését követően legfeljebb 42 hónap. 

A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott 

jogosultsági feltételeknek. 2017 .11.23. napján támogatói döntésben részesült. A 

támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program 

indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján 

a Kbt. 117. §szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az 

eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került 

Nem releváns. 
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47. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás{%): 

Projekt kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
{név, osztály): 

Projekt rövid 
{műszaki, szakmai) 
tartalma: 

„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - IV. ütem" 
TOP-6.5.1-16-NYl-2017-00004 

627 227 209 Ft 

627 227 209 Ft 

100% 

Tervezett kezdete: 2018. január 1. 
Tervezett befejezése: 2019. augusztus 31. 

2017. december 14. 

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek 
meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így 
korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az 
energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése. 

Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt 
során: 

• Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár 
tér S.) 

• Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a) 

• Albérlők Háza {4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.) 
• Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény {4400 

Nyíregyháza, Kórház u. 13.) 
• Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi 

Szakgimnáziuma {4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.) 

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, 

• Megújuló energia hasznosítás, 
• Projektarányos akadálymentesítés; 
• Nyilvánosság biztosítása; 
• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása; 
• Azbesztmentesítés 

A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a 

wv-.w .... v••tGYti-":A.hv 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

Megvalósítást 
hát ráltató 
problémák, 
nehézségek: 

pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli 
tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban. 

A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017. 
augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd 
szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói döntés 
érkezett 2017. október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017. december 14-én 
lépett hatályba. 

A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői 
szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabil itációs környezettervező 
szakmérnök. 

2018. március 28-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó 
beszámoló és kifizetési kérelem, mely jelenleg elbírálás alatt áll. A 
tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel 
egyeztetések szükségesek, tekintettel a tervtanácsi véleményre, amely 
egyeztetések folyamatban vannak, illetve a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. 

Nem releváns. 

48. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA 
REGISZTRÁCIÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL- Ill. ÜTEM 
SZÁMA: TOP-6.S.1-16-NYl-2017-00002 

Projekt tervezett 
396.840.630 Ft 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
396.840.630 Ft 

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2018.01.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2019.08.31. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2017. december 13. 

módosításainak 
dátumai: 

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

Projekt rövid A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai 
(műszaki, szakmai) korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása: 
tartalma: 

• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú 

fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek) : 

határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje), 

• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések 
korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek 
korszerűsítése, 

• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer 
kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. 

Egyéb tevékenységek: 

• Műszaki adatszolgáltatás 

• Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele 

• Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele 

• Kiviteli tervek elkészítése 
• Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése 

• Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele 

• Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása 

• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 

• Projektmenedzsment feladatok ellátása 
• Projektarányos akadálymentesítés - amennyiben releváns 

• Azbesztmentesítés - amennyiben releváns. 

A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése 

valósul meg: 

1. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, 
Kállói út 109/a - nagy épület) 
2. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 
Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület) 
3. Tündérkert Keleti óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, 

Koszorú út 10.) 
4. Tündérkert Keleti óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, 

Élet út 30.) 
5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 

1.) 
6. Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) 

A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási 
kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás 
érkezett, melyet teljesítettünk. 2017.10.30-án pozitív támogató döntés 
született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződés 2017. 
december 13-án lépett hatályba. 

A projekt előkészítése megkezdődött . Bevonásra került az engedélyes és kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői 

szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitá ciós környezettervező 
szakmérnök. 

2018. március 27-én benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó 
beszámoló és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt áll. A 
tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel 
egyeztetések szükségesek, tekintettel a műszaki tartalomi változtatásokra, 
amely egyeztetések folyamatban vannak,illetve a kivitelezésre vonatkozó 

közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van. 

www.N .,,\'HAlA.H'1 
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Megvalósítást 
hátrá ltató 
problémák, 
nehézségek: 

49. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN - II. ÜTEM" REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: TOP-6.6.1-16-NYl-2017-00001 

Projekt összköltsége: 407.800.000 Ft 

Támogatás összege: 407.800.000 Ft 

Támogatási intenzitás 
A támogatás intenzitása: 100% 

(%): 

Projekt kezdete és 
Kezdet: 2018. január 16. (tervezett) befejezése: 
Befejezés: 2019. december 31. 

Támogatási Szerződés 
megkötésének, 
módosításainak 2018.01.15. 

dátumai: 

Kapcsolattartók: Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment 
Referatúra 
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Projekt rövid (műszaki , 

szakmai) tartalma: 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási idősza kok, 

kifizetési kérelmek): 

A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények 

szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a 

hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság 

egészségben eltöltött életéveinek a növekedését, a megelőzést, a korai 

felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség 

javítá sát és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az 

erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban 

álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb 

együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyságának és 

minőségének javítását segítik elő, továbbá hozzájárulnak a Semmelweis 

Tervben és az „ Egészséges Magyarország 2014-2020" c. Egészségügyi 

Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is. 

A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító 

intézmények komplex felújítása valósul meg: 

- Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267 /2 hrsz-ú ingatlan 

(itt jelenleg is folyik eü. alapellátás) 
- Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan 

(jelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően 
meglévő praxisok áthelyezése történik meg) 

A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás 
egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum épül: 

- Nyíregyháza, Bokréta u.22. 28501/30 hrsz-ú ingatlan 

(itt zöldmezős beruházásként egy új épület épül) 

Továbbá, a pályázat keretén belül egyes, infrastrukturális fejlesztéssel 

nem érintett egészségügyi alapellátást biztosító intézményekben jelentős 

eszközfejlesztés valósul meg. 

A projekt keretében az új épületben a gazdaságosabb, korszerűbb 

üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett, mellyel 

jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás 

csökkentése érthető el, továbbá megtörténik az épület teljes 

akadálymentesítése, a felújítandó épületeknél pedig a részleges 

akadálymentesítés, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás. 

A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A 

Támogatási szerződés 2018.január 15-én került aláírásra, melyet 

követően felállt a projekt team. Elkezdődtek az előkészületek, amelynek 

során megkötésre került a tervezővel a szerződés és folyamatban vannak 

a projekt egyéb előkészítő tevékenységei. 
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Megvalósítást 
hátráltató problémák, 
nehézségek: 

50. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Önerő összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének dátuma : 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid (műszaki, 
szakmai) tartalma: 

A hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására épülő Egészségügyi 
Centrumnak helyt adó ingatlan a jelenlegi hajléktalanok átmeneti szállása 
mellett épülne, amely ingatlan terület besorolása gazdasági övezet, ezért 
a HÉSZ módosítása folyamatban van. 

„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló 

csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása" 

TOP-6.1.5-16-NYl-2017-00003 

1121 OOO OOO Ft 

1121 OOO OOO Ft 

0 Ft 

100 % 

2018. március 1. - 2020. december 31. 

2018. április 6. 

Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

köz 

Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni 
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan 
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a 
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A 
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, 
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt 
területe. 
A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős 
gépjárműforgalom szamara biztonságosabb közlekedési feltételek és 
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal 
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél 
továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-
kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen 
településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a 
munkavállalók és a vállalkozások számára. 

A fejlesztéssel érintett útszakaszok: 
1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a 

Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése; 
2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz - Móricz Zsigmond utca között. 

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti 
átépítések tervezettek. 
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Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási időszakok, 

kifizetési kérelmek): 

Megvalósítást hátrá ltató 
problémák, nehézségek: 

51. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Önerő összege: 

Támogatási intenzitás 
(%): 

Projekt tervezett 
kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 

megkötésének dátuma: 

A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben 
szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése, 
autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok 
akadálymentesítése, öböl párok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése 
egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelősségének ellenőrzése, 

szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett. 
A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi 
és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási 
intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába. 
A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás, 
akadálymentesítés, kerékpárút szakadási pont megszüntetése, 
autóbuszmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok 
akadálymentesítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés 
megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások 
megvalósítása mellett. 
A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot 
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, 
utakon keresztül biztonságos megközelítési 
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába. 

valósít meg, hanem a 
és az általuk kiszolgált 
lehetőséget nyújtanak 

A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden 
közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére 
törekszünk. 

A pá lyázat hivatalos megvalósítása 2018. március 1-vel elkezdődött . A 
Támogatási Szerződés hatályba lépése 2018. április 6-án történt meg. 
A hivatalos projektkezdés óta eltelt időszakban kiválasztásra került a 
közbeszerzési szakértő. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást 
indítottunk a tervező kiválasztására vonatkozóan, akivel folyamatban van a 
szerződéskötés. Jelenleg készítjük a projekt kommunikációs tervét és likviditási 
tervét, mely utóbbi elfogadását követően lehívásra kerülhet a támogatási 
előleg is. 

Nem releváns. 

"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés 

Nyíregyháza hat pontján" 

TOP-6.l.5-16-NYl-2017-00002 

999 500 OOO Ft 

999 500 OOO Ft 

0 Ft 

100% 

2018. január l. - 2020. december 31 

2018. február 12. 

WWWJrrtYt•lGYMAlA,MU 

,~ ) Ny 
\ / REGYHÁZA 



Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid (műszaki, 
szakmai) tartalma: 

Projekt jelenlegi állása 

Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni 
tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan 
területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a 
nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A 
megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, 
a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt 

területe. 

A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős 
gépjárműforgalom szamara biztonságosabb közlekedési feltételek és 
körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal 
csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél 
továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági
kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen 
településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a 
munkavállalók és a vállalkozások számára. 

A fejlesztéssel érintett útszakaszok: 

• Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) 

között; 

• Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig; 

• Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i 

körforgalomig; 

• Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig; 

• Blaha Lujza sétány felújítása; 

• Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca 

kereszteződéséig. 

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő 
és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok 
kiépítése egyaránt tervezett. 

A különböző helyszíneken tehát burkolat felújítás, kerékpáros 
létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, 
autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, autóbuszperonok 
akadá lymentesítése, öbölpárok között szükség szerinti biztonságos gyalogos 
átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés 
megfelelősségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások 
megvalósítása mellett. 

A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot 
nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, 
utakon keresztül biztonságos megközelítési 
kereskedelmi és egyéb intézmények irányába. 

valósít meg, hanem a 
és az általuk kiszolgált 
lehetőséget nyújtanak 

Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken, 
minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének 
megteremtésére törekszünk. 

A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december 
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(készültségi fok, 5-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017. 
beszámolási időszakok, december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a 
kifizetési kérelmek) : megítélt támogatás összege 999 500 OOO Ft. 

A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2018. február 12-én 
lépett hatályba. 

A projekt előkészítése megkezdődött, melynek keretében a kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése vált szükségessé. Az építési engedélyes és kiviteli 
tervek elkészítésére vonatkozóan a Tervező kiválasztásra került, az erre 
vonatkozó szerződés előkészítés alatt áll. 

Megvalósítást hátráltató 
Nem releváns. 

problémák, nehézségek: 

52.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ „Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. 
REGISZTRÁCIÓS ütem" 
SZÁMA: TOP-6.2.l-16-NYl-2017-00003 

Projekt tervezett 
901 855 317 Ft 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
901855 317 Ft 

összege: 

Támogatási 
100 % 

intenzitás (%) : 

Projekt tervezett 
Tervezett kezdete: 2017 .01.01. 

kezdete és 
Tervezett befejezése: 2018.10.31. 

befejezése: 

OTámogatási 
Szerződés 

2017. október 30. 
megkötésének 
dátuma: 

Ka pcso latta rtó 
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

(név, 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 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra, 
melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében: 

• 14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.) 

• Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, 

Kassa u. 27. sz.) 

• Búzaszem Nyugati óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.) 

• Búzaszem Nyugati óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.) 

• Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-

~ 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 

Oros, Deák F. u. 2. sz.) 

• Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, 

Fazekas J. tér 14. sz.) 

• Eszterlánc Északi óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas 

utca 1-3 sz.) 

• Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 

Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.) 

• Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, 
Krúdy Gy. u. 27. sz. 

A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve 

a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) 

sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és 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 

vá lasztott, 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 

• Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül : 

o felújítás (beleértve az épületgépészetet, a 

főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is) 

o udvar, játszóudvar felújítása 

o szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, 

szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek 

fejlesztése, kialakítása 

o tornaszoba fejlesztés 

• Eszközbeszerzés, ezen belül: 

o a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök 

o informatikai eszközök, berendezések 

• akadálymentesítés 

• szórt azbeszt mentesítés 

• energiahatékonysági intézkedések 

A pályázat 2017. április 28-án került benyújtásra, hiánypótlást követően a 
támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a Közreműködő 

Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási 
szerződés 2017. október 30-án lett hatályos. 
Jelenleg a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás zajlik (a beérkezett 
ajánlatok hiánypótlás alatt vannak, határidő: 2017.12.05.). A tervezési 
szerződés megkötésének ideje 2017.12.15. A kiviteli tervek elkészítésének 
határideje 2018. április 16-a. 

Nem releváns. 
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~ /_)NY REGYHÁZA 



11 problémák, 
nehézségek: 

53. számú adatlap 

PROJEKT CÍM E/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

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

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

TISZAVASVÁRI ÚT- DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE 
TOP-6.l.S-16-NYl-2017-00001 

600.000.000 Ft 

600.000.000 Ft 

100% 

Kezdet: 2018.03.01. 
Befejezés: 2020.12.31. 

2018.02.05. 

Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály 
Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A projekt célja a Tiszavasvári út {36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút)

Derkovits Gyula utca csomópont környezetének átépítésével 
közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító 
beavatkozás kivitelezése. Az érintett útszakasz kapacitásának és 
közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Tiszavasvári úti Derkovits és 
Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított közelségére való 
tekintettel - együtt szükséges fejleszteni . A keresztmetszet bővítése 

szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának 
módosítását, illetve a meglévő csapadékelvezető rendszer átépítését. A 36 sz. 
út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos átkelőhely felüljárótól 
távolabb történő áthelyezésére szintén szükség van. 

A fejlesztendő Derkovits utcai csomópont jelentős ipari területekhez vezető 
utak ta lálkozási pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan jelentős 
forgalommal és gazdasági szempontból st ratégiai jelentőséggel bír. A város 
nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a városközpont között 
összeköttetést a 36 sz. főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül érhetőek el 
továbbá a délnyugati ipartelepen található nagyobb gyáregységek, úgymint 
például a Michelin, a ContiTech és az Eismann. Mindemellett igaza az is, hogy a 
36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a 
nyugati irányból érkező gazdasági forgalmat . 

A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a lakossági forgalom 
lebonyolítása szempontjából is kimagasló jelentőségűek . A kertvárosi lakórész 
forgalmának kb. 90%-a a közúti fe lüljárón keresztül éri el a város többi részét, 
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haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé. 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

A Támogatási szerződés 2018.02.05-én hatályba lépett. A projektmenedzsment 
fok, beszámolási 

szervezet 2018.03.01-ével elkezdte munkáját. Jelenleg folyamatban van a 
időszakok, 

tervező kiválasztása. 
kifizetési 
kérelmek) : 

Megvalósítást 
hátráltató -
problémák, 
nehézségek: 

54. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
„Értékünk a család programsorozat" 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

CSP-CSB M-17-0052 

Projekt 
1 OOO OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
1 OOO OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
100% 

intenzitás (%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2017 .06.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2018.06.30 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2017.11.24. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály 

(név, osztály): 

Projekt rövid A tervezett költségvetés szerint a Családbarát programsorozat keretében két 
(műszaki, szakmai) különböző programcsomag megvalósítását tervezzük: 
tartalma : 

1. szünidei tábor szervezése az őszi és tavaszi időszakban, 

2. gyermekes szülők részére rekreációs kirándulás szervezése. 

Először az őszi szünetben 4 munkanapon tervezzük a gyermekeket fogadni, a 
programjaink „ halloween" köré szerveződnek, de lehetőségük lesz a Jósa András 
Múzeum „rejtett titkait" felfedezni, vagy a fényfestés technikáját kipróbálni. 
A tavaszi szünidőben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellet az 
élményfürdő szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni. 

A második programcsomagunkban a szülők számára szervezünk rekreációs 
kirándulást. Önkormányzatunk már több alkalommal szervezett önköltséges, vagy 
pályázati forrásokból támogatott kirándulásokat dolgozói részére . Az úti célokat 
igényfelmérés alapján határozzuk meg, így bel-és külföldi kirándulások valósultak 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

meg az elmúlt években. Tapasztalataink szerint a munkafeladatok elvégzése 

során felgyülemlett stressz oldása, a jó közérzet kialakítása, a közösen megélt 
programok közösségformáló hatása, kizökkentik a dolgozókat a család és a 
munkahely által kialakított elvárások és napi rutinszerűen megélt feladataiból, így 
hosszú távon beszélhetünk pozitív hangulat- és motivációváltozásról. Terveink 
szerint egy 3 napos, belföldi kirándulás megvalósítása a cél. A támogatásból az 
útiköltséget és a szállást szeretnénk finanszírozni összesen 30 fő számára. 

A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, illetve 

gyermekeik, összesen legfeljebb 25 - 40 fő gyermek és szülő jelentkezésével 
számolunk. 

Az őszi- illetve tavaszi szünidei programok a terveknek megfelelően lezajlottak. A 
rekreációs kirándulás 2018. május 10-12. között valósul meg. Az úti cél a 
Kerekegyházán található Kunsági Major lesz. 

SS.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése" 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

KAB-KEF-17-A-26004 

Projekt 
1 OOO OOO Ft 

összköltsége: 

Támogatás 
900 OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
90 % 

intenzitás(%}: 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2018.01.15 

kezdete és 
Befejezés: 2018.06.30 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 2018.01.26. 

módosításainak 
dátumai: 

Projektmenedzser 
Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály 

(név, osztály) : 

Projekt rövid a) A projekt elsőleges célja, hogy szakmai út megszervezésével új tapasztalatokat 
(műszaki, szakmai) szerezzünk a KEF működésének javítása érdekében. Míg az előző kiírásban a 
tartalma: tagszervezetek megtapasztalhatták, hogy a KEF koordinációban a tagszervezetek 

munkája mennyire meghatározó, addig jelen projektünkkel egyrészt egy 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési kérelmek 
stb.) 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

eredményes önkormányzati koordináción alapuló KEF működését kívánjuk 

megismerni, másrészt a helyi tagszervezetek jelzése alapján igény mutatkozik egy 

drogterápiás intézmény kialakítására, amelyhez két szakintézmény látogatását 

tervezzük. 

Az utazás tervezett időpontja: 2018. március 08-10. között 3 nap/ 2 éjszaka 

Tervezett létszám: 25 fő (KEF tagság szakemberei) 

Helyszínek: 

- Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézet; Forrás Lelki Segítők Egyesülete 

Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye 

- Ráckeresztúri drogterápiás központ; MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás 

Otthona 

- Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

b) Pályázatunkban a KEF tagság által megfogalmazott igény szerint, 

szenvedélybetegekkel folytatott kommunikáció fejlesztésére irányuló tréninget 

kívánunk szervezni. A tréning egyrészt elősegíti speciális kommunikációs 

technikák elsajátítását, másrészt a szakembereket munkájuk során érintő burnout 

ellen is hat. Célunk, hogy a tréningen minden tagszervezet képviselje magát, 

amely a munkacsoportok közötti fejlődését is elősegíti. Az egy napos 

tréningünkre megbízással kívánunk szakembert felkérni, valamint egyszerű 

vendéglátás biztosítását tervezzük 30 fő részére. 

A szakmai út megvalósult 2018. március 08-10. között. 
A tréning szervezés alatt. 
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3. számú melléklet a 70/2018.(IV.25.) számú határozathoz 

Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek 

Projekt címe és kódszáma 

„ Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza 
1. Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 

KEHOP-5.4.1-16-2016-00088 

2. MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN 

3. 
A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése 
TFC-1-1-2-2017-2017-00008 

„ FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti 
4. 

fesztiválokon keresztül" 

s. „ Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" (Cross-border green transport network) 

6. „ Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders) 

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és 
7. szolgált atásfejlesztése" 

GINOP-7.1.9-17-2018-00005 

A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE 
8. 

TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 
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1. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ „Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza 
REGISZTRÁCIÓS Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" 
SZÁMA: KEHOP-5.4.1-16-2016-00088 

Projekt tervezett 
5 119 950 Ft 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
5 OOO OOO Ft 

összege: 

Önerő összege: 119 950 Ft 

Támogatási intenzitás 
100 % 

(%): 

Projekt tervezett 
2017.01.01. - 2017.12.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített) 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 figye lemfelhívó akciók megvalósítása 

- települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének 

terjesztésében való közreműködés ösztönzése 

- gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos 

tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi 

tanulmányi versenyek szakmai e lőkészítése 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 megfele lt a felhívásban meghatározott 
kifizetési kérelmek) : jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmet döntésre terjesztették 

fel. A 2017. március 7-én érkezett tisztázó kérdésre válaszainkat március 14-én 
megküldtük, azóta értesítés nem érkezett a kérelemmel kapcsolatban. 

Megvalósítást hátráltató 
Nem releváns. 

problémák, nehézségek: 

W\V\.V .... 't'tllt(GYHA.ZA„HV 
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2. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt összköltsége: 

Támogatás összege: 

Támogatási 
intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, 
módosításainak 
dátumai: 

Projektvezető : 

Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN 

MVP: egyeztetés alatt (Modern Város Program) 

MVP: egyeztetés alatt 

100% 

Kezdet: 2016. január 1. 

Befejezés: 2019. december 31. 

Egyelőre nem releváns. 

Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark igazgatója 

A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai 
vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk 
megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik. 

Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklyéit minél 
szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor a mai 
modern csa ládi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje . 
Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és 
a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni. 
Célunk 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 az ismeretterjesztés és a szórakoztatva 
nevelés fontos eszméje. A Mesekertben 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 
vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület 
vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a betyár 
világ elevenedik meg. Előtte népi fajátékok, csúzlizda, és egyéb vásári 
szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre. Kialakításra kerülnek népmese 
utak, magyar népmesék stációit járhatják körbe az érdeklődők, klasszikus 
játszóház is készül, amelynek egy részében gyerek foglalkoztató kerül 
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Projekt jelenlegi 
állása: 

kialakításra. A terület nagy részét a telepített vidámparki játékok a 
Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató 
eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló 
épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem 

tartozik még. 

A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a 
Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó 
fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalu fejlesztése projekt előkészítési 
tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein 
belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások 
megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai 
tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 
1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern 
Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek 
költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai 
uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A 
kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalu kapcsán a 
Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a 
fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a 
TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A 
pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján 
nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztése projektünk szétválasztásra került: 

o a szűken vett Múzeumfalu fejlesztését, az általa képviselt kulturális 
örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16 
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017 .09.29-én, 
mely 2017.11.28-án támogatásban részesült. 

o a „Mesekert" elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretein belül kívánná finanszírozni. 

A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit 
(pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli 
tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni. 

A Mesekert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes 
Államtitkársággal történnek egyeztetések a Mesekert elképzelés 
támogathatósága céljából. Nemrégiben személyes látogatást tett egy 
minisztériumi delegáció nálunk, tehát az egyeztetések nemcsak írásban, 
telefonon, de személyes találkozás keretében is megvalósulnak. 

Hónapok óta folyik az egyeztetés a szakmai - műszaki tartalomról és a 
vonatkozó költségekről, amelyre mindezekig nem lett pont téve. Legutóbb az 
akadálymentesítésről küldtünk információkat a Minisztériumnak néhány 
napja, azóta válasz nem érkezett. 
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11 Egyéb problémák: 1-

3. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

TFC-1-1-2-2017-2017-00008 

Projekt tervezett 
202 999 999 Ft 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
142 100 OOO Ft 

összege: 

Támogatási 
70 % 

intenzitás (%}: 

Projekt (tervezett) 
kezdete és 2018.01.02.-2019.06.30. 
befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, A pályázat 2017. november 30-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt van. 

módosításainak 
dátumai: 

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

Projekt rövid A projekt célja a Nyíregyháza, Csaló köz 2. szám alatti, jelenleg 2 *os Ózoon 
(műszaki, szakmai) Hotel és Vendégház szolgáltatási színvonalának emelése 3 *os minősítésűre . A 
tartalma: beruházás keretében új szolgáltatás kialakításához kapcsolódó infrastrukturális 

beruházás, 2 új szoba kialakításával kapacitásbővítés történik, illetve az 
üzemeltetés hatékonyságának javítását szolgáló energetikai beruházások és 
belsőépítészeti fejlesztések is megvalósulnak. Kialakításra kerül egy kültéri 
wellness egység, 2 db konferenciaterem, felújításra kerül a konyhatechnológia, 
valamint új eszközök beszerzése és akadálymentesítés is megvalósul. Cél a 
turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található 
kereskedelmi szálláshely általános minőségének és szolgáltatási színvonalának 
emelése, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése. 

Projekt jelenlegi 
A pályázat benyújtására a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az NFM Kezelő 

állása (készültségi 
szerve által meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció -

fok, beszámolási 
szállodafejlesztés - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési 

időszakok, 
térségben című pályázati felhívás keretében került sor 2017. november 30-án. 

kifizetési 
A pályázat előkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás és üzleti- pénzügyi terv 

kérelmek): 
elkészítésére kötöttünk szerződést. 

Hiánypótlás érkezett 2017. december 7-én, amelyet teljesítettünk 2017.12.29-
én. 2018.01.08-án kaptunk értesítést arról, hogy a támogatási kérelem 
megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért 
támogatási kérelem tartalmi értékelése megkezdődött. 

Megvalósítást 
hátráltató -

problémák, 
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11 nehézségek: 

4. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ „FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése 
REGISZTRÁCIÓS 

művészeti fesztiválokon keresztül" 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
1109 853 EUR 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
1 035 394,33 EUR 

összege: 

Támogatási intenzitás 
93 % 

{%): 

Projekt tervezett 
2018. július 1. - 2020. május 31. kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
Nem releváns. 

megkötésének dátuma: 
Kapcsolattartó (név, 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 
osztály) : 

Projekt rövid (műszaki, A projekt fő motívuma a partnerek által 2018. szeptembere és 2020. 
szakmai) tartalma: május között S helyszínen (lvano-Frankivsk, Ungvár, Szatmárnémeti, 

Nyíregyháza, Eperjes) megszervezett kulturális fesztiválsorozat, mely a 

fogadó városok kulturális sokszínűsége és gazdagsága mellett 

bemutatja az együttműködő partnerek közös értékeit, kulturális 

kapcsolódási pontjait is. A tervezett fesztiválprogramok között szerepel 

tánc-és zenei bemutatók, előadások szervezése, a helyi tradíciók (így 

népviselet, kézművesség) és konyhaművészet bemutatása is. 

A projekt keretében beruházási elemként meglévő kulturális örökségi 

elem megújítása (az ivano-frankivski bástya felső szintjén gyalogos 

sétány kialakítása), új kulturális érték létrehozása (nyíregyházi 

művésztelep kialakítása) valamint a hagyományok ápolásához illetve 

kulturális rendezvények szervezéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése 

is megvalósul. 

Betervezésre kerültek továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó utazási-és 

szállás, nyilvánossági és promóciós, adminisztratív, tervezési, fordítási 

tevékenységek költségeit valamint a projekt személyzet biztosításának 

anyagi terheit is. 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító 
beszámolási időszakok, Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható. 
kifizetési kérelmek): 

Megvalósítást -
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11 hátr~lt~tó problémák, 
nehezsegek: 

S. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: 

Projekt tervezett 
összköltsége: 

Igényelt támogatás 
összege: 

Támogatási intenzitás 
(%) : 

Projekt tervezett 
kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
osztály): 

Projekt rövid (műszaki, 

szakmai) tartalma: 

„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat" {Cross-border green 

transport network) 

280 828,95 EUR 

259 513,22 EUR 

92 % 

2018. július 1. - 2019. december 31. 

Nem releváns. 

Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben 

ösztönzik az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos 

járművek használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok 

látogatása céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az 

elektromos autók töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő 

városok turisztikai célpontja közelében. 

A projekt megvalósításának további célja a turisztikai vonzerő és a 

környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási 

hálózat kialakítása. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft" tevékenységek 

megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre 

töltőállomás . 

A projekt főbb tevékenységei: 

- Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ 

a belvárosi parkolókban. 

- Oktatási események szervezése a partnervárosokban, 

iskolákban a környezettudatosság növelésére. 

- Nemzetközi fórumok szervezése a projekt témájához 

kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az 

elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a 

jövő városainak megtervezéséhez. 
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- Nemzetközi elektromos autóverseny {4 ország) megszervezése, 

ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot. 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító 

beszámolási időszakok, Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható. 

kifizetési kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, -
nehézségek: 

6. számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ 
REGISZTRÁCIÓS „Kárpátok határok nélkül" (Carpathians without borders) 

SZÁMA: 

Projekt tervezett 
379 004,17 EUR 

összköltsége: 

Igényelt támogatás 
350 125,87 EUR 

összege: 

Támogatási intenzitás 
93% 

(%): 

Projekt tervezett 
2018. július 1. - 2019. december 31. kezdete és befejezése: 

Támogatási Szerződés 
Nem releváns. 

megkötésének dátuma: 

Kapcsolattartó (név, 
Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

osztály): 

Projekt rövid (műszaki, A pályázat célja elsődlegesen egy többnyelvű online portál létrehozása, 
szakmai) tartalma: amelynek segítségével a térség iránt érdeklődök információkat 

kaphatnak Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna projektben 

érintett területeiről. Az elkészülő portál lehetővé teszi a projekt 

címében is jelzett határnélküliséget a közös weboldalon megosztott, a 

turisták és látogatók számára nyíltan elérhető információkon keresztül. 

Az érdeklődők információt kapnak a weboldalon keresztül többek 

között a látnivalókról, az érdekes helyekről, eseményekről, turista 

útvonalakról, éttermekről, szállás és kerékpár kölcsönzési 

lehetőségekről. 

A portál üzemeltetését lvano-Frankivszk városa végzi a projekt 

megvalósítása alatt és után. A résztvevő partnerek biztosítják a 

szükséges információkat. 

A fentieken túl további cél a köz- és magánszektor közötti partnerségi 
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kapcsolatok erősítése a vállalkozások, közintézmények és helyi 

közösségek bevonásán keresztül, így elősegítve a turizmus fejlődését a 

résztvevői régókban. 

A projekt főbb tevékenységei: 

- Online portál létrehozása, valamint a szükséges kulturális, 

gazdasági és történelmi információk összegyűjtése és feltöltése 

több nyelven. 

- Rendezvények szervezése a partnerek jobb megismerésének 

érdekében. Összesen 4 db nagyobb volumenű, a projekt 

témájához kapcsolódó „fórum" 

helyszíneken: lvano-Frankivszk, 

Nagybánya. 

megtartása a következő 

Nyíregyháza, Nagymihály, 

- Promóciós kiadványok készítése és terjesztése: 4+24 oldalas, 4 

nyelvű kiadvány tervezése és készítése. 

- Fotóverseny: Regionális fotóverseny megszervezése, majd az 

elkészült fotókból kiállítás rendezése a partnervárosokban, így 

népszerűsítve a régiót. 

Projekt jelenlegi állása 
(készültségi fok, 
beszámolási időszakok, 

kifizetési kérelmek): 

A pá lyázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító 
Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható. 

Megvalósítást 
hátráltató problémák, 
nehézségek: 

7.számú adatlap: 

PROJEKT CÍME/ „ Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és 
REGISZTRÁCIÓS szolgáltatásfejlesztése" 
SZÁMA: GINOP-7.1.9-17-2018-00005 

Projekt tervezett 
992 329 869 Ft 

összköltsége: 
Igényelt támogatás 

992 329 869 Ft 
összege: 

Támogatási 
100 % 

intenzitás (%): 

Projekt tervezett 
Tervezett kezdete : 2018.06.01. 

kezdete és 
Tervezett befejezése: 2020.05.31. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

Nem releváns. 
megkötésének 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra 

(név, osztály) : 
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Projekt rövid 
(műszaki, szakmai) 
tartalma: 

Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 

\~Ny 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-.7.1.9-17 
kódszámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás 
fejlesztése című pályázati konstrukcióra . A kiírás célja a turisztikailag frekventált 
térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi 
működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos 

fejlesztési elképzelések. 
A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött el. A pályázat sikeressége 
érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek 
érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a 
Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire 

vonatkozóan. 

A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek: 

Projekt előkészítése 

}> Településképi tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői 

költségbecslés elkészítése, településképi engedély megszerzése 

}> Tervezői feladatok: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése 

}> Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése 

}> Közbeszerzési szakértő alkalmazása 

}> Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

Projekt megvalósítása 

}> Projektmenedzsment tevékenység 

}> Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

}> Jogi szolgáltatás 

}> Műszaki ellenőrzés 

}> Üzleti marketing 

}> Építés kivitelezése az alábbiak szerint: 

> Szökőkútpark kialakítása az AQUARIUS Park-, Élmény- és 

Gyógyfürdő előtti parkban és a volt Szeréna-laki ingatlan déli 

részén hang- és fény effektekkel, és kapcsolódó vendégfogadó 

terek kialakítása. 

> Kerékpárkölcsönző pont és szervíz kialakítása Csapadékvíz 

csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az Állatpark és az 

AQUARIUS Park-, Élmény- és Gyógyfürdő előtti szakaszokon. 

> Zöldfelület rekonstrukció a sóstói központi parkban, amely 

öntözőrendszerrel kerül kiépítésre. Trambulin park építése a 

meglévő játszótér felújításához kapcsolódóan, és egyéb 

turisztikai célú épített/telepített kiegészítő élményelemek 

kialakítása. 

}> Eszközbeszerzés az alábbiak szerint: 

> Kerékpárok beszerzése 

> Nyilvános illemhelyek beszerzése (3 db, akadálymentesített 

illemhely) 

A pályázat 2018. január 15-én került benyújtásra. Ezt követően 2018. január 23-
án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018. február 
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fok, beszámolási 16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban 
időszakok, meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet 
kifizetési döntésre terjesztették fel. 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 

Nem releváns. 
problémák, 
nehézségek: 

8.számú adatlap 

PROJEKT CÍME/ A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE 
REGISZTRÁCIÓS 
SZÁMA: TOP-6.4.1-15-NYl-2016-00001 

Projekt tervezett 137.950.000 Ft, amelyből az igényelt támogatás 136.500.000 Ft és további 
összköltsége: 1.450.000 Ft önerő ( a projekt keretében el nem számolható kiadás) 

Igényelt támogatás 
136.500.000 Ft, amelyből 70% a támogatott összeg, azaz 95.550.00 Ft és 

összege: 
30% az önerő 40.950.000 Ft 

Támogatási 
70% 

intenzitás(%): 

Projekt (tervezett) 
Kezdet: 2018.04.01. 

kezdete és 
Befejezés: 2019.09.30. 

befejezése: 

Támogatási 
Szerződés 

megkötésének, nem releváns, mert a bírálat folyamatban 
módosításainak 
dátuma: 

Kapcsolattartó 
Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

(név, osztály): 
Vajda Mariann pályázatok és projektmenedzsment referatúra 

Projekt rövid ÉPÍTÉS HELYE: 4031 Nyíregyháza-Sóstófü rdő, Blaha Lujza sétány. 41; Hrsz.: 
(műszaki, szakmai) 15010/5 
tartalma: 

JELENLEGI HELYZET: A HOTEL DZSUNGEL-ben a vendégek elszállásolása, 

ellátása jelenleg kevés ágyszámmal, alacsony komfort fokozattal, kis 

szolgáltatási kínálattal történik. Az állatpark népszerűségének köszönhetően 

a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadásához, szálláshelyeinek 

biztosításához a szálláshely további fejlesztésére van igény. A jelenleg 2 

csillagos szállodában a férőhelyek kapacitásának növelése a szobák 

komfortfokozatának javítása a közösségi terek szolgáltatásainak fejlesztése 

az elsődleges szempont. 

TERVEZETI FEJLESZTÉS: A fejlesztés az épület belső tereire, szerkezeteire, 
megjelenésére korlátozódik, illetve az épület környezetének átalakítására 
irányul. A fejlesztés során a szálloda épü let el kell érje a 3 csillagos szá llodai 
kategória besorolást. A férőhely kapacitása növelése keretében 1 db új 
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Projekt jelenlegi 
állása (készültségi 
fok, beszámolási 
időszakok, 

kifizetési 
kérelmek): 

Megvalósítást 
hátráltató 
problémák, 
nehézségek: 

kétágyas szoba kerül kialakításra, továbbá az akadálymentesített 
vendégfogadás is megvalósul, így a jelenlegi 18 szobával működő szálloda 19 
szobával fog rendelkezni, amelyből 1 db szoba akadálymentes lesz. A belső 
átalakításokon túl a szálloda, környezetének alakításával, fejlesztésével 
integrálódhat a Sóstói kialakulóban lévő szállodasor rendszerébe. A 
környezet burkolt felületeinek, zöld felületeinek, kerítéseinek rendezésével, 
átalakításával nem csak a szálloda közvetlen környezetének képe javul, 
hanem a Blaha Lujza sétány összképe is alakul. 

FEJLESZTÉSI ELEMEK: 
Előkert rendezés (kerítésbontás, kapu áthelyezés, zöldfelület rekonstrukció, 
térburkolat) 
Délnyugati homlokzat felőli fejlesztések (támfal újjáépítés, zöldfelület 
rendezés, járda - rámpa -lépcső - külső terasz kialakítása); 
Elektromos autótöltési pont kiépítése; 
Kerékpártároló és kölcsönző pont kialakítása; 
Főbejáratnál szélfogó kialakítása; 
Épület belső felújítása (recepció áthelyezése, bővítése várakozóval, 
konferenciaterem kialakítása, játszósarok kialakítása, kisállat simogató és vízi 
világ bemutató tér kialakítása, 1 db új szoba kialakítása, 1 db akadálymentes 
szoba kialakítása meglévő szoba átalakítással, szobák átalakítása nagyobb 
alapterületűvé, bőrönd és csomagmegőrző kialakítása, festés, világítás 
korszerűsítés stb.); 
Napelemes rendszer telepítése; 

A pályázat 2018.01.19-én került benyújtásra, majd a hiánypótlás teljesítését 
követően 2018.03.03-án kaptunk értesítést a jogosultsági feltételek 
teljesítéséről, miszerint értékelésre át lett adva a projekt, amely még 
folyamatban van. 

A benyújtás során elkészült a műszaki adatszolgáltatás és a projekt üzleti 
terve. Az egyéb tevékenységekhez (tervezés, műszaki ellenőrzés ... ) 
kapcsolódó szerződések megkötésére a pozitív támogatói döntés esetén 
kerül sor. 

nem releváns 

WWW.""tYIJll.C.'9H.l\ZA . HU 
~~~~~~~~~~~~ 

R E G Y H Á Z A 


