
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

50/2019. (111.28.) számú 
határozata 

Nyíregyháza közigazgatási t erület én több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(1.26.) számú határozat 

módosításáról 

A közgyűlés 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI. 08.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés e) pontja értelmében kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja az alábbi területet: 

- Vécsey köz (6424 hrsz. déli része) -Szarvas utca- Móricz Zsigmond utca - Deák Ferenc utca déli 
szakasza -Vécsey köz (6437/1 hrsz.) 
- Tiszavasvári út Derkovits Gyula utca és Derű utca közötti szakaszához kapcsolódó közterület 
- Debreceni út - vasút - Nyugati 11 utca által határolt terület a Déli Ipari Parkban 

A határozat melléklete tartalmazza a korábban kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 
területeket. 

Felelős : Veres István városi főépítész. 

k.m.f. 

JJ~ 
l ' 

Dr. Kovács Ferenc 
i~ 

Dr. Szemán Sándor 
polgármester címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 
1.) A Közgyűlés tagjai 
2.) A címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezet i egységeinek vezetői 



Melléklet az 50/2019. (111.28.) számú önkormányzati határozathoz 

Önkormányzat által kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek 

Határozat szám Kijelölt terület 

1. volt Báthory István laktanya 
-

2. volt Vay Ádám laktanya 
-

3. 
Simai út - Rét utca - Rókabokori út- Szélsőbokori út által 
határolt terület ,______ 

4. 
Tiszavasvári út - Nyugati elkerülő út - Rókabokori út -

5/2017. (1. 26.) Salamonbokori út által határolt terület -
5. Benczúr- Bessenyei tér 

,______ 

6. lntermodális csomópont 
-

7. Nagykörút déli befejező szakasz 
,______ 

8. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 

Simai út - Bokréta utca - Bottyán János utca - Szirom utca -
9. 30/2018. (11.22.) Fészek utca - Tiszavasvári út - Salamonbokori út - Rókabokori út 

- Szélső bokor által határolt terület 

10. 
Tünde utca - Folyóka utca - Gömb utca - Palánta utca - Tallér utca 
- Mohács utca által határolt terület ,______ 169/2018. (X.18.) 

11. 
Víz utca - Rákóczi F. utca - Mártírok tere - Síp utca - Bethlen 
Gábor utca által határolt terület 

12. Jósa András Múzeum terület 
-

13. 225/2018. (Xll.20.) Család utca-Belső körút csomópont 
-

14. Család utca- Szalag utca csomópont 


