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BEVEZETŐ 

A térségi és városi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és 
szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A 2014–2020 közötti programozási 
időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, 
valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok 
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. 
határozat (továbbiakban: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat) alapján a területi szereplők 
rendelkezésére álló TOP forráskeret1 felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és 
programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. 

A terület-, településfejlesztési dokumentumok fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP 
forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele 
érdekében szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – 
dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP 
forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-
2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. E célból az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat rögzíti, 
hogy a TOP keretein belül meghatározott források tervezése integrált területi programok (ITP) 
kialakításával a megyék és a megyei jogú városok szintjén valósul meg. 

TOP küldetése a területileg decentralizált fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió erősítése, 
mindez összhangban az Európai Unió stratégiai célkitűzéseivel, mint a foglalkoztatás növelése, az 
energiahatékonyság javítása, az éghajlatvédelem, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem. A TOP az elérni kívánt európai uniós célok elérése érdekében két kiemelt fejlesztési 
célt fogalmaz meg, amelyek a következők: 

I. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek 
biztosítása 

II. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás 
javításához szükséges feltételek biztosítása 

A TOP két kiemelt fejlesztési célja az operatív program prioritási tengelyeihez kapcsolódóan 
megfogalmazott egyedi célkitűzéseken keresztül egyértelműen hozzájárul az Európai Unió 11 
tematikus célja közül a 4. tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden ágazatban), 6. tematikus cél (A környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának előmozdítása), 8. tematikus cél (A fenntartható és minőségi 
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi 
együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) 
megvalósulásához. 

                                                           
 

1 Az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján a területi szereplők – 18 megye és a 22 megyei jogú város – 
teljes 7 éves forráskerete 1185,7 milliárd forint, melyből Nyíregyháza Megyei Jogú Város forráskerete 24,63 
milliárd forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye forráskerete 89,28 milliárd forint. 
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A TOP tehát elsődlegesen a helyi adottságokra épülő, a területi kiegyenlítődést szolgáló 
gazdaságfejlesztésre fókuszál erős település- és területfejlesztési tartalommal. Az operatív program 
előre meghatározott, területi szintekre allokált forráskereteket tartalmaz. Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Integrált Területi Program céljai a TOP 6. prioritásának intézkedéseihez szorosan 
kapcsolódva szolgálják az operatív program és az EU-s tematikus célkitűzések elérését. 

Az Integrált Területi Program kidolgozását megelőző tervezési folyamat során Nyíregyházai Megyei 
Jogú Város Közgyűlése az Integrált Területi Program kidolgozását megelőzően az alábbi (2014-2020-
as tervezési időszak megalapozását szolgáló) területfejlesztési dokumentumokat fogadta el: 

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját megalapozó 
vizsgálatok, a Hosszú távú Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról és az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia megtárgyalásáról 

Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 126/2014 (VI.26.) számú határozatával 

2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját képező Integrált 
Településfejlesztési Stratégia 

Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 185/2014 (IX.25.) számú határozatával 

3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020. EU költségvetési 
időszakra készítendő Integrált Területi Programjáról 

Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 80/2015 (IV.23.) számú határozatával 

Az ITP jelen verziójú módosítását a TOP 4. számú módosítása teszi szükségessé. Az Európai Parlament 
és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének1 21.-22. cikke rögzíti az eredményességi felülvizsgálat 
tényét és teendőit. Az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal együttműködésben, valamennyi 
tagállamban felülvizsgálja a programok teljesítését az adott programokban meghatározott 
eredményességmérési célok alapján. Az eredményességi felülvizsgálat során prioritások szintjén 
megvizsgálták a programok részcéljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentésben bemutatott információk alapján. 

 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM2014-2020 ALAPADATAI 

Az ITP megnevezése: 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi 
Program 2014-2020 

Az ITP-t végrehajtó területi 
szereplő megnevezése: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Az ITP teljes hét éves forrás 
kerete: 

24,63 milliárd Ft 
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1. PARTNERSÉG 

A partnerség a területfejlesztési és területtervezési folyamat szerves részét képező támogató 
folyamat, amely Nyíregyházán végig kísérte a tervezési folyamat teljes időszakát. 
Az Önkormányzat 2013 szeptemberében elkészítette a város fenntartható városfejlesztési 
programjának – településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának 
(ITS) – társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, összhangban a Közgyűlés által 
elfogadott „Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztéssel és településrendezéssel 
kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzata” című dokumentummal. A Partnerségi egyeztetési 
terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembevételével került kidolgozásra: 

• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 

• Tervezési Segédlet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Fenntartható Városfejlesztési 
Programok című pályázati felhívás keretében történő elkészítéséhez 

• Útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014-
2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013. augusztus 30.) 

• Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 
2009. január 28.) 

• A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában: a partnerségről 
szóló európai magatartási kódex elemei - Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum (SWD 
(2012) 106 Final, Brüsszel, 2012.4.24.) 

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható városfejlesztési program tervezési, 
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. A partnerségi egyeztetések során formálódó 
településfejlesztési dokumentumok az ITP-ok alapdokumentumaiként funkcionálnak. 

A településfejlesztési dokumentumok kidolgozásának folyamatába az 1. ábrában ismertetett partneri 
csoportok kerültek bevonásra: 

2014-2020-as tervezési időszak településfejlesztéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetéseibe bevont 
partneri csoportok (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014) 

 

Lakossági szint 

Szakmai egyeztetésbe, 
véleményezésbe bevont 

partnerek 

A 314./2012. Korm. 
rendelet alapján 
meghatározott 

kötelező 
véleményezői kör  
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Az ITP tervezésekor a partnerség keretében további egyeztetéseket folytatott az Önkormányzat. Az 
ITP tervezés stratégiai kérdéseiről, az intézkedések közötti forrásallokációról és az ITP 
munkaanyagairól a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött (80/2015. (IV.23.) számú 
határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készítendő Integrált 
Területi Programjáról). 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (14/B. §) alapján a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozta és 
működteti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot (Megyei 
Konzultációs Fórum), mint a területfejlesztéssel kapcsolatos kérdések megvitatásának 
intézményesült formáját. A Megyei Konzultációs Fórum szolgálta a megye és a megyei jogú város 
terület- és településfejlesztési, valamint az Integrált Területi Program célkitűzéseinek összhangját. 

Az ITP tervezése alatt a szakminisztérium államtitkárjai és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzat tisztségviselői közötti is folytak egyeztetések. 

A partnerség során meghatározó szereplők voltak a helyi lakosok, valamint a város társadalmi és 
gazdasági életének meghatározó szereplői. Az ITP céljainak, a célok elérését szolgáló konkrét 
fejlesztési projektek meghatározása során ezért a város kiemelt figyelmet fordított a városi helyi 
szereplők által megfogalmazott gazdaság-, és városfejlesztési igények ITP-ban történő 
érvényesítésére. 
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2. TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

A hazai jogszabályalkotás a Területi Kiválasztási Eljárásrend alkalmazásának szükségességét a 2014-
2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet keretében rögzítette, ami alapján: 

54. § (4) Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város 
integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi 
programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő. 

57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer 
alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a 
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. 

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek keretét képezik, és 
elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Az adott kritériumok egyrészt az 
Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok, másrészt az ITP-t végrehajtó területi szereplő 
által meghatározott kritériumok. A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő 
alapelvek, amelyek később kerülnek átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus 
értékelési szempontokká. Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára 
igazítva, konkretizálva. 

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig 
Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. 
A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek 
meghatározásra. 

AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, KÖTELEZŐ TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat 

I.1. 
Illeszkedés a TOP 
céljaihoz 

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való 
szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás. 

I.2. 
Szakmai indokoltság, 
igény és kihasználtság 

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a 
szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági 
terv. 

I.3. Megalapozottság 

A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, 
megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló 
információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A 
szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt 
indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan. 

I.4. Kockázatok 
A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés 
milyen kockázatokat hordoz. 
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I.5. Projekt komplexitása 
A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes 
hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. 

I.6. Hatás 
A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy 
milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását. 

I.7 Integrált megközelítés 
Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek 
projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való 
illeszkedése, szinergikus hatás. 

I.8. Fenntarthatóság 

Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló 
produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi 
fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-
kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a 
fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, 
megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó 
megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG 
kibocsátást lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. 
A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, projekt megvalósításához és 
működtetéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak, 
többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.  

I.9 Esélyegyenlőség 
A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az 
semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport 
számára sem. 

I.10 Költséghatékonyság 
A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel tervezett. 

I.11 Eredményesség 
A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns 
indikátorteljesítéshez. 

A TERÜLETI SZEREPLŐ SAJÁT HATÁSKÖRBEN MEGHATÁROZHATÓ (NYÍREGYHÁZA MJV) ÁLTAL 
VÁLASZTOTT TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás 

II.1. 
Illeszkedés az ITS céljaihoz és 
a vonatkozó indikátoraihoz 

A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott 
témában megjelenített indikátorokhoz való 
hozzájárulás. 

IGEN/NEM 

II.2. 
Hozzájárulás a pénzügyi 
egyensúly fenntartásához 

A kritérium az önkormányzat költségvetési 
egyensúlyának fenntartását erősíti. 

IGEN/NEM 

II.3. 
Hozzájárulás belső területi 
kiegyenlítődéshez 

A kritérium bevezetése az adott földrajti területen 
belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott 
kiküszöbölni. 

IGEN/NEM 

II.4. 
Hozzájárulás belső társadalmi 
kiegyenlítődéshez 

A kritérium a lakosságon belüli szociális és 
életminőségre vonatkozó különbségek 
kiegyenlítődését szolgálja. 

IGEN/NEM 

II.5. 
Hozzájárulás a gazdasági 
növekedéshez 

A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági 
növekedéshez történő hozzájárulása kerül 

IGEN/NEM 
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Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás 
mérlegelésre. 

II.6. 
Hozzájárulás a 
munkahelyteremtéshez 

A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági 
helyzet javulását támogatja. 

IGEN/NEM 

II.7. 

Hozzájárulás a külső 
természeti hatásokkal 
szembeni ellenálló képesség 
erősítéséhez 

A kritérium bevezetésével szemponttá válik a 
beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség 
növekedéséhez. 

IGEN/NEM 

II.8. Egyéb, pontosan:  - IGEN/NEM 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott 
Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat 
kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL VÁLASZTOTT SAJÁT HATÁSKÖRBEN 
MEGHATÁROZHATÓ TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

Sorszám Kritérium megnevezése  Szöveges magyarázat 

II. 1. 
Illeszkedés az ITS 
céljaihoz és a vonatkozó 
indikátoraihoz 

Alaphelyzet: 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014 szeptemberében készítette el 
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), amely kijelöli a város 
középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési céljait, a megvalósítást 
szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. 
Illeszkedő ITS cél (ok): 
A kritérium az ITS adott fejlesztéshez kapcsolódó tematikus és területi 
céljaihoz és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való 
hozzájárulást erősíti. 
Indoklás: 
A város ITS-ja fogalmazza meg Nyíregyháza 2014-2020-as időszakra 
szóló fejlesztési kereteit, így kiemelten fontos, hogy a dokumentum 
illeszkedjen a város településfejlesztési stratégiájához. E területen 
kiemelt célokként kezeli a város a helyi gazdaság, a városi környezet 
fejlesztését, a fenntarthatóság növelését. 

II. 2. 
Hozzájárulás a pénzügyi 
egyensúly 
fenntartásához 

Alaphelyzet: 
A város stabil pénzügyi gazdálkodása alapvető fontosságú a jövőbeli 
fejlesztések eredményes megvalósításához. 
Illeszkedő ITS cél (ok): 
A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását 
erősíti. Fontos szempont a beavatkozások eredményeként megvalósuló 
fejlesztések pénzügyi fenntarthatósága. 
Indoklás: 
Az ITS célrendszerében több ponton is megjelenik a fejlesztések 
fenntarthatóságának fontossága (T6. cél: fenntartható közlekedés, T7 
cél: energiahatékony épületállomány), a társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság mellett fontos pillér a pénzügyi fenntarthatóság is. A 
pénzügyi egyensúly fenntartása lényeges elemét képezi az ITP 
forrásallokációjának tervezése során. A város kiemelt célja a helyi 
gazdaság fejlesztése, ugyanakkor a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 
beruházások alacsonyabb támogatási intenzitás mellett fognak 
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Sorszám Kritérium megnevezése  Szöveges magyarázat 
megvalósulni. A város e tényt és saját pénzügyi egyensúlyának 
fenntarthatóságát szem előtt tartva határozta meg az ITP 
forrásallokációját. 

II. 3. 
Hozzájárulás belső 
területi 
kiegyenlítődéshez 

Alaphelyzet: 
Nyíregyháza területén belül jelentős különbségek tapasztalhatók a 
gazdasági fejlettség, társadalmi mutatók és infrastrukturális ellátottság 
alapján. Az ITS és annak Megalapozó vizsgálata részletesen bemutatja 
az egyes városrészek jellemzőit és területi különbségeit. 
Illeszkedő ITS cél (ok): 
A kritérium a város földrajzi területén belüli bárminemű 
egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni. 
Indoklás: 
Az ITS célrendszerében több ponton is megjelenik a területi 
különbségek csökkentésének fontossága, a leszakadással fenyegetett 
városrészek felzárkóztatása (T4 cél: magas színvonalú humán 
szolgáltatások, T5 cél: közösségi, szolidáris, befogadó társadalom, T6. 
cél: fejlett városi mobilitás, T7. cél: vonzó és energiahatékony épített 
környezet, táj- és településkép). 
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3. AZ ITP CÉLRENDSZERE ÉS INTEGRÁLTSÁGA 

3.1. AZ ITP CÉLKITŰZÉSEI 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának célrendszere egyértelműen 
levezethető a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszeréből, az ITP keretén belül 
tervezett fejlesztések hozzájárulnak az ITS céljainak eléréséhez. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Program céljainak meghatározása során a megyei jogú város ITS-e mellett 
figyelembe vettük a megyei területfejlesztési stratégia fejlesztési irányaival való összhang 
megteremtését, valamint azt, hogy a városi fejlesztések a helyi adottságokhoz mérten 
hozzájáruljanak az ország legfontosabb fejlesztési céljaihoz.  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált 
Területi Program céljai a következők: 

1. ITP cél: Gazdasági környezet élénkítése 

Nyíregyháza fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi gazdasággal 
rendelkezzen, amely értékteremtő, minőségi munkahelyen keresztül biztosítja a város és 
vonzáskörzete lakosságának magas szintű foglalkoztatottságát. A helyi gazdaság fejlesztésének 
alapvető célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén keresztül a helyi vállalkozások támogatása, további 
beruházások vonzása, valamint foglalkoztatási együttműködési megállapodások, paktumok 
támogatása által a térségi foglalkoztatottság növelése. A városi gazdaságfejlesztés legfontosabb 
területei a városi üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari parkok, iparterületek fejlesztése), a 
gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztési beruházások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés 
erősítése és a fenntartható városi turizmus feltételrendszerének javítása. A városfejlesztési cél 
nagyban hozzájárul a Kormány 2014-2020 közötti időszakra megfogalmazott célkitűzéseihez, a helyi 
gazdaság erősítésén és diverzifikálásán keresztül új munkahelyek teremtéséhez.  

2. ITP cél: Fenntartható városfejlesztés 

A városi élet fontos elemét képezi a városkép, a közösségi terek, városi zöldfelületek, az épített 
környezet, a közművek állapota. 2014-2020 között a fenntartható városfejlesztés kiemelt területeit 
képezik a barnamezős területek, a városi zöldfelületek, valamint a környezetvédelmi infrastrukturális 
beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztések. 

3. ITP cél: Fenntartható városi közlekedés 

A város fejlődésének egyik kulcstényezője a városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a 
környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos 
alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a környezetbarát mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható 
városfejlesztés egyik kiemelt területe. 

4. ITP cél: Magas színvonalú humán szolgáltatások 

A városi lakosság életminőségének fontos alapfeltétele a megfelelő színvonalú humán szolgáltatások 
(egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés) elérhetőségének biztosítása. 
Nyíregyházán kiépült, fejlett infrastruktúra jellemzi a humán szolgáltatások szinte valamennyi 
területét. A jövőbeli beruházások során a hangsúly a szolgáltatások színvonalának, minőségének 
további javítására, a szükségletekhez igazodó fejlesztésére szükséges helyezni.  
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5. ITP cél: Leromlott városi területek rehabilitációja 

Egyes társadalmi csoportok leszakadása leromlott, vagy leromlással fenyegetett területeket hozott 
létre a városban. A szegregációval érintett városrészek felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a 
helyi társadalom felzárkóztatásával. A társadalmi probléma megoldása érdekében komplex, integrált 
– foglalkoztatási, lakhatási, szociális – beavatkozások megvalósítására van szükség. 

6. ITP cél: Vonzó városi image 

A vonzó városi image erősítése érdekében elengedhetetlen a város (és intézményei, szervezetei, 
vállalkozásai) aktív hazai és nemzetközi marketingtevékenysége. A város már meglévő pozitív image-
ének erősítése érdekében fontos, hogy Nyíregyháza rendszeresen helyet adjon színes és színvonalas 
hazai és nemzetközi programoknak, rendezvényeknek (sport, kultúra, turizmus, gazdasági-, 
tudományos élet, stb.). A város fejlődésében kiemelt szerepet tölthetnek be az alulról jövő közösségi 
kezdeményezések, aminek érdekében fontos, hogy a város bátorítsa és támogassa a helyi 
közösségek, civil szervezetek működését. A lakosság megtartásának, visszavonzásának kulcstényezője 
pedig a helyi identitástudat további erősítése lehet. 

3.2. ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA AZ ITS CÉLOKKAL ÉS A TOP 6. PRIORITÁS INTÉZKEDÉSEINEK 
CÉLJÁVAL 

Az ITP céljainak kétirányú illeszkedést kell mutatniuk. Egyrészt az ITP alapjául szolgáló fejlesztési 
dokumentum (MJV-k esetében az ITS) felé, másrészt a finanszírozást biztosító operatív program és 
vonatkozó 6. prioritásának céljai felé. Ezzel a kétirányú illeszkedéssel az ITP jelenti célok szintjén a 
kapcsolatot a terület specifikus fejlesztési dokumentum és a finanszírozást részben biztosító operatív 
program között. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza MJV ITP-jának célkitűzései szoros kapcsolatban állnak a város ITS-jának célrendszerével, 
abból közvetlenül levezethetők. Az ITP céljai a TOP 6. prioritás intézkedéseinek céljaival is szoros 
koherenciát mutatnak. A következőkben röviden ismertetjük Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program beruházási prioritásokhoz kapcsolódó célrendszerét. 

Integrált Területi 
Program 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 

TOP GINOP OP OP OP 

fejlesztési 
célok 

forrás 
felhasználás 

céljai 



3.2.1. AZ ITS CÉLRENDSZERE 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014 szeptemberében 
készült el. A stratégia kijelöli a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást 
szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. Az ITS célrendszere a következő: 

Jövőkép – Nyíregyháza 2030-ban: 

„Nyíregyháza hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város, ahol  

• az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak, az itt élők egészséges környezetben, 
egészséges életmódot folytatva megfelelő életminőségben élnek,  

• a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek, 
• a fejlett helyi gazdaságnak köszönhetően a foglalkoztatási és jövedelmi szint magas, 
• aktív kulturális, társadalmi élet folyik. 

2030-ban Nyíregyháza egy olyan város, amelyet következő generációk (gyermekeink, unokáink) is 
szívesen választanak lakóhelyül, ahová a magas képzettségű fiatal szakemberek is visszatérnek.” 

A felvázolt jövőkép elérése érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési 
koncepciójában a következő átfogó fejlesztési célokat jelölték ki: 

• Versenyképes város: Versenyképes, nemzetközi színvonalú gazdaság, értékteremtő 
foglalkoztatás és az aktivitás növelése 

• Gondoskodó város: Javuló életminőség és a társadalmi különbségek csökkentése 
• Környezettudatos város: Energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2020-ig megvalósítandó középtávú (tematikus) céljai a 
településfejlesztési koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó célok, valamint az Európa 2020 
stratégiához kapcsolódó tematikus célok alapján lettek kijelölve. Nyíregyháza Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott középtávú stratégiai célok a következők: 

• T1. Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minőségi munkahely, magasabb jövedelmi szint 
• T2. Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció 
• T3. Pezsgő kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus 
• T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások 
• T5. Közösségi, szolidáris, befogadó társadalom 
• T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés 
• T7. Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép 
• T8. Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi image 

3.2.2. A TOP 6. PRIORITÁS CÉLJAI 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elsődleges célja az Európai Unió stratégiai 
célkitűzéseivel (foglalkoztatás növelése, energiahatékonyság javítása, éghajlatvédelem, valamint a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem) összhangban a területileg decentralizált 
fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió erősítése. A TOP az elérni kívánt európai uniós célok 
megvalósulása érdekében két kiemelt fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők: 
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I. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek 
biztosítása 

II. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás 
javításához szükséges feltételek biztosítása 

A TOP két kiemelt fejlesztési célja az operatív program prioritási tengelyeihez kapcsolódóan 
megfogalmazott egyedi célkitűzéseken keresztül az Európai Unió 11 tematikus célja közül a 4. 
tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 
minden ágazatban), 6. tematikus cél (A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása), 8. tematikus cél (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 
valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi együttműködés 
erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) 
megvalósulásához járul hozzá. 

Az 1301/2013/EU rendelet értelmében nemzeti szinten az ERFA- források legalább 5 %-át 
fenntartható városfejlesztésre kell fordítani. A fenntartható városfejlesztést az 1303/2013/EU 
rendelet 36. cikkében említett integrált területi beruházások révén, egyedi műveleti programok, vagy 
az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke értelmében egyedi prioritási tengelyek alkalmazása által kell 
megvalósítani. Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban a fenntartható városfejlesztés 
vonatkozó előírásokat egyedi prioritási tengely révén kívánja megvalósítani. A fenntartható 
városfejlesztés komplexitása és integráltsága miatt, a TOP 6. prioritása keretében finanszírozandó 
beruházások az előbbiekben felsorolt 4 tematikus célhoz is hozzájárulnak.  

TOP 6. prioritástengely 
intézkedései 

Alap Célkitűzés 
Tematikus 
célkitűzés 

Beruházási 
prioritás 

6.1 Gazdaságfejlesztés ERFA 
6A - Megyei jogú városok gazdasági 
környezetének fejlesztése a foglalkoztatás 
növelése érdekében 

8. b) 

6.2 Családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése 

ERFA 
6B - Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő 
visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások 
által 

8. c) 

6.3 Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
városfejlesztés 

ERFA 
6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a 
népesség megtartása városfejlesztési 
beavatkozásokkal 

6. e) 

6.4 Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 

ERFA 
6D - Fenntartható közösségi mobilitás 
elősegítése 

4. e) 

6.5 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a 
megújuló energia-
felhasználás arányának 
növelése 

ERFA 
6E - A megyei jogú város önkormányzatai 
energiahatékonyságának javítása és a megújuló 
energiaforrások részarányának növelése 

4. c) 

6.6 Városi közszolgáltatások 
fejlesztése 

ERFA 
6F - Önkormányzati közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 

9. a) 

6.7 Leromlott városi 
területek rehabilitációja 

ERFA 
6G - A leromlott városi területeken a jobb 
életlehetőségekkel rendelkező hátrányos 
helyzetű személyek számának növelése 

9. b) 

6.8 Gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódó foglalkoztatás 
fejlesztés 

ESZA 
6H - A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, 
a helyi és térségi gazdasági szereplők által 
foglalkoztatottak számának növelése 

8. i) 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó 
helyi programok 

ESZA 
6I - A leromlott városi területeken a jobb 
életlehetőségekkel rendelkező hátrányos 

9. i) 
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TOP 6. prioritástengely 
intézkedései 

Alap Célkitűzés 
Tematikus 
célkitűzés 

Beruházási 
prioritás 

helyzetű személyek számának növelése valamint 
a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás 
növelése helyi szinten 

3.2.3. AZ ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA A TOP 6. PRIORITÁS CÉLKITŰZÉSEIVEL ÉS A VÁROSI ITS 
CÉLJAIVAL 

Kapcsolódó ITS célok ITP célok Kapcsolódó TOP célkitűzések 
• T1. Fejlett helyi gazdaság, 

nagyszámú minőségi 
munkahely, magasabb 
jövedelmi szint 

• T2. Fejlett, magas színvonalú 
tudományos élet, innováció 

• T3. Pezsgő kulturális élet, 
rekreációs lehetőségek, fejlett 
turizmus 

1. Gazdasági 
környezet 
élénkítése 

• 6A - Megyei jogú városok gazdasági 
környezetének fejlesztése a foglalkoztatás 
növelése érdekében 

• 6H - A foglalkoztathatóság javítása és a 
helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők 
által foglalkoztatottak számának növelése 

• T7. Vonzó és energiahatékony 
épített környezet, táj- és 
településkép 

2. Fenntartható 
városfejlesztés 

• 6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a 
népesség megtartása városfejlesztési 
beavatkozásokkal 

• 6E - A megyei jogú város önkormányzatai 
energiahatékonyságának javítása és a 
megújuló energiaforrások részarányának 
növelése 

• T6. Fejlett városi mobilitás, 
fenntartható közlekedés 

3. Fenntartható 
városi 
közlekedés 

• 6D - Fenntartható közösségi mobilitás 
elősegítése 

• T4. Magas színvonalú humán 
szolgáltatások 

4. Magas 
színvonalú 
humán 
szolgáltatások 

• 6B - Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő 
visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások 
által 

• 6F - Önkormányzati közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének és minőségének 
fejlesztése 

• T5. Közösségi, szolidáris, 
befogadó társadalom 

• T7. Vonzó és energiahatékony 
épített környezet, táj- és 
településkép 

 

5. Leromlott 
városi területek 
rehabilitációja 

• 6G - A leromlott városi területeken a jobb 
életlehetőségekkel rendelkező hátrányos 
helyzetű személyek számának növelése 

• 6I - A leromlott városi területeken a jobb 
életlehetőségekkel rendelkező hátrányos 
helyzetű személyek számának növelése 
valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi 
összetartozás növelése helyi szinten 

• T8. Aktív hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszer, vonzó városi 
image 

 

6. Vonzó városi 
image 

• 6H - A foglalkoztathatóság javítása és a 
helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők 
által foglalkoztatottak számának növelése 

• 6I - A leromlott városi területeken a jobb 
életlehetőségekkel rendelkező hátrányos 
helyzetű személyek számának növelése 
valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi 
összetartozás növelése helyi szinten 



3.3. A MEGYE ÉS MEGYEI JOGÚ VÁROSFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEINEK ÖSSZHANGJA 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programja a megyei területfejlesztési 
dokumentumokban megfogalmazott célok, prioritások elérését szolgálja a TOP első öt prioritásához 
kapcsolódó intézkedéseken keresztül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ITP céljai a következők: 

1. ITP cél: Versenyképes megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságának erősítése a 
munkahelyteremtés, a munkavállalók mobilitásának segítése és a kisgyermekesek 
munkaerőpiacra történő visszatérésének támogatása által. A megyei 
élelmiszergazdaság versenyképességének erősítése az önkormányzati agrárlogisztika 
fejlesztése által. 

2. ITP cél: Élhető megye – Integrált városfejlesztés a helyi lakosság életkörülményeinek javítása 
érdekében. 

3. ITP cél: Szolgáltató megye – A települési (állami és önkormányzati) közszolgáltatások, kiemelten 
az egészségügyi alapellátás, központi ügyelet és szociális szolgáltatások fejlesztése. 

4. ITP cél: Zöld megye – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a települési önkormányzatok 
energiahatékonyságának javítása. 

5. ITP cél: Proaktív megye – Megyei szintű gazdasági önszerveződés feltételeinek kialakítása, 
megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések javítása. 

6. ITP cél: Szolidáris megye – A társadalmi együttműködés és a helyi identitás erősítése. 

A megyei és a megyei jogú városi ITP egyaránt a TOP intézkedéseihez kapcsolódó fejlesztésekből 
építkezik. A megyei ITP tervezés során az operatív program 1.-5. prioritására, a megyei jogú város ITP 
tervezése során a TOP 6. prioritására lehet tervezni. A TOP 6. prioritásának intézkedései a TOP első öt 
prioritásainak intézkedéseiből állnak össze, ezért a megyei és a megyei jogú városi ITP-k közötti 
kapcsolat erőteljes. A megye és a megyei jogú város ITP céljainak kapcsolódását az alábbi ábra 
mutatja be. 

A megye és a megyei jogú város céljainak kapcsolata 

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város ITP céljai 
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1. ITP cél: Versenyképes megye       
2. ITP cél: Élhető megye       
3. ITP cél: Szolgáltató megye       
4. ITP cél: Zöld megye       
5. ITP cél: Proaktív megye       
6. ITP cél: Szolidáris megye       

 közvetlen, szoros kapcsolódás 

 közvetett kapcsolódás 
 nincs kapcsolat  
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A megyei és a városi ITP céljai közötti hangsúlyt egyértelműen meghatározza az ITP-k 
forrásallokációja. Megyei és városi szinten is elmondható, hogy a területi programok fontos, 
pénzügyileg is hangsúlyos eleme a gazdaságfejlesztés, a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a 
fenntartható városfejlesztés. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza között az alábbi tématerületek esetében mutatkozik 
együttműködési lehetőség: 

TOP 1.1 intézkedés: a Nyíregyházán megvalósuló gazdaságfejlesztési beruházások jelentősen 
hozzájárulnak a megyei gazdaság élénkítéséhez, a megyei foglalkoztatottság növeléséhez. A városi 
gazdaságfejlesztés során ezért figyelembe kell venni, hogy a megyei és a városi fejlesztések 
egymást erősítő módon valósuljanak meg. 

TOP 1.2 intézkedés: a turisztikai fejlesztések esetében előnyben kell részesíteni azokat a 
fejlesztéseket, amelyek egymást erősítik, kiegészítik. A turisztikai programok tervezése és 
megvalósítása során törekedni kell a megyei szintű, a megye több területére kiterjedő turisztikai 
programcsomagok kialakításában. Nyíregyháza turisztikai potenciáljának erősítése érdekében 
érdemes a megyei és a városi turisztikai fejlesztéseket, programokat összehangolni. 

TOP 1.3 és TOP 3.1 intézkedés: a közlekedésfejlesztés egyértelműen olyan fejlesztési terület, ahol 
egyes projektek esetében a megye és a megyei jogú város közötti együttműködésnek jelentős 
szerepe lesz. A városban több olyan közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési elképzelés 
(legtöbb esetben munkaerő mobilitást szolgáló út- és kerékpárút fejlesztések) is 
megfogalmazódott, amelynek célja, hogy Nyíregyházát, mint munkaerő-piaci központot a térség 
munkavállalói kényelmesebben, gyorsabban, környezetileg fenntarthatóbb módon érjék el. 

TOP 5.1 intézkedés: a megyei foglalkoztatási paktum valós gazdaságélénkítő szerepet akkor tudnak 
betölteni, ha azokban nyíregyházi illetőségű intézmények (Nyíregyházi Főiskola, Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, gazdasági szervezetek (nagyvállalatok) is részt vesznek. 

3.4. ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK VIZSGÁLATA 

A TOP keretében megvalósuló megyei fejlesztések mellett a megyék közigazgatási, gazdasági és civil 
szereplői további fejlesztéseket valósíthatnak meg a 2014-2020-as időszak ágazati operatív 
programjai keretében. A következőkben az ágazati operatív programokat érintő legfontosabb 
kapcsolódási pontok kerülnek bemutatásra: 

TOP 1.1 intézkedés: a TOP csak az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari területek 
fejlesztését támogatja, az intézkedést a GINOP 1. prioritási tengely (Kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítása) egészíti ki, amely magántulajdonú iparterületek, üzleti 
infrastruktúra fejlesztések megvalósulását támogatja. Az önkormányzati és magántulajdonban lévő 
iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztések területi összehangolása fontos lehet a források 
hatékony felhasználása során 

TOP 1.2 intézkedés: a városban megvalósuló kisléptékű turisztikai fejlesztéseket érdemes a GINOP 
7. prioritási tengely (Turizmus) nagyléptékű turisztikai beruházásaihoz kapcsolva, azokat kiegészítve 
megvalósítani 

TOP 3.2 intézkedés: az önkormányzati energiahatékonysági beruházásokat kiegészíti a KEHOP 5.2 
intézkedése (Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások 
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alkalmazásának kombinálásával), amely a magántulajdonban lévő épületállomány energetikai 
korszerűsítését, a megújuló energiafelhasználás arányának növelését tűzi ki célul 

TOP 5.1 intézkedés: foglalkoztatási paktumok keretében megvalósuló fejlesztésekhez a GINOP 5. 
prioritási tengelyében (Foglalkoztatás) megfogalmazott fejlesztési területek kapcsolódnak 

TOP 5.3 intézkedés: a helyi közösségfejlesztési programokat az EFOP közösségfejlesztést támogató 
programjának módszertana alapján kell megvalósítani 

  



4. AZ ITP FORRÁSALLOKÁCIÓJA 

A programozási ciklus félidejében szükségszerű a program felülvizsgálata, amelyet közösségi előírás – 
az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete – rögzít. A rendelet előírja, hogy a 2018. 
évre vonatkozó végrehajtási jelentésben rögzített információk alapján eredményességi 
felülvizsgálatra kerül sor a 2018. év végéig elérendő részcélokra vonatkozóan. 

A részcélokat nem teljesítő prioritások esetében a 6 %-os eredményességmérési tartalék 
átcsoportosítása szükséges jól teljesülő prioritásra. A fentiek alapján a nem teljesülő TOP-6. ESZA 
prioritásrész eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a TOP-6 ERFA prioritásrészre 
(azon belül a TOP-6.1 intézkedésére), a TOP 4. számú módosításával. Ezáltal módosultak a TOP-6. 
prioritáson belül a TOP-6.1., TOP-6.8. és TOP-6.9 intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei. 

4.1. AZ ITP TELJES KERETÖSSZEG INTÉZKEDÉSENKÉNTI FORRÁSALLOKÁCIÓJA 

2014-2020 között a területi szereplők a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
1185,7 milliárd forint fejlesztési forráshoz juthatnak. Az Európai Parlament és az Európai Tanács 
1303/2013/EU rendelete alapján az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiához, illetve az egyes alapok Szerződéseken alapuló célkitűzéseihez, többek között a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő hozzájárulás érdekében az Európai Strukturális 
és Beruházási alapoknak a rendeletben meghatározott 11 tematikus célkitűzés megvalósulását kell 
támogatnia. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása a 4., 6., 8. és 9. 
tematikus célkitűzés megvalósulásához kíván hozzájárulni. 

A tematikus célokból jól kirajzolódik, hogy a TOP célja a gazdaságfejlesztésen keresztül a 
foglalkoztatottság növelése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése valamennyi ágazatban, valamint a 
társadalmi befogadás, szolidaritás támogatása. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város indikatív forráskerete 24,63 milliárd Ft, ami az operatív program 
forrásainak 2,07%-a, a megyei jogú városokra allokált forrás (387,04 milliárd Ft) 6,36%-a. Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város az operatív program fejlesztési céljaival egyetértve kíván hozzájárulni az operatív 
program eredményes megvalósulásához. A forrásallokáció kidolgozása során, a Kormány 2014-2020-
as időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzésnek, valamint a helyi fejlesztési igényeknek és 
adottságoknak megfelelően kiemelten törekedtünk a helyi gazdaságfejlesztési irányultság 
megteremtésére és biztosítására, a helyi foglalkoztatás és versenyképesség növelésére, valamint a 
helyi vállalkozások helyzetének erősítésére. 

Nyíregyháza TOP forrásainak 30%-át (TOP 6.1 intézkedés) fordítja a helyi gazdaságfejlesztést, 
munkahelyteremtést közvetlenül szolgáló beruházásokra, programokra. E forrásokon felül a város a 
források további 30%-át fordítja olyan munkába állást szolgáló projektekre (TOP 6.2 intézkedés), 
komplex városfejlesztési beruházásokra (TOP 6.3 intézkedés), amelyek a helyi gazdaság élénkítését 
közvetve szolgálják. 

 



Az ITP keretösszeg valós igényeken alapuló elosztása táblázatos formában (Excel fájl 1. munkalap) 

 

 

TOP 6. prioritás intézkedései 
6.1 Gazdaság-

fejlesztés

6.2 Családbarát, 
munkába állást 

segítő 
intézmények, köz-

szolgáltatások 
fejlesztése

6.3 Gazdaság-
élénkítő és 
népesség-
megtartó 

városfejlesztés

6.4 Fenntartható 
városi közlekedés-

fejlesztés

6.5 Önkormányzatok 
energia-

hatékonyságának és a 
megújuló energia-

felhasználás arányának 
növelése

6.6 Városi köz-
szolgáltatások 

fejlesztése

6.7 Leromlott 
városi területek 
rehabilitációja

6.8 Gazdaság-
fejlesztéshez 
kapcsolódó 

foglalkoztatás-
fejlesztés

6.9 Társadalmi 
kohéziót célzó 

helyi programok
Ellenőrzés 

Forrást biztosító Strukturális Alap 
megnevezése

ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA 

1401/2019. (VII.5.) Korm. 
határozattal módosított 1612/2016. 
(XI.8.) Korm. határozattal rögzített 

intézkedésenkénti 
forrásmegoszlás (MJV) (Mrd Ft)

7,346 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 2,056 0,880 24,63

6%-os EK tartalék átcsoportosítását 
követően módosuló MJV 

forráskeret, intézkedésenként 
(Mrd Ft)

7,522 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 1,933 0,827 24,63

EK tartalék átcsoportosításával 
keletkezett TOP 6. prioritáson 

belüli intézkedésenkénti 
forrásmegoszlás (országos) (Mrd 

Ft)

117,811 33,911 72,031 34,942 60,784 21,710 8,396 26,727 10,730 387,04

"-15-ös végű" körben 
meghirdetett források

(Mrd Ft)
4,739 1,912 4,689 2,193 2,500 0,924 0,000 1,933 0,827 19,717

"-16-os végű" körben 
meghirdetésre kerülő források 

(Mrd Ft)
2,783 0,000 0,000 0,000 0,000 0,408 1,726 0,000 0,000 4,917

"-17-es végű" körben 
meghirdetésre kerülő források 

(Mrd Ft)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Paktum forrásból bölcsődei 
felhívás (6.2.1-19) keretében 
meghirdetett forrás (Mrd Ft)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7,522 Ft 1,912 Ft 4,689 Ft 2,193 Ft 2,500 Ft 1,332 Ft 1,726 Ft 1,933 Ft 0,827 Ft 24,634
0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft

ESZA

Ellenőrzés
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Az operatív program 6. prioritásának intézkedéseire meghatározott eredeti forrásallokációt a város a 
6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 intézkedések esetében elfogadta. A 6.3, 6.5, 6.7, 6.9 intézkedések esetében a 
forrásallokáció a helyi fejlesztési igények figyelembevétele alapján, az alábbiak szerint tér el: 

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés: 

Nyíregyháza ITS-jában fontos célként jelenik meg az élhető város megteremtése által a városi 
népesség megtartása. Az élhető város kialakításának alapvető elemei a város épített környezetének, 
a városi zöldterületeknek a fejlesztése, a barnamezős területek megújítása és a környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztések. Nyíregyháza gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztéséhez 
kapcsolódó fejlesztési elképzelései az intézkedésre előzetesen allokált forrást 100%-ban lefedi. A 
későbbiekben felmerülő városfejlesztési elképzelések, az ismert beruházások költségigényeinek 
lehetséges módosulása miatt a város az intézkedésre allokált forrást növelni kívánja.  

A város fejlesztési elképzelései, valamint az előbbiekben részletezett érvekre alapozva a 6.3 
intézkedés forráskeretét 104 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 2,3%-kal 
növekedett.) 

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának 
növelése: 

Nyíregyházán az elmúlt években számos épületenergetikai korszerűsítés valósult meg a város 
önkormányzati tulajdonú intézményeiben. A városban a legalapvetőbb energiahatékonyságot érintő 
problémák megoldásra kerültek, a további fejlesztési szükségletek nem fedik le az intézkedésre 
előzetesen allokált forrás jelentős részét. Az intézkedés pénzügyi keretét a város csökkenteni kívánja. 

A helyi szükségletek alapján a 6.5 intézkedés forráskeretét 1,399 milliárd forinttal csökkentettük. (Az 
intézkedés pénzügyi kerete 35,9%-kal csökkent.) 

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja: 

Az ITS-ben megfogalmazott célrendszer szerint fontos feladat a leromlott területek felszámolása, a 
leszakadó településrészek épületállományának és közterületeinek megújítása. Nyíregyháza ITS-ja 5 
szociális városrehabilitációs akcióterületet, köztük lakótelepeket és hagyományos beépítésű 
leszakadó városrészeket azonosított. Nyíregyháza leromlott városi területekhez kapcsolódó 
előzetesen megfogalmazott fejlesztési elképzelései az intézkedésre előzetesen allokált forrást 100%-
ban lefedi, ugyanakkor ezek az előzetesen megfogalmazott fejlesztési elképzelések csak két szociális 
városrehabilitációs akcióterületet érintenek. 

A helyi szükségletek alapján a 6.7 intézkedés forráskeretét 1, 142 milliárd forinttal növeltük. (Az 
intézkedés pénzügyi kerete 195,3%-kal növekedett.) 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok: 

Az intézkedésre allokált forrás összegét az ERFA és ESZA források közötti egyensúly megtartása miatt 
154 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 20,5%-kal növekedett.) Az intézkedés 
teljes keretösszege az eredményességmérési tartalék átcsoportosítás miatt 6%-kal csökkent a TOP 4. 
módosítása következtében. 
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A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján 
(Mrd Ft) 

 

Az ITP jelen módosítása keretében az eredményességmérési tartalék átcsoportosítása az 
intézkedések közötti forrásmegoszlást az alábbiak szerint érintette: 

 TOP-6.1. intézkedés keretösszege 176 millió Ft-tal növekedett; 

 TOP-6.8. intézkedés keretösszege 123 millió Ft-tal csökkent; 

 TOP-6.9. intézkedés keretösszege 53 millió Ft-tal csökkent. 
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4.2. AZ INTÉZKEDÉSENKÉNT MEGHATÁROZOTT KERETÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSI MÓDOK 
SZERINTI MEGOSZTÁSA 

Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeretet a megyei jogú 
város három forrás-felhasználási mód keretén belül használhatja fel. Az egyes felhasználási 
módokhoz részben hasonló, részben eltérő tervezési és eljárási feladatok kapcsolódnak. Az egyes 
intézkedéseken belül a felhasználási módok közötti forráselosztás arányai az ITP tervezését végző 
MJV önkormányzatok saját döntésén és mérlegelésén alapulnak. A felhasználási módok az alábbiak 
lehetnek: 

a) MJV önkormányzat fejlesztéseire fordított keret: ismert, stratégiai fontosságú, akár 
konzorciumi formában megvalósításra szánt MJV fejlesztési elképzelések költségeiből áll 
össze (ez a felhasználási mód eltér az általános elvtől, miszerint az ITP projektek nélkül, csak 
forráskeretekkel dolgozik – ebben az esetben ismertek a fejlesztési elképzelések).  

b) Kiemelt kedvezményezetti csoport(ok)ra vonatkozó keret: az adott intézkedés/konstrukció 
esetében támogatásra jogosult helyi szereplők közül az MJV előnyben részesíthet bizonyos 
helyi kedvezményezetti csoportokat (nem MJV önkormányzat, hanem pl. egyház, civil 
szervezetek, jogszabályban meghatározott építtetők, fenntartók) egy bizonyos keretösszeg 
erejéig. Ez lehet egy vagy több pontosan definiálható kedvezményezetti csoport, de konkrét 
szervezetek nevesítése a forrás-felhasználási módon nem lehetséges. A kiemelt 
kedvezményezetti kört gazdálkodási formakód (GFO-kód) szintjén lehetséges legszűkebb 
értelemben definiálni. Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem kötelező a keret 
létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni, ahol valóban indokolt és alátámasztható.  

c) Minden helyi szereplő által felhasználható keret: minden más, az adott konstrukció 
esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrás (keretösszeg).  

Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 2014-2020-as időszak tervezett projektjeinek ismeretében az 
intézkedésekre allokált forrásokat a felhasználási módok között az alábbiak szerint kívánja elosztani: 
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MJV önkormányzat 
projektjei 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Kiemelt kedvezményezetti 
csoport kerete 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Minden jogosult számára 
pályázható 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Az intézkedésekre allokált források felhasználási módok közötti megoszlása (Excel fájl 2 munkalap) 
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MJV önkormányzat 
projektjei

7,522 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 1,933 0,827 24,634

Kiemelt 
kedvezményezetti 

csoport kerete
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Minden jogosult 
számára igényelhető

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Összesen: 7,522 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 1,933 0,827 24,634

Prioritáson belüli 
intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (Mrd 
Ft) 

7,52216 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 1,933 0,827 24,6347,522



25 

ITP intézkedésenkénti forrásainak forrás felhasználási módok közötti megosztása 
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5. AZ MJV FEJLESZTÉSI CSOMAG 

Az MJV fejlesztési csomag az ITP forrásfelhasználás tervezésének egyetlen olyan szegmense, ahol a 
tervezés időszakában konkrét fejlesztési elképzelések ismertek. Az MJV fejlesztés csomag olyan 
beavatkozásokból áll össze, amelyek a TOP 6. prioritás egyes intézkedéseinek keretében az első 
forrás-felhasználási módon belül kerülnek finanszírozásra. 

Az ITP forrástervezése során tehát adódik egy konkrét forrásigénnyel bíró fejlesztési elképzelés-lista, 
amelynek elemei különféle, a TOP 6. prioritás intézkedéseiből kerülnek megvalósításra, és a 
beavatkozások gazdája az MJV Önkormányzata vagy jogszabályban meghatározott, kijelölt 
üzemeltetők, működtetők, építtetők. Az MJV fejlesztési csomagba tartozó beruházások teljes 
forrásigénye körülbelül 24,454 milliárd forint, ami a városra allokált teljes TOP forrás majdnem 100%-
a (99,3%).  

Az MJV fejlesztési csomag elemeinek (fejlesztési elképzelések) megjelenítése intézkedések szerint 
(Excel fájl 3. munkalapja) (a táblázat módosult az Excel 3. munkalapja, a projektek listája alapján) 

Intézkedés / 
 projektkód megnevezése  

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás 
megnevezése  

A 
fejlesztési 
elképzelés 
/beavatkoz
ás becsült 
költsége 
(Ft)  

Első 
forrásfelhaszn
álási mód 
keret összege 
(az adat forrása 
a 3. munkalap)   

6.1 Gazdaság-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen  7 522 000 
000 7 522 000 000 

TOP-6.1.4-15-NY1-2016-
00001 

A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális 
örökségünk megőrzése érdekében 

274 976 
400   

TOP-6.1.4-15-NY1-2016-
00002 

Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó 
kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén 

381 775 
000   

614-14 TSM tartalék  - 26 376 040       

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-
00003 A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése 223 000 

000       

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-
00004 

Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása 
Sóstófürdőn1 

216 666 
862   

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-
00005 

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi 
Művelődési Otthon revitalizációja által 

755 647 
560   

614-16 TSM tartalék  - 1 558 138  

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-
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 

950 000 
000   
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Intézkedés / 
 projektkód megnevezése  

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás 
megnevezése  

A 
fejlesztési 
elképzelés 
/beavatkoz
ás becsült 
költsége 
(Ft)  

Első 
forrásfelhaszn
álási mód 
keret összege 
(az adat forrása 
a 3. munkalap)   

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-
00002 

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és 
délnyugati területein 

2 914 000 
000   

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-
00002 

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást 
ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat 
pontján 

999 500 
000   

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-
00003 

Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes 
utca - Csaló köz csomópontban körforgalom 
kiépítése és Szarvas utca felújítása2 

521 000 
000   

615-16 TSM tartalék  - 81 500 000   

Átcsoportosítással érintett 
összeg  176 000 

000  

6.2 Családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
köz-szolgáltatások 
fejlesztése 

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen  1 912 000 
000 1 912 000 000 

TOP-6.2.1-15-NY1-2016-
00001 

 Családbarát, munkába állást segítő intézmények 
fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál 

700 000 
000   

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-
00001 

Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál 

237 925 
000   

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-
00002 

Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem 72 219 683   

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-
00003 

Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál – II. ütem 

901 855 
317   

6.3 Gazdaság-élénkítő és 
népesség-megtartó 
városfejlesztés 

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen  4 689 000 
000 4 689 000 000 

TOP-6.3.1-15-NY1-2016-
00001  

Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, 
Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében 

1 740 000 
000   

TOP-6.3.2-15-NY1-2016-
00001 Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén 1 197 241 

535   

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-
00001 

A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és 
a Kiserdők területének funkcionális bővítése3 52 758 000   

TOP-6.3.3-15-NY1-2016-
00001  

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

612 494 
148   
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Intézkedés / 
 projektkód megnevezése  

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás 
megnevezése  

A 
fejlesztési 
elképzelés 
/beavatkoz
ás becsült 
költsége 
(Ft)  

Első 
forrásfelhaszn
álási mód 
keret összege 
(az adat forrása 
a 3. munkalap)   

633-15 TSM maradvány  - 50 506 317   

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-
00001 

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
Nyíregyházán 

1 036 000 
000   

6.4 Fenntartható városi 
közlekedés-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen  2 193 000 

000 2 193 000 000 

TOP-6.4.1-15-NY1-2016-
00001 

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 
Nyíregyházán4 

1 800 000 
000   

TOP-6.4.1-16-NY1-2017-
00001 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán5 45 750 000   

TOP-6.4.1-16-NY1-2017-
00002 

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán 
II. ütem6 

347 250 
000   

6.5 Önkormányzatok 
energia-hatékonyságának 
és a megújuló energia-
felhasználás arányának 
növelése 

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen  2 500 000 
000 2 500 000 000 

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-
00001 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál7 

1 000 000 
000   

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-
00001 Energetikai fejlesztések a THG épületeiben 47 617 000   

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-
00002 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál- III. ütem 

396 840 
630   

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-
00003 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál- II. ütem 

156 432 
161   

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-
00004 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 
- IV. ütem 

627 227 
209   

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-
00005 

A Júlia Fürdő szabadidős létesítmény energetikai 
korszerűsítése 

188 997 
199   

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-
00006 Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél 79 998 740   

651-16 TSM maradvány  - 2 886 452   

6.6 Városi 
közszolgáltatások 
fejlesztése 

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen  1 332 000 
000 1 332 000 000 

TOP-6.6.1-15-NY1-2016-
00001 

Nyíregyházi egészségügyi alapellátást nyújtó 
intézmény felújítása 

118 873 
933   
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Intézkedés / 
 projektkód megnevezése  

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás 
megnevezése  

A 
fejlesztési 
elképzelés 
/beavatkoz
ás becsült 
költsége 
(Ft)  

Első 
forrásfelhaszn
álási mód 
keret összege 
(az adat forrása 
a 3. munkalap)   

TOP-6.6.1-16-NY1-2017-
00001 

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - 
II. ütem 

407 800 
000   

TOP-6.6.2-15-NY1-2016-
00001  

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 
10/A. (Hrsz: 2263/131), illetve Körte utca 41/A. 
(Hrsz: 1640/1) szám alatt 

223 716 
045   

662-15 TSM maradvány - 7 610 022   

TOP-6.6.2-16-NY1-2017-
00001 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése és fejlesztése- II. ütem 

564 009 
932   

662-16 TSM maradvány  - 9 990 068   

6.7 Leromlott városi 
területek rehabilitációja az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen  1 726 000 

000 1 726 000 000 

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-
00001 

Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált 
területein 

1 726 000 
000   

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez 
kapcsolódó 
foglalkoztatásfejlesztés 

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen  1 932 640 
000 1 932 640 000 

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-
00001 Nyíregyházi foglalkoztatási paktum 1 932 640 

000   

6.9 Társadalmi kohéziót 
célzó helyi programok az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen  827 000 

000 827 000 000 

TOP-6.9.1-15-NY1-2016-
00001 

Közösen Polyákbokorért: A társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló komplex 
program Nyíregyháza Polyákbokor 
szegregátumában 

50 000 000   

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-
00001 Közösen a kiútért   777 000 

000   
1 A projekt megvalósításának teljes összege 296 549 297Ft. A fennmaradó 79 882 435Ft a Modern Városok 
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított. 
2 A projekt megvalósításának teljes összege 1 121 000 000Ft. A fennmaradó 600 000 000Ft a Modern Városok 
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított. 
3 A projekt megvalósításának teljes összege 1 150 758 000Ft. A fennmaradó 1 098 000 000Ft a Modern Városok 
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított. 
4A projekt megvalósításának teljes összege 2 033 374 925 Ft. A fennmaradó 233 374 925 Ft hazai, kormányzati 
költségvetésből megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított. 
5 A projekt megvalósításának teljes összege 685 112 500Ft. A fennmaradó 639 362 500Ft a Modern Városok 
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított. 
6 A projekt megvalósításának teljes összege 821 887 500Ft. A fennmaradó 474 637 500Ft a Modern Városok 
Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított. 
7A projekt megvalósításának teljes összege 1 041 524 403 Ft. A fennmaradó 41 524 403 Ft hazai, kormányzati 
költségvetésből megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított. 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város számára meghatározott Európai Uniós forrásból szánt keretösszegek 
felhasználását hosszas előkészítés és gondos tervezés előzte meg. Az MJV fejlesztési csomagba 
tartozó beruházások megvalósítása a város 2014-2020-as fejlesztési dokumentumaiban 
megfogalmazott céljainak eléréséhez, a célok eléréséhez kapcsolódó indikátorvállalások 
teljesüléséhez szükségesek. 

A fejlesztési csomag projektjei szorosan kapcsolódnak a Modern Városok Programban nevesített 
fejlesztési elképzelésekhez. A program egyes elemeinek ITP forrás terhére történő finanszírozása 
ugyanakkor csak a Kormány 1562/2016. (X.13.) számú Kormány határozatában rögzített többlet 
kötelezettség vállalással valósítható meg. 

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések a TOP keret terhére tervezett 
projekteket kiegészítik. A következő táblázatban a város ismerteti a Modern Városok Program 
keretében Nyíregyházán tervezett azon fejlesztéseket, amelyek a város többlet kötelezettség 
vállalásának eredményeként valósulhatnak meg.  

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések közül, a többlet kötelezettség 
vállalás terhére, az alábbi fejlesztések finanszírozhatók: 

(A táblázat módosult a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések listája 
alapján.) 

Projekt megnevezése Tervezett TOP 
konstrukció 

Támogatás 
összege Tervezett tartalom 

Indiaház és Madárröpde 
létesítése a Nyíregyházi 
Állatpark területén 

TOP-6.1.4-16-
NY1-2017-00001 820 117 565Ft 

Indiaház: Nyíregyházán élnek és tenyésztési 
programban vesznek részt azok az indiai 
rinocéroszok, melyekből már csak alig párszáz 
van a világban. Szeretnénk számukra egy 
olyan különleges és magas színvonalú házat 
biztosítani, ahol az indiai dzsungel és a 
hatalmas ország atmoszférája is érzékelhető. 

Afrika Madárröpde: Az ország legnagyobb 
Afrika Panorámáját szeretnénk kiegészíteni 
egy különleges röpdével, ahol a vendégek a 
madarak között sétálhatnak. 

Sóstói Múzeumfalu 
fejlesztése 

TOP-6.1.4-16-
NY1-2017-00002 787 777 880Ft 

A projekt célja olyan fejlesztések 
megvalósítása, amely a nyíregyházi Sóstói 
Múzeumfalu kínálatát még egyedibbé teszik. 
Cél továbbá a meglévő attrakciók az új 
szolgáltatásokkal és az új attrakciókkal való 
egybekapcsolása, a látogatók minél magasabb 
színvonalon történő kiszolgálása, komplex 
kulturális-turisztikai élmény nyújtása a 
turisták számára. 
A támogatás összege a 17/2017. (II. 1.) Korm. 
rendelet értelmében módosult. 

Erdei sétány és ökológiai 
sétaút kialakítása 
Sóstófürdőn 

TOP-6.1.4-16-
NY1-2017-00004 79 882 435Ft A projekt célja Sóstófürdő fenntartható 

turisztikai fejlesztése. 

Tiszavasvári út- Derkovits 
utca csomópont 
fejlesztése 

TOP-6.1.5-16-
NY1-2017-00001 600 000 000Ft 

A TOP-6.1.5 konstrukció keretében többek 
között a Nyíregyháza Tiszavasvári út – 
Derkovits utcai csomópont átépítésére 
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kívánunk pályázatot benyújtani. Ezen projekt 
szorosan kapcsolódik a Modern Városok 
Program keretében megvalósuló Atlétikai 
Centrum kialakításához, hiszen a 
kereszteződésnek a csarnok 
megközelíthetőségében kiemelkedően fontos 
szerepe van. Az útkereszteződés az élet- és 
balesetveszélyes csomópontok közé 
sorolható, a megnövekedett forgalom, 
valamint a meglévő felüljáróról történő 
lekanyarodás veszélyessége miatt, ezért - a 
kereszteződés biztonságosabb kialakítása 
érdekében - átépítése szükségessé vált. 

Korányi Frigyes utca 
felújítása, a Korányi 
Frigyes utca - Csaló köz 
csomópontban 
körforgalom kiépítése és 
Szarvas utca felújítása 

TOP-6.1.5-16-
NY1-2017-00003 600 000 000Ft A projekt célja a városi balesetveszélyes 

csomópontok fejlesztése. 

A nyíregyházi Szabadtéri 
Színpad rekonstrukciója 
és a Kiserdők területének 
funkcionális bővítése 

TOP-6.3.2-16-
NY1-2017-00001 1 098 000 000Ft 

A Szabadtéri Színpad a város igen jellegzetes, 
fontos intézménye, mára azonban 
infrastruktúrája oly mértékben gátja a további 
lehetőségeknek, amit csak és kizárólag egy 
újragondolt műszaki, építészeti felújítás, 
valamint a kiszolgáló terek teljes 
rekonstrukciója oldhat fel. A projekt célja 
tehát a Szabadtéri Színpad teljes 
rekonstrukciója és a kapcsolódó 
eszközbeszerzés megvalósítása. 

Csomópont és 
kerékpárút fejlesztés 
Nyíregyházán 

TOP-6.4.1-16-
NY1-2017-00001 639 362 500Ft 

A projekt célja a fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés, csomópontok 
fejlesztése révén. Csomópont és 

kerékpárút fejlesztés 
Nyíregyházán II. ütem 

TOP-6.4.1-16-
NY1-2017-00002 474 637 500Ft 

ÖSSZESEN 5 000 000 000Ft  

 

A Modern Városok Programon felül Nyíregyháza Megyei Jogú Város a Családvédelmi 
Akcióterv keretében - TOP-6.2.1 intézkedésre – további forrásokat kapott: 

 TOP-6.2.1-19 számú felhívás keretében 600 millió Ft-ot kiemelt eljárásrend; 

 TOP-6.2.1-19 számú felhívás keretében 1000 millió Ft-ot standard eljárás szerint. 
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A fejlesztési csomag tartalmi elemei közötti szinergikus kapcsolatok bemutatása (szinergia vizsgálat) 

A következő mátrix a tervezett beavatkozások közötti szinergikus kapcsolatokat mutatja be (a szinergia jelenthet tartalmi szinergiát – pl. szociális 
városrehabilitáció infrastrukturális és soft elemei között, illetve jelenthet földrajzi területi kapcsolatot). 

Intézkedés / projektkód megnevezése  Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése  
A fejlesztési elképzeléshez 
kapcsolódó egyéb beavatkozás 
(intézkedés, projektkód) 

Kapcsolat erőssége 

6.1 Gazdaság-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen    

TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001 A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk 
megőrzése érdekében 

TOP-6.1.4 intézkedéshez 
kapcsolódó beavatkozások közepes szinergia 

TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a 
Nyíregyházi Állatpark területén 

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00003 A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése 
TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004 Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn1 

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési 
Otthon revitalizációja által 

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 
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 és TOP-6.4.1 
intézkedéshez kapcsolódó 
beavatkozások 

közepes és gyenge szinergia 
TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és 
délnyugati területein 

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző 
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján 

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 
Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló 
köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca 
felújítása2 

6.2 Családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztése 

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen    

TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 

TOP-6.2.1 intézkedéshez 
kapcsolódó beavatkozások közvetlen, szoros kapcsolódás 
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Intézkedés / projektkód megnevezése  Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése  
A fejlesztési elképzeléshez 
kapcsolódó egyéb beavatkozás 
(intézkedés, projektkód) 

Kapcsolat erőssége 

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001 Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál 

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál – II. ütem 

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál – II. ütem 

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-
megtartó városfejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen    

TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001  Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári 
úti laktanyák tekintetében 

TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 
közepes szinergia 

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 

TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén 
TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 közepes szinergia 
TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 közvetlen, szoros kapcsolódás 

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők 
területének funkcionális bővítése3 

TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 közepes szinergia 
TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 közvetlen, szoros kapcsolódás 

TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001  
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő 
csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók 
fejlesztése 

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 közvetlen, szoros kapcsolódás 

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001 közvetlen, szoros kapcsolódás 
6.4 Fenntartható városi közlekedés-
fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen    

TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.4.1 és TOP-6.1.5 
intézkedéshez kapcsolódó 
beavatkozások 

közepes és gyenge szinergia TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán4 
TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem5 
6.5 Önkormányzatok energia-
hatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának 
növelése 

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen    

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 

TOP-6.5.1, TOP-6.6.1 és TOP-6.6.2 
intézkedéshez kapcsolódó 
beavatkozások 

gyenge szinergia 
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00001 Energetikai fejlesztések a THG épületeiben 
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Intézkedés / projektkód megnevezése  Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése  
A fejlesztési elképzeléshez 
kapcsolódó egyéb beavatkozás 
(intézkedés, projektkód) 

Kapcsolat erőssége 

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál- III. ütem 

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál- II. ütem 

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem 

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00005 A Júlia Fürdő szabadidős létesítmény energetikai korszerűsítése 
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél 
6.6 Városi közszolgáltatások 
fejlesztése az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen    

TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001 Nyíregyházi egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény 
felújítása 

TOP-6.5.1, TOP-6.6.1 és TOP-6.6.2 
intézkedéshez kapcsolódó 
beavatkozások 

gyenge szinergia 

TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem 

TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001  
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. (Hrsz: 2263/131), 
illetve Körte utca 41/A. (Hrsz: 1640/1) szám alatt 

TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és 
fejlesztése- II. ütem 

6.7 Leromlott városi területek 
rehabilitációja az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen    

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein 
TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 közvetlen, szoros kapcsolódás 
TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 közvetlen, szoros kapcsolódás 

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez 
kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen    

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 Nyíregyházi foglalkoztatási paktum - nincs kapcsolat 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi 
programok    
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Intézkedés / projektkód megnevezése  Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése  
A fejlesztési elképzeléshez 
kapcsolódó egyéb beavatkozás 
(intézkedés, projektkód) 

Kapcsolat erőssége 

TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 
Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor 
szegregátumában 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 
közvetlen, szoros kapcsolódás 

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 Közösen a kiútért   
TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 

közvetlen, szoros kapcsolódás 
TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 
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6. AZ ITP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI 

Az indikátorok vállalt célértékeinek megjelenítése (Excel fájl 4. munkalapján szereplő táblázat). 

 

TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége
TOP Célértéke 

(2018)
Forrásarányos 
célérték (2018)

Az mjv  által 
vállalt célérték 

(2018)

TOP Célértéke 
(2023)

Forrásarányos 
célérték (2023)

Az mjv  által vállalt 
célérték (2023)

A fejlesztett vagy újonnan létesített 
iparterületek és ipari parkok területe

ha 150 9,55 9,55 754 48,15 48,15

A felújított vagy korszerűsített utak teljes 
hossza

km 28 1,79 1,79 99 6,30 6,30

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db 1050 67 67 5250 335 335

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek

m2 142000 9243,90 9243,90 710 000 46219,50 46219,50

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza

km 67 4,27 4,27 334 21,26 21,26

Üvegházhatású gázok becsült éves 
csökkenése

tonna CO2 

egyenérték
36683 426,61 426,61        49 379,00    2133,00 2133,00

Fejlesztéssel érintett egészségügyi 
alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: 

háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, 
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti 

ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

db 108 7 7 540 35 35

Helyreállított lakóegységek városi 
területeken

lakóegység 92 18 18 459 87 87

A foglalkoztatási paktumok keretében 
munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma
fő 4420 282 282 18 870 1365 1365

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 
száma

fő 82600 6368 6368 400 610 30884 30884

6. Fenntartható 
városfejlesztés a megyei 

jogú városokban
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MJV által vállalt célérték ITP (2023): 

A Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztály 2015.03.31-én kelt 
levele értelmében „A nem eredményességmérési keretbe tartozó többi OP indikátor vonatkozásában 
az IH mérlegelte a területi szereplők jelzéseit a kötelező vállalás tekintetében, ezért azok csak 
iránymutatásként szolgálnak majd az ITP szintjén. Ezen indikátorokat projektszinten, a felhívásokban 
foglalt feltételek segítségével fogjuk mérni és az esetleges nem teljesülést projektszinten 
szankcionálni, ezért kérjük, hogy ezen indikátorok esetében ne tegyetek változtatásokat, a számokat 
a forrásallokáció alapján állítjuk be minden esetben.” A 1562/2015. (VIII. 12.) Kormány határozatnak 
megfelelően az előző oldalon található Excel tábla tartalmazza a 2018-ra és 2023-ra vonatkozó 
célérték vállalásokat is, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egyes indikátorok esetén a 
forrásallokációból levezetett indikátor célértékek objektív okok miatt nem teljesíthetők (Bővebben 
lásd a mellékelt Excel táblázat megjegyzés oszlopát.). 

 

7. AZ ITP ÜTEMEZÉSE 

Az ütemezés táblázat intézkedésenként jelöli az egyes felhasználás módok esetében évente vállalt 
kötelezettségvállalások (támogatói döntések) tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és 
összegét (milliárd Ft-ban, 3 tizedesjegyig (Excel fájl 5. munkalap). Nyíregyháza Megyei Jogú Város az 
ütemezésében a MJV önkormányzat projektjeire allokált források (24,634 milliárd Ft) felhasználását 
az alábbi éves bontás szerint ütemezte: 

 

Év Meghirdetések tervezett 
ütemezése (%) Milliárd forint 

2015  54,71 13,448 
2016 25,33 6,239 
2017 19,96 4,917 
Összesen:  100,00% 24,634 

 



 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 ütemezése (Excel file 5. munkalap) 

 

Minden adat automatikusan 
megjelenik az 1. 

munkalapról 

intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né

7,522 0,950 3,571 0,218 1,223 1,561
7,522 0,000

1,912 0,700 1,212
1,912 0,000

4,689
0,613 2,937 1,139

4,689 0,000

2,193
1,500 0,693

2,193 0,000

2,500

1,000 1,500

2,500 0,000

1,332
0,225 0,125 0,575 0,408

1,332 0,000

1,726

1,726

1,726 0,000

1,933
1,933

1,933 0,000

0,827
0,050 0,777

0,827 0,000

24,634 0 0 3,763 9,715 0,125 0 0 6,114 3,357 1,561 0 0 24,634 0,000

Összes 
forrás

Ell.

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó 
városfejlesztés

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-
fejlesztés

2016

6.1. Gazdaságfejlesztés

6. prioritás ntékedései 

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás arányának növelése

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
köz-szolgáltatások fejlesztése

6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése

2017

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

2015



 

 

8. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

1. melléklet - Nyiregyhaza_ITP_20200122_2.3 
 1.) Forráskeret allokáció I. című munkalap 
 2.) Forráskeret allokáció II. című munkalap 
 3.) MJV önkormányzat projektjei munkalap 
 4.) Indikátor vállalások című munkalap 
 5.) Ütemezés című munkalap 



1. oldal, összesen: 6

MJV neve: 

MJV ITP neve: 

Az mjv forráskeretét 
az 1702/2014. (XII. 3.) 

Kormányhatározat 
alapján, 2 

tizedesjegyig kérjük 
megadni!

MJV forráskerete  (Mrd 
Ft):

24,63

TOP 6. prioritás intézkedései 
6.1 Gazdaság-

fejlesztés

6.2 Családbarát, 
munkába állást 

segítő intézmények, 
köz-szolgáltatások 

fejlesztése

6.3 Gazdaság-
élénkítő és népesség-

megtartó 
városfejlesztés

6.4 Fenntartható 
városi közlekedés-

fejlesztés

6.5 Önkormányzatok 
energia-hatékonyságának 

és a megújuló energia-
felhasználás arányának 

növelése

6.6 Városi köz-
szolgáltatások 

fejlesztése

6.7 Leromlott városi 
területek 

rehabilitációja

6.8 Gazdaság-
fejlesztéshez 
kapcsolódó 

foglalkoztatás-
fejlesztés

6.9 Társadalmi 
kohéziót célzó helyi 

programok
Ellenőrzés 

Forrást biztosító Strukturális 
Alap megnevezése

ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA 

1401/2019. (VII.5.) Korm. 
határozattal módosított 
1612/2016. (XI.8.) Korm. 

határozattal rögzített 
intézkedésenkénti 

forrásmegoszlás (MJV)
(Mrd Ft)

7,346 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 2,056 0,880 24,63

A forrásokat 3 
tizedesjegyig kérjük 

megadni!

6%-os EK tartalék 
átcsoportosítását követően 
módosuló MJV forráskeret, 

intézkedésenként
(Mrd Ft)

7,522 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 1,933 0,827 24,63

EK tartalék átcsoportosításával 
keletkezett TOP 6. prioritáson 

belüli intézkedésenkénti 
forrásmegoszlás (országos)

(Mrd Ft)

117,811 33,911 72,031 34,942 60,784 21,710 8,396 26,727 10,730 387,04

"-15-ös végű" körben 
meghirdetett források

(Mrd Ft)
4,739 1,912 4,689 2,193 2,500 0,924 0,000 1,933 0,827 19,717

"-16-os végű" körben 
meghirdetésre kerülő források 

(Mrd Ft)
2,783 0,000 0,000 0,000 0,000 0,408 1,726 0,000 0,000 4,917

"-17-es végű" körben 
meghirdetésre kerülő források 

(Mrd Ft)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Paktum forrásból bölcsődei 
felhívás (6.2.1-19) keretében 

meghirdetett forrás 
(Mrd Ft)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7,522 Ft 1,912 Ft 4,689 Ft 2,193 Ft 2,500 Ft 1,332 Ft 1,726 Ft 1,933 Ft 0,827 Ft 24,634
0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft

ESZA

Fontos: Az ITP excel fájl összes munkalapja összefügg. Minden munkalapon csak a sárgával jelölt cellákat 
kell kitölteni vagy módosítani. A táblázat további elemei (beleértve a diagramokat is) a bevitt adatoknak 
megfelelően változnak. 
Kérjük, a táblákat és a diagramokat másolja be az ITP dokumentum megfelelő fejezetébe kép 
formátumban. 

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

Ellenőrzés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált 
Területi Programja



2. oldal, összesen: 6

MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskerete 
(Mrd Ft):

24,63

6.1 Gazdaság-fejlesztés

6.2 Családbarát, 
munkába állást segítő 

intézmények, köz-
szolgáltatások 

fejlesztése

6.3 Gazdaság-élénkítő és 
népesség-megtartó 

városfejlesztés

6.4 Fenntartható városi 
közlekedés-fejlesztés

6.5 Önkormányzatok energia-
hatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás 
arányának növelése

6.6 Városi köz-szolgáltatások 
fejlesztése

6.7 Leromlott városi 
területek rehabilitációja

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez 
kapcsolódó foglalkoztatás-

fejlesztés

6.9 Társadalmi kohéziót 
célzó helyi programok

 Ellenőrzés  

MJV önkormányzat 
projektjei

7,522 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 1,933 0,827 24,634

Kiemelt 
kedvezményezetti 

csoport kerete
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Minden jogosult 
számára igényelhető

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Összesen: 7,522 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 1,933 0,827 24,634
Prioritáson belüli 
intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (Mrd 
Ft) 

7,522 1,912 4,689 2,193 2,500 1,332 1,726 1,933 0,827 24,634

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.

nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns

nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns

Kérjük, a fenti táblával összhangban 
sorolja fel a konkrét 

kedvezményezetti csoportot és 
választását indokolja is!

Fontos: Az előző munkalapon meghatározott intézkedésenkénti forráskeret felhasználását tovább bonthatja. 
Ezzel biztosítja, hogy a kereten belül egy adott támogatási összeg egy bizonyos célra legyen felhasználva. Ennek 
megfelelően lehetősége van a forrásfelhasználási  módok közötti összegeket saját igényeinek megfelelően 
változtatni. Csak a sárga mezők adatait tudja módosítani! A táblázatban példák találhatók, amelyekre a diagram 
elkészülhetett. A diagram követi a változásokat.
Kérjük az adatbevitelt követően automatikusan elkészülő táblázatokat és diagramot illessze be az ITP 
dokumentum 3. fejezetébe, kép formátumban. 

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi 
Programja

Forráskeret felhasználási 
módok 

A forráskeret felhasználási módok részletezése

A forráskeret felhasználási módok indoklása

Intézkedés kódszáma

0,000 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

6.1 Gazdaság-fejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztése 

6.3 Gazdaság-élénkítő és 
népesség-megtartó 

városfejlesztés 

6.4 Fenntartható városi 
közlekedés-fejlesztés 

6.5 Önkormányzatok energia-
hatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának 

növelése 

6.6 Városi köz-szolgáltatások 
fejlesztése 

6.7 Leromlott városi területek 
rehabilitációja 

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez 
kapcsolódó foglalkoztatás-

fejlesztés 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó 
helyi programok 

Minden jogosult számára igényelhető 

Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete 

MJV önkormányzat projektjei 



MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskeret (Mrd 
Ft):

24,63

Intézkedés megnevezése Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése 
A fejlesztési elképzelés 
/beavatkozás  becsült 
költsége (Ft) 

Első forrásfelhasználási 
mód keret összege (az 
adat forrása a 3. 
munkalap)  

6.1 Gazdaság-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 7 522 000 000,00 7 522 000 000,00

TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001  A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében 274 976 400                        

TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén 381 775 000                        

614-14 TSM tartalék  -
26 376 040                           

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00003 A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése 223 000 000                        

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004 Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn1 216 666 862                        

TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által 755 647 560                        

614-16 TSM tartalék 1 558 138                             

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 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

950 000 000                        

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein

2 914 000 000                     

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat 
pontján

999 500 000                        

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003
Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom 
kiépítése és Szarvas utca felújítása2 521 000 000                        

615-16 TSM tartalék  - 81 500 000                           

Átcsoportosítással érintett összeg 176 000 000                        

6.2 Családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, köz-

 

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 1 912 000 000,00 1 912 000 000,00

TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001  Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál

700 000 000                        

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001
Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 237 925 000                        

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002
Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem 72 219 683                           

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem 901 855 317                        

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-
megtartó városfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 4 689 000 000,00 4 689 000 000,00

TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében 1 740 000 000                     

TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén 1 197 241 535                     

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők területének funkcionális 
bővítése3 52 758 000                           

TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001 Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és 
vízvisszatartási célú tározók fejlesztése

612 494 148                        

633-15 TSM maradvány  - 50 506 317                           

FONTOS: Az egyes intézkedésekhez tartozó lista tetszés szerint sorokkal bővíthető. Amennyiben sorokat szúr be, kérjük az összesítő 
képletbe vezesse be az új részösszegeket tartalmazó cellákat. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja



MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskeret (Mrd 
Ft):

24,63

Intézkedés megnevezése Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése 
A fejlesztési elképzelés 
/beavatkozás  becsült 
költsége (Ft) 

Első forrásfelhasználási 
mód keret összege (az 
adat forrása a 3. 
munkalap)  

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán 1 036 000 000                     

6.4 Fenntartható városi közlekedés-
fejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen 2 193 000 000,00 2 193 000 000,00

TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán4 1 800 000 000                     

TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán5 45 750 000                           
TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem6 347 250 000                        
641-16 TSM tartalék  - -                                          
6.5 Önkormányzatok energia-
hatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának 
növelése

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 2 500 000 000,00 2 500 000 000,00

TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál7

1 000 000 000                     

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00001 Energetikai fejlesztések a THG épületeiben 47 617 609                           

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál- III. ütem

396 840 630                        

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál- II. ütem

156 432 161                        

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatánál - IV. ütem

627 227 209                        

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00005 A Júlia Fürdő szabadidiős létesítmény energetikai korszerűsítése 188 997 199                        
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél 79 998 740                           
651-16 TSM maradvány  - 2 886 452                             
6.6 Városi közszolgáltatások 
fejlesztése

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 1 332 000 000,00 1 332 000 000,00

TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001 Nyíregyházi egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény felújítása 118 873 933                        
TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem 407 800 000                        

TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 
10/A. (Hrsz: 2263/131), illetve Körte utca 41/A. (Hrsz: 1640/1) szám alatt

223 716 045                        

662-15 TSM maradvány 7 610 022                             
TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése- II. ütem 564 009 932                        
662-16 TSM maradvány 9 990 068                             
6.7 Leromlott városi területek 
rehabilitációja

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 1 726 000 000,00 1 726 000 000,00

TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein 1 726 000 000                     

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez 
kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen 1 932 640 000,00 1 932 640 000,00

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 Nyíregyházi foglalkoztatási paktum 1 932 640 000                     
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi 
programok

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 827 000 000,00 827 000 000,00

TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program 
Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában

50 000 000                           

TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 Közösen a kiútért  777 000 000                        

6 A projekt megvalósításának teljes összege 821 887 500Ft. A fennmaradó 474 637 500Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.
7 A projekt megvalósításának teljes összege 1 041 524 403 Ft. A fennmaradó 41 524 403 Ft Ft hazai, kormányzati költségvetésből megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból 

4 A projekt megvalósításának teljes összege 2 033 374 925 Ft. A fennmaradó 233 374 925 Ft hazai, kormányzati költségvetésből megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.
5 A projekt megvalósításának teljes összege 685 112 500Ft. A fennmaradó 639 362 500Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

1 A projekt megvalósításának teljes összege 296 549 297 Ft. A fennmaradó 79 882 435Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.
2 A projekt megvalósításának teljes összege 1 121 000 000Ft. A fennmaradó 600 000 000Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból 
3 A projekt megvalósításának teljes összege 1 150 758 000 Ft. A fennmaradó 1 098 000 000Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból 



4.) MJV_ITP_5. fejezet

5. oldal, összesen: 6

INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK 

MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskerete (Mrd Ft): 24,63

Saját keretösszeg (Mrd Ft): 24,63

Teljes TOP keretösszeg (mjv-k együtt) (Mrd Ft) 387,04

Részesedés aránya: 6,36%

TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége
TOP Célértéke 

(2018)
Forrásarányos 
célérték (2018)

Az mjv  által vállalt 
célérték (2018)

TOP Célértéke 
(2023)

Forrásarányos 
célérték (2023)

Az mjv  által vállalt 
célérték (2023)

Megjegyzés

A fejlesztett vagy újonnan létesített 
iparterületek és ipari parkok területe

ha 150 9,55 9,55 754 48,15 48,15

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza km 28 1,79 1,79 99 6,30 6,30

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma

db 1050 67 67 5250 335 335

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek

m2 142000 9243,90 9243,90 710 000 46219,50 46219,50

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 
hossza

km 67 4,27 4,27 334 21,26 21,26

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése tonna CO2 

egyenérték
36683 426,61 426,61          49 379,00    2133,00 2133,00

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást 
nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi 

gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és 
kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi 

ellátás) száma

db 108 7 7 540 35 35

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 92 18 18 459 87 87

A foglalkoztatási paktumok keretében 
munkaerőpiaci programokban résztvevők száma

fő 4420 282 282 18 870 1365 1365

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma fő 82600 6368 6368 400 610 30884 30884

6. Fenntartható városfejlesztés a 
megyei jogú városokban

Fontos: Az ITP excel fájl összes munkalapja összefügg. Minden munkalapon csak a 
sárgával jelölt cellákat kell kitölteni vagy módosítani. A táblázat további elemei 
(beleértve a diagramokat is) a bevitt adatoknak megfelelően változnak. 
Kérjük, a táblákat és a diagramokat másolja be az ITP dokumentum megfelelő 
fejezetébe kép formátumban. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Nyíregyházar Megyei Jogú Város 
Integrált Területi Programja



6. oldal, összesen: 6

MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskerete (Mrd 
Ft):

Minden adat automatikusan 
megjelenik az 1. munkalapról 

intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né

7,522 0,950 3,571 0,218 1,223 1,561
7,522 0,000

1,912 0,700 1,212
1,912 0,000

4,689
0,613 2,937 1,139

4,689 0,000

2,193
1,500 0,693

2,193 0,000

2,500

1,000 1,500

2,500 0,000

1,332
0,225 0,125 0,575 0,408

1,332 0,000

1,726

1,726

1,726 0,000

1,933
1,933

1,933 0,000

0,827
0,050 0,777

0,827 0,000

24,634 0 0 3,763 9,715 0,125 0 0 6,114 3,357 1,561 0 0 24,634 0,000

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztése

6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése

2017

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

2015

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-
fejlesztés

2016

6.1. Gazdaságfejlesztés

Az ütemezés táblában a meghirdetések tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és összegét (milliárd Ft-ban, 3 
tizedesjegyig) szükséges rögzítenie a területi szereplőknek. Kizárólag a sárga cellák módosíthatóak. 

Kérjük, az AK oszlopban található ellenőrzés eredményét vegye figyelembe az ütemezés véglegesítése során!
Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 6. fejezetébe, kép formátumban. 

6. prioritás ntékedései 

Nyíregyháza

Nyíregyházar Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

ÜTEMEZÉS  

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a 
megújuló energia-felhasználás arányának növelése

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

Összes 
forrás

Ell.

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés
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